English
Professional Skills
Cognitive Skills
1. Is required to identify errors and inaccuracies within research documents and
datasets
2. Is required to identify problems and find solutions within study design and
operation
3. Able to break down information into manageable parts and systematically
analyse it
4. Interprets and summarises complex issues around study or disease area
(whether written or discussions)
Strategic Leadership
1. Delivers leadership and strategic direction within an organisation
2. Manages a team(s) and oversees multiple projects
3. Undertakes process improvement and drives change within role and
organisation
4. Develops research agendas, policies and strategic priorities within organisation
5. Shares research approaches, outputs and knowledge with others at a senior
level through external committee and advisory board membership
6. Establishes and maintains relationships with a strategic network of scientists
and collaborators to facilitate research and building capacity
7. Plans and secures funding and income at an institutional level
8. Member of international advisory boards and committees
9. Works in several networks engaged with large consortium level research
projects
Interpersonal Skills
1. Works effectively in one or more teams to deliver research objectives
2. Able to mediate within a team to resolve conflicts
3. Able to express the views of the team and other colleagues (advocacy)
4. Able to listen effectively to others and facilitate open communication
within a team/organisation
5. Demonstrates effective negotiation skills within team/organisation
6. Demonstrates effective networking skills, building alliances and strategic
partnerships
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Thai
่
ทักษะความเชียวชาญ
ทักษะการร ับรู ้
1. ต ้องสามารถระบุข ้อผิดพลาดและความไม่แม่นยาภายในเอกสารวิจยั และชุดข ้อมูล
2.

ต ้องสามารถระบุปัญหาและค ้นหาวิธก
ี ารแก ้ไขภายในการออกแบบและกระบวนการวิจยั

่
3. สามารถระบุรายละเอียดข ้อมูลให ้เป็ นสัดส่วนทีสามารถจั
ดการได ้และวิเคราะห ์อย่างเป็ นระ
บบ
่ บซ ้อนเกียวกั
่ บการศึกษาวิจยั หรือส่วนทีเป็
่ นโรค
4. ตีความและสรุปประเด็นทีซั
(ไม่ว่าจะเป็ นการเขียนหรือการอภิปราย)
ความเป็ นผู น
้ าเชิงกลยุทธ ์
1. ส่งมอบความเป็ นผู ้นาและการชีน้ าเชิงกลยุทธ ์ภายในองค ์กร
2. จัดการทีมและตรวจสอบดูแลโครงการหลายโครงการ
่
่
3. ดาเนิ นการกระบวนการพัฒนาและขับเคลือนการเปลี
ยนแปลงภายในบทบาทและองค
์กร
4. พัฒนากาหนดการวิจยั นโยบาย และการให ้ความสาคัญเชิงกลยุทธ ์ภายในองค ์กร
่
5. แบ่งปันการเข ้าถึงการวิจยั ผลลัพธ ์ และความรู ้กับผู ้อืน
่
่ กษา
ทีระดับอาวุโสผ่านทางคณะกรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการทีปรึ
6. สร ้างและร ักษาความสัมพันธ ์กับเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์ของนักวิทยาศาสตร ์
่ านวยความสะดวกการวิจยั และสร ้างความสามารถ
และผู ้ประสานงานเพืออ
่
7. วางแผนและสร ้างความมันคงของกองทุ
นและรายได ้ในระดับสถาบัน
่ กษาระหว่างประเทศ
8. สมาชิกของคณะกรรมการและกรรมการทีปรึ
่ ยวข
่
9. ทางานในเครือข่ายหลากหลายทีเกี
้องกับโครงการวิจยั ระดับกลุ่มบริษท
ั ขนาดใหญ่
ทักษะระหว่างบุคคล
่ งมอบวัตถุประสงค ์การวิจยั
1. ทางานอย่างมีประสิทธิภาพในหนึ่ งทีมหรือมากกว่าเพือส่
่
่
2. สามารถเป็ นสือกลางภายในที
มเพือแก
้ไขความขัดแย ้ง
่ ๆ (ทีปรึ
่ กษา)
3. สามารถแสดงแนวคิดของทีมและผู ้ร่วมงานอืน
่
่
4. สามารถฟังผู ้อืนอย่
างมีประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกให ้มีการสือสารอย่
างเปิ ดกว ้า
ง ภายในทีม/องค ์กร
่ ประสิทธิภาพภายในทีม/องค ์กร
5. แสดงทักษะการเจรจาต่อรองทีมี
่
6. แสดงทักษะการมีเครือข่ายทีมีประสิทธิภาพ การสร ้างพันธมิตร และหุ ้นส่วนเชิงกลยุทธ ์
ภายในทีม/องค ์กร

within team/organisation
7. Able to encourage respect and diplomacy within a team/organisation
8. Displays sensitivity dealing with personal information/issues
9. Manages the operations of one or more oversight committees such as DSMB
or trial steering committee
10. Responsible for communicating with funding consortia or network within
which the study runs
11. Manages operational relationship with collaborators, sponsors or CRO
12. Responsible for line management of one or more people
13. Manages study team
Language & Communication
1. Writes different types of research documents such as reports, protocols and
SOPs.
2. Delivers effective presentations using oral and artistic skills
3. Translates documents or organises translations
4. Presents to diverse groups such as peers, community or sponsoring
organisation
Organisational Skills
1. Able to prioritise tasks and projects effectively
2. Able to undertake multiple tasks at the same time
3. Delivers milestones and meets deadlines
4. Plans and organises study meetings
Record Keeping
1. Completes accurate study logs and records
2. Maintains and updates study records and logs relating to any element of the
study
3. Keeps records of study communications, sponsor and regulatory
correspondence
4. Keeps study documents up to date
5. Designs systems for study filing and organisation of resources
Computer & IT Skills
1. Competent in using computers and IT systems
2. Uses systems required for their role e.g. specimen tracking, randomisation
software or recruitment tracking

7. สามารถส่งเสริมการให ้เกียรติและศิลปะการทูตภายในทีม/องค ์กร
8. แสดงการร ับมือกับความละเอียดอ่อนต่อข ้อมูล/ประเด็นส่วนบุคคล
9. จัดการการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบดูแลหนึ่ งหรือมากกว่าหนึ่ งกลุม
่ เช่น
DSMB หรือคณะกรรมการวางระเบียบการทดลอง
่
10. ร ับผิดชอบการสือสารกั
บสมาคมกองทุนหรือเครือข่ายภายใน
่
ทีมีการดาเนิ นการวิจยั
11. จัดการความสัมพันธ ์การดาเนิ นการกับผู ้ประสานงาน ผู ้สนับสนุ น หรือ CRO
12. ร ับผิดชอบการจัดการสายงานของผู ้คนหนึ่ งคนหรือมากกว่า
13. จัดการทีมการศึกษาวิจยั
่
ภาษาและการสือสาร
1. เขียนเอกสารการวิจยั ประเภทต่าง ๆ เช่น รายงาน โครงร่างการวิจยั และ SOP
2.
3.
4.

ส่งมอบการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพโดยใช ้ทักษะการพูดและศิลปะ
แปลเอกสารหรือจัดระเบียบการแปล
่
่
นาเสนอไปยังกลุม
่ ทีหลากหลาย
เช่น เพือนร่
วมงาน ชุมชน หรือการสนับสนุ นองค ์กร

ทักษะการจ ัดระเบียบองค ์กร
1. สามารถให ้ความสาคัญกับงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถดาเนิ นงานหลายอย่างได ้ในเวลาเดียวกัน
3. ส่งมอบเป้ าหมายและสาเร็จตามกาหนดเวลา
4. วางแผนและจัดระเบียบการประชุมการศึกษาวิจยั
การเก็บร ักษาบันทึก
1. จัดเก็บบันทึกและระเบียนการศึกษาวิจยั อย่างถูกต ้องครบถ ้วน
่ ยวข
่
2. เก็บร ักษาและอัปเดตบันทึกและระเบียนการศึกษาวิจยั ทีเกี
้องกับองค ์ประกอบของการ
ศึกษาวิจยั
่
่ ยวข
่
3. ร ักษาบันทึกของการสือสารการศึ
กษาวิจยั การสนับสนุ น และระเบียบข ้อบังคับทีเกี
้อง
4. เก็บร ักษาเอกสารการศึกษาวิจยั ให ้ทันสมัย
5. ออกแบบระบบสาหร ับการกรอกการศึกษาวิจยั และองค ์กรของทร ัพยากรข ้อมูล
ทัักษะคอมพิวเตอร ์และ IT
1. ความสามารถในการใช ้ระบบคอมพิวเตอร ์และ IT
่ งตรวจ ซอฟต ์แวร ์การสุม
2. ใช ้ระบบทีจ่ าเป็ นสาหร ับบทบาทของตน เช่น การติดตามสิงส่
่
หรือการติดตามการสรรหาบุคลากร
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3. แก ้ไขปัญหา IT
4. ออกแบบ สร ้าง และปร ับรายละเอียดฐานข ้อมูลหรือหลักเกณฑ ์
5. ใช ้การจัดการข ้อมูลซับซ ้อนหรือโปรแกรมเชิงสถิติ
เช่น Epi Info/STATA/SPSS

3. Troubleshoots IT problems
4. Designs, builds and refines databases or code
5. Uses complex data management or statistical programmes
such as Epi Info/STATA/SPSS

