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รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการ  ISO 13485:2016 ด าเนินการ
ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสนับสนุนการด าเนินงาน โดย ส านักงานเศษรฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสเป็นที่ปรึกษาโครงการ  

รายงานฉบับนี้ เป็นการน าเสนอแนวทางที่ดีในการน ามาตรฐาน ISO 13485 ไปปฏิบัติ  เพ่ือให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้น าไปใช้ใน
การศึกษาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการ เพ่ือยกระดับศักยภาพการด าเนินงานและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป  
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จากนโยบายรัฐบาลที่มีการส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 สาขา ประกอบด้วย  5 
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S - Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) ซึ่งกลุ่ม
เครื่องมือแพทย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve)  

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ครอบคลุมทั้งเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์  เป็น
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และมีการเติบโตได้แม้สถานการณ์เศรษฐกิจจะไม่เอ้ืออ านวย เนื่องจากเป็นสินค้าที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ซึ่งปัจจุบันอัตราผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมมากข้ึนท าให้มีความต้องการเครื่องมือ
ทางการแพทย์เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นผู้น าเข้าและส่งออกเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดใน
อาเซียน อุปกรณ์การแพทย์ที่ผลิตเพ่ือส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง 84% ของมูลค่าการ
ส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ประเภทนี้ ซึ่งรวมถึงถุงมือยางทางการแพทย์ชนิด
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง สายสวนและท่อทางการแพทย์ กระบอกและเข็มฉีดยา และอ่ืนๆ   

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยก าลังเติบโต ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่คาดว่า
จะอยู่ที่ 9-10% ตั้งแต่ปี ค.ศ.2019 ต่อเนื่องไปจนถึงปี ค.ศ.2021 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และศูนย์กลางการส่งออกเครื่องมือแพทย์ของภูมิภาคภายในปี ค.ศ.2020 

การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับนั้น นอกจากการคุณลักษณะ
ของสินค้าแล้ว ยังต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งการที่ผู้ผลิตมีการน ามาตรฐานต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ทั้งที่เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานระบบการจัดการก็จะช่วยในการประกันคุณภาพและ
สร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  
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 สถิติภาพรวมของจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ  

จากการติดตามและศึกษาข้อมูลจ านวนผู้ที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการ จาก ISO Survey 
ของ International Organization for Standardization (ISO) หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการทั่วโลกท่ีด าเนินการ
ส ารวจมาตั้งแต่ ค.ศ.1993 โดยหน่วยงานของประเทศไทยที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งยัง ISO ได้แก่ 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

ข้อมูลของ ISO Survey 2019 (ฉบับล่าสุด) มีรายการส ารวจ จ านวน 12 มาตรฐาน และมีข้อมูลสรุป
ไดด้ังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1  ข้อมูลจ านวนผู้ที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการ จาก ISO Survey 2019 

มาตรฐาน 
จ านวนผู้ที่ได้รับรอง  
(valid certificates) 

จ านวนสาขา  
(site) 

ISO 9001 883,521 1,217,972 

ISO 14001 312,580 487,950 

ISO/IEC 27001 36,362 68,930 

ISO 22000 33,502 39,651 

ISO 45001 38,654 62,889 

ISO 13485 23,045 31,508 

ISO 50001 18,227 42,215 

ISO 22301 1,693 6,231 

ISO 20000-1 6,047 7,778 

ISO 28000 1,874 2,403 

ISO 37001 872 4,096 

ISO 39001 864 1,852 

หมายเหตุ  

- จ านวนผู้ที่ได้รับรอง (valid certificates) หมายถึง จ านวนใบรับรองทีห่น่วยรับรองออกให้ในนามของนิติบุคคลทีไ่ด้รบัการ
รับรอง 

- จ านวนสาขา (site) หมายถึง จ านวนสาขาที่ตั้งของสถานประกอบการทั้งหมดภายใต้นิติบคุคลทีไ่ด้รับการรับรอง ซึ่งอาจมี
มากกว่า 1 ท่ีตั้งต่อ 1 นิติบุคคล 
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จากตารางที่ 1 พบว่ามาตรฐานที่มีจ านวนผู้ที่ได้รับรอง (valid certificates) สูงสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,  ISO/IEC 27001 และ ISO 13485 ซึ่ งมาตรฐานเหล่านี้ เป็น
มาตรฐานที่มีการประกาศใช้มานาน โดย ISO 9001 เป็นมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ และ ISO 14001 
เป็นมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการทุกประเภท ทุกสาขา ทุกขนาด สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ ส่วน ISO 22000, ISO/IEC 27001 และ ISO 13485 ถือเป็นมาตรฐานเฉพาะทาง โดย ISO 
22000 เป็นมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร  ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ ISO 13485 มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพส าหรับเครื่องมือแพทย์  

ทั้งนี้ การส ารวจจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรอง ISO 13485 เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี ค .ศ.2004 โดย
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ.2019 ที่ผ่านมามีจ านวนผู้ที่ได้รับ
การรับรอง 142 ราย อยู่ในอันดับที่ 26 จากจ านวนประเทศที่มีผู้ที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 109 ประเทศ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่  2 จ านวนผู้ที่ ได้รับการรับรอง  ISO 13485 อันดับ  1 ถึง 3 และข้อมูลของประเทศไทย  
ปี ค.ศ.2018-2019 

ปี อันดับ/ประเทศ/จ านวนผู้ทีไ่ดร้ับรอง  
ทั่วโลก อันดับ 1  อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ – ไทย 

ปี ค.ศ.2018 19,472 ราย สหรัฐอเมริกา 
3,301 ราย 

เยอรมัน 
2,662 ราย 

อิตาล ี
1,881 ราย 

อันดับ 31 
112 ราย 

ปี ค.ศ.2019 23,045 ราย สหรัฐอเมริกา 
3,354 ราย 

อิตาล ี
3,061 ราย 

เยอรมัน 
2,743 ราย 

อันดับ 26 
142 ราย 

 

จากข้อมูลของสถาบันพลาสติก (ณ เดือนสิงหาคม 2563) แสดงจ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
รับรอง ISO 13485 สามารถจ าแนกประเภทโดยเป็นกลุ่มผู้น าเข้าและจ าหน่าย จ านวน 57 ราย และเป็นกลุ่มผู้
กลุ่มผู้ผลิต (รวมถึงผู้ผลิตและจ าหน่าย) ผู้ประกอบ และให้บริการที่เก่ียวข้อง จ านวน 161 ราย โดยจ าแนกตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 1 โดยพบว่าส่วนใหญ่ คือ กลุ่มวัสดุทางการแพทย์ ร้อยละ 
57.14 รองลงมา คือ กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ร้อยละ 30.44 กลุ่มน้ ายาและชุดวินิจฉัยโรค ร้อยละ 9.94 
และกลุ่มบริการและซอฟแวร์ และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.48 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 1    การจ าแนกประเภทผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485   

ตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง 

 

 

วัสดุทางการแพทย์, 
57.14%

บริการและซอฟแวร์
และอื่นๆ, 2.48%

น  ายาและชุด
วินิจฉัยโรค, 9.94%

ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์, 30.44%
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เครื่องมือแพทย์จัดเป็นกลุ่มสินค้าที่ต้องการการควบคุมทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยทั้งแก่
ผู้ใช้งานและผู้ผลิต ซึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการทดสอบ/สอบเทียบ และมาตรฐานระบบการจัดการ ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
และมาตรฐานการทดสอบ/สอบเทียบ จะมีความแตกต่างกันตามประเภทผลิตภัณฑ์นั้นๆ ส่วนมาตรฐานระบบ
การจัดการส่วนใหญ่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด  

ISO 13485 Medical devices - Quality management systems หรื อ  มาตรฐ านร ะบบกา ร
บริหารงานคุณภาพส าหรับเครื่องมือแพทย์  ถือเป็นมาตรฐานระบบการจัดการในระดับสากล ซึ่งมีการ
ประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย  

ส่วนประเทศไทย โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ .) ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีการประกาศใช้ มตช.13485-2562 มาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง
แห่งชาติ – เครื่องมือแพทย์ – ระบบการบริหารงานคุณภาพ – ข้อก าหนดเพ่ือการก ากับดูแล โดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 13485:2016  

นอกจากนั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมและก ากับดูแล
การผลิตและการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ.2548 (หรือ GMP อย.) ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 13485 ที่เป็นแนวทางการบริหารงาน
คุณภาพส าหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. ISO 13485:20161 

มาตรฐาน ISO 13485 เป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพส าหรับเครื่องมือแพทย์ ที่
ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2016 ซึ่งช่วยในการประกันคุณภาพระบบการผลิตและการตอบสนองความพึงใจ
ของลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล   

สาระส าคัญของ ISO 13485:2016  

โครงสร้างของมาตรฐานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อก าหนดที่เป็นข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 
ค าน า บทน า ข้อ 1 ขอบข่าย ข้อ 2 เอกสารอ้างอิง ข้อ 3 ค าศัพท์และบทนิยาม และข้อก าหนดที่เป็นข้อปฏิบัติ 
ตั้งแต่ข้อ 4 – ข้อ 8 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

                                                           
1 อ้างอิง :  - https://www.iso.org/standard/59752.html 

2. ข้อมูลเบื องต้นของมาตรฐาน ISO 13485 และมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

https://www.iso.org/standard/59752.html
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ข้อก าหนดที่เป็นข้อมูลทั่วไป ข้อก าหนดที่เป็นข้อปฏิบัติ 

บทน า  

ข้อ 1 ขอบข่าย  

ข้อ 2 เอกสารอ้างอิง  

ข้อ 3 ค าศัพทแ์ละบทนิยาม 

ข้อ 4 ระบบการบริหารคุณภาพ  ระบุถึงข้อก าหนดทั่วไป ระบบ
เอกสาร ประกอบด้วย เอกสารนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์
คุณภาพ คู่มือคุณภาพ การควบคุมเอกสารและบันทึก  

ข้อ 5 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ระบุถึงความมุ่งมั่นของฝ่าย
บริหาร การให้ความส าคัญกับลูกค้า นโยบายคุณภาพ การ
วางแผน ความรับผิดชอบอ านาจหน้าที่และการสื่อสาร และการ
ทบทวนของฝ่ายบริหาร  

ข้อ 6 การบริหารทรัพยากร ระบุถึงการจัดสรรทรัพยากร ทรัพยากร
บุคคล โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดการกับสภาพแวดล้อมการ
ท างาน  

ข้อ 7 การสร้างผลิตภัณฑ์ ระบุถึงการวางแผนกระบวนการท าให้เกิด
ผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับลูกค้า  การ
ออกแบบและพัฒนา การจัดซื้อ ข้อก าหนดของการผลิตและการ
บริการ การควบคุมเครื่องมือเฝ้าติดตามและเครื่องมือวัด 

ข้อ 8 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง อธิบายข้อก าหนด
ทั่วไป การเฝ้าติดตามและการวัด การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด การวิเคราะห์ข้อมูล และการปรับปรุง 

ภาคผนวก A การเปรียบเทียบหัวข้อระหว่าง ISO 13485:2003 และ ISO 13485:2016  

ภาคผนวก B ความสอดคล้องกันระหว่าง ISO 13485:2016 และ ISO 9001:2015 

ประโยชน์ของการน ามาตรฐาน ISO 13485 ไปใช้ส าหรับผู้ประกอบการ เช่น  

- ช่วยในการบริหารงานคุณภาพขององค์กรให้เกิดประสิทธิผล  

- เสริมสร้างข้อก าหนดด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ 

- เพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า และความเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

- เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
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2. มตช.13485-25622 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ .) มีการประกาศใช้ มตช .13485-2562 
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ – เครื่องมือแพทย์ – ระบบการบริหารงานคุณภาพ – ข้อก าหนด
เพ่ือการก ากับดูแล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยการรับมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 13485:2016 มาใช้
เป็นมาตรฐานระดับประเทศ ด้วยวิธีพิมพ์ซ้ า (reprint) ระดับเหมือนกันทุกประการ โดยจัดท าหน้าปก (ใบปะ
หน้า) ของมาตรฐานเป็นภาษาไทย  ส่วนเนื้อหาของมาตรฐานทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษตามต้นฉบับ
มาตรฐานสากล 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2548 3 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2548 (หรือ GMP อย.) ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 13485:2003 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ผลิตใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยมีการผลิต
เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งาน และสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภค  

สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2548 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2548 ประกอบด้วย ข้อ 1 ค าศัพท์และ
บทนิยาม และข้อก าหนดที่ต้องด าเนินการมี 5 หมวด ข้อ 2 – ข้อ 25 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

หมวดที่ 1 ระบบบริหารงานคุณภาพ  

ข้อ 2 ข้อก าหนดทั่วไป (Quality management system)  

ข้อ 3 ข้อก าหนดด้านเอกสาร (General requirements)  

หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (Management responsibility)  

ข้อ 4 นโยบายคุณภาพ (Quality policy)  

ข้อ 5 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality objectives)  

ข้อ 6 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and responsibility)  

ข้อ 7 ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management representative)  

                                                           
2 อ้างอิง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/019/T_0009.PDF 
3 อ้างอิง : คู่มือส าหรับผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การรับรองระบบคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2556 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/019/T_0009.PDF
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หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากร (Resource management)  

ข้อ 8 ทรัพยากรบุคคล (Human resources)  

ข้อ 9 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  

ข้อ 10 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Work environment) 

หมวดที่ 4 การผลิต (Manufacturing)  

ข้อ 11 การวางแผน (Planning)  

ข้อ 12 ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Requirement related to the product)  

ข้อ 13 การออกแบบและพัฒนา (Design and development) (ถ้ามี)  

ข้อ 14 การจัดซื้อ (Purchasing)  

ข้อ 15 การด าเนินการผลิตและการบริการ (Production and service) - ข้อก าหนดทั่วไป  

ข้อ 16 การด าเนินการผลิตและการบริการ (Production and service) - ข้อก าหนดเฉพาะ  

ข้อ 17 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตและการบริการ  

ข้อ 18 การชี้บ่งและการสอบกลับได้  

ข้อ 19 ทรัพย์สินของลูกค้า 

ข้อ 20 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  

ข้อ 21 การควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบ (Control of inspection and 
testing devices) 

หมวดที่ 5 การตรวจสอบ การทดสอบ และการแก้ไข (Inspection and Corrective action)  

ข้อ 22 การตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ (Inspection and testing of product)  

ข้อ 23 การตรวจติดตามภายใน (Internal audit)  

ข้อ 24 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Control of nonconforming product)  

ข้อ 25 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action) 
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องค์ประกอบของมาตรฐาน ISO 13485:2016 แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อก าหนดที่เป็นข้อมูล

ทั่วไป ประกอบด้วย ค าน า บทน า ข้อ 1 ขอบข่าย ข้อ 2 เอกสารอ้างอิง ข้อ 3 ค าจ ากัดความและค าศัพท์ และ
ข้อก าหนดที่เป็นข้อปฏิบัติ ตั้งแต่ข้อ 4 – ข้อ 8 โดยมีข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนด มี
รายละเอียด ดังนี้  

 

 

3. ข้อก าหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัตติามมาตรฐาน ISO 13485: 2016 

ข้อ 4 ระบบการบริหารคุณภาพ 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
4.1.1 องค์กรต้องจัดท าเอกสาร ระบบการจัดการที่ มีคุณภาพและรักษาประสิทธิภาพตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานสากล และข้อก าหนดด้านกฎระเบียบทีใ่ช้บังคับ 
4.1.2 องค์กรต้องก าหนดกระบวนการที่จ าเป็นส าหรับระบบการจัดการคุณภาพและการ

ประยุกต์ใช้กระบวนการเหล่านี้ทั่วทั้งองค์กรโดยค านึงถึงบทบาทที่ด าเนินการโดยองค์กร
ใช้วิธีการตามความเสี่ยงต่อการควบคุมกระบวนการที่ เหมาะสมจ าเป็นส าหรับระบบ
บริหารคุณภาพ ก าหนดล าดับและการเชื่อมต่อของกระบวนการเหล่านี้ 

4.1.3 ส าหรับระบบการจัดการคุณภาพแต่ละกระบวนการ องค์กรต้อง 
a) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่าทั้งการด าเนินการและการ

ควบคุมกระบวนการมีประสิทธิภาพ 
b) ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรและข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

และการติดตามเฝ้าระวังของกระบวนการเหล่านี้ 
c) การด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุผลตามแผนและรักษาประสิทธิภาพของ

กระบวนการเหล่านี้ 
d) ติดตามเฝ้าระวัง วัดผลตามความเหมาะสมและวิเคราะห์กระบวนการเหล่านี้ 
e) สร้างและจัดเก็บรักษาบันทึกที่จ าเป็นในการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล และข้อก าหนด (ดูข้อ 4.2.5) 
4.1.4 องค์กรต้องจัดการกระบวนการระบบการจัดการคุณภาพเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของมาตรฐานสากลและข้อก าหนดด้านกฎระเบียบที่ใช้บังคับ 
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แนวทางปฏิบัติ : การจัดท าเอกสารระบบคุณภาพ 

 จัดท าเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ 

และควบคุมการท างานในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

เช่น การจัดซื้อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การรับข้อมูลจากลูกค้าเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ใน

การใช้งานและมีความปลอดภัย หรือการอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย เป็นต้น 

 ก าหนดล าดับขั้นตอนของกระบวนการที่จ าเป็น ตามที่มาตรฐานก าหนดหรือจัดท ามากกว่านั้นได้โดยต้อง

พิจารณาว่ามีกระบวนท างานใดบ้างที่มีรายละเอียดของงานมากหรือข้อมูลใดที่ผู้ผลิตต้องการก าหนดไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ใช้อ้างอิงเมื่อไม่เข้าใจหรืออาจใช้เป็นหลักฐาน

ถึงเกณฑ์/มาตรฐานในการท างาน และใช้อบรมให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ การก าหนดขั้นตอนการท างาน

เป็นได้ทั้งการบรรยาย แผนภูมิ(Flow diagram) ตาราง(Table) ทั้งนี้เอกสารที่จัดท าขึ้นต้องผ่านการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนที่จะประกาศใช้ 

 น าระบบบริหารงานคุณภาพที่ก าหนดขึ้นไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องมีการก าหนดดูแลให้

ระบบสามารถด าเนินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 เอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ เอกสารที่ผู้ประกอบการจัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคุณภาพ และรวมถึงการจัดเก็บบันทึกต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ทั้งนี้

เอกสารอาจอยู่ในรูปแบบหรือสื่อประเภทต่างๆ นอกจากนี้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องจัดท า ขั้นตอนของ

กระบวนการที่จ าเป็น ก าหนดขั้นตอนการท างานเป็นได้ทั้งการบรรยาย แผนภูมิ (Flow diagram) ตาราง 

(Table)  

  

4.1.5 เมื่อองค์กรเลือกที่จะใช้ผู้รับเหมาช่วงในกระบวนการใด ๆ ที่มีผลต่อความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสินค้าก็จะต้องตรวจสอบ และให้การควบคุมกระบวนการดังกล่าว องค์กรต้องรักษา
ความรับผิดชอบของความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เพ่ือลูกค้า และข้อก าหนดด้าน
กฎระเบียบทีบ่ังคับใช้ส าหรับกระบวนการสรรหาผู้รับเหมาช่วง 

4.1.6 องค์กรต้องจัดท าเอกสารตามขั้นตอนส าหรับการตรวจรับรองของการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ที่ใช้ใน
ระบบการจัดการคุณภาพ โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มน ามาใช้
งาน และหลังจากท่ีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์หรือการประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสม 
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แนวทางปฏิบัติ : การจัดการความเสี่ยง 

 องค์กรต้องประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบการจัดการซึ่งจะ

ได้วางแผนป้องกันต่อไป รวมถึงก าหนดโอกาสที่จะน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 การประเมินความเสี่ยง อาจใช้แนวทาง เทคนิค ตามเอกสารอ้างอิง ISO 14971 ตาม หมายเหตุ ข้อก าหนด 

7.1 การวางแผนการสร้างผลิตภัณฑ์  เช่น เทคนิคตาม Annex G Information on management 

techniques ได้แก่ PHA, FMEA, HAZOP, HACCP, FTA เป็นต้น 

แนวทางปฏิบัติ : ระบบบริหารงานคุณภาพ  

 องค์กรต้องก าหนดเกณฑ์และวิธีการของกระบวนการที่จ าเป็น ตามที่มาตรฐานก าหนดหรือจัดท ามากกว่า

นั้นได้โดยต้องพิจารณาว่ามีกระบวนท างานใดบ้างที่มีรายละเอียดของงานมากหรือข้อมูลใดที่ผู้ผลิต

