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4. Quality Management System
4.1 General requirements
4.1.1 The organization shall document a quality management
system and maintain its effectiveness in accordance with the
requirements of this International Standard and applicable
regulatory requirements.

4.1 ข้อกําหนดทวไป
ั
4.1.1 องค์กรต ้องจัดทําเอกสาร ระบบการจัดการทีมีคณ
ุ ภาพและรักษา
ประสิทธิภาพ ตามข ้อกําหนดของมาตรฐานสากล
และข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบทีใช ้บังคับ

The organization shall establish, implement and maintain any
requirement, procedure, activity or arrangement required to
be documented by this International Standard or applicable
regulatory requirements.

องค์กรต ้องจัดทําและดําเนินการรักษาความต ้องการใด ขันตอนการจัด
กิจกรรม หรือการจัดเรียงต ้องได ้รับการรับรองโดยมาตรฐานนี หรือ
ข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบทีใช ้บังคับ

The organization shall document the role(s)undertaken by the
organization under the applicable regulatory requirements.

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารบทบาท ทีดําเนินการโดยองค์กรทีอยูภ
่ ายใต ้
ข ้อกําหนดบังคับ

NOTE Roles undertaken by the organization can include
manufacturer, authorized representative, importer or
distributor.

หมายเหตุ บทบาททีดําเนินการโดยองค์กรสามารถรวมผู ้ผลิต
ผู ้แทนทีได ้รับมอบอํานาจผู ้นํ าเข ้าหรือผู ้จัดจําหน่าย

4.1.2 The organization shall:
determine the processes needed for the quality management
system and the application of these processes throughout
the organization taking into account the roles undertaken by
the organization; apply a risk based approach to the control
of the appropriate processes needed for the quality
management system; determine the sequence and
interaction of these processes.

4.1.2 องค์กรต ้อง:
กําหนดกระบวนการทีจํ าเป็ นสําหรั บระบบการจัดการคุณ ภาพและการ
ประยุ ก ต์ใ ช ้กระบวนการเหล่า นี ทั วทั งองค์ก รโดยคํ า นึง ถึง บทบาทที
ดํ า เนิ น การโดยองค์ ก ร ; ใช ้วิธ ี ก ารตามความเสียงต่ อ การควบคุ ม
กระบวนการทีเหมาะสมจํ า เป็ นสํ า หรั บ ระบบบริห ารคุณ ภาพ กํ า หนด
ลําดับและการเชือมต่อของกระบวนการเหล่านี

4.1.3 For each quality management system process, the
organization shall:
a) determine criteria and methods needed to ensure
that both the operation and control of these
processes are effective;
b) ensure the availability of resources and information
necessary to support the operation and monitoring
of these processes;
c) implement actions necessary to achieve planned
results and maintain the effectiveness of these
processes;
d) monitor, measure as appropriate, and analyses
these processes;
e) establish and maintain records needed to
demonstrate conformance to this International
Standard and compliance with applicable regulatory
requirements (see 4.2.5)

4.1.3 สําหรับระบบการจัดการคุณภาพแต่ละกระบวนการองค์กรต ้อง:
a)
b)

c)
d)
e)

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีจําเป็ นเพือให ้มันใจว่าทังการ
ดําเนินการและการควบคุมกระบวนการเหล่านีมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบความพร ้อมของทรัพยากรและข ้อมูลทีจําเป็ นเพือ
สนับสนุนการดําเนินงาน และการตรวจสอบของกระบวนการ
เหล่านี
การดําเนินการทีจําเป็ นเพือให ้บรรลุผลตามแผนและรักษา
ประสิทธิภาพของกระบวนการเหล่านี
ตรวจสอบการวัดตามความเหมาะสมและวิเคราะห์
กระบวนการเหล่านี
การสร ้างและรักษาบันทึกทีจําเป็ นในการแสดงให ้เห็นถึง
ความสอดคล ้องกับมาตรฐานสากล และสอดคล ้องกับ
ข ้อกําหนดบังคับ (ดู 4.2.5)

Page

1 | 28

ISO13485:2016 Requirements (ENG-TH)
4.1.4 The organization shall manage these quality
management system processes in accordance with the
requirements of this International Standard and applicable
regulatory requirements. Changes to be made to these
processes shall be:
a) evaluated for their impact on the quality
management system;
b) evaluated for their impact on the medical devices
produced under this quality management system;
c) controlled in accordance with the requirements of
this International Standard and applicable
regulatory requirements.

