FAQ : SOFTWARE VALIDATION ทําอย่างไร ???
อีก FAQ ทีสอบถามกันเยอะ และบางแห่งถึงกับตกอยูใ่ นความวิตกกังวล ในเรือง SOFTWARE
VALIDATION หรือการตรวจรับรองความถูกต้อง การทวนความถูกต้องของซอฟท์แวร์ คืออะไร และต้อง
ทําอย่างไร
แต่เมือพูดถึง SOFTWARE หลายๆ คน เริมมีคาํ ถามว่า ...
SOFTWARE ทีใช้ เช่น SOFTWARE ทีมากับ
เครืองจักรไม่ได้ ออกแบบเอง ต้ องทํายังงัย ต้องรือถอน
เครืองจักร และ SOFTWARE ออกมาเพือ VALIDATION
หรือเปล่า ....มาถึงตรงนี อย่าพึง’ รมณ์เสีย !!!!

ทีมทีปรึกษา QTIME เค้ามีแนวทาง พาไปต่อได้
.... ลองดูกนั ...
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ก่อนเข้าไปดูทางทีจะจัดการ อยากบอกถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของ การทํา
SOFTWARE VALIDATION สักหน่อย ...
วัตถุประสงค์การทํา SOFTWARE VALIDATION เพือ
ควบคุมและลดความเสียงทีเกิดจากกระบวนการหรือการใช้ SOFTWARE ใน
เครืองมือแพทย์หรือในกระบวนการปฏิบตั ิงาน เพราะหากสถานการณ์ทีมี
แนวโน้มทีจะเกิดอันตราย (POTENTIAL HAZARD SITUATION) อาจ
ส่งผลกระทบต่อผูป้ ่ วยหรือผูใ้ ช้ได่ (HARM)
การ VERIFICATION และการ VALIDATION เป็ นกระบวนการหรือวิธีการ
หนึงทีสามารถให้ลดความถี (LIKELIHOOD OF FAILURE) ในการเกิดความ
เสียงได้
อีกประการหนึง คือ ต้องการให้ยืนยันประสิทธิภาพของ SOFTWARE เป็ นไป
ตามคุณภาพและวัตถุประสงค์การใช้งาน

 ในระบบบริ หารเครื่ องมือแพทย์ เช่น FDA QSR (21 CFR

820.70), ISO 13485 และกฎระเบียบข้อบังคับจากประเทศ
ต่าง ๆ MDSAP มีขอ้ กําหนดที่ได้กาํ หนดเรื่ องการทวน
สอบ หรื อการตรวจสอบความถูกต้องจากการใช้ซอฟแวร์
ในระบบบริ หารคุณภาพ
 ข้อกําหนดที่ระบุ 4.1.6, 7.5.6 (ISO13485) ในข้อกําหนด

นี้ จะเห็นว่าเป็ นข้อกําหนด ที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
 ในกรณี ที่เป็ น Software ของผลิตภัณฑ์เครื่ องมือแพทย์

(Medical Device) จะเป็ นข้อกําหนดเรื่ องการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใน ข้อกําหนด 7.3 ของมาตรฐาน
ISO 13485 หรื อ USFDA
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 จากปั จจัยดังกล่าวนี้ ทําให้มีหลายองค์กร มีขอ้ สงสัย ใน

ระหว่างที่ที่ปรึ กษาให้คาํ ปรึ กษา และการนําไปปฏิบตั ิ และ
หลาย ๆ องค์กรอยูใ่ นความกังวล ไปถึงค่าใช้จ่าย เวลา
ความยุง่ ยาก และการรับรอง
 แล้วจะจัดการอย่างไร ต้อง validate อย่างไร ต้องจัดการ

รื้ อค้น ซอฟแวร์ที่มีเลยหรึ เปล่า ในเมื่อซอฟแวร์ มากับ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักรที่ซ้ือมาอยูแ่ ล้ว ทําให้เกิด
หลากหลายคําถาม
o ทําไมต้องทํา Software Validation ??
o Software แบบไหนบ้างในบริ ษทั เราต้องการ Validation???
o ต้องจ้าง Outsource มาทําหรื อเปล่า ?