3

Research Operations
Data Flow
Creating & Maintaining a Database
1. Designs and builds a data entry and management system for a study,
in line with data specifications and user requirements
2. Reviews, selects and implements appropriate data management systems
3. Operates data management system
4. Operates data quality checking within data management system
5. Designs and coordinates system for safe and secure storage of all types of
study data including after study end
6. Uses system for safe and secure storage of all types of study data including
after study end
7. Audits databases to validate programming and quality checks
8. Selects, installs and maintains data dictionary
9. Ensures the database supports an audit trail
10. Responsible for designing and implementing a data sharing policy within an
organisation or consortium
11. Designs a database level data quality checking system
12. Operates a database level data quality checking system
Collecting Accurate Data
1. Manages data collection and insertion into Case Report Form (CRF) or other
storage format, ensuring the CRF data is accurate and complete
2. Tracks and checks data received from the site(s) prior to entry into central
database, maintaining a log of incomplete or missing data
3. Enters Case Report Forms (CRF) data into the validated database, keeping a log
of discrepancies and unclear information
4. Uses different data capture systems such as smart phones or other digital
devices for electronic data capture
5. Designs and runs data validation checks for direct data entry
6. Enters adverse event data into database
Data Management
1. Oversees the flow of trial data at all stages (acquisition, cleaning, storage and
transfer)
2. Oversees quality of data management and data systems
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การดาเนิ นการวิจ ัย
กระแสข้อมู ล
การสร ้างและการร ักษาฐานข้อมู ล
1. ออกแบบและสร ้างระบบการจัดการและการป้ อนข ้อมูลสาหร ับการศึกษาวิจยั
ให ้สอดคล ้องกับข ้อมูลจาเพาะและข ้อกาหนดของผู ้ใช ้
2. ทบทวน เลือก และใช ้งานระบบการจัดการข ้อมูลอย่างเหมาะสม
3. ดาเนิ นการระบบการจัดการข ้อมูล
4. ดาเนิ นการตรวจสอบคุณภาพข ้อมูลภายในระบบการจัดการข ้อมูล
5. ออกแบบและประสานงานระบบสาหร ับการจัดเก็บข ้อมูลการศึกษาวิจยั ทุกประเภทอย่างปล
้ ดการศึกษาวิจยั
อดภัยและมั่นคง รวมถึงหลังจากสินสุ
่
6. ใช ้ระบบสาหร ับการจัดเก็บข ้อมูลการศึกษาวิจยั ทุกประเภทอย่างปลอดภัยและมันคงรวมถึ
ง
้
หลังจากสินสุดการศึกษาวิจยั
่
7. ตรวจสอบฐานข ้อมูลเพือตรวจสอบความถู
กต ้องของโปรแกรมและตรวจสอบคุณภาพ
8. เลือก ติดตัง้ และร ักษาพจนานุ กรมข ้อมูล
่ บสนุ นแนวทางการตรวจสอบ
9. ตรวจสอบฐานข ้อมูลทีสนั
10. ร ับผิดชอบการออกแบบและการใช ้นโยบายการแบ่งปันข ้อมูล
ภายในองค ์กรหรือกลุม
่ บริษท
ั
11. ออกแบบระบบตรวจสอบคุณภาพข ้อมูลระดับฐานข ้อมูล
12. ดาเนิ นการระบบตรวจสอบคุณภาพข ้อมูลระดับฐานข ้อมูล
การจ ัดเก็บข้อมู ลอย่างถู กต้อง
1. จัดการจัดเก็บและกรอกข ้อมูลลงในแบบฟอร ์มรายการเคส (Case Report Form หรือ
่ ๆ ตรวจสอบข ้อมูล CRF ว่าถูกต ้องและครบถ ้วน
CRF) หรือรูปแบบการจัดเก็บอืน
่ ้ร ับจากสถานทีวิ่ จยั ก่อนจะป้ อนข ้อมูลสู่ฐานข ้อมูลกลาง
2. ติดตามและตรวจสอบข ้อมูลทีได
่
การเก็บร ักษาบันทึกของข ้อมูลทีขาดหายหรื
อไม่ครบถ ้วน
่ กต ้อง
3. ป้ อนข ้อมูลแบบฟอร ์มรายงานเคส (CRF) ลงในฐานข ้อมูลทีถู
่
เก็บร ักษาบันทึกของข ้อมูลทีแตกต่างและไม่ช ัดเจน
่
่ ๆ
4. ใช ้ระบบจับภาพข ้อมูลทีแตกต่
างกัน เช่น สมาร ์ทโฟน หรืออุปกรณ์ดจิ ต
ิ อลอืน
สาหร ับจับภาพข ้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส ์
5. ออกแบบและดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูลสาหร ับการป้ อนข ้อมูลโดยตรง
6. ป้ อนข ้อมูลเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค ์ลงในฐานข ้อมูล
การจ ัดการข้อมู ล
่
้
1. ตรวจสอบกระบวนการของข ้อมูลการทดลองทีระยะทั
งหมด
(การได ้มา
การทาความสะอาด การจัดเก็บ และการถ่ายโอน)
2. ตรวจสอบดูแลคุณภาพของระบบการจัดการข ้อมูลและระบบข ้อมูล

3. ดาเนิ นการระบบการจัดการข ้อมูล
4. ช่วยเหลือในการระบุข ้อมูลจาเพาะและสรุป และรายการข ้อมูล
5. การปร ับการถ่ายโอนข ้อมูลให ้ตรงกัน
6. ออกแบบและจัดการระบบซักถามข ้อมูลและกระบวนการแก ้ไขปัญหา
่ ้างขึนและ/หรื
้
7. ดาเนิ นการระบบซักถามข ้อมูลทีสร
อข ้อซักถามการแก ้ไขปัญหา
การดาเนิ นการทางคลินิกและห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทดลอง
การให้การดู แลทางคลินิก
1. ดาเนิ นการนัดหมายการศึกษาวิจยั กับผู ้เข ้าร่วมตามโครงร่างการวิจยั
่ ๆ และการตรวจวัดตามโครงร่างการวิจยั
2. เก็บตัวอย่างเลือดและตัวอย่างการศึกษาวิจยั อืน

3. Operates data management system
4. Assists in defining data specifications and summaries, and data listings
5. Reconciles data transfers
6. Designs and manages data query and resolution procedure systems
7. Operates data query system raising and/or resolving queries
Clinical & Laboratory Operations
Providing Clinical Care
1. Conducts study visits with participants according to the protocol
2. Takes blood and other study samples and measurements according to the
protocol
3. Conducts and records clinical assessments as required by the protocol
4. Conducts all study visits, assessment and clinical measurements according to
the protocol
5. Manages any medical emergency according to qualification
6. Diagnoses participants through review of medical history, analysis of vital
signs, biological samples etc. and recommended relevant treatments
Ensuring Appropriate Use of Investigational Medical Products (IMPs)
1. Responsible for assessing the risk of any study intervention or procedure
2. Assesses potential risks of all pharmacological interventions and implementing
safeguards within prescribing with other products, dosage, participants’ existing
conditions
3. Ensures safe use and administration of all study interventions,
other medications and medical procedures
4. Implements safety monitoring of any form of study intervention or procedure

่ าหนดในโครงร่างการวิจยั
3. ดาเนิ นการและบันทึกการประเมินผลทางคลินิกตามทีก
4. ดาเนิ นการนัดหมายการศึกษาวิจยั การประเมินผล
้
และการตรวจวัดทางคลินิกทังหมดตามโครงร่
างการวิจยั
5. จัดการความเร่งด่วนทางการแพทย ์ใด ๆ ตามคุณสมบัติ
6. วินิจฉัยผู ้เข ้าร่วมผ่านทางการตรวจทานประวัตท
ิ างการแพทย ์ การวิเคราะห ์สัญญาณชีพ
่ ยวข
่
่
ตัวอย่างทางชีววิทยา ฯลฯ และการร ักษาทีเกี
้องทีแนะน
า
่
ตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ ์ทางการแพทย ์เชิงวิจ ัย (IMP) ทีเหมาะสม
่
1. ร ับผิดชอบต่อการประเมินความเสียงของการแทรกแซงหรื
อกระบวนการศึกษาวิจยั ใด ๆ
่
่
้
้
2. ประเมินความเสียงทีอาจเกิดขึนของการแทรกแซงทางเภสัชวิทยาทังหมด
และ
่ องกันในการสังยากั
่
่ ๆ ขนาดยา ภาพทีเป็
่ นอยู่ของผู ้เข ้าร่วม
การปร ับใช ้เครืองป้
บผลิตภัณฑ ์อืน
้
3. ตรวจสอบว่าใช ้งานอย่างปลอดภัยและดูแลการแทรกแซงการศึกษาวิจยั ทังหมด
่ ๆ
กระบวนการทางการแพทย ์และการร ักษาด ้วยยาอืน
4. การใช ้การตรวจสอบความปลอดภัยของการแทรกแซงการศึกษาวิจยั หรือกระบวนการรูป
แบบใด ๆ
่
5. พิจารณาประเด็นความปลอดภัยเกียวกั
บการศึกษาวิจยั และการใช ้เอกสารหรือคณะกรรม
การทีจ่ าเป็ น
6. เขียนรายงานหรือสรุปความปลอดภัย
7. เขียนโบร ์ช ัวผู ้วิจยั สาหร ับผลิตภัณฑ ์ทางการแพทย ์เชิงวิจยั
8. ออกแบบการจัดการ การจัดส่ง
้
และการจัดเก็บผลิตภัณฑ ์และการแทรกแซงทางการวิจยั ทังหด
(เช่น ยา วัคซีน)
9. การใช ้การจัดเก็บผลิตภัณฑ ์การศึกษาวิจยั
การเก็บร ักษาบันทึกและการติดตามการใช ้และการส่งคืน

5. Considers all safety issues around study and implements necessary documents
or committees
6. Writes safety reports or summaries
7. Writes the investigator brochure for an investigational medicinal product
8. Designs the handling, shipping and storage for all study products and
interventions (e.g. drugs, vaccine)
9. Implements study product storage, keeps records and tracks use and returns
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Handling Biomedical Products
1. Manages the log for the study intervention, including tracking expiry dates and
conditions
2. Designs systems for the safe storage, handling, labelling and tracking of any
biomedical products & samples
3. Manages the required systems for the safe storage, handling, labelling and
tracking of study samples
4. Coordinates the movement of lab samples and associated data
5. Receives samples and ensures that the correct and full supportive information
is provided, including CRFs
6. Writes SOPs relating to storage conditions, and what to do when a value is
outside of the specified range (e.g. temperature of storage room)
7. Checks packaging and labelling of IMPs is acceptable
8. Ensure processes are in place for import/export of IMPs or specimens in
compliance with applicable legislation
9. Ensures relevant samples are taken, resolves discrepancies and communicates
results
10. Labels, records and processes samples in the clinical setting according to the
protocol and SOPs
Performing Laboratory Assays
1. Performs routine laboratory assays
2. Designs routine laboratory assays
3. Oversees routine laboratory assays
4. Conducts laboratory tests, and interprets and reports results
5. Monitors lab resources and maintains adequate level of supplies
6. Provides technical laboratory-based advice to researchers in designing assays
and experiments
7. Establishes standardised assays and normal ranges
8. Writes laboratory SOPs and ensures protocol is followed
9. Maintains laboratory equipment maintenance and servicing contracts
10. Monitors laboratory fridges and freezers for study samples, ensuring power
supply and temperature logs
11. Reports results to the study team including flagging abnormal findings
6