4.1.4 องค์กรต ้องจัดการกระบวนการระบบการจัดการคุณภาพเหล่านี
สอดคล ้องกับความต ้องการของมาตรฐานสากลและข ้อกําหนดด ้าน
กฎระเบียบทีใช ้บังคับ การเปลียนแปลงทีจะทําเพือกระบวนการเหล่านี
จะเป็ น

4.1.5 When the organization chooses to outsource any
process that affects product conformity to requirements,
it shall monitor and ensure control over such processes.
The organization shall retain responsibility of conformity to
this International Standard and to customer and applicable
regulatory requirements for outsourced processes.

4.1.5 เมือองค์กรเลือกทีจะใช ้ outsource กระบวนการใด ๆ ทีมีผลต่อ
ความสอดคล ้องกับความต ้องการของสินค ้าก็จะต ้องตรวจสอบ และให ้
การควบคุมกระบวนการดังกล่าว องค์กรต ้องรักษาความรับผิดชอบของ
ความสอดคล ้องกับมาตรฐานสากล เพือลูกค ้าและข ้อกําหนดด ้าน
กฎระเบียบทีบังคับใช ้สําหรับกระบวนการ outsourced

The controls shall be proportionate to the risk involved and
the ability of the external party to meet the requirements in
accordance with 7.4.

การควบคุมให ้เป็ นไปตามสัดส่วนความเสียงทีเกียวข ้องและ
ความสามารถของบุคคลภายนอกจะตอบสนองความต ้องการให ้
สอดคล ้องกับ 7.4

The controls shall include written quality agreements.

การควบคุมทีจะรวมถึงข ้อตกลงทีเป็ นลายลักษณ์อักษรทีมีคณ
ุ ภาพ

4.1.6 The organization shall document procedures for the
validation of the application of computer software used in
the quality management system. Such software applications
shall be validated prior to initial use and, as appropriate,
after changes to such software or its application.

4.1.6 องค์กรต ้อง
จัดทําเอกสารตามขันตอนสําหรับการตรวจรับรองของการประยุกต์ใช ้
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ทใช
ี ้ในระบบการจัดการคุณภาพ การใช ้งาน
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะต ้องผ่านการตรวจสอบก่อนทีจะเริมต ้นการใช ้งาน
และตามความเหมาะสม หลังจากทีการเปลียนแปลงซอฟต์แวร์ดังกล่าว
หรือการประยุกต์ใช ้

The specific approach and activities associated with software
validation and revalidation shall be proportionate to the risk
associated with the use of the software.

วิธก
ี ารทีเฉพาะเจาะจงและกิจกรรมทีเกียวข ้องกับการตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์และ revalidation จะเป็ นสัดส่วนกับความเสียงทีเกียวข ้อง
กับการใช ้งานของซอฟต์แวร์

Records of such activities shall be maintained (see 4.2.5).

บันทึกของกิจกรรมดังกล่าวจะได ้รับการรักษาไว ้ (ดู 4.2.5)

4.2 Documentation requirements

4.2 ข้อกําหนดเอกสาร
4.2.1 ข ้อกําหนดทัวไป
เอกสารของระบบการจัดการคุณภาพ (ดูข ้อ 4.2.5) ให ้รวมถึง

4.2.1 General
The quality management system documentation
(see 4.2.4) shall include:
a) documented statements of a quality policy and
quality objectives;
b) a quality manual;
c) documented procedures and records required by
this International Standard;

a) การประเมินผลกระทบต่อระบบการจัดการคุณภาพ
b) การประเมินผลกระทบต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทผลิ
ี ต
ภายใต ้ระบบการจัดการคุณภาพนี

c) การควบคุมตามข ้อกําหนดของมาตรฐานสากลและ
ข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบทีใช ้บังคับ

a)
b)
c)

