ISO 13485:2016 AUDIT CHECKLIST
การตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ครั ง้ ที่........... ประจําปี ...........
วัน ที่ต รวจ ....................................................................................

ข้ อ กําหนด ..................................

ฝ่ ายที่ถ ูก ตรวจ ............................................................................

ทีม ตรวจ ....................................

No.
คําถาม
4. การบริห ารจัด การระบบคุณภาพ (Quality Managements System)
4.2
4.2.1

ข้ อ กําหนดเอกสาร (Documentation requirements)
ข้ อกําหนดทัว่ ไป (General)
เอกสารของระบบการจัดการคุณภาพ (ดูข้อ 4.2.5) ให้ รวมถึง
a) การบันทึกคําให้ การของนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
b) ได้ จดั ทํา คูม่ ือคุณภาพ
c) ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน และบันทึกที่จําเป็ นตามมาตรฐานสากลนี ้
d) เอกสารรวมทัง้ บัน ทึ ก ที่ กํ า หนดโดยองค์ ก รที่ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า มี
ประสิทธิภาพในการวางแผนการดําเนินงานและการควบคุมกระบวนการของตน
เอกสารอื่น ๆ ที่ระบุไว้ ตามข้ อกําหนดด้ านกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับ

4.2.2

คูม่ ือคุณภาพ (Quality Manual)
a) ได้ ระบุ ขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ ?
การยกเว้ นหรื อไม่ประยุกต์ใช้ ข้อกําหนด และเหตุผลที่ขอยกเว้ นและไม่ประยุกต์ใช้ ?
b) เอกสารระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ จัด ทํ าขึน้ สํ าหรั บ QMS โดยมี ก ารอ้ างอิ งไปถึ งระเบี ย บ
ปฏิบตั ิ
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c) ใน QM ได้ อธิบายความสัมพันธ์ ต่อเนื่องระหว่างกระบวนการต่างๆ ของระบบบริ หาร
คุณภาพ หรื อไม่?
คูม่ ือคุณภาพต้ องแสดงโครงสร้ างของเอกสารที่ใช้ ในระบบการจัดการคุณภาพ
Note ……………………………………………………………………………………….
4.2.3

แฟ้มเอกสารเครื่ องมือแพทย์ (Medical Device File)
ชื่อแฟ้ม เครื่ องมือแพทย์........................................................
ได้ ระบุรายละเอียดเครื่ องมือแพทย์ได้ หรื อไม่ ?? เช่น
a) วัตถุประสงค์การใช้ งาน ฉลาก รวมถึงคูม่ ือการใช้ งาน
b) ข้ อกําหนด (Spec) สําหรับผลิตภัณฑ์
c) บรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดเก็บ การจัดการและการกระจายสินค้ า
d) การตรวจสอบ
e) การติดตัง้
f) ขันตอนการบริ
้
การ
g) วิธีการบํารุงรักษา
h) การสอบเทียบ และ ข้ อกําหนดอื่นๆ
Note …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
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การควบคุมเอกสาร (Control of documents)
ชื่อ Procedure …………………………………… ได้ ระบุ ขันตอนหรื
้
อการควบคุม คือ
a) ขันตอนการทบทวน
้
และอนุมตั ิเอกสารก่อนการประกาศใช้ หรื อไม่ ?
b) การทําให้ ทนั สมัย
c) มัน่ ใจว่าสถานะปั จจุบนั ของการแก้ ไขและการเปลี่ยนแปลงเอกสารจะมีการระบุ;
d) ฉบับล่าสุด/ทันสมัยมีอยู่ ณ สถานที่ที่ใช้ งาน
e) สภาพที่อ่านได้ มีการแสดงไว้ วา่ เป็ นเอกสารในระบบ
f) เอกสารภายนอก
g) ป้องกันการเสื่อมสภาพหรื อการสูญหายของเอกสาร
h) ป้องกันไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ไม่ได้ ตงใจของเอกสารที
ั้
่ยกเลิกและการบ่งชี ้การใช้
การกําหนดระยะเวลาสําหรั บ การเก็บเอกสารทีถ่ ูกยกเลิก
**อย่างน้ อยชุดสําเนา ต้ องถูกจัดเก็บไว้ ระยะเวลาการเก็บนี ้ ต้ องมั่น ใจว่าเอกสารที่อุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ได้ รับการผลิตและทดสอบที่มีอยู่อย่างน้ อยอายุการใช้ งานของอุปกรณ์
Note ……………………………………………………………………………………………..

4.2.5

การควบคุมบันทึก (Control of records)
a) การเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานในการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดต่างๆ และเพือ่
แสดงถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานในระบบบริ หารคุณภาพ
b) มีระเบียบปฏิบตั ิ ในเรื่อ งการควบคุม บัน ทึก หรื อ ไม่ ?
ต้ องระบุการควบคุมที่ต้องการสําหรับการบ่งชี ้ การจัดเก็บ การป้องกัน การค้ นหา
ระยะเวลาการจัดเก็บ และการทําลายบันทึก
c) กําหนดและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อการปกป้องข้ อมูลด้ านสุขภาพที่เป็ นความลับที่มีอยู่
ในบันทึกให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดด้ านกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับหรื อไม่?
d) ใน Procedure ได้ กําหนดวิธีการ อ่านออกได้ มีการบ่งชี ้และเรี ยกหาได้ การ
เปลี่ยนแปลงการบันทึกจะยังคงสามารถบ่งชี ้
e) การกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บบันทึก ได้ กําหนดไว้ ……………ปี
Note : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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