การจ ัดการผลิตภัณฑ ์ชีวการแพทย ์
1. จัดการบันทึกสาหร ับการแทรกแซงการศึกษาวิจยั
่
รวมถึงการติดตามสภาพและวันทีหมดอายุ
่
2. ออกแบบระบบสาหร ับการจัดเก็บทีปลอดภั
ย การจัดการ การติดฉลาก
และการติดตามผลิตภัณฑ ์และตัวอย่างชีวการแพทย ์ใด ๆ
่
3. จัดการระบบทีจ่ าเป็ นสาหร ับการจัดเก็บทีปลอดภั
ย การจัดการ การติดฉลาก
และการติดตามตัวอย่างการศึกษาวิจยั
่
่ ยวข
่
4. ประสานงานความเคลือนไหวของตั
วอย่างห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารและข ้อมูลทีเกี
้อง
่ บสนุ นครบถ ้วนและถูกต ้อง รวมถึง CRF
5. ร ับตัวอย่างและตรวจสอบว่ามีข ้อมูลทีสนั
่ ยวข
่
6. เขียน SOP ทีเกี
้องกับสภาพการจัดเก็บ
่
่
่
่ าหนด (เช่น อุณหภูมห
และสิงทีจะต ้องทาเมือค่าอยูน
่ อกช่วงทีก
ิ ้องจัดเก็บ)
่
7. ตรวจสอบบรรจุภณ
ั ฑ ์และการติดฉลากของ IMP ว่าเป็ นทียอมร
ับได ้
8. ตรวจสอบว่ากระบวนการสาหร ับนาเข ้า/ส่งออก IMP
่ งตรวจเป็ นไปตามกฎระเบียบทีบั
่ งคับใช ้
หรือสิงส่
่
่
่
9. ตรวจสอบว่ามีการเก็บตัวอย่างทีเกียวข
้อง แก ้ไขความคลาดเคลือน
่
และผลลัพธ ์การสือสาร
10. ฉลาก บันทึก และกระบวนการตัวอย่างในรูปแบบทางการแพทย ์ตามโครงร่างการวิจยั และ
SOP
การดาเนิ นการทดสอบทางห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
1. ดาเนิ นการทดสอบทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเป็ นกิจวัตร
2. ออกแบบการทดสอบทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเป็ นกิจวัตร
3. ตรวจสอบดูแลการทดสอบทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเป็ นกิจวัตร
4. ดาเนิ นการทดสอบทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร และแปลผล และรายงานผล
5. ตรวจสอบทร ัพยากรห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารและร ักษาให ้มีวสั ดุอป
ุ กรณ์เพียงพอ
6. จัดเตรียมห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทางเทคนิ คตามคาแนะนาของนักวิจยั ในการออกแบบการทดสอบ
และการทดลอง
7. กาหนดการทดสอบและช่วงปกติทเป็
ี่ นมาตรฐาน
8. เขียน SOP ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารและตรวจสอบว่าทาตามโครงร่างการวิจยั
9. ร ักษาสัญญาการซ่อมบารุงและการบารุงร ักษาอุปกรณ์ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
10. ตรวจสอบตู ้เย็นและตู ้แช่ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารสาหร ับตัวอย่างการศึกษาวิจยั
ตรวจสอบว่ามีบน
ั ทึกระบบจ่ายพลังงานและบันทึกอุณหภูมิ
11. รายงานผลลัพธ ์ไปยังทีมการศึกษาวิจยั รวมถึงการค ้นพบความผิดปกติทส
ี่ าคัญ

Interaction with Public & Study Participants
Engaging with the Community
1. Designs and coordinates community sensitisation materials or activities
(community meetings, educational plans, advertising, leaflets, letters)
2. Takes part in delivering a community engagement plan
3. Encourages contributions and involvement of study participants/patients,
key opinion leaders and community elders or chiefs in all areas of research activity
4. Sets up and manages a Community Advisory Board
5. Plans a community engagement policy for a study, research centre or
programme
6. Sets up a network within the community to facilitate ongoing engagement
7. Conducts community perception appraisal activities such as interviews and
focus group discussions
8. Takes part in public promotion of research through giving talks or
visiting community groups such as schools or local groups
9. Delivers community, or one to one, meetings with community leaders to
introduce a study and answer questions
10. Designs the approach of introducing a study within a healthcare setting or
community
Enrolling & Retaining Participants
1. Applies inclusion / exclusion criteria to assess study participants
2. Coordinates participant visit schedules
3. Randomises participants into the trial
4. Tracks recruitment figures and reports to relevant groups when required
5. Assists in follow-up of individuals to ensure trial data is complete and
reports reasons for participant withdrawals
6. Takes informed consent from participants
7. Designs informed consent process
8. Takes part in study recruitment process
Supporting & Advising throughout Informed Consent Process
1. Responsible for explaining the details of the study to the participants to ensure
they understand what the study involves according to the information sheet and
consent form.
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ปฏิส ัมพันธ ์ก ับสาธารณะและผู เ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจ ัย
การมีสว
่ นร่วมก ับชุมชน
่
่ ความละเอียดอ่อนต่อชุมชน
1. ออกแบบและประสานงานสือหรื
อกิจกรรมทีมี
(การประชุมในชุมชน การวางแผนการให ้ความรู ้ การโฆษณา ใบปลิว จดหมาย)
2. มีส่วนร่วมในการส่งมอบแผนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
3. สนับสนุ นการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือของผู ้เข ้าร่วมการศึกษาวิจยั /ผู ้ป่ วย
่ ความคิดเห็นหลักและผู ้อาวุโสหรือหัวหน้าชุมชนในทุกด ้านของกิจกรรมการวิจยั
ผู ้นาทีมี
้
่ กษาชุมชน
4. จัดตังและจั
ดการคณะกรรมการทีปรึ
5. วางแผนนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชนสาหร ับศูนย ์การศึกษา การวิจยั หรือโปรแกรม
6.
7.

้
่ านวยความสะดวกการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
จัดตังเครื
อข่ายภายในชุมชนเพืออ
่ ่งเน้น
ดาเนิ นกิจกรรมประเมินแนวคิดของชุมชน เช่น สัมภาษณ์และการอภิปรายกลุม
่ ทีมุ

8. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการวิจยั อย่างเป็ นสาธารณะผ่านทางการพูดหรือ
่
่
การเยียมเยี
ยนกลุ่มชุมชน เช่น โรงเรียน หรือกลุม
่ ท ้องถิน
9. ส่งมอบการประชุมในชุมชน หรือหนึ่ งต่อหนึ่ง กับหัวหน้าชุมชน เพือ่
แนะนาการศึกษาวิจยั และตอบคาถาม
10. ออกแบบการดาเนิ นการแนะนาการศึกษาวิจยั ภายในรูปแบบการดูแลสุขภาพหรือชุมชน
การสมัครและการร ักษาสภาพผู เ้ ข้าร่วม
่
1. สมัครเกณฑ ์การคัดเข ้า/การคัดออกเพือประเมิ
นผู ้เข ้าร่วมการศึกษาวิจยั
2. ประสานงานกาหนดการนัดหมายผูเ้ ข ้าร่วม
3. สุม
่ ตัวอย่างผู ้เข ้าร่วมไปยังการทดลอง
่ ยวข
่
่ าเป็ น
4. ติดตามตัวเลขการสรรหาบุคลากรและรายงานไปยังกลุ่มทีเกี
้องเมือจ
่
5. ช่วยเหลือในการติดตามบุคคลเพือให
้แน่ ใจว่าข ้อมูลการทดลองสมบูรณ์และ
รายงานเหตุผลการถอนตัวของผู ้เข ้าร่วม
่ ้งให ้ทราบจากผู ้เข ้าร่วม
6. ขอคายินยอมทีแจ
่ ้งให ้ทราบ
7. ออกแบบกระบวนการให ้ความยินยอมทีแจ
8. มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาบุคลากรการศึกษาวิจยั
้
่ งให้ทราบ
การสนับสนุ นและการแนะนาตลอดทังกระบวนการให้
ความยินยอมทีแจ้
่
1. ร ับผิดชอบในการอธิบายรายละเอียดของการศึกษาวิจยั แก่ผู ้เข ้าร่วมเพือให
้แน่ ใจว่าพวกเ
่
ขาเข ้าใจว่าการศึกษาวิจยั เกียวข ้องกับอะไรตามเอกสารข ้อมูลและแบบฟอร ์มการให ้ความยินยอ
ม

่
2. ออกแบบกระบวนการให ้ความยินยอมและสือการให
้ความยินยอมสาหร ับเด็ก ผู ้เยาว ์ และ
ผู ้ใหญ่ทมี
ี่ ความเปราะบางหรือตัวแทนทางกฎหมายของพวกเขา
่ การแจ ้งให ้ทราบอยูร่ ะหว่างกระบวนการดาเนิ นการโด
3. ตรวจสอบว่าการให ้ความยินยอมทีมี
้
ยการ ตอบคาถามของผู ้เข ้าร่วมอย่างต่อเนื่ องและสนับสนุ นพวกเขาตลอดทังการทดลอง
่
่ เกิ
่ ดขึนระหว่
้
่ ้งให ้ทร
4. พัฒนากลยุทธ ์เพือลดความเสี
ยงที
างกระบวนการให ้ความยินยอมทีแจ
าบ
5. ตรวจสอบว่าผู ้เข ้าร่วมมีความเข ้าใจกาหนดการนัดหมายอย่างถ ้วนถี่
6. ตรวจสอบว่าผู ้เข ้าร่วมมีความเข ้าใจกระบวนการศึกษาวิจยั และการแทรกแซงอย่างถ ้วนถี่

2. Designs a consent process and consent materials for children, young people
and vulnerable adults or their legal representatives
3. Ensures that the informed consent is an ongoing process by continuing to
answer participants’ questions and to support them throughout the trial
4. Develops strategies to mitigate any risks that occur during informed consent
process
5. Ensures participants have full understanding of visit schedules
6. Ensures participants have full understanding of study procedures and the
intervention
7. Advises participants when to seek healthcare advice at study sites or nonstudy sites, if necessary
8. Keeps participants informed of any relevant new information that
might affect their decision to remain in the study
9. Designs process when legal representative is giving consent (rather than
participant)
10. Explains to participants how they will be compensated and any payments they
will receive