การบันทึกคําให ้การของนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์
ด ้านคุณภาพ
คูม
่ อ
ื คุณภาพ
ขันตอนการปฏิบัตงิ าน และบันทึกทีจําเป็ นตาม
มาตรฐานสากลนี
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d)

e)

documents, including records, determined by the
organization to be necessary to ensure the effective
planning, operation, and control of its processes;
other documentation specified by applicable
regulatory requirements.

d)

e)

เอกสารรวมทังบันทึกทีกําหนดโดยองค์กรทีจะเป็ นสิงที
จําเป็ น เพือให ้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพในการวางแผนการ
ดําเนินงานและการควบคุมกระบวนการของตน
เอกสารอืน ๆ ทีระบุไว ้ตามข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบทีใช ้
บังคับ

4.2.2 Quality manual
The organization shall document a quality manual that
includes:
a) the scope of the quality management system,
including details of and justification for any
exclusion or non-application;
b) the documented procedures for the quality
management system, or reference to them;
c) a description of the interaction between the
processes of the quality management system.

4.2.2
คูม
่ อ
ื คุณภาพ
องค์กรต ้องจัดทําคูม
่ อ
ื คุณภาพรวมถึง ;
a) ขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพรวมทังรายละเอียดและ
เหตุผลสําหรับการยกเว ้นหรือไม่ประยุกต์ใช ้ข ้อกําหนดนัน
b) เอกสารระเบียบปฏิบัตต
ิ า่ ง ๆ ทีจัดทําขึนมาสําหรับระบบ
บริหารคุณภาพ หรือการอ ้างอิงไปถึงระเบียบปฏิบัต ิ
c) การอธิบายความสัมพันธ์ต่อเนืองระหว่างกระบวนการต่าง ๆ
ของระบบบริหารคุณภาพ

The quality manual shall outline the structure of the
documentation used in the quality management system.

คูม
่ อ
ื คุณภาพต ้องแสดงโครงสร ้างของเอกสารทีใช ้ในระบบการจัดการ
คุณภาพ

4.2.2 Medical device file
For each medical device. type or medical device family, the
organization shall establish and maintain one or more files
either containing or referencing documents generated to
demonstrate conformity to the requirement of this
International Standard and compliance with applicable
regulatory requirements.

4.2.3
แฟ้ มเอกสารเครืองมือแพทย์
สําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ละประเภท หรือกลุม
่ ของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ทีองค์กรต ้องสร ้างและรักษามากกว่าหนึงแฟ้ มอย่างใด
อย่างหนึง หรือมีการอ ้างอิงเอกสารทีสร ้างขึน เพือแสดงให ้เห็นถึง
ความสอดคล ้องกับความต ้องการของมาตรฐาน สากลและสอดคล ้อง
กับข ้อกําหนดทีใช ้บังคับ

The content of the file(s) shall include, but is not limited to:
a) general description of the medical device, intended
use/purpose, and labelling, including any
instructions for use;
b) specifications for product;
c) specifications or procedures for manufacturing,
packaging, storage, handling and distribution;
d) procedures for measuring and monitoring;
e) as appropriate, requirements for installation;
f) as appropriate, procedures for servicing.

เนือหาของไฟล์ จะรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี:
a) รายละเอียดทัวไปของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทมี
ี วัตถุประสงค์
การใช ้งาน ฉลาก รวมถึงคูม
่ อ
ื การใช ้งาน
b) ข ้อกําหนด (Spec) สําหรับผลิตภัณฑ์
c) สเปคและวิธก
ี ารในการผลิต บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ จัดการ
และการกระจายสินค ้า
d) ขันตอนสําหรับการวัดและการตรวจสอบ
e) ข ้อกําหนดสําหรับการติดตัง ทีเหมาะสม
f) ขันตอนการบริการ ทีความเหมาะสม

4.2.4 Control of documents
Documents required by the quality management system
shall be controlled. Records are a special type of document
and shall be controlled according to the requirements
given in 4.2.5.