ต้องการก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ใช้อ้างอิงเมื่อไม่เข้าใจหรือ

อาจใช้เป็นหลักฐานถึงเกณฑ์/มาตรฐานในการท างาน และใช้อบรมให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ การก าหนด

ขั้นตอนการท างานเป็นได้ทั้งการบรรยาย แผนภูมิ  (Flow diagram) ตาราง (Table) ตัวอย่างเช่น 

กระบวนการควบคุมเอกสาร กระบวนการควบคุมเครื่องมือวัด กระบวนการซ่อมบ ารุง และกระบวนการที่

ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น กระบวนการผลิต กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์  

เครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต  หรือ

ขอบข่ายของระบบบริหารงานคุณภาพเปลี่ยนแปลง องค์กรจ าเป็นต้องประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับระบบบริหารงานคุณภาพ หรืออาจเกิดขึ้นต่อเครื่องมือแพทย์ องค์กรต้องควบคุมและวางแผน

รองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 องค์กรที่มีระบบปฏิบัติการ (Software) จะต้องยืนยันการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Software validation) 

ที่ใช้ในกระบวนการตรวจติดตามและการวัดตามข้อก าหนด  เพ่ือท าให้มั่นใจว่า software ที่เราใช้นั้นตรง

กับสิ่งที่ลูกค้าหรือองค์กรต้องการหรือไม่ และสามารถใช้งานได้จริง เช่น Software validation report 

เป็นต้น รวมทั้งต้องจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังกล่าว 
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แนวทางปฏิบัติ : การจัดการผู้รับเหมาช่วง 

 เมื่อองค์กรจัดจ้าผู้รับจ้างช่วง หรือ Outsource จะต้องมีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกส าหรับคัดเลือกผู้

ส่งมอบภายนอกก่อนจะด าเนินการจัดหาจากภายนอก และก าหนดเกณฑ์การประเมินส าหรับประเมินผล

ภายหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว โดยเกณฑ์ต้องเน้นด้านความสามารถในการส่งมอบ

กระบวนการหรือผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น คุณภาพของสินค้าและบริการ ความครบถ้วน ความถูกต้อง 

ความตรงต่อเวลา มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งมาตรฐานรับรอง

ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

 

ตัวอย่างเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  

 ผังธุรกิจ (Business Flow) 
 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)  
 บันทึกการการตรวจรับรอง (Validate) เครื่องมอื อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ (Device Master Records) 
 สัญญาหรือข้อตกลงกับผู้รับเหมาช่วง 

 

 

4.2 ข้อก าหนดด้านเอกสาร 
4.2.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

เอกสารของระบบการจัดการคุณภาพ (ดูขอ้ 4.2.5) ให้รวมถึง  
เอกสารนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 
a) คู่มือคุณภาพ 
b) เอกสารขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และบันทึกที่จ าเป็นตามมาตรฐานสากลนี้ 
c) เอกสาร บันทึก ที่ก าหนดโดยองค์กร จ าเป็นต้องท าให้มั่นใจว่ามีการวางแผนที่มี

ประสิทธิภาพ มีการด าเนินงาน และการควบคุมกระบวนการ  
d) เอกสารอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ตามระเบียบข้อบังคับ (regulatory requirements)   
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4.2.2 ข้อก าหนดทั่วไป 
องค์กรตอ้งจัดท าคู่มือคุณภาพรวมถึง  
a) ขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ รวมทั้งรายละเอียดและเหตุผลส าหรับการ

ยกเว้น หรือไม่ประยุกต์ใช้ข้อก าหนด 
b) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับระบบบริหารงานคุณภาพ หรือการอ้างอิงไปถึง 
c) การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ของระบบบริหารงานคุณภาพ 

คู่มือคุณภาพต้องแสดงโครงสร้างของเอกสารที่ใช้ในระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพ 

4.2.3 แฟ้มเอกสารเครื่องมือแพทย์ 
ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ละประเภท หรือกลุ่มของอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

องค์กรต้องสร้างและรักษาไฟล์ 1 ไฟล์หรือมากกว่านั้น โดยการจัดเก็บหรืออ้างอิงเอกสารที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือ  แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับความต้องการของมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับ (regulatory requirements)   

รายละเอียดของของไฟล์จะรวมถึง  

a) รายละเอียดทั่วไปของอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัตถุประสงค์การใช้งาน ฉลาก รวมถึง
วิธีการใช้งาน 

b) ข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์ (Spec) 
c) ข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์ หรือขั้นตอนปฏิบัติงานส าหรับการผลิต บรรจุภัณฑ์ การ

จัดเก็บ จัดการ และการกระจายสินค้า 
d) ขัน้ตอนปฏิบัติงานส าหรับการวัดผลและการติดตามเฝ้าระวัง 
e) ขัน้ตอนปฏิบัติงานส าหรับการติดต้ัง ตามความเหมาะสม 
f) ขัน้ตอนปฏิบัติงานส าหรับการบริการ ตามความเหมาะสม 

4.2.4 การควบคุมเอกสาร  
เอกสารต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยระบบการบริหารคุณภาพต้องถูกควบคุม บันทึกจัดเป็น

เอกสารชนิดพิเศษและต้องถูกควบคุมตามข้อก าหนด  4.2.5 
เอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน (Documented Procedure) ต้องถูกจัดท าขึ้นเพ่ือระบุการ

ควบคุมท่ีต้องการ โดย 
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a) ทบทวน และอนุมัติเอกสารก่อนการประกาศใช้ 
b) ทบทวนและท าให้ทันสมัยตามความจ าเป็นและมีการอนุมัติใหม่ส าหรับเอกสารต่าง ๆ 
c) มัน่ใจว่าเอกสารที่มีการการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะปัจจุบัน 
d) มั่นใจว่าเอกสารฉบับล่าสุด/ทันสมัยมีอยู่ ณ สถานที่ใช้งาน 
e) มั่นใจว่าเอกสารอ่านได้ชัดเจนและระบุได้ 
f) มัน่ใจว่าเอกสารจากภายนอกที่ก าหนดโดยองค์กรมีความจ าเป็นต่อการวางแผนและ

การด าเนินงานของระบบบริหารงานคุณภาพ มีการชี้บ่งและควบคุมการแจกจ่าย 
g) ป้องกันการเสื่อมสภาพหรือการสูญหายของเอกสาร 
h) ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานเอกสารที่ยกเลิกและมีการชี้บ่งอย่างเหมาะสม 
องค์กรต้องมั่นใจว่าได้ทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเอกสารโดยหน่วยงานที่อนุมัติ

ฉบับเดิม หรือจากหน่วยงานอื่นทีได้รบัมอบหมาย ซ่ึงสามารถเข้าถึงข้อมูลเดิมได้เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการตัดสินใจ 

องค์กรต้องก าหนดระยะเวลาส าหรับการเก็บเอกสารที่ถกูยกเลิก โดยระยะเวลาการเก็บ
ต้องมั่นใจว่าเอกสารทีอุ่ปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตและทดสอบมีอยู่ในช่วงอายุของอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ก าหนดโดยองค์กร แต่ไม่น้อยกว่าระยะเวลาการเก็บบันทึกผล (ดูข้อ 4.2.5) หรือ
ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ (regulatory requirements)   

4.2.5 การควบคุมบันทึก 

บันทึกต่างๆ ต้องได้รับการรักษาไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ 
และเพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ 

องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุการควบคุมที่ต้องการส าหรับการชี้บ่ง การ
จัดเก็บ ความปลอดภัยและม่ันคง การเรียกคืน ระยะเวลาการจัดเก็บ และการท าลายบันทึก 

องค์กรต้องก าหนดและปฏิบัติตามวิธีการปกป้องข้อมูลความลับด้านสุขภาพที่อยู่ในบันทึก
ตามท่ีก าหนดในระเบียบข้อบังคับ (regulatory requirements)    

บันทึกต้องอ่านออกได้ มีการชี้บ่งและเรียกคืนได้ การเปลี่ยนแปลงการบันทึกจะยังต้องชี้
บ่งได้ 

องค์กรต้องจัดเก็บบันทึกอย่างน้อยเท่ากับรอบอายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ที่ตามที่
องค์กรก าหนด หรือตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ (regulatory requirements) แต่ต้องมี
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่องค์กรได้วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น 
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แนวทางปฏิบัติ  

 องค์กรต้องพิจารณาจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ และรวมถึงการจัดเก็บบันทึก
ต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิง โดยเอกสารนั้นนั้นรวมถึง นโยบายและวัตถุประสงค์ด้าน
คุณภาพ คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบันทึกคุณภาพ ที่ก าหนดโดยองค์กร มาตรฐานก าหนด
และกฎหมายบังคับใช้ โดยทั่วไปมีการจัดประเภทเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ดังภาพที่ …  

 
ภาพที ่2 โครงสร้างเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ 

 

 กรณีที่องค์กรมีการจัดเก็บบันทึกในรูปแบบ Electronic file ในคอมพิวเตอร์ องค์กรควรก าหนดให้มีการ
ส ารองไฟล์ (Back up) อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย นอกจากนี้ ในการป้อนข้อมูล แก้ไข
ข้อมูลและเรียกดูข้อมูล จะต้องกระท าได้เฉพาะผู้ที่มีอ านาจในการจัดการกับข้อมูลเหล่านั้น โดยการ
ก าหนดรหัสผ่าน (Password) ส าหรับบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และต้องจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา
ตามท่ีก าหนดไว้ 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 คู่มือคุณภาพ 
 นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบ (Objectives and Targets) 
 กระบวนการหรือกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร (จัดท าเป็นค าอธิบาย หรือแสดงแผนภูม ิ(Flow diagram) 

และอ่ืนๆ ก็ได้) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมเอกสาร (Document Control Procedure) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมบันทึก (Records Control Procedure) 
 เอกสารสนับสนุน (Support Document) ทั้งภายในและภายนอก และแบบฟอร์ม (Form) เป็นต้น 

Form (FM) and Supporting Document (SD) 
เอกสารสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 

 

Work Instruction (WI)  
วิธีการปฏิบัติงาน  

Standard Operating Procedure (SOP) 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

 

Quality Manual  
คู่มือคุณภาพ 
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แนวทางปฏิบัติ  

 ผู้บริหารสูงสุดต้องก าหนด นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ เพ่ือให้เห็นแนวทางความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
และสอดข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 ผู้บริหารต้องติดตามผลการด าเนินงาน เช่น  
- การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

- การด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

และพิจารณาด าเนินการทันทีต่อผลการด าเนินงาน ได้แก่ การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง หรือการปฏิบัติการ

แก้ไข 

 ผู้บริหารต้องก าหนด จัดหาและบ ารุงรักษาทรัพยากรที่จ าเป็น ส าหรับการจัดท า น าปฏิบัติ บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ส าหรับเครื่องมือแพทย์ ซึ่งรวมถึงความเพียงพอ พร้อมใช้ 

 

 

 

  

ข้อ 5 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

5.1 ความมุ่งม่ันของฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูงต้องจัดหาหลักฐานของความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการปฏิบัติตามระบบ
การบริหารคุณภาพ และรักษาประสิทธิภาพของระบบฯ โดย   

a) ผู้บริหารระดับสูงต้องจัดหาหลักฐานของความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการปฏิบัติตาม
ระบบการบริหารคุณภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยสื่อสารในองค์กรให้ทราบถึง
ความส าคัญของการบรรลุข้อก าหนดของลูกค้า รวมทัง้กฎข้อบังคับและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

b) จัดท านโยบายคุณภาพ 
c) มัน่ใจว่าวัตถุประสงค์คุณภาพจะถูกจัดท าข้ึน 
d) จัดให้การทบทวนการบริหาร และ 
e) มัน่ใจว่าทรัพยากรที่จ าเป็นจะมีอย่างเพียงพอ 
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ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบ (Objectives and Targets) 
 คูม่ือคุณภาพ (Quality Manual) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ 

 

 
 

แนวทางปฏิบัติ  

 ผู้บริหารสูงสุดต้องแสดงความมุ่งม่ันในการให้ความส าคัญกับลูกค้า โดย 
- ท าให้มั่นใจว่า ข้อก าหนดของลูกค้า และการประยุกต์ใช้ข้อก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิต การน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ได้ถูกก าหนดไว้ ท าให้เข้าใจและท าให้บรรลุ 

- ควรค านึงถึงความเสี่ยงและโอกาสที่สามารถส่งผลต่อความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ 

และมีความสามารถที่จะเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้รับการก าหนดและชี้บ่งไว้ 

- มุ่งเน้นเพิ่มความพึงพอใจลูกค้าให้ได้รับตามความต้องการ โดยการติดตามการรับรู้ลูกค้า เช่น การ

ส ารวจความพึงพอใจลูกค้า การประชุมพบปะลูกค้า เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบ (Objectives and Targets) 
 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับและทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

5.2 การให้ความส าคัญกับลูกค้า  

ผู้บริหารระดับสูงต้องต้องท าให้มั่นใจว่าข้อก าหนดต่างๆ ของลูกค้าและข้อบังคับตามกฎหมายได้
น ามาพิจารณาและบรรลุตามเป้าหมาย 
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แนวทางปฏิบัติ  

 นโยบายคุณภาพเป็นการประกาศความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารระดับสูง
ต้องมั่นใจว่านโยบายคุณภาพที่ก าหนดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ 

- จัดท าระบบคุณภาพ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
- มีข้อความแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและการ

พัฒนาประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
- มีกรอบ (Framework) เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด และทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ตรวจสอบการน า Framework ในนโยบายไปตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ 
- มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบการน านโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆ 

ในองค์กร  
- มีการสื่อสารนโยบายไปยังพนักงานทุกคน และบุคคลอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กร หรือในนาม

องค์กร ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น 
- ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดนโยบายคุณภาพและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม

ทั้งลงนามในประกาศนโยบายคุณภาพ 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบ (Objectives and Targets) 
 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)  
 ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  

5.3 นโยบายคุณภาพ 

ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่านโยบายคุณภาพ 

a) เหมาะสมกับความประสงค์ขององค์กร 

b) ได้รวมถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารคุณภาพ 

c) ก าหนดกรอบการท างานจัดท าและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

d) มีการสื่อสารและเกิดความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร  

e) มีการทบทวนเพ่ือความเหมาะสมต่อเนื่อง 
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แนวทางปฏิบัติ : ด้านวัตถุประสงค์คุณภาพ 

 ผู้บริหารสูงสุดต้องมอบหมายในแต่ละหน่วยงานก าหนด จัดท า และทบทวนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายในองค์กร มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ทั้งนี้วัตถุประสงค์คุณภาพ 
ต้อง 

- สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพที่จัดท าขึ้น 

- พิจารณาถึงข้อก าหนดที่ต้องประยุกต์ใช้ เกี่ยวข้องกับการสอดคล้องของสินค้าและบริการ และ

สร้างความพึงพอใจลูกค้า 

- สามารถวัดได้ 

- ได้รับการติดตามเฝ้าระวัง 

- ได้รับการสื่อสาร 

- ได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

  

5.4 การวางแผน 
5.4.1 วัตถุประสงค์คุณภาพ 

ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงความต้องการในการที่จะ 
บรรลุข้อก าหนด กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ของสินค้าได้รับการจัดท าส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ องค์กร  

วัตถุประสงค์คุณภาพต้องวัดได้ และสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 

5.4.2 การวางแผนระบบการบริหารงานคุณภาพ 

ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่า  

a) การวางแผนระบบบริหารงานคุณภาพมีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามข้อก าหนดในข้อ 
4.1 รวมถึงวัตถุประสงค์คุณภาพ 

b) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของระบบบริหารงานคุณภาพจะถูกรักษาไว้ เมื่อการ
เปลี่ยนแปลงในระบบบริหารงานคุณภาพมีการวางแผนและด าเนินการ 
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แนวทางปฏิบัติ : ด้านการวางแผนระบบการบริหารงานคุณภาพ 

 พิจารณาการวางแผนระบบบริหารงานคุณภาพ มุ่งเน้นในการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ขององค์กรฯ 
ตามมาตรฐานสากลรวมทั้งวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  

 ต้องมีการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพให้คงอยู่เสมอ และมีประสิทธิภาพ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงใด 
ๆ ในระบบจะต้องมีการวางแผนและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์คุณภาพนั้น องค์กรต้องพิจารณาถึง อะไรที่จะท า ทรัพยากรที่ต้องการ ใครเป็นคนรับผิดชอบ 
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และระบุวิธีการประเมินผล 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 วัตถุประสงค์คุณภาพและเป้าหมาย (Objectives and Targets)  
 แผนการด าเนินงานของระบบบริหารงานคุณภาพ  
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5.5 ความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ และการสื่อสาร 
5.5.1 ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ 

ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่ามีการก าหนดความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ จัดท า
เป็นเอกสาร และสื่อสารภายในองค์กร  

ผู้บริหารระดับสูงต้องจัดท าเอกสารความสัมพันธ์ของบุคลากรทั้งหมดที่ท าหน้าที่จัดการ 
ด าเนินงาน และทวนสอบงานที่มีผลต่อคุณภาพ และต้องท าให้มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี้มีความ
เป็นอิสระและมีอ านาจเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ 

5.5.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูงต้องแต่งตั้งสมาชิกผ่ายบริหาร ผู้ซึ่งเป็นอิสระจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
อ่ืน เป็นผู้มีความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ รวมถึง 

a) มั่นใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องการส าหรับระบบบริหารคุณภาพ ได้รับการจัดท า
เป็นเอกสาร 

b) รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงถึงประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพรวมทั้ง
ความจ าเป็นต่างๆ เพ่ือการปรับปรุง  

c) มั่นใจว่ามีการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักต่อข้อก าหนดกฎหมาย และข้อก าหนด
ตามระบบบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

5.5.3 การสื่อสารภายใน  

ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่า มีการก าหนดจัดท ากระบวนการในการสื่อสารภายใน
องค์กรที่เหมาะสม และมีการสื่อสารเกิดขึ้น เพ่ือความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน
คุณภาพ 



 

 
 

รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 13485:2016 
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน้า 24 

แนวทางปฏิบัติ 

 ผู้บริหารสูงสุดต้องก าหนดความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ ส าหรับบทบาทหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรรู้บทบาท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  เช่น หนังสือมอบหมายงาน 
ค าอธิบายรายละเอียดงาน ค าสั่งแต่งตั้ง เป็นต้น 

 ผู้บริหารระดับสูงสุดต้องก าหนดบุคคลที่ท าหน้าที่รายงานฝ่ายบริหารระดับสูงให้ทราบถึงประสิทธิผลของ
ระบบบริหารงานคุณภาพ ส าหรับเครื่องมือแพทย์ และข้อควรปรับปรุง เช่น หนังสือมอบหมาย ค าสั่ง
แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 
 ผังโครงสร้างองค์กร  
 ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากร   
 ค าอธิบายรายละเอียดงาน (Job Description) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
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5.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร  
5.6.1 ทั่วไป  

องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อง การทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหาร
ระดับสูงต้องทบทวนระบบบริหารคุณภาพขององค์กรตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ เพ่ือให้มั่นใจ
ถึงความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง 

การทบทวนต้องรวมถึงการประเมินโอกาสในการปรับปรุงและความต้องการในการ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานคุณภาพ รวมถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ 

บันทึกจากการทบทวนของบริหารต้องเก็บรักษาไว้ (ดู 4.2.5) 

5.6.2 ข้อมูลน าเข้า  

ข้อมูลที่น าเข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบริหารต้องรวมถึงข้อมูลดังข้อ a) – h) แต่จ ากัดเพียง
เท่านี้  

a) ผลตอบกลับ (feedback)  
b) การจัดการข้อร้องเรียน 
c) การรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแล 
d) การตรวจประเมิน 
e) การติดตามเฝ้าระวังและการวัดผลของกระบวนการ 
f) การติดตามและวัดผลของผลิตภัณฑ์ 
g) การปฏิบัติการแก้ไข 
h) การปฏิบัติการป้องกัน 
i) การติดตามการปฏิบัติจากการทบทวนครั้งก่อน 
j) การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อระบบบริหารงานคุณภาพ 
k) ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
l) บังคับข้อก าหนดด้านกฎระเบียบใหม่หรือปรับปรุง 
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แนวทางปฏิบัติ  

 จัดเตรียมข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงผลการทบทวนครั้งก่อน ประเด็น
บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงานของระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความต้องการ
ทรัพยากรในหระบวนการต่างๆ ผลการจัดการความเสี่ยงและโอกาส และโอกาสในการปรับปรุง และต้อง
ครอบคลุมตามข้อ 5.6.2 ข้อ a) ถึง k)  

 อาจจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานคุณภาพ ส าหรับเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับประเด็นต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมาย ข้อตกลงจากบริษัทคู่ค้า ความเสี่ยงของเครื่องมือ
แพทย์ เป็นต้น 

 ผลจากการทบทวนของฝ่ายบริหารควรมีการตัดสินใจและการด าเนินการสั่งการจากผู้บริหารอย่างชัดเจน 
และควรระบุประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารงานคุณภาพ ส าหรับ
เครื่องมือแพทย์ ด้วย อาจจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น มีการอนุมัติงบประมาณ
ในการฝึกอบรมบุคลากร และอนุมัติเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บริหารงานคุณภาพ เป็นต้น   

 จัดท าและจัดเก็บบันทึกสรุปผลการทบทวนของฝ่ายบริหาร ผลการตัดสินใจจากการทบทวน และการ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 

5.6.3 ผลจากการทบทวน  

ผลจากการทบทวนของฝ่าบริหาร ต้องจัดเก็บเป็นบันทึก (ดูข้อ 4.2.5) และรวมถึงข้อมูลน าเข้า
และผลการตัดสินใจจากการทบทวน และการปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

a) ความจ าเป็นในการรักษาความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบ
บริหารงานคุณภาพและกระบวนการ 

b) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับข้อก าหนดของลูกค้า 
c) การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นในการตอบสนองต่อข้อก าหนด กฎระเบียบบังคับใหม่หรือที่มี

การปรับปรุง 
d) ทรัพยากรทีจ่ าเป็น 
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ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
 แผนและก าหนดการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร    
 บันทึกการประชุมและผลการทบทวนของฝ่ายบริหาร  
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แนวทางปฏิบัติ  

 วางแผนก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นทั้งหมด และต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น 
กฎหมายและข้อบังคับของเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น รวมถึงความต้องการของลูกค้า 

 การพิจารณาและจัดให้มีทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า การน าไปปฏิบัติ การธ ารงรักษา และการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านเครื่องมือแพทย์ ต้องประกอบด้วย  เช่น 

- ด้านก าลังคนที่จ าเป็นส าหรับการน าระบบการจัดการด้านเครื่องมือแพทย์ไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผล 

- โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและกระบวนการผลิต รวมถึงการบ ารุงรักษา

โครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นตามความจ าเป็น ณ จุดที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมทั่วไปตามความจ าเป็น ณ จุดที่เหมาะสม 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานบุคลากร 
 เอกสารสนับสนุน เช่น รายการทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับระบบบริหารงานคุณภาพ 

ข้อ 6 การจัดการทรัพยากร 

6.1 การจัดสรรทรัพยากร   

องค์กรต้องก าหนดและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือ:   

a) การด าเนินงานและด ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารงานคุณภาพ และเพ่ือรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบ 

b) เพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า โดยการบรรลุตามข้อก าหนดของลูกคา้ 
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แนวทางปฏิบัติ  

 องค์กรต้องก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ท างานให้องค์กรหรือท างานในนาม
องค์กร ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การก าหนด
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน ซึ่งรวมถึงการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ เช่น 
ใบก าหนดคุณสมบัติ (Job specification) เป็นต้น  

 องค์กรต้องชี้บ่งความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ ส าหรับเครื่องมือ
แพทย์ เช่น แผนอบรมประจ าปี แผนการฝึกอบรมส าหรับแต่ละต าแหน่ง เป็นต้น 

6.2 ทรัพยากรมนุษย์ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องมีความรู้ความสามารถบน
พ้ืนฐานด้านการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสม   

องค์กรต้องจัดท าเอกสารการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความรู้ความสามารถ จัดหาการฝึกอบรม
ที่จ าเป็น และม่ันใจว่าบุคคลมีความตระหนัก 

องค์กรต้อง:  

a) ก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

b) จัดให้มีการฝึกอบรม หรือการด าเนินการอ่ืน เพ่ือให้บรรลุผล หรือรักษาความรู้
ความสามารถ  

c) ประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการที่เกิดขึ้น 
d) มั่นใจว่าพนักงานต่างๆ มีความตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ความส าคัญของกิจกรรม

ต่าง ๆ ของพนักงาน และความช่วยเหลือทุ่มเทที่ท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ 
e) เก็บรักษาบันทึกด้านการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ และประสบการณ์ อย่างเหมาะสม 

 
หมายเหตุ : วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ท างาน การฝึกอบรมหรือการปฏิบัติการอ่ืนๆ ทีไ่ดจ้ัดเตรียม 
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 องค์กรควรด าเนินกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การสอนงานโดยหัวหน้างานหรือพ่ีเลี้ยง การฝึกปฏิบัติงาน
จริง เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถที่จ าเป็น และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้กระท า  
เช่น การทดสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ปฏิบัติ หรือ การส่งรายงาน เป็นต้น 

 การฝึกอบรม สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
1) การอบรมปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่เข้าใหม่ หรือ มีการโยกย้ายงานมาจากที่

อ่ืน วัตถุประสงค์ของการอบรมปฐมนิเทศเพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจข้อก าหนดต่างๆ เช่น 
กฎระเบียบขององค์กร ข้อก าหนด ISO 13485 สุขอนามัยส่วนบุคล เป็นต้น 

2) การอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน เช่น การอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Procedure) การใช้เครื่อง การควบคุมกระบวนการที่บุคลากรคนนั้นๆ เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นการ
อบรมให้บุคลากรที่รับเข้าใหม่ หรือโยกย้ายมาจากส่วนงานอื่น 

3) การอบรมตามแผนประจ าปี เป็นการก าหนดหลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับแต่ละต าแหน่งงานหรือแต่
ละบุคคล ดังนั้นก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ ผู้ที่รับผิดชอบควรหาความต้องการในการฝึกอบรมที่
จ าเป็น หรือ Training need เมื่อหาความต้องการการฝึกอบรมได้แล้วให้จัดท าเป็นแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปี เสนอให้ผู้บริหารลงนาม รวมทั้งติดตามแผนการจัดอบรม ประสานงานเพ่ือให้มี
การจัดอบรม ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนด 

4) การอบรมนอกจากแผนที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรมีความต้องการฝึกอบรม
เพ่ิมเติมจากแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจัดการอบรมภายในองค์กร หรือส่งบุคลากรอบรมภายนอก
องค์กรก็ได้ 

 องค์กรต้องจัดเก็บหลักฐานต่อไปนี้ ในเรื่องความรู้ความสามารถให้ครบถ้วนเพ่ือจะได้มั่นใจว่าคนที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์กรมีความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐานการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานบุคลากร 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลากร 
 เอกสารสนับสนุน เช่น กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) และ

คุณสมบัติที่ต้องการ  
 ใบก าหนดคุณสมบัติ (Job specification) 
 แฟ้มประวัติบุคลากร และบันทึกที่เก่ียวข้อง 
 แผนการฝึกอบรม  
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แนวทางปฏิบัติ  

 องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อระบบบริหารงานคุณภาพ โดยการระบุความต้องการของ
ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับเครื่องมือแพทย์  ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 

- อาคาร สถานทีท่ี่เหมาะสมกับการด าเนินงาน 

- ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา ที่เพียงพอ 

- เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

- ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบซอฟแวร์และระบบฮาร์ดแวร์ 

- ระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 

- ยานพาหนะ 

 องค์กรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และสมรรถนะของ
โครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านั้นและจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน 

6.3 สิ่งอ านวยความสะดวก / โครงสร้างพื นฐาน   

องค์กรต้อจัดท าเอกสารข้อก าหนดของโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุตาม
ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ ป้องกันการปะปนของผลิตภัณฑ์ และมั่นใจว่ามีการจัดการผลิตภัณฑ์อย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึง: (ตามความเหมาะสม)  

a) อาคารสถานที่  พ้ืนที่ปฏิบัติงาน และสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง 
b) เครือ่งมืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (ทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) 
c) การบริการสนับสนุนต่าง ๆ (เช่น การขนส่ง การสื่อสาร หรือระบบสารสนเทศ) 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารข้อก าหนดส าหรับกิจกรรมการซ่อมบ ารุง รวมถึงช่วงเวลาของการ
ปฏิบัติกิจกรรมการบ ารุงรักษา เมื่อมีกิจกรรมซ่อมบ ารุงหรือหากไม่ด าเนินการตามนั้นแล้วสามารถ
สง่ผลแระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้  

ข้อก าหนดที่ต้องประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การควบคุมสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน การติดตามเฝ้าระวังและการวัดผล เป็นไปตามความเหมาะสม 

บันทึกการซ่อมบ ารุงต่างๆ ต้องมีการจัดเก็บ (ดู 4.2.5) 
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 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง 
ช่วงเวลาในการด าเนินงาน ส าหรับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 นอกจากการซ่อมบ ารุงรักษาตามแผนแล้ว องค์กรยังมีโอกาสประสบปัญหาจากการที่โครงสร้างพ้ืนฐาน
เกิดการช ารุดเสียหาย ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดระบบรับการซ่อมเมื่อเสี ย โดยทั่วไประบบนี้มัก
ประกอบด้วย การแจ้งซ่อมซึ่งเป็นการระบุให้ทราบถึงรายละเอียดของความเสียหายเมื่อมีการซ่อมเสร็จ
แล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องเก็บบันทึกสิ่งที่ได้ด าเนินการไว้เพ่ือใช้เป็นประวัติของโครงสร้างพ้ืนฐานต่อไป 

 องค์กรต้องจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุงไว้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหาก
เกิดความผิดปกติต่อผลิตภัณฑ์ในช่วงที่มีการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร ช่วยให้การก าหนดแผนการซ่อม
บ ารุงมีความสอดคล้องกับสภาพเครื่องจักร 

 องค์กรต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมการพิเศษเพ่ือเป็นระบบรองรับส าหรับการควบคุมการ
ปนเปื้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มว่าจะปนเปื้อนทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น การปนเปื้อน
ของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการที่ฆ่าเชื้อแล้วกับกระบวนการที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

 ตัวอย่างเอกสารคุณภาพ เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ 
(Contaminate control of product) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อ 
เป็นต้น ทั้งนี้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานจะสามารถจัดท าเป็นแผนผังการไหลของกระบวนการ     จุดที่ต้อง
ควบคุม ค่าควบคุม วิธีการควบคุม ผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ 
 ทะเบียนรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ์
 เอกสารสนับสนุน เช่น คู่มือการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ต่างๆ มาตรฐานห้องคลีนรูม 

(Cleanroom) 
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6.4 สภาพแวดล้อมในการท างาน และการควบคุมการปนเปื้อน   

6.4.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารข้อก าหนด ส าหรับสภาพแวดล้อมการท างานที่จ าเป็น เพ่ือให้
บรรลุตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ 

หากเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมการท างานสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ องค์กรต้องจัดท าเอกสารข้อก าหนดส าหรับสภาพแวดล้อมในการท างาน และวิธีการ
ตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 

องค์กรต้อง ; 

a) จัดท าเอกสารข้อก าหนดส าหรับสุขภาพ ความสะอาดและเสื้อผ้าของบุคลากร หากมี
การติดต่อระหว่างบุคลากรและผลิตภัณฑ์ หรือสภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจมีผลกระทบ
ต่อผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ 

b) มัน่ใจว่าบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมพิเศษ 
ในสภาพแวดล้อมการท างาน มีความสามารถหรือดูแลโดยบุคคลที่มีความสามารถ 

หมายเหตุ ดูขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที ่ ISO 14644 และ ISO 14698 

6.4.2 การควบคุมการปนเปื้อน 

องค์กรต้องวางแผน และเตรียมเอกสารที่เหมาะสม ส าหรับการควบคุมการปนเปื้อน
หรือแนวโน้มที่จะปนเปื้อนเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสภาพแวดล้อมในการท างาน บุคลากร
หรือผลิตภัณฑ์ 

ส าหรับเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อ องค์กรต้องจัดท าเอกสารข้อก าหนดส าหรับการ
ควบคุมการปนเปื้อนจุลินทรีย์หรือฝุ่นละอองและรักษาความสะอาดที่จ าเป็นในระหว่างประกอบ
หรือกระบวนการบรรจุภัณฑ์ 
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แนวทางปฏิบัติ  

 องค์กรต้องก าหนดว่าสภาพแวดล้อมใดที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งในระหว่างผลิต การจัดเก็บ การขน
ย้าย ขนส่ง การติดตั้งและการให้บริการ (ถ้ามี) แล้วก าหนดเกณฑ์ในการควบคุมโดยมีการตรวจติดตามเป็น
ประจ า 

 องค์กรต้องจัดท าเอกสารระบบคุณภาพเพ่ือการควบคุมสภาพแวดล้อมการท างานและควบคุมการ
ปนเปื้อน การส าหรับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์  และกระบวนการในการเฝ้า
ตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมการท างาน เช่น ขั้นตอนปฏิบัติงานการควบคุมอุณหภูมิห้องจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

 องค์กรต้องจัดท าเอกสารระบบคุณภาพด้านสุขอนามัย ความสะอาด และเครื่องแต่งกายของบุคลากร ที่มี
โอกาสสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ หรือสภาพแวดล้อมการท างานก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ขั้นตอนปฏิบัติงาน เรื่อง การแต่งกายของพนักงานในสายผลิตเครื่องมือ
แพทย์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง สุขลักษณะที่ดีของพนักงานผลิตเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น เพ่ือให้
พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านเอกสาร ดังกล่าว   

 ผู้ปฏิบัติงานที่ท างานภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่มีสภาวะพิเศษ ได้แก่ ห้องคลีนรูมของโรงงานผลิต
ที่ต้องควบคุมการป้องกันการปนเปื้อน เช่น การผลิตเครื่องมือแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น จ าเป็นต้อง
ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดคลีนรูม สวมหมวกคลุม สวมถุงมือ สวมหน้ากาก ฯลฯ เพ่ือป้องกันสิ่ง
ปนเปื้อนติดไปกับผลิตภัณฑ์  

 ผู้ปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมพิเศษต้องได้รับการฝึกอบรมจนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม หากผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้รับการฝึกอบรม หรือประเมินแล้วว่ายังไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้เพียงล าพัง หรืออาจเป็นบุคคลที่เข้ามาเป็นครั้งคราวและไม่ได้รับการฝึกอบรม เช่น ช่างซ่อม
บ ารุง พนักงานท าความสะอาด เป็นต้น องค์กรต้องจัดให้มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ คอยให้ค าแนะน า หรือ
ควบคุมดูแล  

แนวทางการปฏิบัติที่ดี : การควบคุมการปนเปื้อน 

 องค์กรต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมการพิเศษเพ่ือเป็นระบบรองรับส าหรับการควบคุมการ
ปนเปื้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มว่าจะปนเปื้อนทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น การปนเปื้อน
ของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการที่ฆ่าเชื้อแล้วกับกระบวนการที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

 ตัวอย่างเอกสารคุณภาพ เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ 
(Contaminate control of product) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อ 
เป็นต้น ทั้งนี้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานจะสามารถจัดท าเป็นแผนผังการไหลของกระบวนการจุดที่ต้อง
ควบคุมค่า 
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ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การก าหนดและควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมและการป้องการกันการปนเปื้อน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมอุณหภูมิห้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 
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ข้อ 7 การสร้างผลิตภัณฑ์ 

7.1 การวางแผนการสร้างผลิตภัณฑ์    

องค์กรต้องวางแผนและพัฒนากระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยการ
วางแผนการสร้างผลิตภัณฑ์ต้องมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆ ของกระบวนการอ่ืนๆ ใน
ระบบบริหารงานคุณภาพ 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า เพ่ือบริหารความเสี่ยง
ตลอดกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ 

บันทึกของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเก็บรักษา (ดูขอ้ 4.2.5) 
 
ในการวางแผนการสร้างผลิตภัณฑ์ องค์กรต้องก าหนดประเด็นเหล่านี้ ตามความ

เหมาะสม 

a) วัตถุประสงค์คุณภาพและข้อก าหนดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ 
b) ความต้องการในการจัดท ากระบวนการต่างๆ และเอกสาร (ดูข้อ 4.2.4) และการ

จัดหาทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

c) การทวนสอบที่จ าเป็น การรับรองผล การติดตามเฝ้าระวัง การวัดผล การตรวจสอบ
และทดสอบ การจัดการ การจัดเก็บ การกระจายสินค้า และการสอบกลับได้ที่เฉพาะเจาะจงกับ
ผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์ในการยอมรับผลิตภัณฑ์ 

d) บันทึกที่จ าเป็นที่ต้องการแสดงเป็นหลักฐานว่ากระบวนการสร้างและผลของ
ผลิตภัณฑ์บรรลุตามข้อก าหนด (ดูข้อ 4.2.5) 

ผลลัพธ์ของการวางแผนต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิธีการในการด าเนินการของ
องค์กร 

หมายเหตุ  ข้อมูลเพิม่เติมสามารถดูได้ที ่ISO 14971 
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แนวทางปฏิบัติ  

 องค์กรต้องวางแผนและพัฒนากระบวนการที่จ าเป็นส าหรับกระบวนการผลิต เช่น การจัดท าแผนคุณภาพ 
(Quality plan) หรือเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงภาพรวมของระบบบริหารงานคุณภาพ
ส าหรับเครื่องมือแพทย์ ซึ่งแผนคุณภาพเป็นเอกสารที่ระบุกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ที่ประยุกต์ใช้โดยใคร เมื่อใด เพ่ือให้บรรลุ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือสัญญา 

 การวางแผนกระบวนการผลิต องค์กรต้องจัดท าให้ครอบคลุม ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1) วัตถุประสงค์คุณภาพและข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ เช่น วัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละฝ่าย (KPI) 

ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ (Specification of medical devices) เป็นต้น 

2) ขั้นตอนปฏิบัติงานและเอกสาร และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ ที่รวมไปถึง

โครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อมการท างาน เช่น วิธีปฏิบัติงานการตรวจสอบห้อง clean 

room ส าหรับผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ เป็นต้น 

3) จัดท าข้อก าหนดที่จ าเป็นส าหรับการทวนสอบ การตรวจสอบ การตรวจติดตาม การวัด การ

ตรวจสอบอย่างละเอียด และการทดสอบ รวมไปถึงการจัดการ การจัดเก็บ การกระจายสินค้า และ

การตรวจสอบย้อนกลับ ที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ ์

 องค์กรต้องจัดท าเอกสารคุณภาพส าหรับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้แนวทางตาม ISO 
14971 (Risk management for medical devices) ซึ่งจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ครอบคลุมตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของเครื่องมือแพทย์  โดยจะระบุถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการกับ
ความเสี่ยงรวมถึงการชี้บ่งขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตราย  การประเมิน       ความเสี่ยง  และการ
ควบคุมความเสี่ยงนั้น 

 การประเมินความเสี่ยง อาจใช้แนวทางตามเทคนิค ที่ระบุใน ISO 14971 Annex G Information on 
management techniques เช่น PHA, FMEA, HAZOP, HACCP, FTA เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 วัตถุประสงค์คุณภาพ 
 แผนคุณภาพ (Quality plan)  
 ข้อก าหนดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนการผลิต 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง 
 บันทึกของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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7.2 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า  

7.2.1 การก าหนดข้อก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์  
องค์กรต้องก าหนด 
a) ข้อก าหนดเฉพาะของลูกค้า รวมถึงข้อก าหนดในการส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่ง

มอบ  
b) ข้อก าหนดที่ไม่ได้ก าหนดโดยลูกค้าแต่มีความจ าเป็นส าหรับการน าไปใช้งานเฉพาะ

หรือที่ต้องทราบในการใช้ 
c) ข้อก าหนดดา้นกฎระเบียบบังคับที่เกีย่วขอ้งกับผลิตภัณฑ์ 
d) การฝึกอบรมที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้เพ่ือให้มั่นใจต่อผลการใช้งานเฉพาะและความ

ปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 
e) ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่ก าหนดโดยองค์กร 

7.2.2 การทบทวนข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
องค์กรต้องทบทวนข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การทบทวนต้องด าเนินการก่อน ที่

องค์จะมีการตกลงยืนยันที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า (เช่น การยื่นเอกสารเสนอประมูล, 
การยอมรับสัญญาหรือค าสั่งซื้อ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาหรือค าสั่งซื้อ และต้อง
มั่นใจว่า 

a) ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์มีการระบุไว้และจัดท าเป็นเอกสาร 
b) สัญญาหรือค าสั่งซื้อที่แตกต่างไปจากการแสดงครั้งที่ผ่านมาจะต้องไดร้ับการแก้ไข 
c) เป็นไปตามข้อก าหนดกฎระเบียบ (regulatory requirements) ที่บังคับใช้ 
d) การฝึกอบรมที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้ตาข้อ 7.2.1 ต้องพร้อมด าเนินการหรือวางแผนเพ่ือ