ครั้ งนี ้ มีวิธีแบบง่ ายๆ ไม่ ซับซ้ อน ในการพิจารณาและดําเนินการ ซอฟท์ แวร์
ลองดู ... หรื อหากใครมี Idea หรื อแนวทางที่ดีใ นการปฏิ บัติ แชร์ มาได้ เลย

ก่ อนอื่นขอให้ User ลอง
ทํา Decision Tree
ดูก่อน เป็ น Software
แบบที่ 1 หรื อ 2

DECISION TREE

ระบุรูปแบบ Software
1 หรือ 2
1. Software use with Medical
Devices / MD Software


Example : Thermometer for Patient ,
Digital software, X-ray

ดู Slide 5
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2. Software in Quality System


Machine



Equipment



Instrument , Measurement Equipment



Software in Service



Software in office



Software for Design Process

ดู Slide 6

DECISION TREE

Software Document

1. Software use with Medical Devices
 Example : Thermometer for Patient ,


Digital software for treatment

Software Risk
Class A

Follow IEC 62304
Verification &
Validation
Software Risk
Class B & C
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Class
A

Class
B

Class
C

Software Development Plan

x

x

x

Requirements specification

x

x

x

Software Architecture

x

x

Software Details Design

x

x

x

X

Software Unit integration
and Integration Testing

x

x

Software System Testing

x

x

Software Unit implementation
and verification

x

Software Release

x

x

X

Software Maintenance
Process
Software Risk Management
Process

x

X

X

2. Software in Quality System
2.1 Machine,
Equipment,
Instrument ,
Measurement
equipment ,

2.2 SW for
Designc Proess ;CAD , CAM ,
Window

Software Life cycle





กําหนดวัตถุประสงค์การใช้
ชื่อ Software +Version
Function , Update, Configuration
User , Risk Identification






จัดทํา Plan : Monitoring, Maintenance ,
ตรวจสอบ (verification) : Function Checking
ทวนสอบความถูกต้อง (Validation) ;-Output inspection
Change control /Revalidation /Records

2,4 SW for
production ;
ERP
User design

2.3
Office :
SAP

2,5 Oters

Software & Validation Life cycle





กําหนดวัตถุประสงค์การใช้
ชื่อ Software +Version
Function , Update, Configuration
User , Risk Identification






Risk Management for Software
Change Control
Monitoring & Revalidation
Record retention

 IQ –Installation Qualification
 OQ –Operation Qualification
 PQ –Performance Qualification
** อาจทําโดย Outsource หรื อ
Programmer ,SW design ได้

สรุ ปได้วา่ เราเลือก Software
กลุ่ม 1 ไปหยิบ IEC 62304 มา
เป็ นแนวทางการ Verification &
Validation
Output ของ Software กลุ่มนี้ คือ
รายงานซอฟท์ แวร์ + การทดสอบ
ซอฟร์ แวร์ และควรต้ องรวมไป
ถึงการทดสอบการใช้ งาน &
Clinical ด้ วย
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Software กลุ่ม 2 ซอฟท์แวร์ที่ใช้ใน
โรงงานหรื อบริ ษทั ส่ วนใหญ่มาจาก
เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อ เครื่ องจักร
หรื อ จะว่าไปคือ ซอฟท์แวร์ แบบนี้ เค้า
เกิดมาเพื่อสิ่ งนี้จริ งๆ User ไม่ตอ้ ง
ปรับแต่ง อะไรเพิ่ม
เน้นการตรวจสอบ การ
บํารุ งรักษา การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
เป็ นหลัก
หากมีการเปลี่ยนแปลงของซอฟท์แวร์
เช่นการ Update version ควรต้องทวน
สอบ ตรวจสอบ ประเมินผลกระทบ
เพิ่มเติม ด้วยทุกครั้ง

Risk Management
ทั้ง 2 กลุ่ม ของ Software อย่าลืม.!!!! ประเมิน วิเคราะห์
และควบคุมความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการทํางานผิดพลาด
ของซอฟท์แวร์
SOP &
ต้ องเขียน Procedure ไหม? Records
เมื่อมีการทบทวนชัดเจนแล้วต้องกําหนดขั้นตอนวิธีการ
จะเขียนรวมกับขั้นตอนไหนก็ได้ ขึ้นอยูก่ ารบริ หารจัดการ
ของแต่ละองค์กร
** อาจมีเงื่อนไขพิเศษหรื อรายละเอียดปลีกย่ อย ลงในแต่
ละซอฟท์ แวร์ แต่ สาํ หรั บบทความนีข้ ออธิ บายการจัดการ
แบบที่ใ ช้ กันทั่วไป หรื อส่ วนใหญ่ ใ ช้ หรื อมีเท่ านีก้ ่ อน
โอกาสหน้ าอาจสรุ ปเพิ่มเติมให้ นะคร้ าา !!

ลองประยุกต์ ใช้ ดู..แล้ วจะรู้ ไม่ ยากอย่ างทีก่ งั วล!!!!

ต้องการข้อมูลเพิมเติม หรือมีขอ้ เสนอแนะ
ได้ที @qtimeconsult
ยินดีรบั ใช้และบริการ
Hotline : 081 7133450
www.qtimeconsul.com