4.2.4
การควบคุมเอกสาร
เอกสารต่าง ๆ ทีกําหนดโดยระบบการบริหารคุณภาพต ้องถูกควบคุม
การบันทึกต่าง ๆ เป็ นเอกสารชนิดพิเศษและต ้องถูกควบคุมตาม
ข ้อกําหนดใน 4.2.5

A documented procedure shall define the controls needed to:
a) review and approve documents for adequacy prior
to issue;
b) review, update as necessary and re-approve
documents;

เอกสารระเบียบปฏิบัต ิ ต ้อง ถูกจัดทําขึนเพือระบุการควบคุมทีต ้องการ
a) ทบทวน และอนุมัตเิ อกสารก่อนการประกาศใช ้
b) ทบทวนและทําให ้ทันสมัยตามความจําเป็ นและมีการอนุมัต ิ
ใหม่สําหรับเอกสารต่าง ๆ
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c)
d)
e)
f)

g)
h)

ensure that the current revision status of and
changes to documents are identified;
ensure that relevant versions of applicable
documents are available at points of use;
ensure that documents remain legible and readily
identifiable;
ensure that documents of external origin,
determined by the organization to be necessary for
the planning and operation of the quality
management system, are identified and their
distribution controlled;
prevent deterioration or loss of documents;
prevent the unintended use of obsolete documents
and apply suitable identification to them.

c)
d)
e)
f)

g)
h)

มันใจว่าสถานะปั จจุบันของการแก ้ไขและการเปลียนแปลง
เอกสารจะมีการระบุ;
เพือให ้มันใจว่าเอกสารต่าง ๆ ฉบับล่าสุด/ทันสมัยมีอยู่ ณ
สถานทีทีใช ้งาน
เพือให ้มันใจว่าเอกสารต่าง ๆ อยูใ่ นสภาพทีอ่านได ้มีการ
แสดงไว ้ว่าเป็ นเอกสารในระบบ
มันใจว่าเอกสารมาจากภายนอกทีกําหนดโดยองค์กรทีจะเป็ น
สิงทีจําเป็ นสําหรับการวางแผนและการดําเนินงานของระบบ
การจัดการคุณภาพทีมีการระบุและควบคุมการแจกจ่าย;
ป้ องกันการเสือมสภาพหรือการสูญหายของเอกสาร
ป้ องกันไม่ให ้เกิดการใช ้งานทีไม่ได ้ตังใจของเอกสารที
ยกเลิกและการบ่งชีการใช ้ทีเหมาะสม

The organization shall ensure that changes to documents
are reviewed and approved either by the original approving
function or another designated unction that has access to
pertinent background information upon which to base its
decisions.

องค์กรต ้องมันใจว่าได ้ทบทวนและอนุมัตก
ิ ารเปลียนแปลงเอกสารโดย
หน่วยงานทีอนุมัตฉ
ิ บับเดิม หรือ จากหน่วยงานอืนทีได ้รับมอบหมาย ผู ้
ซึงสามารถเข ้าถึงข ้อมูลเดิมได ้ เพือเป็ นพืนฐานในการตัดสินใจ

The organization shall define the period for. which at least
one copy of obsolete documents shall be retained. This period
shall ensure that documents to which medical devices have
been manufactured and tested are available for at least the
lifetime of the medical device as defined by the organization,
but not less than the retention period of any resulting record
(see), or as specified by applicable regulatory requirements.

องค์กรต ้องกําหนดระยะเวลาสําหรับ การเก็บเอกสารทีถูกยกเลิก อย่าง
นอ
้ ยชุด สํ า เนา ต ้องถู ก จั ด เก็ บ ไว ้ ระยะเวลาการเก็ บ นี ต ้องมั นใจว่ า
เอกสารทีอุป กรณ์ ท างการแพทย์ท ีได ้รั บ การผลิต และทดสอบทีมีอ ยู่
อย่างน ้อยอายุการใช ้งานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามทีกําหนดโดย
องค์ก ร แต่ไ ม่ น ้อยกว่า ระยะเวลาการเก็บ บั น ทึก ส่ง ผลใด ๆ (ดู) หรือ
ตามทีระบุไว ้ โดยข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบข ้อบังคับ

4.2.5 Control of records
Records shall be maintained to provide evidence of conformity
to requirements and of the effective operation of the quality
management system.