พร้อมด าเนินการ 
e) องค์กรต้องสามารถด าเนินการให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ 

บันทึกของผลการทบทวนผลลัพธ์ต่าง ๆ ในการทบทวนและกิจกรรมที่เกดิจากการ
ทบทวน ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ (ดูข้อ 4.2.4) 

เมื่อลูกคา้ไม่ได้จัดหาข้อก าหนดที่เป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อก าหนดของ
ลูกค้าต้องได้รับการยืนยันโดยองค์กรก่อนการยอมรับ  

เมื่อข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องมั่นใจว่าเอกสารที่เก่ียวข้องมี
การแก้ไขและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด 
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แนวทางปฏิบัติ : ทั่วไป 

 องค์กรควรก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อก าหนดต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบกับการผลิตหรือการ
ให้บริการ ซึ่งอาจเป็นข้อก าหนดกฎหมาย กฎระเบียบทั้งภายในหรือภายนอกประเทศที่จะมีผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์ ข้อก าหนดตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งซื้อ สัญญา TOR ของลูกค้า แล้วน าข้อก าหนดที่จ าเป็น
เหล่านั้นมาก าหนดเป็นเกณฑ์ในการควบคุมการผลิต ติดตั้ง หรือบริการ 

 องค์กรต้องพิจารณาข้อก าหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.(TIS), อย . (Thai FDA) , CE mark, IEC, ISO, USFDA ตาม
มาตรฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีข้อก าหนดที่องค์กรก าหนดเพ่ิมเติมจากกฎหมายอาจมาจาก
ข้อก าหนดของลูกค้า 

 ระบุความจ าเป็นด้านการอบรมส าหรับผู้ใช้งาน เช่น การจัดอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ 
(Product training) เป็นต้น 

แนวทางการปฏิบัติที่ดี : การทบทวนข้อก าหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

 องค์กรต้องมั่นใจว่ามีความสามารถในการท าให้บรรลุตามข้อก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่น าเสนอต่อ
ลูกค้า  องค์กรต้องท าการทบทวนก่อนการตกลงส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อลูกค้า   

 เมื่อลูกค้ายื่นความประสงค์จะซื้อหรือใช้บริการมายังองค์กร องค์ต้องทบทวนรายละเอียดข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกเสนอและรายการที่จ าเป็นอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาความสามารถขององค์กรในการ
ตอบสนองข้อก าหนดเหล่านั้น (ตามข้อก าหนด 7.2.1) ก่อนที่จะตกลงกับลูกค้า  และต้องจัดท าผลการ
ทบทวนเป็นเอกสาร เช่น บันทึกสัญญา  บันทึกข้อตกลงต่างๆ เป็นต้น 

7.2.3 การสื่อสาร  
องคก์รตอ้งวางแผนและจัดการเตรียมเอกสารส าหรับการสื่อสารกับลูกค้าที่เก่ียวข้องกับ 
a) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
b) การสอบถาม ผู้ติดต่อ หรือ ผู้จัดการค าสั่งซื้อและการแก้ไข  
c) ข้อมูลสะท้อนกลับจากลูกค้า และข้อร้องเรียน 
d) ค าแนะน า (advisory notice ดูข้อ 3.1) หรือข้อมูลเพ่ิมเติม ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ

การใช้งาน 

องค์กรต้องสื่อสารกับหน่วยงานก ากับดูแลตามข้อก าหนดกฎระเบียบตามความเหมาะสม 
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 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือข้อก าหนดในระหว่างที่ยังด าเนินการให้ลูกค้านั้นๆ องค์กรควร
ก าหนดให้มีการทบทวนข้อตกลงใหม่อีกครั้งโดยผู้เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปการด าเนินการ
ต่อไป เช่น ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงค าสั่งซื้อ เพ่ิมจ านวนสินค้าโดยขอให้ส่งในวันเดิม หรือการขอเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ใหม่ องค์กรควรหารือหรือทบทวนความสามารถ การวางแผนผลิตร่วมกันระหว่าง
แผนกผลิต แผนกคลังสินค้า แผนกจัดส่ง เป็นต้น ว่าสามารถท าได้ตามที่ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และ
จัดเก็บบันทึกการทบทวนไว้  

แนวทางการปฏิบัติที่ดี : การสื่อสารกับลูกค้า 

 องค์กรต้องวางแผนและจัดท าเอกสาร เพื่อการสื่อสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลการใช้งาน ข้อควร
ระวัง เป็นต้น โดยการสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ อาจด้วยวิธีต่างๆ เช่น โบรชัวร์ (Brochure) ลีฟเล็ท (Leaflet) 
ฉลากสินค้า เป็นต้น ส่วนข้อเสนอแนะและกระบวนการรบัข้อร้องเรียนจากลูกค้า อาจใช้ช่องทางผ่าน Call 
Center  Hotline หรือการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง เช่น พนักงานขาย พนักงานบริการ
ลูกค้า เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับและทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนค าสั่งซื้อและการเปลี่ยนแปลง 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน 
 ค าแนะน า  (advisory notice) หรือข้อมูลเพิ่มเติม ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และการใช้งาน 
 เอกสารสนับสนุน เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ข้อก าหนดของบริษัท แคตตาล็อก   



 

 
 

รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 13485:2016 
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน้า 41 

 

7.3 การออกแบบและพัฒนา   

7.3.1 ทั่วไป   

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการออกแบบและพัฒนา   

7.3.2 การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา  

องค์กรต้องวางแผนและควบคุมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอกสารการวาง
แผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีการเก็บรักษาและเป็นปัจจุบันตามกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนา ตามความเหมาะสม  

ระหว่างการวางแผนการออกแบบและพัฒนา องค์กรต้องจัดท าเอกสาร: 
a) ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา 
b) ทบทวนความจ าเป็นในแต่ละข้ันตอนของการออกแบบและพัฒนา 
c) การทวนสอบ การรับรองผล และกิจกรรมการถ่ายทอดการออกแบบที่เหมาะสมใน

แต่ละข้ันตอนของการออกแบบและพัฒนา 
d) ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนา 
e) วิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าสอบกลับผลผลิตจากการออกแบบและพัฒนาถึงปัจจัยน าเข้า

ในการออกแบบและพัฒนาได้ 
f) ทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงความรู้ความสามารถที่จ าเป็นของบุคลากร 

7.3.3 ปัจจัยน าเข้าในการออกแบบและพัฒนา 

ปัจจัยน าเข้าที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ต้องมีการก าหนดและจัดเก็บเป็น
บันทึก (ดูข้อ 4.2.5) โดยปัจจัยน าเข้าต้องรวมถึง: 

a) ข้อก าหนดด้านคุณลักษณะ สมรรถนะ การใช้งาน และความปลอดภัย ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

b) ข้อก าหนดกฎระเบียบ (regulatory requirements) และมาตรฐาน ที่บังคับใช้ 
c) ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
d) ข้อมูลที่ได้จากการออกแบบครั้งก่อนที่คล้ายกัน ตามความเหมาะสม 
e) ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการออกแบบและพัฒนาของผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการ 
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ปัจจัยน าเข้าต้องได้รับการทบทวนเพื่อให้เพียงพอและได้รับอนุมัติ  

ข้อก าหนดต้องมีความสมบูรณ์ ไม่คลุมเครือ สามารถทวนสอบ หรือรับรองผลได้ และไม่
ขัดแย้งกัน  

หมายเหตุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IEC 62366-1 

7.3.4 ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนา    

ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนาต้อง:  

a) บรรลุตามขอ้ก าหนดตามปัจจัยน าเข้าส าหรับการออกแบบและพัฒนา 
b) มีรายละเอียดข้อมูลทีเ่หมาะสมส าหรับการจัดซื้อ การผลิต และเงื่อนไขการบริการ 
c) ระบุหรืออ้างอิงหลักเกณฑ์การยอมรับสินค้า 
d) ก าหนดคุณลักษณะของสินค้า ซ่ึงจ าเป็นต่อความเหมาะสมในการใช้และความ

ปลอดภัย 

ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนา จะต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือทวนสอบ
ระหว่างปัจจัยน าเข้าของการออกแบบและพัฒนา และตอ้งไดร้ับการอนุมัติก่อนปล่อยออก 

บันทึกผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนาต้องจัดเก็บ (ดูข้อ 4.2.5) 

7.3.5 การทบทวนการออกแบบและพัฒนา    

ณ ขั้นตอนที่เหมาะสม การทบทวนอย่างเป็นระบบของการออกแบบและการพัฒนาต้อง
ได้รับการด าเนินการตามแผนต่าง ๆ ทีจ่ดัเตรียมไว้ 

a) เพ่ือประเมินความสามารถของผลลัพธ์ในการออกแบบและการพัฒนาที่ จะบรรลุข้อ 
ก าหนดต่าง ๆ 

b) เพ่ือระบุและเสนอแนวทางการปฏิบัติที่จ าเป็น  

ผู้ร่วมในการทบทวนดังกล่าว ต้องรวมถึงตัวแทนต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ขัน้ตอนของการออกแบบและการพัฒนาที่ทบทวนอยู่ เช่นเดียวกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

บันทึกผลลัพธ์ของการทบทวนและการปฏิบัติที่จ าเป็นต่างๆ ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ 
และรวมถึงการบ่งชี้การออกแบบภายใต้การทบทวน ผู้มีส่วนร่วมและวันที่ของการทบทวน (ดู 
4.2.5) 
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7.3.6 การทวนสอบการออกแบบและพัฒนา    

การทวนสอบการออกแบบและพัฒนาต้องถูกด าเนินการตามแผนและเอกสารที่จัดท าไว้ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของการออกแบบและการพัฒนาเป็นไปตามข้อก าหนดของปัจจัยน าเข้าของ
การออกแบบและการพัฒนา 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารแผนการทวนสอบที่รวมถึงวิธีการ เงื่อนไขการยอมรับ และเทคนิค
ทางสถิติ กับเหตุผลส าหรับขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

หากเครื่องมือแพทย์ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือต่อหรือการเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์อ่ืนๆ 
การทวนสอบต้องรวมถึงการยืนยันผลลัพธ์การออกแบบบรรลุตามปัจจัยป้อนของการออกแบบ เมื่อ
ถูกต่อหรือการเชื่อมต่อ 

ผลลัพธ์การบันทึกและการสรุปผลต่าง  ๆ ของการตรวจพิสูจน์และการปฏิบัติการที่
จ าเป็นต้องได้รับการเก็บรักษาไว  ้ (ดูข้อ 4.2.4 และ ข้อ4.2.5) 

7.3.7 การรับรองความถูกต้องของการออกแบบและพัฒนา    

การตรวจรับรองความถูกต้องของการออกแบบ และการพัฒนาต้องได้รับการปฏิบัติตามแผน
ทีเ่ตรียมไว้เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มามีความสามารถตามข้อก าหนดเฉพาะ และวัตถุประสงค์
การใช้งานของเครื่องมือแพทย์ 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารแผนการตรวจรับรองความถูกต้อง รวมถึงวิธีการ เงื่อนไขการ
ยอมรับ และเทคนิคทางสถิติ กับเหตุผลส าหรับขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

การรับรองความถูกต้องของการออกแบบต้องด าเนินการกับตัวแทนของผลิตภัณฑ์ 
(Representative Product) รวมถึงการผลิตขั้นต้น หรือเทียบเท่า  

เหตุผลของการเลือกผลิตภัณฑ์ส าหรับการทดสอบความถูกต้องของการออกแบบ ต้องจัดเก็บ
เป็นบันทึก (ดูข้อ 4.2.5) 

ในการตรวจรับรองความถูกต้องของการออกแบบและพัฒนา องค์กรดังกล่าว ต้องด าเนินการ
ประเมินด้านคลินิก และ/หรือ การประเมินสมรรถนะทางเครื่ องมือแพทย์ สอดคล้องตาม
กฎระเบียบ  ข้อบังคับที่ เหมาะสม เครื่องมือแพทย์  ที่น ามาใช้ ในการประเมินคลินิก  หรือ 
ประสิทธิภาพไม่พิจารณาปล่อย ส าหรับการใช้งานให้กับลูกค้า 
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หากเครื่องมือแพทย์ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือต่อหรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์อ่ืนๆ การ
ทดสอบความถูกต้องรวมถึงการยืนยัน ถึงข้อก าหนดเฉพาะที่ประยุกต์ใช้หรือบรรลุวัตถุประสงค์
การใช้เมื่อถูกต่อหรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์อ่ืนๆ 

การรับรองความถูกต้องจะต้องสมบูรณ์ก่อนที่จะปล่อยเพ่ือน าไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของ
ลูกคา้ 

บันทึกผลและการสรุปผลของการรับรองความถูกต้องและการปฏิบัติที่จ าเป็นจะต้องเก็บ
รักษา (ดู 4.2.4 และ 4.2.5) 

7.3.8 การถ่ายทอดการออกแบบและพัฒนา    

องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการถ่ายทอดผลลัพธ์ของการออกแบบ
และพัฒนาไปสู่การผลิต โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของการออกแบบและ
พัฒนาได้รับการทวนสอบอย่างเหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิตก่อนที่จะเป็นการผลิตที่
เฉพาะเจาะจงข้ันสุดท้ายโดยความสามารถในการผลิตสามารถบรรลุข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์  

7.3.9 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพัฒนา    

องค์กรต้องจัดท าเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานควบคุมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

องค์กรต้องระบุการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญในด้านฟังค์ชั่น ประสิทธิภาพ การใช้งาน
ความปลอดภัยและข้อบังคับ ข้อก าหนดที่ประยุกต์ใช้ส าหรับเครื่องมือแพทย์ และวัตถุประสงค์
การใช้ 

การเปลี่ยนแปลง การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องถูกบ่งชี้ก่อนการน าไป
ปฏิบัติใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะตอ้ง: 

a) ทบทวน 
b) ตรวจสอบ 
c) ตรวจรับรองความถูกต้องตามความเหมาะสม 
d) อนุมัต ิ
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แนวทางปฏิบัติ : การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

 การวางแผนการออกแบบและพัฒนาเป็นการก าหนดรายการส าหรับควบคุมกระบวนการออกแบบและ
พัฒนา เพ่ือให้สามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ โดยอาจรวมถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการออกแบบ ทรัพยากรที่จ าเป็น ผู้รับผิดชอบ การประสานงานทั้งภายในและภายนอก และ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา ควรจัดล าดับของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบุผู้รับผิดชอบ และ
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละขั้นตอน และมีการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ 

 การออกแบบและพัฒนาต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อก าหนดด้านการใช้งานและสมรรถนะของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 จัดท าขั้นตอนปฏิบัติงานส าหรับกระบวนการออกแบบและการพัฒนา ให้มีรายละเอียดครอบคลุม ตาม
ข้อก าหนด 7.3.1 – 7.3.10  

แนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลส าหรับการออกแบบและการพัฒนา 

 รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการออกแบบและพัฒนา (Design and development inputs) ให้
เพียงพอ ข้อมูลที่น ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาไม่ได้มีเฉพาะแต่ตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ต้องค านึงถึง
วัสดุบรรจุภัณฑ์และการบรรจุ เช่น ความสามารถในการป้องกันการปนเปื้อน วิธีการที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ เป็น

การทบทวนการเปลี่ยนแปลง การออกแบบ และการพัฒนาต้องรวมถึงการประเมินผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบต่างๆ และผลิตภัณฑ์ ที่ส่งมอบไปแล้ว ปัจจัยน าเข้าหรือ
ผลลัพธ์ของการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ 

บันทึกผลลัพธ์ของการทบทวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการปฏิบัติการที่จ าเป็นต้องเก็บ
รักษาไว้ (ดูข้อ 4.2.5)  

7.3.10 แฟ้มเอกสารของการออกแบบและพัฒนา    

องค์กรต้องเก็บรักษาแฟ้มเอกสารการออกแบบ และพัฒนาส าหรับเครื่องมือแพทย์แต่ละ
ประเภทหรือแต่ละกลุ่ม แฟ้มเอกสารนี้จะต้องรวมถึงการอ้างอิงหรือทะเบียนที่สร้างขึ้นเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความสอดคล้องกับความต้องการส าหรับการออกแบบและการพัฒนาและมีการบันทึกส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการพัฒนา 
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ต้น ข้อมูลเหล่านี้อาจได้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อก าหนดด้านการใช้งานและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ 
กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อมูลที่น ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนา เช่น  

- ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

- ลักษณะการใช้งาน 

- การร้องเรียนของลูกค้าเกีย่วกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 

- ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้ หรือ ผู้ป่วย 

- ลักษณะทางกายภาพ 

- ความปลอดภัยในการใช้งาน 

- ความเป็นพิษ หรือผลทางด้านชีววิทยา 

- ความเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

- ข้อมูลประวัติเกี่ยวกับการออกแบบหรือการใช้งานที่ผ่านมา 

- สภาพแวดล้อมของการใช้งาน 

- ข้อก าหนดของการท าให้ปราศจากเชื้อ 

- อายุผลิตภัณฑ์ 

- ข้อก าหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และฉลาก 

- ความสามารถในการป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ กรณีที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

ปราศจากเชื้อ หรือ ที่ต้องน าไปท าให้ปราศจากเชื้อก่อนใช้พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์นั้น 

- รายละเอียดที่ต้องปรากฏอยู่บนฉลาก ตามข้อก าหนดกฎระเบียบของประเทศที่จ าหน่าย หรือ 

ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

- ภาษา หรือสัญลักษณ์ท่ีใช้บนบรรจุภัณฑ์ หรือ ฉลากเพ่ือให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 

แนวทางปฏิบัติ : ผลลัพธ์การออกแบบและการพัฒนา 

 ผลลัพธ์การออกแบบและพัฒนาจะสอดคล้องกับข้อก าหนดส าหรับการออกแบบและพัฒนา และให้ข้อมูล
รายละเอียดที่เพียงพอส าหรับกระบวนการผลิตและบริการ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ  รวมถึงเกณฑ์
การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการ  ส าหรับการท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป ผลลัพธ์การ
ออกแบบและพัฒนาอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น  

- เกณฑ์มาตรฐานของวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ 

- แบบแปลน และรายการชิ้นส่วนประกอบ 

- เกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์  

- ขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบ 
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- ข้อก าหนดด้านสภาพแวดล้อมในการผลิตเครื่องมือแพทย์ 

- บรรจุภัณฑ์ และฉลาก 

- ขั้นตอนการติดตั้ง และการให้บริการ และวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ เป็นต้น 

แนวทางปฏิบัติ : การทบทวน การทวนสอบ และการรับรองผล การออกแบบและการพัฒนา 

 การออกแบบและการพัฒนาจะต้องได้รับการทบทวนจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณะท างาน ตัวแทนจากฝ่าย
ต่างๆ เป็นต้น เพื่อติดตามการด าเนินการออกแบบว่าสอดคล้องตามแผนการออกแบบหรือไม่ และเพ่ือที่จะ
ประเมินผลลัพธ์ของการออกแบบและการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนว่าเป็นไปตามข้อก าหนด รวมทั้งระบุ 
และเสนอแนวทางปฏิบัติ การปรับปรุง ตัวอย่างเช่น รายงานทบทวนการออกแบบและการพัฒนา เป็นต้น 

 การทวนสอบ (Verification) เป็นกิจกรรมการที่ท าให้มั่นใจว่าผลการออกแบบบรรลุผลตามข้อก าหนดการ
ออกแบบ อาจด าเนินการโดยการค านวณผลการออกแบบ เปรียบเทียบข้อมูล สุ่มตัวอย่างเพ่ือทวนสอบ
การออกแบบและการพัฒนา 
กิจกรรมการทวนสอบที่ควรด าเนินการ เช่น  

- การทดสอบก่อนติดตั้ง การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

- การค านวณ หรือ การคิดแบบอื่นๆ เพ่ือเทียบเคียงผลที่ได้ 

- การเปรียบเทียบกับแบบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

- การทบทวนจากเอกสาร (เช่น เกณฑ์มาตรฐาน แบบ แปลน รายงาน) 

 การรับรองผล (Validation) เป็นกิจกรรมที่ท าให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจากการออกแบบนั้นบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การออกแบบ ความต้องการของลูกค้า ผู้ใช้งานจริง อาจด าเนินการโดยผลิตสินค้าต้นแบบ
แล้วทดสอบการใช้งานจริง ทดสอบตลาด นอกจากนี้อาจมีการทดสอบทางคลินิค (Clinical Evaluation) 
ตามที่กฎหมายก าหนด หรือ กฎระเบียบของแหล่งที่จะน าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายมีการก าหนดไว้ ซึ่งผลการ
ทดสอบทางคลินิคนี้อาจเป็นการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลที่ผ่านมาที่แสดงว่าการออกแบบและ
การพัฒนาในลักษณะเช่นเดียวกันนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งานทางการแพทย์ 