่
่
7. แนะนาผู ้เข ้าร่วมเมือขอค
าแนะนาด ้านการดูแลสุขภาพทีสถานที
วิ่ จยั หรือไม่ใช่สถานทีวิ่ จยั
หากจาเป็ น
่
8. แจ ้งผู ้เข ้าร่วมให ้ทราบข่าวสารใหม่ทเกี
ี่ ยวข
้องใด ๆ
่
่ งคงอยู่ในการศึกษาวิจยั ต่อไป
ทีอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของพวกเขาทีจะยั
่ วแทนกฎหมายให ้ความยินยอม (แทนทีจะเป็
่
9. ออกแบบกระบวนการเมือตั
นผู ้เข ้าร่วม)
10. อธิบายให ้แก่ผู ้เข ้าร่วมว่าพวกเขาจะได ้ร ับการตอบแทนอย่างไรและการชาระเงินใด ๆ
่
ทีพวกเขาจะได
้ร ับ
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่
หลักจริยธรรม คุณภาพและการจ ัดการความเสียง
การร ักษาความปลอดภัย
่ นมนุ ษย ์
หลักจริยธรรมและการคุม
้ ครองอาสาสมค
ั รทีเป็
1.
วางแผนการดูแลและการควบคุมข ้อกาหนดทางจริยธรรม การกากับดูแล
การกระบวนการอนุ มต
ั ส
ิ าหร ับการศึกษาวิจยั
่
2.
ประเมินความต ้องการของการศึกษาวิจยั ทีเจาะจงและเขี
ยนการให ้เหตุผลลงในโครงร่างก
ารวิจยั
่ ้นการศึกษาวิ
3.
ตรวจสอบว่ามีการอนุ มต
ั ด
ิ ้านกฎระเบียบและหลักจริยธรรมพร ้อมก่อนเริมต
จัย
่
4.
กาหนดระดับการชาระเงินและการตอบแทนผู ้เข ้าร่วมเพือให
้แน่ ใจว่าไม่มก
ี ารโน้มน้าว

Ethics, Quality & Risk Management
Safeguards
Ethics & Human Subject Protection
1.
Plans oversight and governance of the ethical requirements, compliance and
approval processes for studies
2.
Assesses the need for specific research studies and writes this justification
into protocols
3.
Ensures all required ethics and regulatory approvals are in place before study
starts
4.
Sets participant payment and compensation levels to ensure there is no
inducement
5.
Sets up processes and safeguards to ensure confidentiality and that
participants rights are protected
6.
Designs and implements specific ethical approaches and safeguards in
specialist setting such as vulnerable populations or emergency research during
disease outbreaks
Risk & Safety Management
1.
Writes the safety monitoring and report sections of protocols
2.
Sets up Data Safety Monitoring Board (DSMB) or safety review committee

่
5.
กาหนดกระบวนการและการร ักษาความปลอดภัยเพือให
้แน่ ใจว่ามีการเก็บร ักษาไว ้เป็ นค
์
วามลับและมีการคุ ้มครองสิทธิของผู ้เข ้าร่วม
่
6.
ออกแบบและปร ับใช ้หลักจริยธรรมทีเจาะจงและการร
ักษาความปลอดภัยในรูปแบบพิเศษ
่ ความเปราะบาง หรือการวิจยั เร่งด่วนในกรณี ทมี
เช่น กลุม
่ คนทีมี
ี่ การระบาดของโรค
่
การจ ัดการความเสียงและความปลอดภั
ย
1.
เขียนส่วนการตรวจสอบความปลอดภัยและการรายงานของโครงร่างการวิจยั
2.
กาหนดคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของข ้อมูล (DSMB)
หรือคณะกรรมการตรวจทานความปลอดภัย
3.
เขียนแผนภูมส
ิ าหร ับ DSMB หรือคณะกรรมการตรวจทานความปลอดภัย
่ ๆ เมือจ
่ าเป็ น
4.
ประสานางานกระบวนการแบบไม่ปกปิ ดและกระบวนการฉุ กเฉิ นอืน
่ แผนปฏิบต
่ ยวข
่
5.
ร ับผิดชอบสาหร ับกลยุทธ ์การบรรเทาความเสียง
ั ก
ิ ารทีเกี
้อง
และการแก ้ไขประเด็นสาหร ับการศึกษาวิจยั
6.
รายงานไปยัง DSMB
่ บการฝ่ าฝื นโครงร่างการศึกษาวิจยั หรือเหตุการ
หรือคณะกรรมการจัดการการศึกษาวิจยั เกียวกั
่
ณ์เกียวกั
บความปลอดภัย
7.
มีสว่ นร่วมใน DSMB หรือคณะกรรมการตรวจทานความปลอดภัย
8.
ประสานงาน DSMB หรือคณะกรรมการตรวจทานความปลอดภัย
การกาหนดความจาเป็ นด้านการร ับผิดและการร ับประก ัน
่
1.
กาหนดว่าเมือใดที
จ่ าเป็ นต ้องมีการร ับประกันสาหร ับการศึกษาวิจยั
่
2.
ร ักษาการร ับประกัน/การร ับผิดทีเหมาะสมส
าหร ับการศึกษาวิจยั
3.
ดาเนิ นการพร ้อมกับรายงานการร ้องเรียนด ้านการร ับผิด/การร ับประกัน

3.
Write the charter for a DSMB or safety review committee
4.
Coordinates unblinding and other emergency procedures when necessary
5.
Responsible for risk mitigation strategies, associated action plan and issue
resolution for studies
6.
Reports to DSMB or study management committees on safety events or
protocol violations
7.
Takes part in a DSMB or safety review committee
8.
Coordinates a DSMB or safety review committee
Determining Liability & Insurance Needs
1.
Determines when insurance is required for research study
2.
Secures appropriate insurance/liability for a study
3.
Tasked with reporting liability/insurance claims
9

การประเมินคุณภาพ
่
แนวปฏิบต
ั ท
ิ างคลินิกทีดี

Quality Assurance
Good Clinical Practice
1.
Identifies the requirements for human subject protection under relevant
national and international regulations
2.
Ensures relevant GCP, GMP, GPP training is in place
3.
Ensures the studies are run in compliance with the guidelines of
Good Clinical Practice of the International Conference on Harmonization
4.
Trained in GCP, GCLP and/or GMP
Working as per Quality Management Systems (QMS)
1.
Trains staff to undertake data validation and quality checks

่ นมนุ ษย ์ภายใต ้กฎระเบียบของประเทศ
1.
ระบุข ้อกาหนดสาหร ับการคุ ้มครองอาสาสมัครทีเป็
่ ยวข
่
และระหว่างประเทศทีเกี
้อง
่ ยวข
่
2.
ตรวจสอบว่ามีการอบรม GCP, GMP, GPP ทีเกี
้อง
3.
ตรวจสอบว่าดาเนิ นการศึกษาวิจยั โดยสอดคล ้องกับคูม
่ อ
ื
่
่
แนวปฏิบต
ั ท
ิ างคลินิกทีดีของการประชุมระหว่างประเทศเกียวกับความสอดคล ้อง
4.
เข ้าร ับการอบรมใน GCP, GCLP และ/หรือ GMP
การทางานตามระบบการจ ัดการคุณภาพ (QMS)
่
1.
ให ้การอบรมเจ ้าหน้าทีในการด
าเนิ นการตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูลและตรวจสอบ
คุณภาพ
2.
ตรวจสอบว่าการศึกษาวิจยั มีแผนการจัดการคุณภาพ
3.
ตรวจสอบว่าการศึกษาวิจยั ดาเนิ นการโครงร่างการวิจยั วันต่อวันและรายงานข ้อกังวลหา
กมีการละเมิดโครงร่างการวิจยั
4.
ตรวจสอบว่ามีการใช ้ SOP
่
อย่างเป็ นปัจจุบน
ั ทีสถานที
วิ่ จยั และประสานงานตรวจทานเอกสารเหล่านี ้
่
5.
ร ักษารายชือการอ่
านและการแจกจ่ายแบบควบคุมสาหร ับ SOP

2.
Ensures studies have a quality management plan
3.
Ensures studies follow the protocol day-to-day and reports concerns if
protocol breached
4.
Ensures up-to-date SOPs are used at sites and coordinates review of these
documents
5.
Maintains controlled reading and distribution lists for SOPs

การควบคุมคุณภาพของการวิจ ัย (การตรวจสอบ)
่
1.
ส่งมอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการตรวจสอบเพือให
้แน่ ใจถึงคุณภาพของการดาเนิ น
การวิจยั และคุณธรรม ความสอดคล ้อง การตรงต่อเวลา และความถูกต ้องแม่นยา
้
2.
รวมการจัดการคุณภาพไปยังการศึกษาวิจยั ทังหมดภายในองค
์กร

Controlling Quality of Research (Monitoring)
1.
Delivers quality monitoring or audit to assure the quality of conduct of the
study, and integrity, consistency, timeliness, and accuracy
2.
Incorporates quality management into all research studies within
organisation
3.
Develops and coordinates risk-based monitoring strategies, ensuring
consistency across study site(s)
4.
Conducts study visit activities and on-site monitoring; ensures accuracy and
completeness of source documents, CRFs, trial master file and other study related
documents

่
3.
พัฒนาและประสานงานกลยุทธ ์การตรวจสอบตามความเสียง
่
้
เพือให
้แน่ ใจว่ามีความสอดคล ้องกันในสถานทีวิ่ จยั ทังหมด

4.
ดาเนิ นกิจกรรมนัดหมายการศึกษาวิจยั และการตรวจสอบสถานทีวิ่ จยั
่
เพือให
้แน่ ใจว่ามีความถูกต ้องแม่นยาและ ความสมบูรณ์ของเอกสารต ้นฉบับ CRF
่ ยวข
่
่ ๆ
ไฟล ์ต ้นฉบับการทดลอง และเอกสารทีเกี
้องกับการศึกษาวิจยั อืน
5.
ระบุข ้อผิดพลาดและช่วยเหลือบุคคลแก ้ไขประเด็นของพวกเขาในวิธต
ี ่าง ๆ
้
โดยขึนอยู่กบ
ั สถานการณ์
6.
ตรวจทานรายงานการตรวจสอบและปร ับใช ้การดาเนิ นการแก ้ไข
7.
ดาเนิ นการตรวจสอบจากศูนย ์กลาง