4.2.5
การควบคุมบันทึก
บันทึกต่าง ๆ ต ้องได ้รับการรักษาไว ้เพือเป็ นหลักฐานในการปฏิบัตต
ิ าม
ข ้อกําหนดต่าง ๆ และเพือแสดงถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานใน
ระบบบริหารคุณภาพ

The organization shall document procedures to define the
controls needed for the identification, storage, security and
integrity, retrieval, retention time and disposition of records.

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารระเบียบปฏิบัต ิ ต ้อง ได ้รับการจัดทํา ระบุการ
ควบคุมทีต ้องการสําหรับการบ่งชี การจัดเก็บ การป้ องกัน การค ้นหา
ระยะเวลาการจัดเก็บ และการทําลายบันทึก

The organization shall define and implement methods for
protecting confidential health information contained in records
in accordance with the applicable regulatory requirements.

องค์กรต ้องกําหนดและวิธก
ี ารปฏิบัตเิ พือการปกป้ องข ้อมูลด ้านสุขภาพ
ทีเป็ นความลับทีมีอยูใ่ นบันทึกให ้สอดคล ้องกับข ้อกําหนดด ้าน
กฎระเบียบทีใช ้บังคับ

Records shall remain legible, readily identifiable and
retrievable. Changes to a record shall remain identifiable.

บันทึก ต ้อง อ่านออกได ้ มีการบ่งชีและเรียกหาได ้ การเปลียนแปลง
การบันทึกจะยังคงสามารถบ่งชี

The organization shall retain the records for at least the
lifetime of the medical device as defined by the organization,
or as specified by applicable regulatory requirements, but not
less than two years from the medical device release by the
organization.

องค์ก รต ้องจั ด เก็ บ บั น ทึก อย่ า งน อ
้ ยเท่ า กั บ รอบอายุ ก ารใช ้งานของ
เครืองมือแพทย์นันตามทีองค์กรได ้ระบุไว ้ หรือตามทีระบุไว ้โดยข ้อบง
คับทางกฎหมายทีเกียวข ้อง แต่ไม่น ้อยกว่า 2 ปี นับจากวันทีองค์กรได ้
วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์นัน
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5. Management Responsibility
5.1 Management Commitment
Top management shall provide evidence of its commitment
to the development and implementation of the quality
management system and maintenance of its effectiveness
by:
a) communicating to the organization the importance
of meeting customer as well as applicable
regulatory requirements;
b) establishing the quality policy;
c) ensuring that quality objectives are established
d) conducting management reviews;
e) ensuring the availability of resources.

5.1 ความมุง
่ มนของผู
ั
บ
้ ริหาร
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องจัดหาหลักฐานของความมุ่งมันในการพัฒนาและ
การปฏิบัตต
ิ ามระบบการบริหารคุณภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนืองโดย

5.2 Customer focus
Top management shall ensure that customer requirements
and applicable regulatory requirements are determined and
met.

5.2 การมุง
่ ไปทีลูกค้า
ผู ้บริหารระดับสูง ต ้อง มันใจว่าข ้อกําหนดต่าง ๆ ของลูกค ้า และ
ข ้อบังคับได ้รับการพิจารณาและบรรลุถงึ เป้ าหมาย

5.3 Quality policy
Top management shall ensure that the quality policy:
a) is applicable to the purpose of the organization;
b) includes a commitment to comply with requirements
and to maintain the effectiveness of the quality
management system;
c) provides a framework for establishing and reviewing
quality objectives;
d) is communicated and understood within the
organization;
e) is reviewed for continuing suitability