แนวทางปฏิบัติ : การถ่ายโอนการออกแบบและการพัฒนา 

 องค์กรจะต้องทวนสอบข้อมูลการถ่ายโอนของการออกแบบและการพัฒนาที่ได้มา เช่น แบบแปลนชิ้นส่วน
ประกอบจากบริษัทแม่ เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อก าหนด การทวนสอบความถูกต้อง
ต้องถูกท าให้เสร็จก่อนจะท าเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุดท้าย รวมทั้งองค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานส าหรับการถ่ายโอนผลการออกแบบและการพัฒนา 
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แนวทางการปฏิบัติที่ดี : การควบคุมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการพัฒนา 

 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผลของการออกแบบและพัฒนาที่มีผลต่อการท างาน การใช้งาน และความ
ปลอดภัย องค์กรต้องทบทวนและควบคุมการออกแบบและพัฒนา ได้แก่ การทบทวน การทวนสอบ และ
รับรองผลการออกแบบและพัฒนาอีกครั้ง  

 การทบทวนการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการพัฒนาต้องพิจารณาทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การก าหนดเกณฑ์ในแบบที่ออกใหม่ให้ชัดเจน การตรวจสอบความถูกต้องก่อนการน าแบบ
ไปใช้งานจริง เป็นต้น  

 เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงเกี่ยวกับแบบควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย มีการทบทวนโดยคณะผู้ออกแบบ
และอนุมัติโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หลังจากเปลี่ยนแปลงแบบแล้วควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 
และเอกสารควรมีการระบุให้ทราบสถานะความเป็นปัจจุบันด้วย 

แนวทางปฏิบัติ : แฟ้มเอกสารการออกแบบและการพัฒนา 

 จัดท าแฟ้มการออกแบบและการพัฒนาส าหรับเครื่องมือแพทย์แต่ละประเภท แฟ้มเอกสารดังกล่าวจะต้อง
รวบรวม หรืออ้างอิงถึงบันทึกท่ีจัดท าขึ้น เช่น 

- เอกสารต่างๆ ที่เป็นข้อมูลซึ่งน ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนา 

- แผนการออกแบบและพัฒนา 

- สิ่งที่ได้จากการออกแบบและพัฒนา เช่น แบบ, สูตร, คุณสมบัติและเกณฑ์ยอมรับของผลิตภัณฑ์ 

- บันทึกการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการพัฒนา 

- บันทึกผลการทวนสอบว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา 

- บันทึกผลการตรวจสอบรับรองความถูกต้อง (Validation) ก่อนการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ เป็นต้น 

- ประวัติการผ่านงาน 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การออกแบบและพัฒนา  
 แฟ้มเอกสารการออกแบบและการพัฒนา และบันทึกต่างๆ เช่น บันทึกผลลัพธ์ของการออกแบบและ

พัฒนา บันทึกผลการรับรองความถูกตอ้ง บันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพัฒนา เป็นต้น  
 เอกสารสนับสนุน เช่น  เทคนิคทางสถิติ  
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7.4 การจัดซื อ  

7.4.1 กระบวนการจัดซื อ 

องค์ต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดูข้อ 4.2.4) เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อมูลการจัดซื้อที่ระบุไว้ 

องค์กรต้องจัดท าเกณฑ์ส าหรับการประเมิน และการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ โดยเกณฑ์
ต้อง:  

a) อยู่บนพืน้ฐานความสามารถของผู้ขาย ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซ่ึงบรรลุตามข้อ ก าหนด
ขององค์กร 

b) อยู่บนพืน้ฐานประสิทธิภาพของผู้ขาย 
c) อยู่บนพื้นฐานผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อด้านคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ 
d) สัดส่วนความเสี่ยงที่เหมาะสมทีเ่กีย่วข้องกับเครื่องมือแพทย์ 

องค์กรต้องจัดท าแผนการติดตามเฝ้าระวังและการประเมินผู้ขายซ้ า ต้องมีการติดตามผล
การด าเนินงานของผู้ขายในการบรรจุตามข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ และผลลัพธ์ของ
การติดตามต้องเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการการประเมินผู้ขายซ้ า  

การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดการจัดซื้อ ต้องระบุปัญหากับผู้ขายในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ และการปฏิบัติตามข้อก าหนดตามระเบียบข้อบังคับ
ที่น ามาใช้ 

บันทึกผลลัพธ์ของการประเมิน การคัดเลือก การติดตามเฝ้าระวัง และการประเมิน
ความสามารถหรือผลการด าเนินงานซ้ า และการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
เหล่านี้ต้องได้รับการรักษาไว้ (ดูข้อ 4.2.5)  

7.4.2 ข้อมูลการจัดซื อ 

ข้อมูลการจัดซือ้ต้องอธิบายหรืออ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ รวมถึง:   
a) ข้อมูลจ าเพาะของสินคา้ 
b) ข้อก าหนดส าหรับการยอมรับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการ และ

อุปกรณ ์
c) ข้อก าหนดส าหรับคุณสมบัติของบุคลากรที่เป็นผู้ขาย 
d) ข้อก าหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ 
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แนวทางปฏิบัติ 

 องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซื้อนั้นสอดคล้องกับข้อมูลการ
จัดซื้อที่เฉพาะเจาะจง เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับกระบวนการจัดซื้อ เป็นต้น รวมถึงการก าหนด
คุณลักษณะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อ จัดจ้าง  

 จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินและการคัดเลือกส าหรับคัดเลือกผู้จัดหาจัดจ าหน่ายก่อนจะด าเนินการจัดหา
จากภายนอก  

 วางแผนการตรวจติดตามและก าหนดเกณฑ์การประเมินซ้ าส าหรับประเมินผลภายหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการแล้ว โดยเกณฑ์ต้องเน้นด้านความสามารถในการส่งมอบกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์และบริการ 

องค์กรต้องมั่นใจถึงความเหมาะสมพอเพียงของข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ
ก่อนทีจ่ะสื่อสารไปยังผู้ขาย  

ข้อมูลของการจัดซื้อต้องรวมถึง การเขียนข้อตกลงที่ผู้ขายแจ้งแก่องค์กรเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อตามข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ตามความเหมาะสม  

องค์กรต้องเก็บรักษาข้อมูลการจัดซื้อเป็นเอกสาร (ดูข้อ 4.2.4) และบันทึก (ดูข้อ 4.2.5) 
เพ่ือให้เป็นไปตามขอบเขตของการสอบย้อนกลับที่ก าหนดในข้อ 7.5.9   

7.4.3 การทวนสอบผลิตภัณฑ์ที่จัดซื อ 

องค์กรต้องจัดท าและด าเนินการตรวจสอบหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อบรรลุตามข้อก าหนดการจัดซื้อที่เฉพาะเจาะจงและความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ 

เมื่อองค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ องค์กรต้องพิจารณาถึง
การเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์ 

กรณีที่องค์กรหรือลูกค้า ตั้งใจที่จะทวนสอบ ณ สถานที่ของผู้ขาย องค์กรต้องระบุ
เจตจ านงของกิจกรรมการทวนสอบ และวิธีการการปล่อยผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบ) ในข้อมูลการ
จัดซื้อ  

บันทึกการทวนสอบต้องรักษาไว้  (ดูข้อ 4.2.5) 
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เช่น คุณภาพของสินค้าและบริการ ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา เป็นต้น โดยพิจารณา
ทบทวนการก าหนดเกณฑ์ประเมินผู้ขาย ขึ้นกับความเสี่ยงของวัสดุที่จัดซื้อ 

 องค์กรต้องก าหนดข้อมูลส าหรับการจัดซื้อ โดยระบุประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เกณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติ กระบวนการ และเครื่องมือ เกณฑ์คุณสมบัติส าหรับบุคลากร 
เกณฑ์ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ซึ่งข้อมูลส าหรับการจัดซื้อเหล่านี้ สามารถระบุไว้ในสัญญา หรือ
ข้อตกลงระหว่างองค์กรกับผู้จัดหาจัดจ าหน่าย  

 องค์กรต้องด าเนินการทวนสอบผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อมานั้น เป็นไปตามสัญญา ข้อตกลง ที่ระบุข้อมูลส าหรับ
การจัดซื้อไว้หรือไม่ในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบวัตถุดิบตอนรับเข้า ( Incoming inspection) เกี่ยวกับ
คุณภาพ การบริการ เป็นต้น กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อมา ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ที่
ก าหนดไว้ องค์กรต้องตัดสินใจว่าจะด าเนินการอย่างไร เช่น การคืนสินค้า เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการ  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การทวนสอบผลิตภัณฑ์  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย 
 ข้อมูลการจัดซื้อ เช่น ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การยองรับผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการส่งมอบ ฯลฯ  
 บันทึก เช่น บันทึกการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ บันทึกการทวนสอบผลิตภัณฑ์ บันทึกผลการประเมินผู้ขาย 

ทะเบียนผู้ขาย เป็นต้น 
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7.5 การผลิตและบริการหลังการขาย  

7.5.1 การควบคุมการผลิตและบริการหลังการขาย 

การผลิตและการให้บริการต้องมีการวางแผน การด าเนินการ การติดตาม และควบคุม
เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามคุณลักษณะที่ก าหนด และการควบคุมการผลิตต้อง
ความรวมถึง ข้อ a) – f)  แต่ไม่จ ากัดเพียงเท่านี้ (ตามความเหมาะสม) 

a) เอกสารขัน้ตอนการปฏิบัติงานและวิธีการควบคุมการผลิต 

b) คุณสมบัติของโครงสร้างพ้ืนฐาน 

c) การด าเนินการติดตามเฝ้าระวังและตรวจวัดของพารามิเตอร์กระบวนการ และ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

d) ความพร้อมและการใช้เครือ่งมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการติดตามเฝ้าระวังและตรวจวัด  

e) ด าเนินตามข้ันตอนที่ก าหนดในเรื่อการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ 

f) การด าเนินการปล่อยสินค้า การส่งมอบ และกิจกรรมต่าง ๆ หลังการส่งมอบ  

องค์กรต้องจัดท าและจัดเก็บบันทึก (ดูข้อ 4.2.5) ของเครื่องมือแพทย์แต่ละรุ่นที่ผลิต ซ่ึง
ท าให้สามารถสอบกลับได้ตามข้อก าหนด 7.5.9 และชี้บ่งปริมาณการผลิตและปริมาณที่อนุมัติ
เพ่ือจ าหน่าย โดยบันทึกต้องมีการทวนสอบและอนุมัติ  

7.5.2 ความสะอาดของผลิตภัณฑ์  

องค์กรต้องจัดท าเอกสารข้อก าหนด เรื่องความสะอาดของผลิตภัณฑ์ หรือการควบคุม
การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ หาก: 

a) องค์กรท าความสะอาดผลิตภัณฑ์ก่อนการท าให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) หรือการใช้
งาน  

b) ผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่ายโดยไม่ปลอดเชื้อ และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กระบวนการท า
ความสะอาดก่อนการท าให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) หรือการใช้งาน 

c) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถท าความสะอาดก่อนการท าให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) หรือ
การใช้งาน และการท าความสะอาดมีนัยส าคัญในการใช้งาน  

d) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบเพ่ือใช้ในสภาพที่ไม่ปลอดเชื้อและการท าความสะอาดมีนัยส าคัญ
ในการใช้งาน 
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e) ก าจัดสารเคมีทีใ่ช้ออกจากผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต 

ถ้าผลิตภัณฑ์ได้ความสะอาดผลิตภัณฑ์ตามข้อ a) หรือ b) องค์กรไม่ต้องประยุกต์ใช้ข้อ 
ก าหนดในขอ้ 6.4.1  

7.5.3 การติดตั งผลิตภัณฑ์ 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารข้อก าหนดส าหรับการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ และเงื่อนไขการ
ยอมรับส าหรับการทวนสอบการติดตัง้ ตามความเหมาะสม 

หากข้อตกลงกับลูกค้าอนุญาตให้การติดตั้งด าเนินการโดยบุคคลอ่ืนนอกจากองค์กรหรือ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย องค์กรต้องมีข้อก าหนดในการติดตั้งและทวนสอบการติดตั้งเป็น
เอกสาร 

บันทึกการติดตั้งและการทวนสอบประสิทธิภาพของการติดตั้งเครื่องมือแพทย์โดยองค์กร
หรือผู้รับเหมาช่วงต้องจัดเก็บรักษา (ดูข้อ 4.2.5) 

7.5.4 กิจกรรมการบริการ  

หากการบริการของเครื่องมือแพทย์เป็นข้อก าหนดเฉพาะ องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้น 
ตอนการปฏิบัติงาการบริการ วัสดุอ้างอิง และการวัดผลอ้างอิง หากจ าเป็น ส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมบริการและทวนสอบ เพ่ือให้บรรลุตามข้อก าหนดผลิตภัณฑ์  

องค์กรต้องวิเคราะห์บันทึกของกิจกรรมการบริการ ซ่ึงด าเนินการโดยองค์กรหรือผู้ขาย:  

a) เพ่ือพิจารณาหากข้อมูลถูกจัดเป็นการร้องเรียน 

b) ส าหรับเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการปรับปรุง ตามความเหมาะสม 

บันทึกกิจกรรมการบริการโดยองค์กรหรือผู้ขายตงจัดเก็บและบ ารุงรักษา (ดูข้อ 4.2.5) 

7.5.5 ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื อ 

องค์กรต้องจัดเก็บบันทึก ค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการท าให้ปลอดเชื้อซึ่งใช้ในแต่ละ
รุ่นที่ผลิต (ดูข้อ 4.2.5) โดยบันทึกการฆ่าเชื้อต้องสอบย้อนกลับไปยังแต่ละรุ่นเครื่องมือแพทย์ที่
ผลิต  
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7.5.6 การรับรองผลกระบวนการส าหรับการผลิตและการให้บริการ 

องค์กรต้องรับรองผลกระบวนการต่างๆ ส าหรับการผลิตและการบริการ ในกรณีที่
ผลลัพธ์ไม่สามารถทวนสอบโดยการติดตามเฝ้าระวังและวัดผลภายหลัง และผลลัพธ์ที่ตามมาท า
ให้ข้อบกพร่องเกิดชัดเจนหลังจากผลิตภัณฑ์ก าลังถูกใช้งานหรือให้บริการแล้ว 

การรับรองผลต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกระบวนการต่างๆ ที่จะบรรลุถึง
ผลลัพธ์ที่วางแผนไว้อย่างสม่ าเสมอ 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับรองผลของกระบวนการ 
รวมถึง:  

a) ระบุหลักเกณฑ์ส าหรับการทบทวนและอนุมัติกระบวนการ 
b) การอนุมัติเครื่องมืออุปกรณ์และคุณสมบัติของบุคลากร 
c) การใช้วิธีการที่เฉพาะเจาะจง ขั้นตอนการด าเนินงาน และเกณฑ์การยอมรับ 
d) เทคนิคทางสถิติเหตุผลส าหรับขนาดตัวอย่าง (ตามความเหมาะสม)  
e) ข้อก าหนดส าหรับการบันทึก (ดูข้อ 4.2.5) 
f) การรับรองผลซ้ า รวมถึงเกณฑ์ส าหรับการรับรองผลถูกต้องซ้ า 
g) การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับรองผลของการประยุกต์ใช้
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการผลิตและการบริการซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์ โดยซอฟแวร์ที่น ามาใช้ต้องรับรองผลก่อนการน ามาใช้งาน (ตามความเหมาะสม) 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้  

วิธีการที่เฉพาะเจาะจงและกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการรับรองผลและการรับรองผลซ้ าต้อง
มีความเหมาะสมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟแวร์ รวมถึงผลกระทบต่อความสามารถ
ของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนด 

บันทึกและสรุปผลของการรับรองผลและการด าเนินการที่จ าเป็นจากการรับรองผลต้อง
จัดเก็บและดูแลรักษา (ดูข้อ 4.2.4 และข้อ 4.2.5) 
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7.5.7 ข้อก าหนดเฉพาะของการรบัรองผลกระบวนการส าหรับการท าให้ปลอดเชื อและระบบ
การบรรจุแบบปลอดเชื อ  

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดูข้อ 4.2.4) ส าหรับการรับรองผล
กระบวนการปลอดเชื้อ และระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ 

กระบวนการปลอดเชื้อ และระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ ต้องได้รับการรับรองผลก่อน
การน าไปใช้ และติดตามผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ตามความเหมาะสม 

บันทึกผลและสรุปการรับรองผลและการด าเนินการที่จ าเป็นจากการรับรองผลต้อง
จัดเก็บและดูแลรักษา (ดูข้อ 4.2.4 และข้อ 4.2.5) 

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมดู ISO 11607-1 และ ISO 11607-2  

7.5.8 การชี บ่ง 

องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส าหรับการชี้บ่งผลิตภัณฑ์และชี้บ่งผลิตภัณฑ์
ด้วยวิธีการทีเ่หมาะสมตลอดกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ 

องค์กรต้องชี้บ่งสถานะผลิตภัณฑ์ เอาใจใส่ในการติดตามเฝ้าระวังและวัดผลตาม
ข้อก าหนดตลอดกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งการระบุสถานะผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บและรักษา
ไว้ตลอดการผลิต การจัดเก็บ การติดตั้ง และให้บริการของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีเพียงแต่
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองผลและทดสอบตามที่ก าหนดไว้ หรือการปล่อยผลิตภัณฑ์ภายใต้
ข้อก าหนดตกลงร่วม ในการส่งมอบ การใช้งาน หรือการติดต้ัง 

หากมีข้อก าหนดกฎระเบียบ (regulatory requirements) ก าหนดไว้ องค์กรต้องจัดท า
เอกสารระบบเพ่ือก าหนดอุปกรณ์เฉพาะส าหรับเครื่องมือแพทย์ 

องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ที่ถูกคืน
คืนกลับมาได้รับการชี้บ่งและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามข้อก าหนด 

7.5.9 การตรวจสอบย้อนกลับ 

7.5.9.1 ทั่วไป  

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบย้อนกลับ โดยต้องก าหนด
ขอบเขตการตรวจสอบย้อนกลับให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ และบันทึกต้องจัดเก็บ
รักษา (ดูข้อ 4.2.5) 
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7.5.9.2 ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับเครื่องมือแพทย์ฝังใน 

บันทึกที่จ าเป็นส าหรับการตรวจสอบย้อนกลับต้องรวมถึงบันทึกของส่วนประกอบ วัสดุ 
และเงื่อนไขในการใช้งาน หากสิ่งเหล่านี้อาจท าให้อุปกรณ์การแพทย์ไม่ตอบสนองความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ระบุ 

องค์กรต้องก าหนดให้ผู้ส่งมอบที่ให้บริการหรือตัวแทนจ าหน่าย เก็บรักษาบันทึกของการ
การให้บริการหรือจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้อนุญาตให้ตรวจสอบย้อนกลับและมีบันทึกพร้อม
ส าหรับการตรวจสอบ 

บันทึกชื่อและที่อยู่ของผู้รับพัสดุจะต้องจัดเก็บรักษา (ดูข้อ 4.2.5) 

7.5.10 ทรัพย์สินของลูกค้า 

องค์กรต้องระบุ ทวนสอบ ป้องกันและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าทีจ่ัดหาส าหรับการใช้งาน
หรือที่รวมเข้าไว้กับผลิตภัณฑ์ขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร หรือระหว่างการใช้โดย
องค์กร หากทรัพย์สินของลูกค้าสูญหาย เสียหาย หรือพบว่าไม่เหมาะสมในการใช้ต้องมีการ
รายงานไปยังลูกค้าและเก็บรักษาบันทึกไว้ (ดูข้อ 4.2.5) 

7.5.11 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส าหรับการเก็บการรักษาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดระหว่างกระบวนการ การจัดเก็บ การจัดการ การกระจายและจัดจ าหน่าย 
โดยการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต้องน าไปใช้กับส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ 

องค์กรต้องปกป้องผลิตภัณฑ์จากการเปลี่ยนแปลง การปนเปื้อนหรือความเสียหาย เมื่อ
เผชิญกับเงื่อนไขที่คาดหวัง สภาวะและอันตรายระหว่างกระบวนการ การเก็บรักษา การจัดการ 
การกระจายและจัดจ าหน่าย โดย: 

a) ออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่เหมาะสม 

b) จัดท าเอกสารข้อก าหนดส าหรับเงื่อนไขพิเศษที่จ าเป็น หากบรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ 