5.
Identifies errors and helps individuals resolve their issues in different ways
depending on the situation
6.
Reviews monitoring reports and implements corrective action
7.
Conducts central monitoring
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8.
Ensures data and documentation is complete, up-to-date, and appropriately
filed and ready for inspection if required
Regulations & Governance
Securing or Maintaining Approvals
1.
Takes part in application process for ethical/regulatory approvals
2.
Coordinates/writes submission for ethics or regulatory approval
3.
Submits to trial registry
4.
Writes and submits protocol amendments to relevant authorities
5.
Writes and submits safety updates and annual reports
6.
Identifies other necessary approvals e.g. local R&D department, marketing
applications, local health authority
Securing or Maintaining Contracts
1.
Manages contracts, including (but not limited to): investigator contracts,
sponsor/site agreement, site agreements, agreement with contract research
organisations (CRO) or subcontractors, data access and transfer agreements in
compliance with confidentiality requirements, compensation in the event of harm
2.
Ensures contracts are signed, renewed and updated
3.
Reads and reviews contracts to ensure they are comprehensive
4.
Writes contracts with collaborators, funders and other sites
Governance & Organisational Context
1.
Ensures study complies with regulatory requirements, local policies, and
applicable international guidelines
2.
Understands the roles and responsibilities of members of the study team
3.
Develop governance systems and documentation within the organisation
4.
Contribute to governance systems and documentation within the
organisation and or specific studies
Research Regulations
1.
Develops processes necessary for approval of a drug or other investigational
medical product (e.g. diagnostic, device, gene therapy) through the different stages
in a trial
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8.
ตรวจสอบว่าข ้อมูลและเอกสารมีความสมบูรณ์ เป็ นปัจจุบน
ั
และกรอกเหมาะสมและพร ้อมสาหร ับตรวจสอบหากจาเป็ น
การกาก ับดู และการควบคุม
การอนุ มต
ั ก
ิ ารร ักษาหรือการคงไว้
่ าร ้องเพือขอการอนุ
่
1.
มีสว่ นร่วมในกระบวนการยืนค
มต
ั ห
ิ ลักจริยธรรม/ระเบียบข ้อบังคับ
2.
ประสานงาน/เขียนการเสนอพิจารณาสาหร ับขอการอนุ มต
ั ห
ิ ลักจริยธรรม/ระเบียบข ้อบัง
คับ
3.
ส่งไปยังฝ่ ายทะเบียนการทดลอง
่ ้มีอานาจทีเกี
่ ยวข
่
4.
เขียนและส่งการปร ับแก ้โครงร่างวิจยั ไปยังเจ ้าหน้าทีผู
้อง
5.
เขียนและส่งอัปเดทความปลอดภัยและรายงานประจาปี
่ ๆ เช่น แผนก R&D ในท ้องถิน
่ การใช ้งานการตลาด
6.
ระบุการอนุ มต
ั ท
ิ จี่ าเป็ นอืน
่
่
เจ ้าหน้าทีผู ้มีอานาจด ้านสุขภาพท ้องถิน
ส ัญญาการร ักษาหรือการคงไว้
1.
จัดการสัญญา รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง): ผู ้วิจยั สัญญา
ข ้อตกลงผู ้สนับสนุ น/สถานทีวิ่ จยั ข ้อตกลงสถานทีวิ่ จยั ข ้อตกลงกับองค ์กรวิจยั แบบสัญญา
(CRO) หรือผู ้ทาสัญญาช่วง
ข ้อตกลงการเข ้าถึงและการถ่ายโอนข ้อมูลโดยสอดคล ้องกับข ้อกาหนดการร ักษาเป็ นความลับ
การชดเชยในเหตุการณ์ทได
ี่ ้ร ับบาดเจ็บ
2.
ตรวจสอบว่าได ้ลงนามในสัญญา มีการต่ออายุ และปร ับปรุงให ้ใหม่
่
3.
อ่านและตรวจทานสัญญาเพือให
้แน่ ใจว่ามีความครอบคลุม
่ ๆ
4.
เขียนสัญญาร่วมกับผู ้ประสานงาน ผู ้ระดมทุน และสถานทีวิ่ จยั อืน
การควบคุมและบริบทองค ์กร
่
1.
ตรวจสอบว่าการวิจยั สอดคล ้องกับข ้อกาหนดของระเบียบข ้อบังคับ นโยบายท ้องถิน
่
และแนวทางระหว่างประเทศทีบังคับใช ้
2.
3.
4.

เข ้าใจบทบาทและร ับผิดชอบของสมาชิกของทีมการศึกษาวิจยั
พัฒนาระบบการปกครองและเอกสารภายในองค ์กร
่
มีสว่ นในระบบการปกครองและเอกสารภายในองค ์กรและหรือการศึกษาวิจยั ทีเจาะจง

ระเบียบข้อบังค ับการวิจ ัย
1.
พัฒนากระบวนการทีจ่ าเป็ นสาหร ับการอนุ มต
ั ย
ิ าและผลิตภัณฑ ์ทางการแพทย ์เชิงวิจยั อื่
น ๆ (เช่น การวินิจฉัย อุปกรณ์ การบาบัดทางหน่ วยพันธุกรรม) ผ่านทางระยะต่าง ๆ
ในการทดลอง

2.
Keeps up-to-date with relevant international, national, and local laws, policies
and guidelines relating to research (including ethical ones)
3.
Understands and applies the laws relating to the use of animals in research, if
applicable
4.
Responsible for the study meeting regulatory requirements, local policies,
and applicable international guidelines
5.
Responsible for identifying and mitigating fraud and misconduct in research
6.
Ensures relevant guidelines, e.g. database, labelling, reporting of AEs and
SUSARS, protocol amendments are followed
7.
Works with regulatory authorities, e.g. during audits or when submitting
reports
8.
Writes and reviews research study regulatory documents

่ กฎหมายระดับชาติ
2.
ร ักษาให ้สอดคล ้องกับกฎหมายท ้องถิน
่ ยวข
่
และกฎหมายระหว่างประเทศทีเกี
้อง นโยบาย
่
่
และแนวทางทีเกียวข ้องกับวิจยั ให ้เป็ นปัจจุบน
ั อยู่เสมอ (รวมถึงหลักจริยธรรม)
่
่
่
3.
เข ้าใจและใช ้กฎหมายทีเกียวข ้องกับการใช ้สัตว ์ในการวิจยั หากเกียวข
้อง
่
4.
ร ับผิดชอบเกียวกั
บข ้อกาหนดของระเบียบข ้อบังคับการประชุมการศึกษาวิจยั
่ และแนวทางระหว่างประเทศทีบั
่ งคับใช ้
นโยบายท ้องถิน
่
้
5.
ร ับผิดชอบเกียวกับการบ่งชีและบรรเทาการหลอกลวงและการดาเนิ นการผิดในการวิจยั
่ ยวข
่
6.
ตรวจสอบแนวทางทีเกี
้อง เช่น ฐานข ้อมูล การติดฉลาก การรายงาน AE และ
่
SUSARS การปร ับแก ้โครงร่างการวิจยั ทีตามมา
่ ้มีอานาจ เช่น ระหว่างการตรวจสอบ หรือเมือส่
่ งรายงาน
7.
ทางานร่วมกับเจ ้าหน้าทีผู
8.
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เขียนหรือตรวจทานเอกสารระเบียบข ้อบังคับการศึกษาวิจยั

Study & Site(s) Management
Oversight
Initiating Study
1. Reviews protocols and conducts feasibility and risk assessments
2. Recruits study teams, Quality Control teams and oversight committees such as
trial steering committee
3. Plans and coordinates study initiation process (initial requirements in
infrastructure and facilities, supplies, staff, training)
4. Develops and writes study report and analysis plan
5. Contributes to study report and analysis plan
6. Conducts site and investigator selection: identifies, visits and recruits suitable
sites, identifies training and technical assistance needs
7. Tests, documents and pilots risk and mitigation strategies, such as code
breaking procedure in emergencies
End of Study
1. Performs study close-outs visits and audits
2. Plans, coordinates and maintains data and study document archive for
specified time period
3. Maintains study documents archive inventory and makes arrangements for
(selected) access to files after close-out
4. Ensures unused trial supplies are accounted for and appropriate disposal of
trial materials once research is completed
5. Sends notifications of closures: informs and submits relevant reports to official
bodies (regulatory authorities, EC) and to other people involved with the study
(investigators, institution, trial subjects)
6. Ensures and oversees close-out activities in case of premature termination of
trial
Tracking Study Progress
1. Determines the project scope, milestones, budgets, timelines and tracks these
appropriately
2. Tracks progress of study using tracking tools or software and measures
progress against planned objectives and targets
3. Uses progress tracking to anticipate potential issues
4. Ensures on time reporting of relevant milestones
13

่ จ ัย
การจ ัดการศึกษาวิจ ัยและสถานทีวิ
การตรวจสอบดู แล
่ นศึกษาวิจ ัย
การเริมต้
่
1. ตรวจทานโครงร่างการวิจยั และดาเนิ นการประเมินความเป็ นไปได ้และความเสียง
2. สรรหาบุคลากรทีมการศึกษาวิจยั ทีมควบคุมคุณภาพ และคณะกรรมการตรวจสอบดูแล
เช่น คณะกรรมการวางระเบียบการทดลอง
่ ้นการวิจยั
3. วางแผนและประสานงานกระบวนการเริมต
่ ้นในโครงสร ้างพืนฐานและ
้
(ข ้อกาหนดการเริมต
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เจ ้าหน้าที่ การอบรม)
4. พัฒนาและเขียนรายงานการวิจยั และแผนการวิเคราะห ์
5. มีส่วนในรายงานการศึกษาวิจยั และแผนการวิเคราะห ์
่
6. ดาเนิ นการเลือกสถานทีวิ่ จยั และผู ้วิจยั : การระบุ เยียมเยี
ยน
่
่
และสรรหาสถานทีวิจยั ทีเหมาะสม ระบุการอบรมและความต ้องการความช่วยเหลือทางเทคนิ ค
่
7. ทดสอบ ทาเอกสาร และนาร่องกลยุทธ ์ความเสียงและการบรรเทา
เช่น
กระบวนการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ ์ในกรณี ฉุกเฉิ น
้ ดการวิจ ัย
การสินสุ
1. ดาเนิ นการนัดหมายและตรวจสอบการปิ ด-ออกจากการศึกษาวิจยั
2. วางแผน ประสานงาน
่ บถาวรเป็ นระยะเวลาทีก
่ าหนด
และร ักษาข ้อมูลและเอกสารการศึกษาวิจยั ทีเก็
่
3. ร ักษาเอกสารการศึกษาวิจยั ทีเก็บถาวรในคลังและทาการจัดสรรสาหร ับเข ้าถึง
(แบบเลือก) ไฟล ์หลังจากปิ ด-ออก
่ ได ้ใช ้งานว่ามีการทารายการบัญชีและกาจัดทิงวั
้ สดุการ
4. ตรวจสอบอุปกรณ์การทดลองทีไม่
่
ทดลองอย่างเหมาะสมเมือดาเนิ นการวิจยั เสร็จสมบูรณ์แล ้ว
่ ยวข
่
่ นทางการ
5. ส่งการแจ ้งเตือนการปิ ดการวิจยั : แจ ้งและส่งรายงานทีเกี
้องแก่หน่ วยงานทีเป็
่
่ ๆ ทีเกี
่ ยวข
่
(เจ ้าหน้าทีระเบี
ยบข ้อบังคับ EC) และ บุคคลอืน
้องกับการศึกษาวิจยั (นักวิจยั
สถาบัน อาสาสมัครการวิจยั )
6. ตรวจสอบและดูแลกิจกรรมการปิ ด-ออก ในกรณี ทมี
ี่ การยุตก
ิ ารทดลองก่อนเสร็จสมบูรณ์
การติดตามความคืบหน้าของการศึกษาวิจ ัย
1. กาหนดขอบเขตของโครงการ ตารางปฏิบต
ั ก
ิ จิ กรรม งบประมาณ ระยะเวลา
่
้ างเหมาะสม
และติดตามสิงเหล่
านี อย่
่ อหรือซอฟต ์แวร ์การติดตามและวัด
2. ติดตามความคืบหน้าของการศึกษาวิจยั โดยใช ้เครืองมื
่
ผลความคืบหน้ากับวัตถุประสงค ์และเป้ าหมายทีวางแผนไว
้
่
่
3. ใช ้การติดตามความคืบหน้าเพือคาดการณ์ประเด็นทีอาจเกิดขึน้
่ บตารางปฏิบต
่ ยวข
่
4. ตรวจสอบการรายงานเกียวกั
ั ก
ิ จิ กรรมทีเกี
้องอย่างตรงเวลา