5.3 นโยบายคุณภาพ
ผู ้บริหารระดับสูง ต ้อง มันใจว่านโยบายคุณภาพ
a) เหมาะสมกับความประสงค์ขององค์กร
ิ ามข ้อกําหนดต่าง ๆ
b) ได ้รวมถึงความมุ่งมันในการปฏิบัตต
และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
คุณภาพ
c) ได ้กําหนดกรอบของงานในการจัดทําและทบทวน
วัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ด ้านคุณภาพ
d) ได ้ถูกสือสารและเกิดความเข ้าใจในองค์กร และ
e) ได ้ถูกทบทวนเพือความเหมาะสมต่อเนือง

5.4 Planning
5.4.1 Quality objectives
Top management shall ensure that quality objectives,
including those needed to meet applicable regulatory
requirements and requirements for product, are established at
relevant functions and levels within the organization. The
quality objectives shall be measurable and consistent with the
quality policy.

5.4 การวางแผน
5.4.1 วัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ
ผู ้บริหารระดับสูง ต ้อง มันใจว่าวัตถุประสงค์ด ้านคุณภาพ รวมถึงความ
ต ้องการต่าง ๆ ในการทีจะบรรลุข ้อกําหนด กฎหมายและข ้อกําหนดต่าง
ๆของสินค ้าได ้รับการจัดทําสําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข ้องและใน
ระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร วัตถุประสงค์ด ้านคุณภาพต ้องตรวจวัดได ้
และสอดคล ้องกับนโยบายคุณภาพ

5.4.2 Quality management system planning
Top management shall ensure that:
a) the planning of.the quality management system is
carried out in order to meet the requirements given
in 4.1, as well as the quality objectives;

5.4.2 การวางแผนระบบบริหาร
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องมันใจ
a) การวางแผนระบบบริหารคุณภาพมีการดําเนินงานเพือให ้
บรรลุตามข ้อกําหนดในข ้อ 4.1 รวมถึง วัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ
ด ้านคุณภาพ

a)

b)
c)
d)
e)

สือสารในองค์กรให ้ทราบถึงความสําคัญของการบรรลุ
ข ้อกําหนดของลูกค ้า รวมทังกฎข ้อบังคับและข ้อกําหนดของ
กฎหมาย
จัดทํานโยบายคุณภาพ
มันใจว่าวัตถุประสงค์ด ้านคุณภาพจะถูกจัดทําขึน
จัดให ้มีการทบทวนการบริหาร และ
มันใจว่าทรัพยากรทีจําเป็ นจะมีอย่างเพียงพอ
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b)

the integrity of the quality an agreement system is
maintained when changes to the quality
management system are planned and implemented.

b)

ความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันของระบบบริหารคุณภาพจะถูก
ดํารงไว ้ เมือการเปลียนแปลงต่าง ๆ ในระบบบริหารคุณภาพ
ได ้ถูกวางแผนและดําเนินการ

5.5 Responsibility, authority and communication
5.5.1 Responsibility and authority
Top management shall ensure that responsibilities and
authorities are defined, documented and communicated
within the organization.
Top management shall document the interrelation of all
personnel who manage, perform and verify work affecting
quality and shall ensure the independence and authority
necessary to perform these tasks.

ผู ้บริหารระดับสูงต ้องจัดทําเอกสารความสัมพันธ์ของบุคลากรทังหมดผู ้
ซึงทํ า หน ้าทีจั ด การ ดํ า เนิน งานและทวนสอบงานทีมีผ ลต่อ คุณภาพ
และต ้องมันใจได ้ว่าบุคลากรเหล่านีมีความเป็ นอิสระ และมีอํานาจ เพียง
พอทีจะปฏิบัตงิ านได ้

5.5.2 Management representative
Top management shall appoint a member of
management who, irrespective of other responsibilities,
has responsibility and authority that includes:

5.5.2 ตัวแทนฝ่ ายบริหาร
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องแต่งตังสมาชิกในฝ่ ายผู ้บริหารผู ้หนึงซึงเป็ นอิสระ
จากหน ้าทีความรับผิดชอบอืน ๆ ต ้องมีความรับผิดชอบและอํานาจ
หน ้าทีในเรืองเหล่านี ;

a)
b)

c)

ensuring that processes needed for the quality
management system are documented;
reporting to top management on the effectiveness
of the quality management system and any need
for improvement;
ensuring the promotion of awareness of applicable
regulatory requirements and quality management
system requirements throughout the organization.