หากเงือ่นไขพิเศษถูกก าหนด จะต้องควบคุมและบันทึก (ดูข้อ 4.2.5)  
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แนวทางปฏิบัติ : การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการ 

 องค์กรต้องจัดท าเอกสารแสดงขั้นตอนการผลิตเครื่องมือแพทย์ซึ่งสามารถจัดท าอยู่ในรูปแบบแผนคุณภาพ 
(Quality plan)  หรือเป็นการบรรยายประกอบกับการน าเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความ
เหมาะสมในการใช้งาน เอกสารเหล่านี้ควรแสดงให้เห็นขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องและมีการก าหนด
มาตรฐานส าหรับวิธีปฏิบัติงานควบคู่กันไปด้วย เอกสารแสดงขั้นตอนการผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นเอกสาร
ส าคัญที่จะท าให้การควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน ดังนั้นผู้ที่จัดท าเอกสารนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี การก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ รวมถึง
ค่าควบคุมและการก าหนดแผนในการตรวจติดตามควรพิจารณาตามความจ าเป็น 

 องค์กรต้องการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและวัดผล ได้แก่ การมีกิจกรรมเฝ้าระวังตรวจสอบการผลิตและ
บริการเทียบกับแผนการผลิตและบริการ   

 องค์กรต้องจัดเก็บบันทึกการติดตาม และการควบคุมกระบวนการต่างๆ ของเครื่องมือแพทย์แต่ละครั้ง
หรือรุ่นที่ผลิตให้เพียงพอต่อการสอบกลับได้ บันทึกของเครื่องมือแพทย์แต่ละครั้ง หรือรุ่นที่ผลิต ควร
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
- ปริมาณวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ รวมทั้งระบุครั้งที่หรือรุ่ นที่

ผลิตตามความเหมาะสม 

- วันที่เริ่มและสิ้นสุดของแต่ละขั้นตอนในการผลิต รวมถึงการท าให้ปราศจากเชื้อ (ถ้ามี) 

- ปริมาณการผลิตและปริมาณที่อนุมัติเพ่ือจ าหน่าย 

- ผลการตรวจสอบ หรือทดสอบ 

- สายการผลิต หรือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 

- ความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

- ผู้รับผิดชอบในการทวนสอบและอนุมัติบันทึกของครั้งที่หรือรุ่นที่ผลิต 

- การแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการผลิตและบริการ 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการผลิตและการให้บริการ 
 บันทึก การติดตามและควบคุมกระบวนการ 
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แนวทางปฏิบัติ : การท าความสะอาดของผลิตภัณฑ์ 

 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือข้อก าหนดส าหรับการท าความสะอาดของผลิตภัณฑ์หรือการ
ควบคุมการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงกิจกรรมที่มีผลกระทบและความจ าเป็นในการจัดท า
เอกสารส าหรับกิจกรรมเหล่านั้น 

 การควบคุมความสะอาดของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด องค์กรควรพิจารณา
ถึงพ้ืนฐานความจ าเป็นในการก าหนดกระบวนการส าคัญต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
องค์กร หากมีขั้นตอนหรือกระบวนการใดที่ต้องควบคุมความสะอาดของผลิตภัณฑ์ องค์กรต้องมีการ
ก าหนดเกณฑ์และแผนงานการควบคุม เช่น เกณฑ์ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ก่อนการฆ่าเชื้อ เกณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์หลังการฆ่าเชื้อ เป็นต้น  

 จัดท าแผนงานการท าความสะอาดของผลิตภัณฑ์ หรือการควบคุมการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์  ที่ระบุ
รายละเอียด เช่น 
- สิ่งที่ต้องปฏิบัติ 

- ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ 

- ผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง 

- เกณฑ์ท่ีต้องการควบคุม 

- ล าดับขั้นตอนการท าลายเชื้อของเครื่องมือแต่ละประเภท  

- ชนิดของสารท าความสะอาดและเวลาที่ใช้ท าความสะอาดส าหรับแต่ละขั้นตอน 

- วิธีการตรวจเฝ้าระวังติดตาม 

- มาตรการแก้ไขเม่ือเกิดเบี่ยงเบนจากค่าท่ีตั้งไว้ 

- การบันทึกผลและบันทึกที่ต้องจัดเก็บ เป็นต้น 

 การควบคุมความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องจักร สถานที่ผลิต สถานที่เก็บ รวมถึงสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ การ
ท าความสะอาดเครื่องจักร สถานที่ผลิต สถานที่เก็บ รวมถึงสภาพแวดล้อมนั้นสามารถด าเนินการได้ทั้ง
ก่อนการปฏิบัติงาน หลังการปฏิบัติงานในแต่ละวัน หรือ กะ หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชนิดผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตต่อเนื่องในสายการผลิตเดียวกัน ขึ้นกับความเหมาะสมของการผลิตและกิจกรรมที่มี การท าความ
สะอาดจะช่วยลดการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ฝุ่นละออง สิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนจากสัตว์แมลง รวมไป
ถึงจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับสิ่งต่างๆ ด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าความสะอาดควรมีรายละเอียด
ครอบคลุมถึง 
- พ้ืนทีก่ิจกรรมที่ต้องท าความสะอาด 

- ความถี่ เช่น เมื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ก่อนปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติ ก่อนเปลี่ยนกะ เป็นต้น 

- ผู้รับผิดชอบการท าความสะอาด 
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- วิธีการท าความสะอาด 

- สารที่ใช้ในการท าความสะอาด (Sanitizing Agent) 

- การตรวจสอบหลังการท าความสะอาด 

- ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 

- การแก้ไขถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ความเข้มงวดในการท าความสะอาดจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต การเตรียม
ผลิตภัณฑ์เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ ผู้ผลิตต้องควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษเพ่ือไม่ให้
มีปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนมากเกินกว่าที่กระบวนการปกติจะท าลายได้หมด การท าความสะอาดจึงต้องมี
หลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสม การท าความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ควรค านึงถึง
ขั้นตอนการฆ่าเชื้อหลังท าความสะอาดด้วย 

 วิธีการท าความสะอาดอาจแตกต่างกัน ตามความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่การผลิต และระดับความสะอาดที่
ต้องการ เช่น การน าของที่ไม่จ าเป็นออกจากสายการผลิต การท าความสะอาดโดยการปัดกวาด การล้าง
ด้วยสารท าความสะอาดที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับกระบวนการนั้นๆ เป็นต้น 

ตวัอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การท าความสะอาดของผลิตภัณฑ์หรือการควบคุมการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ 
 บันทึกเก่ียวข้องส าหรับการควบคุมความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องจักร สถานที่ สิ่งแวดล้อม เช่น 

- แผนการท าความสะอาด 

- บันทึกการท าความสะอาด 

- บันทึกผลการตรวจสอบ (อาจเป็นแบบฟอร์มเดียวกับบันทึกการท าความสะอาดก็ได้) 

- การตรวจสอบความถูกต้องของการท าความสะอาด (Cleaning Validation) เช่น การตรวจสอบ

เชื้อเพ่ือดูว่าวิธีการท าความสะอาดและการปฏิบัติได้ผลตามที่ก าหนดหรือไม่ เป็นต้น 

 บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับการควบคุมระดับความสะอาดของผลิตภัณฑ์ เช่น  
- บันทึกการควบคุมการผลิต 

- บันทึกการตรวจสอบ หรือ ทวนสอบผลิตภัณฑ์ 

- บันทึกการควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น บันทึกการท าความสะอาด การควบคุมความดันอากาศใน 

cleanroom เป็นต้น 
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แนวทางการปฏิบัติที่ดี : กิจกรรมการติดตั ง 

 ส าหรับองค์กรที่มีกิจกรรมการติดตั้ง ต้องจัดท าข้อก าหนดด้านเอกสารส าหรับการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ 
เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น โดยระบุวิธีการส าหรับการติดตั้ง  
รวมทั้งการอบรมผู้ใช้เครื่องมือเป็นการเฉพาะเพ่ือให้ผู้ใช้งานมีความรู้อย่างดี มีระบบส ารองเครื่องมือและ
วัสดุการแพทย์ที่จ าเป็น พร้อมที่จะใช้ในการให้บริการได้ตลอดเวลา เช่น วิธีการติดตั้งเครื่อง X-Ray, 
วิธีการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ เป็นต้น 

 การติดตั้งเครื่องมือแพทย์ไม่ได้หมายรวมถึงการปลูกถ่าย หรือฝังเครื่องมือแพทย์ลงไปในร่างกายมนุษย์ 
การติดตั้งเครื่องมือแพทย์เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่สถานที่ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบสิ่งอ านวยความ
สะดวกพ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ า ระบบการก าจัดน้ าเสีย เป็นต้น ดังนั้นองค์กรควรก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการติดตั้งซึ่งมีทักษะและประสบการณ์เพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์จะได้รับการ
ติดตั้งอย่างเหมาะสม 

 กรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ให้กับลูกค้า องค์กรควรพิจารณาถึงการส ารองอะไหล่ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ ระยะเวลาการใช้งาน หรืออายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้งเครื่องมือแพทย ์
 บันทึกการติดตั้งและทวนสอบผลการติดตั้ง 

 

แนวทางปฏิบัติ : กิจกรรมการให้บริการ  

 ส าหรับองค์กรที่มีกิจกรรมการให้บริการของเครื่องมือแพทย์ เช่น การเปลี่ยนอะไหล่ของผลิตภัณฑ์แนะน า
วิธีใช้งาน ซ่อมบ ารุงและรักษาผลิตภัณฑ์ สาธิตและสอนการใช้งานโปรแกรมของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ต้อง
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มรีายละเอียด ดังนี้ 
- ความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ และผู้ใช้งาน โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบในส่วน

ใดบ้าง 

- การวางแผนกิจกรรมการให้บริการ ไม่ว่าจะด าเนินการโดยผู้ผลิตหรือโดยหน่วยงานอื่น 

- การตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ และการใช้งานของอุปกรณ์พิเศษ หรืออุปกรณ์

ส าหรับการดูแลรักษาหลังจากท่ีได้ท าการติดตั้งแล้ว 

- การควบคุมอุปกรณ์การตรวจวัดหรือการทดสอบซึ่งใช้ในส่วนของการให้บริการและการทดสอบ 

- ขั้นตอนการวัดที่ใช้จะต้องสามารถอ้างอิงถึงวิธีการมาตรฐานที่เชื่อถือได้ และในกรณีที่มีการใช้

วัสดุอ้างอิง ควรสามารถสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัสดุอ้างอิงนั้นๆ ได้ 
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- ค าแนะน า หรือ ข้อมูลต่างๆ ในรูปของเอกสารที่เหมาะสม รวมถึงข้อปฏิบัติส าหรับการใช้งาน

อะไหล่เพ่ือให้บริการ 

- ค าแนะน าส าหรับการส ารองข้อมูล (Back up) อย่างเพียงพอ รวมถึงค าแนะน าด้านเทคนิคและ

การใช้การสนับสนุน การอบรมให้ลูกค้า และการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ 

- การอบรมให้กับผู้ที่ท าหน้าที่ให้บริการ 

- การน าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานมาท าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบให้บริการ 

- กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ส าหรับลูกค้า 

 ผู้ผลิตควรก าหนดระบบในการรับข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะในกรณีที่การให้บริการไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด  เช่น call center สายด่วน กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น 

 เอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการติดตั้ง เช่น เอกสารวิธีการปฏิบัติง านหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน วิธีการทวนสอบ (Verification method) ที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ บันทึกการ
ให้บริการ เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการ (ส าหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความเฉพาะเจาะจง) 
 บันทึก การให้บริการ 
 

แนวทางปฏิบัติ : การท าให้ปลอดเชื อ  

 องค์กรที่มีกระบวนการท าให้ปลอดเชื้อ ต้องจัดท าบันทึกตัวแปรและค่าพารามิเตอร์ของกระบวนดังกล่าว 
เช่น 
- รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และจ านวนที่ท าให้ปลอดเชื้อ 

- วิธีการท าให้ปลอดเชื้อ เช่น การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า การฆ่าเชื้อด้วยรังสี ก๊าซ EOG เป็นต้น 

- เกณฑ์การควบคุมสภาวะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการควบคุมกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ เวลา ความ

ดัน เป็นต้น 

- การก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะปฏิบัติงานในกระบวนการนี้  

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 บันทึกตัวแปรและค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการท าให้ปลอดเชื้อ 
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แนวทางปฏิบัติ : การยืนยันกระบวนการส าหรับการผลิตและการให้บริการ 

 องค์กรต้องยืนยันกระบวนการส าหรับการผลิตและการให้บริการที่ซึ่งผลลัพธ์ไม่สามารถทวนสอบได้จาก
การเฝ้าติดตามหรือการวัดค่าในกระบวนการใดๆ ที่ให้ผลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจกับตัวผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งนี้
องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการยืนยันกระบวนการ ให้ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้ 
- การทบทวนและการอนุมัติข้อก าหนดของเครื่องมืออุปกรณ์ 

- Installation Qualification (IQ) คุณสมบัติในการติดตั้ง เช่น จ าแนกหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คุณสมบัติในการติดตั้ง อธิบายรายละเอียดของกลยุทธ์ของการท าคุณสมบัติในการติดตั้ง และ

จะต้องท าการทดสอบ เป็นต้น 

- Operation Qualification (OQ) คุณสมบัติในการปฎิบัติงาน จะต้องสาธิตให้เห็นว่าขั้นตอน

หรืออุปกรณ์สามารถปฏิบัติได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ใน ขอบเขตของการออกแบบ การปฏิบัติ 

และการอนุมัติ (ถ้ามี) ที่ยอมรับได้ของอุปกรณ์ 

- Performance Qualification (PQ) คุณสมบัติในส่วนประสิทธิภาพจะประกอบด้วยการด าเนิน 

การทดสอบตามที่ระบุอยู่ในแผนการทวนสอบ และขณะที่ท าการทวนสอบในคุณสมบัติในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือจะก าหนดว่าขั้นตอนและอุปกรณ์สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องตามรูปแบบที่

ต้องการและได้คุณภาพของสินค้าหรือผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

- ตัวอย่างการยืนยันกระบวนการ เช่น กระบวนการท าให้ปลอดเชื้อ กระบวนการให้ความร้อน 

เป็นต้น 

 องค์กรที่มีระบบปฏิบัติการ (Software) จะต้องยืนยันการส าหรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Software 
validation) ที่ใช้ในกระบวนการตรวจติดตามและการวัดตามข้อก าหนด  เพ่ือท าให้มั่นใจว่า software ที่
เราใช้นั้นตรงกับสิ่งที่ลูกค้าหรือองค์กรต้องการหรือไม่ และสามารถใช้งานได้จริง เช่น การจัดท า Software 
validation report เป็นต้น รวมทั้งต้องจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังกล่าว 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การทวนสอบกระบวนการ (Validation process) 
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แนวทางปฏิบัติ : การรบัรองผลกระบวนการส าหรับการท าให้ปลอดเชื อและระบบการบรรจุแบบปลอดเชื อ  

 จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืนยันความถูกต้องของกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ   ควร
ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้ 
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะปฏิบัติงานในกระบวนการนี้ 

- การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือก่อนเริ่มด าเนินการ 

- เกณฑ์การควบคุมสภาวะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการควบคุมกระบวนการ 

- เกณฑ์การควบคุมในขั้นตอนต่างๆ 

- ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างผลิตภัณฑ์ เช่น วิธีการ

ขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เป็นต้น 

- ก าหนดให้มีการบันทึกในข้ันตอนต่างๆ และจัดเก็บบันทึกเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 องค์กรควรก าหนดเกณฑ์ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการซ้ า (Revalidation) เมื่อมี
การใช้งานไปแล้วระยะหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานของการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องมือ หรือ
กระบวนการ ส่วนในการด าเนินการแต่ละครั้ง ผู้ผลิตควรจัดท าขั้นตอนส าหรับการตรวจสอบ (Protocol) 
ในครั้งนั้นๆ ขึ้นมาเฉพาะ เนื่องจากอาจมีการออกแบบการตรวจสอบที่แตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านมาตาม
สภาพเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการด าเนินการ หรือใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการขยายผลกรณีที่อาจค านวณหาค่าควบคุมกระบวนการใหม่ นอกจากนี้ยังท าให้สามารถ
สอบกลับเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการซ้ าในครั้งนั้นๆ ด้วย 

 องค์กรควรก าหนดให้มีการจัดเก็บบันทึกที่เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวน การซ้ าไว้ใน
ทุกๆ ขั้นตอนที่มีการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์เกิดการ
เบี่บงเบนไปจากมาตรฐาน 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การทวนสอบกระบวนการส าหรับผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Validation process 
for sterilization 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการผลิต 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมความสะอาดหรือการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง กิจกรรมการให้บริการ (ส าหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความเฉพาะเจาะจง) 
 บันทึก เช่น  

- บันทึกการควบคุมการผลิต  
- บันทึกการควบคุมความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องจักร สถานที่ สิ่งแวดล้อม 
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- บันทึกการตรวจสอบหรือทวนสอบผลิตภัณฑ์  
- บันทึกด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม  
- บันทึกข้อมูลเครือ่งมือแพทย์ที่ผลิตแต่ละรุ่นและปริมาณการผลิต  
- บันทึกการอนุมัติเพ่ือจ าหน่าย  
- บันทึกกิจกรรมการให้บริการ (ท่ีท าโดยองค์กร หรือผู้ส่งมอบภายนอก) 
- บันทึกผลกระบวนการท าให้ปลอดเชื้อ  

 เอกสารสนับสนุน เช่น คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์   
 
แนวทางปฏิบัติ : การชี บ่ง  

 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชี้บ่งผลิตภัณฑ์และการระบุผลิตภัณฑ์ 

 การชี้บ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การท าเครื่องหมาย การติดป้าย การจัดแบ่งพ้ืนที่ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่
แตกต่างกัน การก าหนดหมายเลขครั้งท่ี หรือรุ่นที่ผลิต การติดป้ายสีบนชิ้นส่วนที่มองเห็นได้ง่าย  

 การชี้บ่งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมักจะใช้การระบุหลายเลขครั้งที่ หรือรุ่นที่ผลิต หรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ ส่วนการก าหนดวิธีการชี้บ่งวัตถุดิบ หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต ต้องก าหนดให้สอดคล้องหรือสามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ข้อก าหนดเฉพาะที่มีอยู่ เป็นต้น ในกรณีที่ต้องมี
การชี้บ่งลงบนเครื่องมือแพทย์ วัสดุที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานและความปลอดภัยของเครื่องมือ
แพทย ์

 การชี้บ่งสถานะของการตรวจสอบ สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การใช้สัญลักษณ์ การก าหนดพ้ืนที่ การติด
ป้าย หรือ การใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อง การชี้บ่งและสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์  
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แนวทางการปฏิบัติ : การตรวจสอบย้อนกลับได้ 

 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบกลับได้โดยระบุขอบเขตของการสอบกลับได้ ซึ่ง
ต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงกับระบบการชี้บ่งที่ก าหนดไว้ การชี้บ่งที่เพียงพอและต่อเนื่องจะน าไปสู่การ
กลับได้อย่างสมบูรณ์และผู้ผลิตต้องบันทึกการชี้บ่งของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นที่ผลิตทั้งการชี้บ่งตัวผลิตภัณฑ์
และสถานะการตรวจสอบ 

 สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบกลับได้ (อาจจัดท าเป็นขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การชี้บ่งและสอบกลับได้ เล่มเดียวกัน หรือแยกเล่มกันก็ได้)  
- ระบบการชี้บ่งในแต่ละข้ันตอน 

- ผู้รับผิดชอบการชี้บ่ง และตรวจสอบชี้บ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่จะท าให้เกิดการสอบกลับได้ทั้งกระบวนการ (ตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงกิจกรรม

หลังการส่งมอบ) 

- ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่เก่ียวข้องที่จะท าให้เกิดการสอบกลับได้อย่างสมบูรณ์ 

- ผู้รับผิดชอบประสานงานการสอบกลับ 

- บันทึกที่ได้จากการสอบกลับ เช่น ผลการสอบกลับแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ท าการสอบกลับอยู่ที่

ใดบ้าง จ านวนเท่าไร และแนวทางการด าเนินการต่อ (ถ้าจ าเป็น) 

- การก าหนดให้มีกิจกรรมจ าลองเหตุการณ์เรียกคืนสินค้า (Mock Recall) เพ่ือทดสอบระบบการ

สอบกลับว่ายังมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ดีตามที่ก าหนดไว้ 