5. Reviews status reports from other team members in relation to milestones
Project Management
1. Oversees study and site management, including managing multiple
sites/laboratories and ensuring consistency
2. Oversees specified processes within the trial e.g. recruitment, monitoring,
follow-up
3. Creates work schedules and timelines and reviews associated reports
4. Coordinates or manages teams or CROs
5. Uses project management processes and tools
Study Communications
Reporting
1. Reports appropriately when required within the team (e.g. on workload,
logistics, status of project); escalates issues or concerns appropriately
2. Writes suitable reports according to audience and presents information clearly
3. Understands and complies with specific and varying reporting requirements
for diverse bodies (e.g. ethics boards, sponsors, funders, regulatory authorities as
opposed to trial management team, steering committees and safety monitoring
boards)
4. Responsible for the quality, coordination, medical and scientific accuracy and
timeliness of relevant reports
Liaising or Acting as a Link
1. Maintains regular, timely communications and interactions with appropriate
study groups as required for role (e.g. communication with sponsor, sites, principal
investigators, stakeholders, monitors) to ensure smooth and successful execution
of study activities
2. Provides updates and circulates new information to team members
3. Acts as primary contact for authorities, media, CROs
4. Processes communications received and ensures a timely and complete
response
5. Ensures that relevant documents are communicated with the team e.g. the
correct version of protocol.
6. Interacts with staff in other functional areas to ensure the highest level of
collaboration across groups
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่ ๆ ในทีมทีเกี
่ ยวข
่
5. ตรวจทานการรายงานสถานะจากสมาชิกอืน
้องกับตารางปฏิบต
ั ก
ิ จิ กรรม
การจ ัดการโครงการ
1. ตรวจสอบดูแลการจัดการศึกษาวิจยั และสถานทีวิ่ จยั
รวมถึงการจัดการสถานทีวิ่ จยั /ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารหลายแห่งและตรวจสอบความสอดคล ้อง
่
2. ตรวจสอบดูแลกระบวนการทีเจาะจงภายในการทดลอง เช่น การสรรหาบุคลากร
การตรวจสอบ การติดตาม
่ ยวข
่
3. สร ้างตารางการทางานและระยะเวลาและตรวจทานรายงานทีเกี
้อง
4. ประสานงานหรือจัดการทีมงานหรือ CRO
่ อจัดการโครงการ
5. ใช ้กระบวนการและเครืองมื
่
การสือสารการศึ
กษาวิจ ัย
การรายงาน
่ าเป็ น (เช่น เกียวกั
่ บภาระงาน การขนส่ง
1. รายงานภายในทีมอย่างเหมาะสมเมือจ
สถานะของโครงการ) ส่งต่อประเด็นหรือข ้อกังวลอย่างเหมาะสม
่
2. เขียนรายงานทีเหมาะสมตามผู
้ร ับสารและนาเสนอข ้อมูลอย่างช ัดเจน
่
3. เข ้าใจและปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดการรายงานทีเจาะจงและหลากหลายส
าหร ับหน่ วยงานต่าง
ๆ (เช่น คณะกรรมการจริยธรรม ผู ้สนับสนุ น ผู ้ระดมทุน
่
่ ใช่ทม
เจ ้าหน้าทีระเบี
ยบข ้อบังคับทีไม่
ี การจัดการทดลอง คณะกรรมการวางระเบียบ
และคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัย)
4. ร ับผิดชอบคุณภาพ การประสานงาน
่ ยวข
่
ความถูกต ้องแม่นยาทางการแพทย ์และทางวิทยาศาสตร ์ และระยะเวลาของรายงานทีเกี
้อง
่
การติดต่อหรือการดาเนิ นการในลักษณะการเชือมโยง
่
1. ร ักษาการสือสารและการปฏิ
สม
ั พันธ ์อย่างเป็ นปกติ ตรงเวลา
่
่ าหนดสาหร ับบทบาท (เช่น การสือสารกั
่
กับกลุม
่ การศึกษาวิจยั ทีเหมาะสมตามทีก
บผู ้สนับสนุ น
สถานทีวิ่ จยั นักวิจยั หลัก ผู ้ถือผลประโยชน์รว่ ม ผู ้ตรวจสอบ)
่
่
เพือให
้แน่ ใจว่ามีการดาเนิ นกิจกรรมศึกษาวิจยั อย่างราบรืนและประสบความส
าเร็จ
่
2. ให ้และเผยแพร่ข ้อมูลใหม่ทเป็
ี นปัจจุบน
ั แก่สมาชิกทีม
่
่ ้มีอานาจ สือ่ CRO
3. ทาหน้าทีเป็ นผู ้ติดต่อหลักสาหร ับเจ ้าหน้าทีผู
่
่ ้ร ับและตรวจทานว่าตอบร ับอย่างตรงเวลาและครบถ ้วน
4. ดาเนิ นการสือสารที
ได
5.

่
่ ยวข
่
่ กต ้อง
ตรวจสอบว่ามีการสือสารเอกสารที
เกี
้องกับทีม เช่น โครงร่างการวิจยั ฉบับทีถู

6.

่ วนงานอืนเพื
่ อให
่
่ งกลุ
้ ม
ปฏิสมั พันธ ์กับเจ ้าหน้าทีในส่
้แน่ ใจว่ามีการให ้ความร่วมมือสูงทัวทั
่

การอานวยความสะดวกหรือการเข้าร่วมประชุม
่ กต ้อง
1. จัดการประชุม/การประชุมทางไกล เช่น ตรวจสอบผู ้เข ้าร่วมประชุมทีถู
ทาข ้อตกลงการเข ้าร่วม จัดเตรียมกาหนดการ
2. เข ้าร่วมและนาเสนอในการประชุมตามทีจ่ าเป็ น
3. จดบันทึกการประชุมและตรวจสอบว่าได ้ร ับการตรวจทานและลงนามโดยบุคคลทีร่ ับผิดชอ
บ
4. การประชุมผู ้บริหาร
5. อานวยความสะดวกการประชุม
ตรวจสอบว่ามีการร ักษากาหนดการประชุมและการตัดสินใจ
การจ ัดการเจ้าหน้าที่

Facilitating or Attending Meetings
1. Organises meetings/teleconferences e.g. ensures correct attendees, makes
practical arrangements, prepares agendas
2. Participates and presents at meetings as required
3. Takes minutes and ensures they are reviewed and signed by the individual in
charge
4. Chairs meetings
5. Facilitates meeting, ensuring agenda is kept to and decisions made
Staff Management
Human Resources
1. Recruits and selects team, plans and coordinates their training as required
2. Trains the team to follow the protocol and SOPs
3. Ensures the work environment is safe for staff e.g. that laboratory equipment
or infection control procedures are in place
4. Ensures that individuals are qualified for their role and receive appropriate
training; holds CVs, up-to-date training records and logs of delegation
Creating or Delivering Training
1. Delivers effective training for groups e.g. site training on study protocol/SOPs