5.5 ความร ับผิดชอบอํานาจหน้าทีและการสือสาร
5.5.1 ความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าที
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องมันใจว่า ความรับผิดชอบและอํานาจได ้กําหนดไว ้
จัดทําเป็ นเอกสาร และสือสารภายในองค์กร

a)
b)
c)

มันใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ทีต ้องการสําหรับระบบบริหาร
คุณภาพ ได ้รับการจัดทําเอกสาร
รายงานให ้ผู ้บริหารระดับสูงทราบถึงประสิทธิภาพของระบบ
บริหารคุณภาพรวมทังความจําเป็ นต่าง ๆ
เพือการปรับปรุง และมันใจถึงการส่งเสริมให ้เกิดความ
ตระหนักในเรืองข ้อกําหนดทีเกียวข ้องและต่าง ๆของลูกค ้า
ตลอดทัวทังองค์กร

5.5.3 Internal communication
Top management shall ensure that appropriate
communication processes are established within the
organization and that communication takes place regarding
the effectiveness of the quality management system

5.5.3 การสือสารภายใน
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องมันใจว่ามีการกําหนดจัดทํากระบวนการต่าง ๆ ใน
การสือสารภายในองค์กรอย่างเหมาะสม และมีการสือสารเกิดขึนเพือ
ความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ

5.6 Management review
5.6.1 General
The organization shall document procedures for management
review. Top management shall review
the organization's quality management system at documented
planned intervals to ensure its continuing suitability, adequacy
and effectiveness.

5.6 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
5.6.1 ข ้อกําหนดทัวไป
องค์ก รต ้องจั ด ทํ า ระเบีย บปฏิบั ต ิเ รื องการทบทวนโดยฝ่ ายบริ ห าร
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องทบทวนระบบบริหารคุณภาพขององค์กรตามรอบ
ระยะเวลาทีวางแผนไว ้เพือให ้มั นใจถึงความเหมาะสม ความพอเหมาะ
และประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนือง

The review shall include assessing opportunities for
improvement and the need for changes to the quality
management system, including the quality policy and
quality objectives.
Records from management reviews shall be maintained
(see 4.2.5).

การทบทวน ต ้อง รวมถึงการประเมินโอกาสในการปรั บปรุ งและความ
ต ้องการในการเปลียนแปลงระบบบริห ารคุ ณ ภาพ รวมถึง นโยบาย
คุณภาพและวัตถุประสงค์ด ้านคุณภาพ
บันทึกจากการทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร ต ้อง เก็บรักษาไว ้ (ดู 4.2.5)
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5.6.2 Review input
The input to management review shall include, but is not
limited to, information arising from:
a) feedback;
b) complaint handling;
c) reporting to regulatory authorities;
d) audits;
e) monitoring and measurement of processes;
f) monitoring and measurement of product; corrective
action
g) preventive action;
h) follow-up actions from previous management
reviews;
i) changes that could affect the quality management
system;
j) recommendations for improvement;
k) applicable new or revised regulatory requirements.

5.6.2 ปั จจัยป้ อน

5.6.3 Review output
The output from management review shall be recorded
(see 4.2.5) and include the input reviewed and any
decisions and actions related to:

5.6.3 ผลลัพธ์การทบทวน
ผลลัพธ์จากการทบทวนของฝ่ ายบริหาร ต ้องจัดทําบันทึก
(ดู 4.2.5) รวมถึงการทบทวนปั จจัยป้ อน การตัดสินใจ และการปฏิบัต ิ
ซึงเกียวข ้องในเรือง

a)

b)
c)
d)

improvement needed to maintain the suitability,
adequacy, and effectiveness of the quality
management system and its processes;
improvement of product related to customer
requirements;
changes needed to respond to applicable new or
revised regulatory requirements;
resource needs.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a)
b)
c)
d)