 การชี้บ่งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายควรมีผลให้สามารถสอบกลับได้ 2 ทาง คือ 
- การติดตามไปถึงลูกค้าที่น าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่าย หรือใช้งาน เช่น โรงพยาบาล ผู้ป่วย เป็นต้น 

- การติดตามย้อนกลับไปที่กระบวนการผลิต/สายการผลิต/วัตถุดิบ/แหล่งของวัตถุดิบที่ใช้ 

 การสอบกลับได้ของเครื่องมือแพทย์ชนิดฝังในร่างกาย ต้องจัดท าบันทึกที่สามารถสอบกลับได้ทั้ง
กระบวนการ (ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต สภาพแวดล้อมการท างานที่ใช้ การกระจายสินค้า จนถึงลูกค้า) 
รวมถึงผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

 ระบบการสอบกลับได้ของเครื่องมือแพทย์ฝังในร่างกายที่มีก าลังและเครื่องมือแพทย์ฝังในร่างกาย เป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะในระหว่างที่มีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจสอบอุปกรณ์นั้นได้ 
การสอบกลับได้จะช่วยลดปัญหาที่ต้องมีการย้ายอุปกรณ์ที่ฝังในร่างกายไปแล้วออกมา โดยต้องมีการ
ก าหนดระบบการสอบกลับไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อเครื่องมือ
แพทย์ ส าหรับอุปกรณ์ฝังในร่างกายที่มีความเสี่ยงสูงอาจต้องก าหนดระบบสอบกลับให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดกฏหมายที่มีอยู่ ผู้ผลิตจึงต้องก าหนดบันทึกในการสอบกลับที่สามารถท าให้เกิดการสอบกลับไป
ยังส่วนประกอบทั้งหมดได้ 
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 กรณีที่มีการขายเครื่องมือแพทย์ให้กับตัวแทนจ าหน่าย ผู้ผลิตควรท าข้อตกลงกับตัวแทนจ าหน่ายให้มีการ
ก าหนดระบบการชี้บ่งและสอบกลับที่มีประสิทธิภาพ เช่น บันทึกการขายที่ทราบข้อมูลลูกค้าท่ีรับเครื่องมือ
แพทย์ไป ข้อมูลรุ่นเครื่องมือแพทย์และจ านวนที่จ าหน่ายให้ลูกค้าแต่ละราย วันที่จ าหน่าย รวมทั้งตัวแทน
จ าหน่าย ควรมีการรวบรวมรายชื่อลูกค้าและที่อยู่ที่ติดต่อสะดวกเพ่ือให้สามารถสอบกลับได้ครบวงจร
ตั้งแต่ในส่วนของการผลิตไปจนถึงผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์นั้นๆ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการใช้เครื่องมือแพทย์
แล้วพบปัญหา เช่น เกิดอาการแพ้ เป็นต้น ตัวแทนจ าหน่ายต้องทราบหรือมีข้อมูลว่ากระจายสินค้าไปที่
ไหนบ้าง เพ่ือที่ผู้ผลิตจะได้ท าการเรียกคืนได้ถูกต้อง และรวดเร็ว 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อง การชี้บ่งและสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์  
 

แนวทางการปฏิบัติที่ดี : ทรัพย์สินของลูกค้า 

 กรณีมีทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าอยู่ภายใต้การควบคุมหรือถูกใช้โดยองค์กร  ต้องได้กับการดูแล เช่น 
เครื่องมือที่ลูกค้าส่งซ่อม วัตถุดิบที่ลูกค้าจัดหาให้ อาจได้แก่ การติดป้ายระบุผู้เป็นเจ้าของ  การจัดท าบัญชี
การครอบครอง การเบิกจ่าย การจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กรณีเกิดการช ารุด เสียหาย หรือไม่
เหมาะสมต่อการใช้งาน ผู้รับผิดชอบต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพ่ือหาข้อสรุปในการแก้ไข 

 ตัวอย่างทรัพย์สินของลูกค้า เช่น  
- ส่วนผสม หรือองค์ประกอบที่น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ 

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น  

- บริการที่จัดหาโดยลูกค้า เช่น การขนส่งทรัพย์สินของลูกค้าไปยังบุคคลที่สาม 

- ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น แบบ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างชิ้นงาน 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อง การถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อง การชี้บ่งและสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์  
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แนวทางการปฏิบัติที่ดี : การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ โดยควรมีประเด็น ดังนี้ 
- การควบคุมสภาวะในการขนส่ง และรับเข้า (ในกรณีที่จ าเป็น) เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

- สภาวะการจัดเก็บที่เหมาะสมส าหรับแต่ละกระบวนการ เช่น ก าหนดอุณหภูมิ ความชื้นในการ

เก็บรักษา ความสะอาด การป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ส าหรับอุปกรณ์ที่เป็นวงจรไฟฟ้า เป็นต้น 

- วิธีการขนย้ายที่ถูกต้อง และข้อควรระวังการขนย้าย 

- การเบิกจ่ายแบบ First in First out  หรือหมดอายุก่อนน าไปใช้ก่อน First expire First out  

- การตรวจสอบสภาพการบรรจุ 

- การตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่จัดเก็บไว้นาน 

 องค์กรสามารถน าแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ (Good Storage Practice) มา
ประยุกต์ใช้ 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อง การถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมสินค้าคงคลัง 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อง การจัดการสินค้าหมดอายุ 
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7.6 การควบคุมการติดตามเฝ้าระวังและการวัดผลเครื่องมือ 

องค์กรต้องก าหนดการติดตามเฝ้าระวังและการวัดผลที่จะต้องด าเนินการ และติดตาม
เฝ้าระวังและวัดผลเครื่องมือทีจ่ าเป็น เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กับ
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการติดตามเฝ้าระวังและ
การวัดผลสามารถด าเนินการได้และเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนดการติดตาม
เฝ้าระวังและการวัดผล 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องม่ันใจผลของการรับรองความถูกต้อง การวัดผลเครื่องมือ ต้อง:  

ได้รับการสอบเทียบหรือทวนสอบหรือทั้งสองอย่าง ตามช่วงเวลาที่ก าหนด หรือก่อน
การใช้งาน เทียบกับมาตรฐานการวัดที่ใช้ในการสอบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือ
มาตรฐานระดับชาติ  
เมื่อไม่มีมาตรฐานดังกล่าว กระบวนการพ้ืนฐานส าหรับการสอบเทียบ หรือทวนสอบ
ต้องบันทึกไว้ (ดูข้อ 4.2.5) 

a) ปรับค่าหรือปรับตามความจ าเป็น  เช่น การปรับค่าหรือการปรับค่าใหม่จะถูกบันทึก
ไว้ (ดูข้อ 4.2.5) 

b) ชี้บ่งเพ่ือก าหนดสถานะของการสอบเทียบ 
c) ได้รับการปกป้องจากการปรับแต่งท่ีไม่ได้รับรองความถูกต้องของผลการวัด  
d) ได้รับการคุ้มครองจากความเสียหายและการเสื่อมสภาพในระหว่างการจัดการ การ

บ ารุงรักษา และการเก็บรักษา  

องค์กรต้องด าเนินการการสอบเทียบหรือทวนสอบให้สอดคล้องกับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

นอกจากนั้น องค์กรต้องประเมินและบันทึกการรับรองความถูกต้อง ของผลการวัดก่อน
หน้าเมื่ออุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด  

องค์กรต้องด าเนินการที่เหมาะสมเกี่ยวกับอุปกรณ์และผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ 

บันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบจะต้องจัดเก็บรักษา (ดูข้อ 4.2.5) 
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แนวทางปฏิบัติ 

 การจัดหาเครื่องมือวัดที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ได้แก่ การเลือกเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดของ
เครื่องมือวัดที่เหมาะสมต่อการใช้งานเครื่องมือวัดได้รับการสอบเทียบหรือทวนสอบตามก าหนดหรือก่อน
การใช้งาน และมีหลักฐานการสอบกลับผลการสอบเทียบ (หรือข้อมูลดิบจากการสอบเทียบ/การสอบ
กลับไปยังมาตรฐานระดับชาติ) 

 องค์กรต้องด าเนินการสอบเทียบ หรือการทวนสอบตามที่ระบุในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อพบว่าอุปกรณ์
ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด องค์กรจะต้องมีแนวทางปฏิบัติส าหรับอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับผลกระทบ 

 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์ส าหรับการตรวจติดตามและการวัด 
ซึ่งข้ันตอนการด าเนินงานควรมีรายละเอียดต่างๆ เช่น 
- การระบุประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบเละทดสอบ 

- การระบุบ่งชี้ เช่น Serial Number หรือ รหัสเครื่องท่ีผู้ผลิตออกเอง 

- การระบุสถานที่ใช้งาน 

- การก าหนดความถ่ีในการสอบเทียบ หรือทวนสอบ 

- วิธีการสอบเทียบ 

- การก าหนดเกณฑ์การยอมรับเมื่อท าการสอบเทียบ 

- ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสอบเทียบ 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการรับรองความถูกต้องของ
แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับติดตามเฝ้าระวังและการวัดผลตามข้อก าหนด  

โปรแกรมซอฟแวร์ต้องได้รับการรับรองความถูกต้องก่อนการใช้งานครั้งแรก และตามความ
เหมาะสมหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมดังกล่าว 

วิธีการท างานที่เฉพาะเจาะจงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความถูกต้องและการ
รับรองความถูกต้องซ้ าของซอฟแวร์ ต้องมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึง 
ผลกระทบต่อความสามารถของผลิตภัณฑ์ต้องสอดคล้องตามข้อมูลจ าเพาะของผลิตภัณฑ์  

บันทึกผลการสอบเทียบและสรุปผลการรับรองความถูกต้อง และการด าเนินการที่จ าเป็นจาก
การรับรองความถูกจ้องต้องจัดเก็บรักษา  (ดูข้อ 4.2.5) 

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ ISO 10012 
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- หากองค์กรส่งอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ สอบเทียบภายนอก ควรจัดท ารายชื่อหน่วยงานที่ได้รับ

การอนุมัติให้ท าการสอบเทียบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมอุปกรณ์ส าหรับการติดตามเฝ้าระวังและการวัด  
 บันทึก เช่น บันทึกการปรับค่าอุปกรณ์ กระบวนการพ้ืนฐานส าหรับการสอบเทียบหรือทวนสอบอุปกรณ์ 

ผลการสอบเทียบหรือทวนสอบอุปกรณ์ ผลการรับรองความถูกต้อง  
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ข้อ 8 การวัดผล วิเคราะห์ และปรับปรุง  

8.1 ทั่วไป 

องค์กรต้องวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการเฝ้าติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์และ
การปรับปรุงกระบวนการที่ต้องการเพือ่ 

a) แสดงความเป็นไปตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ 

b) ให้มั่นใจว่าสอดคล้องตามระบบบริหารงานคุณภาพ 

c) คงไว้ซ่ึงประสิทธิผลของระบบบริหารงานคุณภาพ 

เหล่านี้ต้องรวมถึงการก าหนดวิธีการเหมาะสม รวมถึงเทคนิคทางสถิติ และขอบเขตของ
การน าวิธีการดังกล่าวไปใช้ 

8.2 การติดตามเฝ้าระวังและการวัดผล 

8.2.1 ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback)  

องค์กรต้องติดตามเฝ้าระวังข้อมูลที่เกี่ยวข้องประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพองค์กร
ต้องรวบรวมและติดตามข้อมูลเพ่ือให้บรรลุตามข้อก าหนดของลูกค้า วิธีการในการรับและใช้
ข้อมูลต้องจัดท าเป็นเอกสาร 

องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการข้อมูลสะท้อนกลับ ซึ่งต้องรวมถึง
ข้อก าหนดในการรวบรวมข้อมูลจากการผลิตเช่นเดียวกับกิจกรรมหลังการผลิต 

ข้อมูลที่รวบรวมในกระบวนการจัดการข้อมูลสะท้อนกลับต้องน าเป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่การ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือติดตามเฝ้าระวังและรักษาคงไว้ซึ่งข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับ
การสร้างผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการปรับปรุง  

หากข้อก าหนดด้านกฎระเบียบที่บังคับใช้ให้องค์กรเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ที่
เฉพาะเจาะจงจากกิจกรรมหลังจากการผลิต การทบทวนประสบการณ์ต้องมาจากส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการข้อมูลสะท้อนกลับ 
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8.2.3 การจัดการข้อร้องเรียน 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส าหรับการจัดการร้องเรียนในเวลาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อก าหนดกฎระเบียบที่ใช้บังคับ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องรวมถึงข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐานและความรับผิดชอบส าหรับ:  

a) รับและบันทึกข้อมูล 
b) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุ หากข้อมูลสะท้อนกลับเป็นข้อร้องเรียน 
c) สืบสวนข้อร้องเรียน 
d) ก าหนดความจ าเป็นที่จะรายงานข้อมูลถึงหน่วยงานก ากับดูแล 
e) การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
f) การก าหนดความต้องการทีจ่ะเริม่ต้นการแกไ้ขและด าเนินการแก้ไข 

หากข้อร้องเรียนไม่มีการสืบสวน ต้องมี่การชี้แจงเป็นเอกสาร ส่วนการแก้ไขหรือการ
ด าเนินการแก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจะต้องจัดท าเป็นเอกสาร 

หากการสอบสวนระบุว่าเป็นกิจกรรมภายนอกที่องค์กรมีส่วนร่วมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

การจัดการข้อร้องเรียนต้องจัดท าเป็นบันทึกและจัดเก็บรักษา (ดูข้อ 4.2.5) 

8.2.3 การรายงานหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแล 

หากข้อก าหนดกฎระเบียบที่ใช้ก าหนดให้ต้องแจ้งเกี่ยวกับข้องร้องเรียนที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การรายงานเหตุการณ์หรือการออกประกาศให้ค าปรึกษาตามที่ระบุไว้ องค์กรต้องจัดท า
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลที่
เหมาะสม 

บันทึกการรายงานแก่หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลต้องจัดเก็บรักษา (ดูข้อ 4.2.5) 
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8.2.4 การตรวจประเมินภายใน  

องค์กรต้องจัดให้มีการตรวจประเมินภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือพิจารณาว่า
ระบบการบริหารคุณภาพ:  

a) สอดคล้องตามแผนและเอกสารที่จัดท าไว้ ข้อก าหนดมาตรฐานสากล ข้อก าหนด
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ข้อก าหนดที่ก าหนดโดยองค์กร และข้อก าหนดกฎระเบียบที่
เหมาะสม   

b) ได้มีการปฏิบัติและรักษาระบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์กรต้องจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ข้อก าหนดส าหรับการวางแผนและการด าเนินการตรวจประเมิน และการบันทึกและการ
รายงานผลการประเมิน 

โปรแกรมการตรวจประเมินต้องวางแผน โดยค านึงถึงสถานะและความส าคัญของ
กระบวนการและพ้ืนที่ที่จะตรวจประเมิน เช่นเดียวกับผลของการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา 

หลักเกณฑ์การตรวจติดตาม ขอบเขต ช่วงเวลา และขั้นตอนวิธีการต้องถูกระบุและ

บันทึก (ดขู้อ 4.2.5)  

การคัดเลือกผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในและการด าเนินการตรวจติดตามจะต้องมั่นใจ

ว่ากระบวนการตรวจติดตามเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างยุติธรรม ผู้ตรวจติดตาม

คุณภาพภายในต้องไม่ท าการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานตนเอง 

บันทึกการตรวจและผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ต้องรวมถึงการบ่ง ชี้ของ

กระบวนการและขอบเขตในการตรวจติดตามและข้อสรุป บันทึกดังกล่าวจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ 

(ดขู้อ 4.2.5) 

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารส าหรับพ้ืนที่ที่ก าลังถูกตรวจติดตามจะต้องท าให้

มั่นใจว่าการแก้ไขที่จ าเป็น และแนวทางแก้ไขได้ถูกด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือที่จะขจัดความไม่สอดคล้อง และสาเหตุของความไม่สอดคล้องดังกล่าว กิจกรรมการตรวจ

ติดตามต้องรวมการทวนสอบแนวทางแก้ไขท่ีด าเนินการแล้ว และการรายงานผลการทวนสอบ 

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสืบค้นได้ใน ISO 19011 
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แนวทางปฏิบัติ : การติดตามเฝ้าระวังและการวัดผล  

 องค์กรต้องจัดท าแผนการด าเนินงานในการเฝ้าติดตามและวัดผลของผลการด าเนินงานต่างๆ ให้ครอบคลุม
ค่าต่างๆ อาจได้แก่ ผลการบรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ในแผนต้อง
ก าหนดวิธีที่ใช้เฝ้าระวังและวัด ระยะเวลา และบันทึกข้อมูลของการเฝ้าติดตามและตรวจวัด  

 ผลจากการเฝ้าติดตามและวัดทั้งหมดต้องน ามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติต่างๆ และน าไปประเมินต่อ
เพ่ือบอกระดับ สมรรถนะ และบอกถึงความจ าเป็นที่จะปรับปรุงอย่างไร 

 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับกระบวนการจัดการข้อมูลสะท้อนกลับ เช่น ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน เรื่อง การวัดความพึงพอใจลูกค้า เป็นต้น 

8.2.5 การติดตามเฝ้าระวังและการวัดผลกระบวนการ 

องค์กรต้องประยุกต์ใช้วิธีการส าหรับการติดตามเฝ้าระวัง และการวัดกระบวนการของ

ระบบบริหารงานคุณภาพที่เหมาะสม วิธีการดังกล่าวจะต้องอธิบายถึงความสามารถของ

กระบวนการในการบรรลุถึงผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ เมื่อผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ไม่บรรลุ การแก้ไขและ

แนวทางแก้ไขจะต้องถูกด าเนินการตามเหมาะสม 

8.2.6 การติดตามเฝ้าระวังและการวัดผลผลิตภัณฑ์ 

องค์กรต้องติดตามเฝ้าระวังและวัดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพ่ือยืนยันว่าผลิตภัณฑ์

เป็นไปตามข้อก าหนดผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งกระบวนการนี้ต้องด าเนินการตั้งแต่การท าให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ตามแผนและเอกสารที่ก าหนดไว้ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

หลักฐานยืนยันความสอดคล้องภายใต้หลักเกณฑ์ที่ยอมรับจะต้องเก็บรักษาไว้ การชี้บ่ง

บุคลากรที่ท าการปล่อยผลิตภัณฑ์จะต้องเก็บรักษาไว้ (ดูข้อ 4.2.5) เอกสารบันทึกจะต้องระบุ

อุปกรณ์ทดสอบที่ใช้ในกระบวนการวัด 

การปล่อยผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต้องไม่ด าเนินการจนกว่าแผนและเอกสารที่

ก าหนดไว้นั้นเสร็จสมบูรณ์ 

ส าหรับเครื่องมือแพทย์ชนิดฝังในร่างกาย องค์กรต้องบันทึกเพ่ือเป็นหลักฐานชี้บ่งบุคลากร

ที่ด าเนินการตรวจสอบ หรือทดสอบ 

 

 และการให้บริการต้องไม่ด าเนินการจนกว่าแผนและเอกสารที่ก าหนดไว้นั้นเสร็จสมบูรณ์ 

ส าหรับเครื่องมือแพทย์ชนิดฝังในร่างกาย องค์กรต้องบันทึกเพ่ือเป็นหลักฐานบ่งชี้บุคลากรที่

ด าเนินการตรวจสอบ หรือทดสอบ 

 

8.3 

 

8.4  
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 องค์กรต้องรวบรวม และติดตามระดับความต้องการและคาดหวังของลูกค้า อาจใช้วิธีการส ารวจความพึง
พอใจ การติดตามการซื้อหรือใช้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้า และตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น เพ่ือ
น ามาข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 องค์กรต้องเฝ้าติดตามและวัดผลของกระบวนการ ให้ครอบคลุมค่าต่างๆ เช่น ผลการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์คุณภาพ การเฝ้าติดตามกระบวนการตามแผนคุณภาพที่ก าหนด ผลการวัดความสามารถของ
กระบวนการ การวัดผลกระบวนการโดยวิธีการตรวจติดตามภายในและภายนอก ผลการวัดประสิทธิผล
โดยรวมของของเครื่องจักรอุปกรณ์  เป็นต้น ในแผนต้องก าหนดวิธีที่ใช้เฝ้าระวังและวัด ระยะเวลา และ
บันทึกข้อมูลของการเฝ้าติดตามและตรวจวัด 

 องค์กรต้องเฝ้าติดตามและวัดผลของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อก าหนด เช่น การ
ตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ผลการตรวจรับผลิตภัณฑ์  เป็น
ต้น ในแผนต้องก าหนดวิธีที่ใช้เฝ้าระวังและวัด ระยะเวลา และบันทึกข้อมูลของการเฝ้าติดตามและ
ตรวจวัด 