ทร ัพยากรบุคคล
1. สรรหาและคัดเลือกทีม วางแผนและประสานงานการอบรมของพวกเขาตามทีจ่ าเป็ น
2. อบรมทีมให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามโครงร่างการวิจยั และ SOP
3. ตรวจสอบว่าสภาพแวดล ้อมการทางานปลอดภัยสาหร ับเจ ้าหน้าที่ เช่น
้
่
มีอุปกรณ์ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร หรือกระบวนการควบคุมการติดเชือในที
เหมาะสม
่
4. ตรวจสอบว่าบุคลากรมีคณ
ุ สมบัตส
ิ าหร ับบทบาทของตนและได ้ร ับการอบรมทีเหมาะสม
้ เป็
่ นปัจจุบน
เก็บร ักษา CV และบันทึกการอบรมและบันทึกการแต่งตังที
ั
การจ ัดทาหรือการส่งมอบการอบรม
่ ประสิทธิภาพสาหร ับกลุ่ม เช่น
1. ส่งมอบการอบรมทีมี
่ บโครงร่างการวิจยั /SOP
การอบรมสถานทีวิ่ จยั เกียวกั
่ บหัวข ้อเฉพาะ เช่น
2. Produces materials such as manuals or presentations for training on a specific
2. ผลิตสือ่ เช่น คู่มอ
ื หรือการนาเสนอสาหร ับการอบรมเกียวกั
topic e.g. the data management system or participant flow
ระบบการจัดการข ้อมูล หรือกระบวนการเข ้าร่วม
้
่
3. Determines the appropriate subject topic, assesses audience responsiveness to 3. กาหนดหัวข ้อเนื อหาที
เหมาะสม
ประเมินการตอบสนองของผู ้ร ับสารต่อการอบรม
้
่
้
training, repeats and paraphrases source material (e.g. SOPs) in order to produce
การทาซาและการปร ับเปลียนวลีเนื อหาต ้นฉบับ (เช่น SOP)
an effective training session
่
่ ประสิทธิภาพ
เพือผลิ
ตเซสช ันการอบรมทีมี
4. Delivers effective On-the-Job (OJT) or Individual training
4. ส่งมอบการอบรมขณะปฏิบต
ั งิ าน (OJT) หรือการอบรมแบบรายบุคคล
5. Develops a training curriculum and/or manages a training programme
5. พัฒนาหลักสูตรการอบรมและ/หรือจัดการโปรแกรมการอบรม
Supervising or Mentoring
การตรวจสอบดู แลหรือการควบคุมดู แล
้
1. Supervises and coordinates team including monitoring performance,
1. ชีแนะและประสานงานที
ม รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบต
ั ก
ิ าร
่
developing their skills and capacity as needed
พัฒนาทักษะและความสามารถตามทีจาเป็ น
่ บประเด็นทีเกี
่ ยวข
่
2. Supports team members in work-related or personal issues
2. สนับสนุ นสมาชิกทีมเกียวกั
้องกับงานหรือส่วนบุคคล
่
่
่
3. Mentors team members and/or acts as technical advisor or expert.
3. สอนงานสมาชิกทีมและ/หรือทาหน้าทีเป็ นทีปรึกษาหรือผู ้เชียวชาญทางเทคนิ
ค
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4. Competent in various styles of supervision, and understands the principles of
supervision/motivation techniques and their applications in the work environment
5. Line-manages and conducts appraisals for staff
6. Supervises and coordinates the work of the team
7. Evaluates and assigns work and/or delegates to others, based on an
individual’s strengths and interests
Resources Management
Overseeing Essential Documents
1. Collects and maintains essential study documentation e.g. up-to-date protocol,
trial master file, site files, delegation logs, investigator’s brochure, official
approvals, CVs, important correspondence
2. Updates important documentation as required
3. Secures documents in a central location, filed in an organised manner and
readily available for inspection
4. Maintains security of documentation by controlling access and physically
protecting it from elements (e.g. water)
Logistics & Facilities Management
1. Coordinates, tracks and reorders the resources and supplies required for study
2. Maintains materials and equipment inventory
3. Plans logistics required for the trial materials, such as arranging shipments and
accounting for materials
4. Maintains and calibrates equipment
5. Ensures appropriate facilities for study and clean environment (including
appropriate biological and chemical waste disposal)
6. Maintains a laboratory in running order (e.g. by preparing reagents, disposing
of biological and chemical waste appropriately)
7. Performs basic trouble-shooting and reports damages/required repairs
Finances Management
1. Manages budget of research organisation or consortia including creating
financial reports and forecasts
2. Manages budget of a study or department including creating financial reports
and forecasts
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้
4. มีการชีแนะในหลากหลายรู
ปแบบ
้
และเข ้าใจหลักการของเทคนิ คการชีแนะ/การกระตุ
้นและการนาไปใช ้ในสภาพแวดล ้อมในการ
ทางาน
5. จัดการสายงานและดาเนิ นการประเมินสาหร ับเจ ้าหน้าที่
้
6. ชีแนะและประสานงานของที
ม
้ ้อืน
่ ตามกาลังและความสนใจของแต่ละบุคคล
7. ประเมินและมอบหมายงานและ/หรือแต่งตังผู
การจ ัดการทร ัพยากร
การตรวจสอบดู แลเอกสารสาค ัญ
่ าคัญ เช่น โครงร่างการวิจยั ทีเป็
่ นปัจจุบน
1. รวบรวมและร ักษาเอกสารการศึกษาวิจยั ทีส
ั
ไฟล ์ต ้นฉบับการทดลอง ไฟล ์สถานทีวิ่ จยั บันทึกการแต่งตัง้ โบรช ัวร ์ของนักวิจยั
่ าคัญ
การอนุ มต
ั อิ ย่างเป็ นทางการ CV การติดต่อทางจดหมายทีส
่ าหนด
2. ปร ับปรุงเอกสารสาคัญให ้เป็ นปัจจุบน
ั ตามทีก
่ นย ์กลางให ้ปลอดภัย จัดเก็บในลักษณะทีเป็
่ นระเบียบ
3. เก็บร ักษาเอกสารในสถานทีศู
และพร ้อมสาหร ับการตรวจสอบ
4. เก็บร ักษาเอกสารให ้ปลอดภัยโดยการควบคุมการเข ้าถึงและการป้ องกันทางกายภาพจาก
สสารต่าง ๆ (เช่น น้า)
การจ ัดการขนส่งและสถานที่
่ ัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ทต
1. ประสานงาน ติดตาม และสังทร
ี่ ้องการสาหร ับการศึกษาวิจยั
2. ดูแลร ักษาคลังวัสดุและอุปกรณ์
3. วางแผนการขนส่งทีจ่ าเป็ นสาหร ับวัสดุการทดลอง เช่น
การจัดเตรียมการจัดส่งและทารายการบัญชีวสั ดุ
4. ดูแลร ักษาและสอบเทียบอุปกรณ์
่
5. ตรวจสอบว่าสถานทีเหมาะสมส
าหร ับการศึกษาวิจยั และมีสภาพแวดล ้อมสะอาด
้
(รวมถึงการกาจัดทิงของเสียทางชีววิทยาและเคมีอย่างเหมาะสม)
6. ดูแลร ักษาห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารตามลาดับการดาเนิ นการ (เช่น โดยการจัดเตรียมสารตัวกระทา
้
การกาจัดทิงของเสียทางชีววิทยาและเคมีอย่างเหมาะสม)
้
7. ดาเนิ นการแก ้ไขปัญหาพืนฐานและรายงานความเสี
ยหาย/การซ่อมแซมทีจ่ าเป็ น
การจ ัดการการเงิน
1. จัดการงบประมาณสาหร ับองค ์กรหรือสมาคมวิจยั
รวมถึงการจัดทารายงานและการคาดคะเนทางการเงิน
2. จัดการงบประมาณสาหร ับการศึกษาวิจยั หรือแผนก
รวมถึงการจัดทารายงานและการคาดคะเนทางการเงิน

3. Operates within financial constraints and alerts relevant personnel to potential
escalating costs
4. Assists in budget negotiations and funding agreements
5. Maintains accurate accounts, synthesises financial information from multiple
sources to create report and ensure up-to-date financial information is available
and circulated
6. Manages expenses e.g. preparing invoices and work orders, cash float, travel
expenses, participant reimbursements
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่ ยวข
่
่ บต ้นทุนสูง
3. ดาเนิ นการภายในข ้อจากัดทางการเงินและแจ ้งเตือนบุคลากรทีเกี
้องเกียวกั
่
ทีอาจเกิ
ดขึน้
4. ช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองด ้านงบประมาณและข ้อตกลงการระดมทุน
5. ดูแลร ักษาบัญชีให ้ถูกต ้อง
่
่ ดทารายงานและตรวจสอบข ้อมูลการ
ข ้อมูลทางการเงินสังเคราะห ์จากแหล่งทีมาหลายแห่
งเพือจั
่
เงินทีมีให ้เป็ นปัจจุบน
ั และทาการเผยแพร่
้
่
6. จัดการรายงาน เช่น การจัดเตรียมใบแจ ้งหนี และค
าสังงาน
กระแสเงินสด
ค่าใช ้จ่ายการเดินทาง ค่าตอบแทนผู ้เข ้าร่วม

การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
การออกแบบและการวางแผนวิจ ัย
่ ยวข้
่
ความรู ้ทีเกี
องก ับสุขภาพ
่ ยวชาญให
่
1. เผยแพร่ในด ้านทีเชี
้แพร่หลาย
่
2. ขอให ้เพือนร่วมงานตรวจทานเอกสารหรือใบขอทุนอย่างสม่าเสมอ
่ ยวชาญลงในการออกแบบการวิ
่
3. จัดเตรียมข ้อมูลด ้านวิทยาศาสตร ์สุขภาพ/การแพทย ์ทีเชี

Scientific Thinking
Design & Planning of Research
Health-related Knowledge
1. Publishes widely in area of expertise
2. Regularly asked to peer review papers or funding applications
3. Provides expert health/medical science input into research design, protocol
preparation or during the study conduct
4. Designs and writes protocols in area of expertise
5. Sets outcomes and endpoints for studies in area of expertise
6. Contributes to setting outcome and endpoint measures for studies in area of
expertise
Research Methodology
1. Undertakes literature reviews to show gaps in knowledge and evidence in
specific area of expertise
2. Applies different statistical approaches in different study designs
3. Designs research studies/trials appropriate to the question being asked
4. Develops cost effective risk- based strategies for running research studies in
low-resource settings
5. Shares research methods and operational documents
6. Writes statistical section of protocol
Developing a Protocol
1. Writes protocol according to standard requirements and appropriate to study
type or setting
2. Member of a protocol development team
3. Writes draft or outline protocols for funding or institutional review and
approval
4. Contributes to relevant sections of a protocol
5. Coordinates and reviews study protocol including tracking inconsistencies,
errors or omissions
Attracting Funding
1. Writes and submits grant applications for a study
2. Writes and submits grant applications for major research project or
programme
3. Plans costings and resources for a study or a grant application

จัย การจัดเตรียมโครงร่างการวิจยั หรือระหว่างการดาเนิ นการวิจยั
่ ยวชาญ
่
4. ออกแบบและเขียนโครงร่างการวิจยั ในด ้านทีเชี
้ ดสาหร ับการศึกษาวิจยั ในด ้านทีเชี
่ ยวชาญ
่
5. กาหนดผลลัพธ ์และจุดสินสุ
้ ดสาหร ับการศึกษาวิจยั ในด ้านทีเชี
่ ยวช
่
6. มีส่วนในการกาหนดผลลัพธ ์และการวัดผลจุดสินสุ
าญ
กลวิธก
ี ารวิจ ัย
่
1. ดาเนิ นการทบทวนวรรณกรรมเพือแสดงช่
องว่างด ้านความรู ้และหลักฐานโดยเจาะจงด ้าน
่ ยวชาญ
่
ทีเชี
2. ปร ับใช ้กลวิธเี ชิงสถิตท
ิ แตกต่
ี่
างในการออกแบบการศึกษาวิจยั ต่าง ๆ
่
่
3. ออกแบบการศึกษาวิจยั /การทดลองทีเหมาะสมต่
อคาถามทีถามขึ
น้
่
4. พัฒนากลยุทธ ์ตามความเสียงความคุ
้มราคาสาหร ับการดาเนิ นการศึกษาวิจยั ในรูปแบบท
ร ัพยากรตา่
5. แบ่งปันกลวิธก
ี ารวิจยั และเอกสารการดาเนิ นการ
6. เขียนภาคเชิงสถิตข
ิ องโครงร่างการวิจยั
การพัฒนาโครงร่างการวิจ ัย
1. เขียนโครงร่างการวิจยั ตามข ้อกาหนดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทหรือรูปแบบการศึ
กษาวิจยั
2. สมาชิกของทีมพัฒนาโครงร่างการวิจยั
3. เขียนเค ้าโครงหรือร่างโครงร่างการวิจยั สาหร ับตรวจทานและการอนุ มต
ั ก
ิ ารระดมทุนหรือใ
นสถาบัน
่ ยวข
่
4. มีส่วนในภาคส่วนทีเกี
้องของโครงร่างการวิจยั
5. ประสานงานและตรวจทานโครงร่างการวิจยั รวมถึงตรวจสอบความไม่สอดคล ้อง
ข ้อผิดพลาดหรือตกหล่น
การกระตุน
้ การระดมทุน
1. เขียนและส่งคาขอเงินสนับสนุ นสาหร ับการศึกษาวิจยั
2. เขียนและส่งคาขอเงินสนับสนุ นสาหร ับโครงการหรือโปรแกรมการวิจยั ขนาดใหญ่
3.
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วางแผนต ้นทุนและทร ัพยากรสาหร ับการศึกษาวิจยั หรือคาขอเงินสนับสนุ น

