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Process Validation Coaching
การปฏิบัตกิ ารเรื่ อง การตรวจสอบความถูกต้ องของกระบวนการ

Introduction
ื เนือ
สบ
่ งจากการอบรม Process Validation
ซงึ่ ได ้รับรู ้เรือ
่ ง Concept และแนวทางการตรวจสอบ
ฯ ในขัน
้ ตอนต่อไปคือ การนํ าไปปฏิบต
ั ใิ ช ้ โดยต ้อง
วิเคราะห์ พจารณากระบวนการทจาเปนตอง
วเคราะห
พิจารณากระบวนการทีจ
่ ําเป็ นต ้อง
่
Validate กระบวนการทีต
่ ้องจัดทํา Validation ชน
ื้
การตรวจสอบความถูกต ้องในกระบวนการฆ่าเชอ
กระบวนการบรรจุและบรรจุภณ
ั ฑ์ ห ้อง Clean room
ambient condition Plating Process ต ้องให ้ความ
สอดคล ้องตามหลักการ แนวทาง IQ OQ และ PQ
การกําหนดกิจกรรมทีต
่ ้องมีการ Validation และการ
ื่ มโยงในเรือ
ี่ ง ((Risk
เชอ
่ งการบริหารความเสย
Management)

Outline 2 วัน
การให ้คําปรึกษาและพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต ้อง
1. ทบทวนกระบวนผลิ
1
ทบทวนกระบวนผลตและบรการ
ตและบริการ
2. กําหนดข ้อกําหนดลูกค ้าและ Product
Specification
3. กําหนดขัน
้ ตอนทีจ
่ ําเป็ นต ้องมีการจัดทํา
Validation , Plan the validation Process
4. กําหนดและจัดทํา Validation protocol
Test Method Verification / Validation

Measuring equipment suitability (i.e.
– gage R&R)

IQ – Installation Qualification
OQ – Operational Qualification
PQ – Performance Qualification

Objectives
เพือ
่ ให ้เข ้า concept ของ Validation
กําหนดเป็ นขัน
้ ตอนได ้อย่างถูกต ้องและเหมาะสม
่ Procedure, Protocol
จัดทําเอกสาร เชน
Work Instruction
ขนตอนการตรวจสอบความถู
ขั
น
้ ตอนการตรวจสอบความถกต
กตอง
้อง สรุ
สรปผล
ปผล
จัดทํารายงาน และการวางแผนแก ้ไข และป้ องกัน

่ ําหน ้าทีเ่ ป็ นทีป
่ รึกษาและให ้การ
Q Time Consulting หน่วยงานทีท
ฝึ กอบรมในมาตรฐานประเทศและมาตรฐานระดับสากล โดยทีมงานที่
ปรึกษามีประสบการณ์ตรงและให ้คําปรึกษามานานมากกว่า 10 ป
ปรกษามประสบการณตรงและใหคาปรกษามานานมากกวา
ปี

5. การวิเคราะห์ Analyze the data
6. ปรับปรุงกระบวนการ บนพืน
้ ฐานข ้อมูลและการ
วิเคราะห์
วเคราะห
7. Corrective
8. การจัดทําสรุปรายงาน

Who should Attend
สําหรับการ Coaching หรือ การให ้คําปรึกษาเพือ
่ ปฏิบต
ั ิ
ใช ้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับองค์กรที่ :
ในกระบวนการทีต
่ ้องมีการ Validation ดังนัน
้ ผู ้ที่
เกีย
่ วข ้องในแต่ละกระบวนจึงต ้องได ้เข ้าร่วมกําหนด
แนวทางและพัฒนา Protocol เพือ
่ ใช ้งานในกิจกรรมนัน
้
ได ้อย่างเหมาะสม เช่น กระบวนการ Sealing Packing
Clean Room , Sterilization

Q Time Consulting ได ้ขึน
้ ทะเบียนกับ ศูนย์ข ้อมูลทีป
่ รึกษา ภายใต ้
กระทรวงการคลัง ประเภท A ดังนัน
้ ท่านจึงมั่นใจในการบริการและ ด ้วย
ทีมงานทีป
่ รึกษา และทีมงานสนับสนุนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
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