 ส าหรับเครื่องมือแพทย์ฝังในที่มีก าลังและเครื่องมือแพทย์ฝังใน ผู้ผลิตต้องก าหนดให้มีการระบุผู้ตรวจสอบ
และทดสอบลงในบันทึกผลการตรวจสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วย เพ่ือสร้างความมั่นใจในการทวน
สอบข้อมูลกลับ และเชื่อมั่นได้ว่าการตรวจสอบและทดสอบด าเนินการโดยบุคลากรที่มีความสามารถ
เหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติ : การแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 

 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ  เช่น แนวทางการเขียน
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น โดยผู้รับผิดชอบควร
มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการประสานงานกับภาครัฐ และกฎระเบียบภาครัฐด้วย 

แนวทางปฏิบัติ : การตรวจประเมินภายใน 

 องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการตรวจประเมินภายในเพ่ือตรวจสอบว่าระบบการ
จัดการด้านคุณภาพสอดคล้องกับข้อก าหนด มีการน าไปปฏิบัติและคงไว้อย่างเหมาะสม โดยขั้นตอนหลัก
ประกอบด้วย การแต่งตั้งผู้ประเมินภายในที่เป็นกลางต่อกระบวนการตรวจประเมิน การอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ผู้ตรวจประเมิน การวางแผนการตรวจประเมินภายใน การด าเนินการตรวจประเมินภายใน 
การรายงานผลการตรวจประเมินภายใน การตรวจติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน และสรุปผลเพ่ือน าเข้า
ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  

 

 



 

 
 

รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 13485:2016 
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน้า 76 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามเฝ้าระวัง การวิเคราะห์ และการวัดผล กระบวนการและผลิตภัณฑ์ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการกับข้อมูลสะท้อนกลับ  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อข้อเรียน  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การวัดความพึงพอใจลูกค้า 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินภายใน 
 แผนการด าเนินงานในการเฝ้าติดตามและวัดผล กระบวนการและผลิตภัณฑ์  
 บันทึก เช่น บันทึกผลจากการติดตามเฝ้าระวังและการวัดผล บันทึกการจัดการข้อร้องเรียน บันทึกการแจ้ง

ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ  
 บันทึก ส าหรับกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน เช่น 

- ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินหรือคณะผู้ตรวจประเมิน ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้บริหารขององค์กร 

- แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

- ใบแจ้งก าหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

- รายการค าถามการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

- รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

- รายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  

 เอกสารสนับสนุน เช่น วิธีการและเทคนิคทางสถิติที่น ามาใช้ในการติดตามเฝ้าระวัง วิเคราะห์ และวัดผล 
วิธีการ 
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8.3 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง 

8.3.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

องค์กรต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ถูกชี้บ่ง และควบคุม

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการน าไปใช้โดยไม่เจตนา หรือส่งมอบ องค์กรจะต้องจัดท าขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือชี้แจงการควบคุมและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิในการระบุ 

การจัดท าเอกสาร การคัดแยก การประเมิน และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง 

การประเมินความไม่สอดคล้องต้องรวมถึงการก าหนดความจ าเป็นส าหรับการสืบสวน 

และการแจ้งไปยังบุคคลภายนอกที่รับผิดชอบความไม่สอดคล้องดังกล่าว 

บันทึกส าหรับความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และแนวทางปฏิบัติที่ได้

ด าเนินการไปแล้ว รวมทั้งการประเมิน การสืบสวน และเหตุผลในการตัดสินใจ ต้องถูกเก็บรักษา 

(ดขู้อ 4.2.5) 

8.3.2 แนวทางปฏิบัติเมื่อตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องก่อนการส่งมอบ 

องค์กรต้องด าเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

a) ท าการแก้ไขเพ่ือขจัดความไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ 

b) ท าการแก้ไขเพ่ือป้องกันการน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 

c) การอนุมัติการใช้งาน การปล่อยผ่าน หรือการยอมรับภายใต้การยินยอม 

องค์กรต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องได้รับการยอมรับภายใต้การยินยอมเท่านั้น 

ถ้าหากมีการให้เหตุผล ได้รับการอนุมัติและสอดคล้องกับข้อก าหนดกฎหมายที่บังคับใช้ เอกสาร

บันทึกการยอมรับโดยยินยอมและหลักฐานพิสูจน์บุคคลที่อนุมัติการยินยอมจะต้องถูกเก็บรักษา

ไว้ (ดูข้อ 4.2.5) 

8.3.3 แนวทางปฏิบัติเมื่อตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องหลังการส่งมอบ 

เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องถูกตรวจพบหลังจากการส่งมอบหรือเริ่มน าไปใช้งาน องค์กร

ต้องด าเนินการแนวทางปฏิบัติกับผลกระทบ หรือผลกระทบที่มีแนวโน้มจากความไม่สอดคล้อง 

บันทึกแนวทางปฏิบัติที่ด าเนินการไปจะต้องถูกเก็บรักษา (ดูข้อ 4.2.5) 
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แนวทางปฏิบัติ 

 เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์และบริการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การช ารุด พบรอย
ขีดข่วน องค์ต้องจัดการโดยการคัดแยก การแก้ไขข้อบกพร่อง การน ากลับไปผลิตใหม่ การท าลายทิ้ง หรือ
ขออนุญาตส่งเป็นกรณีพิเศษ โดยองค์กรจะต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือชี้แจงการควบคุมและ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้อง รวมถึงสิทธิในการระบุ การจัดท าเอกสาร การคัดแยก การประเมิน และ
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง 

 เมือ่ตรวจพบผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สอดคล้องก่อนการส่งมอบ ผู้ที่พบปัญหา หรือผู้รับผิดชอบขั้นต้นต้องท าการคัด
แยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดออกจากผลิตภัณฑ์ปกติเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนและน าไปใช้ผิด 
แล้วชี้บ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยวิธีการที่ก าหนดไว้ชัดเจน เช่น การติดป้ายที่มีข้อความระบุเฉพาะว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแบ่งพ้ืนที่จัดวาง เป็นต้น ต่อจากนั้นผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้อง
ด าเนินการหาสาเหตุที่แท้จริง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ าอีก 

 ในการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ต้องบันทึกผลการจัดการและระบุผู้อนุมัติ
จัดการ  

 เมือ่ตรวจพบผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สอดคล้องหลังการส่งมอบ ผู้ผลิตต้องมีมาตรการและผู้รับผิดชอบในการจัดการ
กับปัญหาอย่างเหมาะสม เช่น การติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเรียกคืนเพ่ือด าเนินการอย่างเร่งด่วนที่จะ
ยุติการจ าหน่าย หรือท าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเหล่านั้น ติดต่อกับลูกค้าที่รับผลิตภัณฑ์นั้นไป แจ้ง

องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการออกเอกสารให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าตาม

ข้อก าหนดกฎหมายที่บังคับใช้ กระบวนการดังกล่าวจะต้องสามารถมีผลบังคับใช้ทุกเมื่อ บันทึก

เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ 

(ดขู้อ 4.2.5) 

8.3.4 การน ากลับไปท าใหม่ 

องค์กรต้องด าเนินการน ากลับไปท าใหม่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ค านึงถึงแนวโน้มที่

ก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อการน ากลับไปท าใหม่ของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติงานดังกล่าว

จะต้องได้รับการทบทวนและอนุมัติตามการขั้นตอนปฏิบัติงานต้นแบบ 

หลังจากเสร็จสิ้นการน ากลับไปท าใหม่ ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกยืนยันเพ่ือให้มั่นใจว่าสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์การยอมรับและข้อก าหนดกฎหมายที่บังคับใช้  

บันทึกการน ากลับไปท าใหม่ต้องถูกเก็บรักษาไว้ (ดูข้อ 4.2.5) 
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ข้อมูลไปยังสื่อต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้นองค์กรจึงควรมีการซักซ้อมการ
เรียกคืน (Mock recall) 

 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการออกเอกสารให้ค าแนะน า (Advisory notice) ซึ่งเป็น
ระบบการให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า หากลูกค้าน าเครื่องมือไปใช้แล้วเกิดปัญหา 

 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการน ากลับไปท าใหม่ กรณีที่มีการน าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดกลับไปท าใหม่ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจเช่นเดียวกับมาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงานเดิม  

 การน าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดกลับไปท าใหม่ เข้ากระบวนการซ้ า หรือ ท าการซ่อม และต้องมี
การจดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการสอบกลับ ข้อมูลในระหว่างการด าเนินการแก้ไข และผลการตรวจสอบซ้ า 
ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจแล้วว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถส่ง
ต่อไปยังกระบวนการอ่ืนๆ ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่แก้ไขแล้วอาจเกิดการเสื่ อมสภาพได้ ผู้ผลิตต้อง
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังกรณีดังกล่าวด้วย เช่น บุคลากรด้านการประกันคุณภาพของ
องค์กร เป็นต้น  

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมและจัดการผลิตภัณฑ์และบริการไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การออกเอกสารให้ค าแนะน า (Advisory notice) 
 บันทึก เช่น  

- ใบรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Nonconformity Report) หรือ ใบรายงาน
ผลิตภัณฑ์บกพร่อง  

- บันทึกการน าผลิตภัณฑ์กลับไปท าใหม่ (Rework) 

- ใบทะเบียนติดตามการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

- บันทึกผลการตรวจสอบซ้ า (Recheck)  
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แนวทางปฏิบัติ 

 องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ จากผลจากการเฝ้า
ติดตามและวัดทั้งหมด และน าผลการวิเคราะห์มาประเมินต่อเพ่ือบอกระดับ สมรรถนะ และบอกถึงความ
จ าเป็นที่จะปรับปรุงอย่างไร โดยการวิเคราะห์อาจใช้เทคนิคทางสถิติในการประมวลผลข้อมูลเชิงสรุป โดย
อาจใช้วิธีที่ไม่ซับซ้อน เช่น QC7 tools เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และเทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง  
 บันทึก เช่น บันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  

8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อก าหนด รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม เพ่ืออธิบายถึงความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบบริหารงาน
คุณภาพ การปฏิบัติงานจะต้องรวมการก าหนดขั้นตอนวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงเทคนิคทาง
สถิติ และขอบเขตของการใช้งาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลต้องรวมข้อมูลที่เกิดจากผลการตรวจติดตามและการวัด และจาก
แหล่งที่มาอ่ืนๆที่รวมถึงข้อมูลจาก 

a) ข้อมูลสะท้อนกลับ 
b) ความสอดคล้องกับข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ 
c) คุณลักษณะและทิศทางของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ รวมถึงโอกาสในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
d) ผู้จัดหาจัดจ าหน่าย 
e) การตรวจติดตาม 
f) เอกสารรายงานการให้บริการ ตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าระบบบริหารงานคุณภาพไม่เหมาะสม ไม่
เพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิผล องค์กรต้องใช้ผลการวิเคราะห์ เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุง
พัฒนาตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนด 8.5 

บันทึกผลการวิเคราะห์จะต้องถูกเก็บรักษา (ดู 4.2.5) 
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8.5 การปรับปรุงพัฒนา 

8.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
องค์กรต้องชี้บ่งและด าเนินการต่อการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจและรักษาไว้ซึ่ง

ความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผลที่ต่อเนื่องของระบบบริหารงานคุณภาพ รวมไป
ถึงความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ และประสิทธิภาพ ตลอดการใช้นโยบายคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ผลการตรวจติดตาม การควบคุมดูแลหลังสินค้าออกสู่ตลาด การ
วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการแก้ไข แนวทางการป้องกัน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

8.5.2 ปฏิบัติการแก้ไข 
องค์กรต้องมีแนวทางปฏิบัติในการก าจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องเพ่ือป้องกันการ

เกิดซ้ า ซึ่งแนวทางแก้ไขจะต้องด าเนินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด แนวทางแก้ไขจะ
ถูกก าหนดโดยดูสัดส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่สอดคล้อง 
องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือระบุข้อก าหนดส าหรับ 

a) ทบทวนความไม่สอดคล้อง (รวมถึงข้อร้องเรียน) 
b) ระบุสาเหตุของการเกิดความไม่สอดคล้อง 
c) ประเมินความจ าเป็นส าหรับแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่าความไม่สอดคล้องจะไม่

เกิดข้ึนซ้ า 
d) แนวทางปฏิบัติที่จ าเป็น ที่วางแผนหรือจัดท าเอกสารไว้ และการน าไปใช้ซึ่งแนวทาง

ปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงการท าเอกสารให้เป็นปัจจุบัน 
e) ทวนสอบว่าแนวทางการแก้ไขจะไม่ส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อความสอดคล้อง

ของข้อก าหนดกฎหมายที่บังคับใช้ หรือความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือ
แพทย ์

f) ทบทวนประสิทธิผลของแนวทางแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไว้ 

บันทึกผลการสืบสวน และแนวทางปฏิบัติที่ด าเนินการแล้วจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ (ดูข้อ 
4.2.5) 
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แนวทางปฏิบัติ 

 เมื่อได้ผลจากการวิเคราะห์และประเมินตามข้อก าหนด ข้อที่ 8.4 แล้วองค์กรต้องก าหนดการปรับปรุงที่
จ าเป็น หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จะต้องหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันต่อไป 
รวมทั้งน าผลการวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุง ต้องน าเข้าสู่การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

 องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการด าเนินการกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจจะมี
แนวโน้มเกิดขึ้น โดยอาจใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือหาโอกาสในการป้องกัน การจัดการควบคุม
ความเสี่ยง (Risk Control) ตามแนวทางข้อก าหนด 7.1 และการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ า  
โดยต้องประกอบด้วย การด าเนินการเบื้องต้นกับข้อบกพร่อง การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง การด าเนินการ
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ้ า การทบทวนและปรับปรุงสิ่งที่เกี่ยวข้อง และการบันทึกผลการปฏิบัติการ
แก้ไข  

 

8.5.3 ปฏิบัติการป้องกัน 

องค์กรต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อขจัดสาเหตุที่อาจจะหรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดความไม่
สอดคล้องเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า แนวทางการป้องกันจะต้องดูสัดส่วนของผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากปัญหานั้น 

องค์กรจะต้องจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่ออธิบายข้อก าหนดส าหรับ 
a) ก าหนดแนวโน้มก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องและสาเหตุ 

b) ประเมินความจ าเป็นส าหรับแนวทางป้องกันการเกิดความไม่สอดคล้อง 

c) แนวทางปฏิบัติที่จ าเป็น ที่วางแผนหรือจัดท าเอกสารไว้ และการน าไปใช้ซึ่งแนวทาง

ปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงการท าเอกสารให้เป็นปัจจุบัน ตามความเหมาะสม 

d) ทวนสอบว่าแนวทางการแก้ไขจะไม่ส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อความสอดคล้อง

ของข้อก าหนดกฎหมายที่บังคับใช้ หรือความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือ

แพทย ์

e) ทบทวนประสิทธิผลของแนวทางป้องกันที่ได้ก าหนดไว้ ตามความเหมาะสม 

บันทึกผลการสืบสวน และแนวทางปฏิบัติที่ด าเนินการแล้วจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ (ดูข้อ 
4.2.5) 
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ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การแก้ไขและป้องกัน 
 บันทึก เช่น บันทึกผลการปฏิบัติการแก้ไข 



 

 
 

รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 13485:2016 
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน้า 84 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 (ตัวอย่าง) เอกสารระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ISO 13485:2016 และการก าหนด
รหัสเอกสาร 

ข้อก าหนด รหัสเอกสาร 
เอกสารแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure) 

4.1 QMS General requirements QM-QMS-01 คู่มือคุณภาพ 
SOP-PC-01 การคัดเลือกและประเมินหน่วยงานจา้งช่วง 
SOP-QA-07 การทวนสอบกระบวนการ 

4.2.2 Quality Manual QM-QMS-01 คู่มือคุณภาพ 
4.2.3 Medical Device File - แฟ้มข้อมูลเคร่ืองมือแพทย์ 
4.2.4

ภ4 

Control of documents SOP-QS-01 การบริหารจัดการเอกสาร 
4.2.5 Control of records SOP-QS-02 การควบคุมบันทึก 
5.3 Quality Policy QM-QMS-01 คู่มือคุณภาพ 
5.4.1 Quality objective SOP-QS-03 วัตถุประสงค์คุณภาพ 
5.6 Management Review SOP-QS-04 การประชุมทบทวนฝา่ยบริหาร 
6.2 Human Resources SOP-HR-01 การสรรหา 

SOP-HR-02 การฝึกอบรมพนักงาน 
6.3 Infrastructure SOP-MA-01 การบ ารุงรักษาและป้องกัน 

SOP-MA-02 การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ 
6.4 Work environment SOP-QS-05 สุขลักษณะส่วนบุคคล 
  SOP-MA-01 การบ ารุงรักษาและป้องกัน 
  SOP-MA-03 การตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิ 
7.1 Planning of Product 

realization 

SOP-QS-06 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
SOP-PC-01 Open New Vender /Material /Customer 

Code SOP-PC-02 Receive of Inventory 
7.2.1 Determination of 

requirements related to the 

product 

SOP-PC-03 กระบวนการรับค าสั่งซื้อ 
SOP-PC-04 Handling Supplier's Inquiries & 

Complaints 
7.2.2 Review of requirements 

related to the product 

SOP-PC-05 Sales and Marketing 
7.2.3 Communication SOP-MT-01 การจัดการข้อร้องเรียน 

SOP-MT-02 การส ารวจความพงึพอใจ 
7.4.1 Purchasing process SOP-PC-05 Sales and Marketing 
  SOP-PC-01 การคัดเลือกและประเมินหน่วยงานจา้งช่วง 
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ข้อก าหนด รหัสเอกสาร 
เอกสารแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure) 

7.5.1 Control of production and 

service provision 

SOP-PD-01 การตรวจรับ ตรวจสอบและการรายงานการ

รับเข้าสินค้า 

SOP-PD-02 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 
SOP-PD-03 การควบคุมกระบวนการผลิต 
SOP-PD-04 การควบคุมกระบวนการผลิต 

7.5.2 Cleanliness of Product SOP-QA-01 การท าความสะอาด 
7.5.3 Installation of activities - - 
7.5.4 Servicing activities - - 
7.5.5 Particular requirement for 

sterile medical devices 
- - 

7.5.6 Validation of processes for 

production and service 

provision 

SOP-QA-02 การทวนสอบกระบวนการ (Validation 

process) 

7.5.7 Particular requirement for 

validation of process for 

sterilization and sterile barrier 

systems 

SOP-QA-02 การทวนสอบกระบวนการส าหรบัผลิตภัณฑ์

ปลอดเชื้อ (Validation process for 

sterilization) 

7.5.8 Identification and traceability 

 

SOP-QA-03 

 

การชี้บ่งและสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์  

(Product Identification and Traceability) 

 
7.5.9 Traceability 
7.5.10 Customer property SOP-QA-04 การถนอมรักษาผลิตภัณฑ ์

7.5.11 Preservation of Product SOP-QA-04 การถนอมรักษาผลิตภัณฑ ์

SOP-IN-01 การควบคุมสินคา้คงคลัง 

SOP-IN-02 การจัดการสินค้าหมดอาย ุ

7.6 Control of monitoring and 

measuring devices 

SOP-QA-05 การสอบเทียบ 

8.2.1 Feedback system SOP-MT-03 การจัดการข้อมูลสะท้อนกลบั (Feedback 

Handling) 
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ข้อก าหนด รหัสเอกสาร 
เอกสารแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure) 

8.2.2 Complaint handling SOP-MT-01 การจัดการข้อร้องเรียน 
SOP-RA-01 Adverse Event Management 

8.2.4 Internal audit SOP-QS-07 การตรวจประเมินภายใน 
8.2.5 Monitoring and measurement 

of process 

SOP-PD-05 การติดตามเฝ้าระวังอุณหภูมิห้อง 
SOP-PD-06 การติดตามและการเฝ้าระวังระบวนการผลิต 

8.2.6 Monitoring and measurement 

of product 

SOP-RA-02 การตรวจปล่อยผลติภัณฑ ์

8.3 Control of nonconforming 

product 

SOP-QA-12 การควบคุมสินคา้ที่ไม่เปน็ไปตามข้อก าหนด 
SOP-QA-13 Deviation Report 
SOP-PD-07 การจัดการสินค้า Rework 

8.4 Analysis of data SOP-QS-08 Analysis of Data 
8.5.2 Corrective action SOP-QS-09 การปฏิบัติการแก้ไข ป้องกัน 
8.5.3 Preventive action SOP-QS-09 การปฏิบัติการแก้ไข ป้องกัน 
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