4. มีส่วนในการเขียนคาขอเงินสนับสนุ น
การปฏิบต
ั ก
ิ ารโครงร่างการวิจ ัย
การพัฒนาแผนการศึกษาวิจ ัยและเอกสาร
1. ออกแบบแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารโดยรวมสาหร ับการศึกษาวิจยั เช่น แผนการจัดการโครงการ
่
2. ออกแบบกระบวนการผู ้เข ้าร่วม กาหนดการนัดหมาย การจัดทาเอกสารทีเหมาะสม
และกาหนดเวลาสาหร ับการเก็บตัวอย่าง
่ ยวข
่
3. ออกแบบกระบวนการศึกษาวิจยั ทีเกี
้องกับหลักจริยธรรม เช่น
แผนความละเอียดอ่อนของชุมชน ใบปลิวข ้อมูลผู ้เข ้าร่วม กาหนดการนัดหมาย และ
กาหนดเวลาสาหร ับการเก็บตัวอย่าง กลยุทธ ์การสรรหาบุคลากร
่ ้งให ้ทราบแล ้ว
และแบบฟอร ์มการให ้ความยินยอมทีแจ
่
่
่
4. ออกแบบแผนการสือสารเชิ
งปฏิบต
ั เิ พือเผยแพร่
ข ้อมูลภายในเจ ้าหน้าทีการศึ
กษาวิจยั และ
่
ผู ้ถือผลประโยชน์รว่ มทีสาคัญ เช่น กลุม
่ ผู ้เข ้าร่วม DSMB ผู ้สนับสนุ น
5. ประสานงาน/มีสว่ นในการเขียนเอกสารการศึกษาวิจยั เช่น
ใบปลิวข ้อมูลสาหร ับผู ้เข ้าร่วม แบบฟอร ์มการให ้ความยินยอม
การพัฒนาระบบการจ ัดการคุณภาพ (QMS)
และกระบวนการดาเนิ นการมาตรฐาน (SOP)
้
่
1. พัฒนา QMS สาหร ับการศึกษาวิจยั ทังหมด
และสาหร ับสถานทีวิ่ จยั ทีเจาะจง

4. Contributes to writing of grant applications
Protocol Operationalization
Developing Study Plans & Documents
1. Designs overall operational plan for a study e.g. project management plan
2. Designs participant flow process; visit schedules, appropriate documentation
and time-points for sample taking
3. Designs study processes related to ethics, such as community sensitisation
plans, participant information leaflets, visit schedules and
time points for sample taking, recruitment strategies and informed consent form
4. Designs practical communication plans to circulate information within study
staff and to key stakeholders e.g. participants groups, DSMB, sponsors
5. Coordinates/contributes to the writing of study documents, such as
information leaflets for participants, consent forms
Developing the Quality Management System (QMS) & Standard Operating
Procedures (SOPs)
1. Develops QMS for the whole study, and for specific sites, laboratories or
pharmacies
2. Develops and writes procedures for quality assurance e.g. how to track
participants’ information, how to check the accuracy of collected data
without breaking confidentiality rules

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร หรือเภสัชกรรม
2. พัฒนาและเขียนกระบวนการสาหร ับการร ับประกันคุณภาพ เช่น
่ ดเก็บ
วิธก
ี ารติดตามข ้อมูลผู ้เข ้าร่วม วิธก
ี ารตรวจสอบความถูกต ้องแม่นยาของข ้อมูลทีจั
โดยไม่ละเมิดกฎการร ักษาข ้อมูลไว ้เป็ นความลับ
่
3. Develops and writes procedures to control compliance to the study protocol,
3. พัฒนาและเขียนกระบวนการเพือควบคุ
มการกากับดูแลไปยังโครงร่างการวิจยั
study procedures and SOPs
กระบวนการศึกษาวิจยั และ SOP
่
4. Designs risk management and safety plans e.g. adverse event reporting
4. ออกแบบการจัดการความเสียงและแผนความปลอดภั
ย เช่น
systems, safety management plans
ระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค ์ แผนการจัดการความปลอดภัย
5. Coordinates drafting or writing of SOPs
5. ประสานงานการร่างหรือการเขียน SOP
6. Contributes to drafting or writing of SOPs
6. มีส่วนในการร่างหรือการเขียน SOP
่
7. Writes SOPs that are GCP and regulatory compliant
7. เขียน SOP ทีสอดคล
้องกับระเบียบข ้อบังคับและ GCP
่
8. Writes guidelines to ensure study procedures will be consistently applied and
8. เขียนแนวทางเพือให ้แน่ ใจว่ากระบวนการศึกษาวิจยั จะถูกนาไปใช ้และยึดถืออย่างสอดคล ้
adhered to
อง
9. Plans and translates the quality management system into pragmatic SOPs
9. วางแผนและแปลระบบการจัดการคุณภาพไปยัง SOP ทางปฏิบต
ั ิ
Developing the Case Report Form(s) (CRF) & Data Management System (DMS)
การพัฒนาแบบฟอร ์มการรายงานเคส (CRF) และระบบการจ ัดการข้อมู ล (DMS)
1. Coordinates and/or contributes to the writing of CRFs or source documentation 1. ประสานงานและ/หรือมีสว่ นในการเขียน CRF หรือแบบฟอร ์มเอกสารต ้นฉบับ
forms
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2. Develops study questionnaires for participants
3. Designs data management plan for a study including the methods for
monitoring and reporting safety data
4. Contributes to quality management systems for the study as they apply to data
processes, such as monitoring of safety data and
checking database requirements
5. Identifies appropriate data management systems for the study
Interpretation of Study Results
Analysing Data
1. Extracts data from study database and conducts data analyses using statistical
software packages
2. Identifies and establishes if conclusions based on the data analyses are valid
3. Performs statistical monitoring of data and interim analyses
4. Interprets efficacy and safety data from research studies and clinical trials
5. Applies advanced statistical techniques such as modelling and simulation
Disseminating Research Findings
1. Writes a final study report
2. Contributes to writing final study report
3. Writes and leads the submission of an article to a journal
4. Assists in the submitting of an article to a journal
5. Contributes to writing of journal article
6. Writes and submits abstracts to conferences or journals
7. Presents an oral presentation at a scientific meeting
8. Presents a poster at a scientific meeting
9. Contributes to a poster at a scientific meeting
10. Writes, agrees and works to a publication policy or dissemination plan
11. Designs communication and dissemination plan for specific study
12. Delivers a results communication and dissemination plan for specific study
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2. พัฒนาแบบสอบถามการศึกษาวิจยั สาหร ับผู ้เข ้าร่วม
3. ออกแบบแผนการจัดการข ้อมูลสาหร ับการศึกษาวิจยั รวมถึงวิธก
ี ารตรวจสอบและการรายง
านข ้อมูลความปลอดภัย
่ าไปใช ้เพือประมวลผลข
่
4. มีส่วนในระบบการจัดการคุณภาพสาหร ับการศึกษาวิจยั ขณะทีน
้
อมูล เช่น การตรวจสอบข ้อมูลความปลอดภัย และ
การตรวจสอบข ้อกาหนดฐานข ้อมูล
่
5. ระบบระบบการจัดการข ้อมูลทีเหมาะสมส
าหร ับการศึกษาวิจยั
การแปลผลการศึกษาวิจ ัย
การวิเคราะห ์ข้อมู ล
1. นาออกข ้อมูลจากฐานข ้อมูลการศึกษาวิจยั และดาเนิ นการวิเคราะห ์ข ้อมูลโดยใช ้แพคเกจ
ซอฟต ์แวร ์เชิงสถิติ
่ นอยู
้
2. ระบุและสร ้างหากบทสรุปทีขึ
่กบ
ั การวิเคราะห ์ข ้อมูลมีความถูกต ้อง
่ั
3. ดาเนิ นการตรวจสอบข ้อมูลเชิงสถิตแิ ละวิเคราะห ์ชวคราว
4. แปลผลข ้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพจากการศึกษาวิจยั และการทดลองทางคลินิ
ก
้ั ง เช่น การจาลองและการทาโมเดล
5. ใช ้เทคนิ คเชิงสถิตข
ิ นสู
การเผยแพร่ผลการวิจ ัย
้ ดท ้าย
1. เขียนรายงานการศึกษาวิจยั ขันสุ
้ ดท ้าย
2. มีส่วนในการเขียนรายงานการศึกษาวิจยั ขันสุ
3. เขียนและนาการเสนอพิจารณาบทความสาหร ับวารสาร
4. ช่วยเหลือในการส่งบทความสาหร ับวารสาร
5. มีส่วนในการเขียนบทความวารสาร
6. เขียนและส่งบทคัดย่อไปยังการประชุมหรือวารสาร
่
7. นาเสนอการนาเสนอโดยปากเปล่าทีการประชุ
มทางวิทยาศาสตร ์
่
8. นาเสนอโปสเตอร ์ทีการประชุมทางวิทยาศาสตร ์
่
9. มีส่วนในการทาโปสเตอร ์ทีการประชุ
มทางวิทยาศาสตร ์
่
10. เขียน เห็นชอบ และทางานเกียวกั
บนโยบายการตีพม
ิ พ ์หรือแผนการเผยแพร่
่
่
11. ออกแบบการสือสารและแผนการเผยแพร่สาหร ับการศึกษาวิจยั ทีเจาะจง
่
่
12. ส่งมอบผลลัพธ ์การสือสารและแผนการเผยแพร่
สาหร ับการศึกษาวิจยั ทีเจาะจง