ผลสะท ้อนกลับ
การจัดการข ้อร ้องเรียน
การรายงานต่อหน่วยงานกํากับดูแล
การตรวจ
การตรวจติดตามและการวัดของกระบวนการ
การตรวจติดตามและการวัดของผลิตภัณฑ์ : การ
ปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไข
การปฏิบัตก
ิ ารป้ องกัน
การดําเนินการติดตามผลการทบทวนโดยฝ่ ายบริหารใน
ครังก่อน
การเปลียนแปลงทีอาจมีผลต่อระบบการจัดการคุณภาพ;
ข ้อแนะนํ าสําหรับการปรับปรุง
บังคับข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบใหม่หรือปรับปรุง

การปรับปรุงทีจําเป็ นเพือรักษาความเหมาะสมเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเกี
ี ยวข ้องกับความต ้องการของลูกค ้า
การเปลียนแปลงทีจําเป็ นในการตอบสนองต่อข ้อกําหนด
ด ้านกฎระเบียบบังคับใหม่หรือปรับปรุง
ทรัพยากรทีจําเป็ น

6. Resource Management
6.1 Provision of resources
The organization shall determine and provide the resources
needed to:
a) implement the quality management system and to
maintain its effectiveness;
b) meet applicable regulatory and customer
requirements

6.1 การบริหารทร ัพยากร
องค์กร ต ้อง มีการกําหนดและจัดหาทรัพยากรทีต ้องการ
a) เพือการดําเนินงานและดํารงไว ้ซึงระบบการบริหารคุณภาพ
ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
b) เพือเพิมพูนความพึงพอใจของลูกค ้าโดยการบรรลุตาม
ข ้อกําหนดต่าง ๆ ของลูกค ้า

6.2 Human Resources
Personnel performing work affecting product quality shall
be competent on the basis of appropriate education,
training, skills and experience.

6.2 ทร ัพยากรมนุษย์
บุคลากรทีปฏิบัตงิ านซึงมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค ้า ต ้อง มี
ทักษะความสามารถบนพืนฐานทีเหมาะสมในเรืองของ การศึกษา การ
ฝึ กอบรม ทักษะต่าง ๆ และประสบการณ์
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The organization shall document the processes) for
establishing competence, providing needed training, and
ensuring awareness of personnel, The organization shall:
a)
b)
c)
d)

e)

NOTE

determine the necessary competence for personnel
performing work affecting product quality;
provide training or take other actions to achieve or
maintain the necessary competence;
evaluate the effectiveness of the actions taken;
ensure that its personnel are aware of the relevance
and importance of their activities and how they
contribute to the achievement of the quality
objectives;
maintain appropriate records of education, training,
skills and experience (see 4.2.5).
The methodology used to check effectiveness is
proportionate to the risk associated with the work
for which the training or other action is being
provided.

6.3 Infrastructure
The organization shall document the requirements for the
infrastructure needed to achieve conformity to product
requirements, prevent product mix-up and ensure orderly
handling of product. Infrastructure includes, as appropriate:
a)
b)
c)

buildings, workspace and associated utilities;
process equipment (both hardware and software);
supporting services (such as transport,
communication, or information systems).

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารกระบวนการ สําหรับการสร ้างความสามารถ
ให ้การฝึ กอบรมทีจําเป็ น และสร ้างความมันใจการรับรู ้ของบุคลากร
องค์กรต ้อง :
a)
b)
c)
d)

e)

กําหนดทักษะความสามารถทีจําเป็ นสําหรับบุคลากรที
ปฏิบัตงิ าน ซึงมีผลกระทบต่อคุณภาพ
จัดให ้มีการฝึ กอบรม หรือการดําเนินการอืน ๆ เพือให ้เป็ นไป
ตามความต ้องการเหล่านั น
ประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินการทีเกิดขึน
มันใจว่าพนักงานต่าง ๆ มีความตระหนักในเรืองทีเกียวข ้องและ
ความสําคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน และความ
ช่วยเหลือทุม
่ เททีทําให ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด ้านคุณภาพ
เก็บรักษาบันทึกต่าง ๆอย่างเหมาะสมในเรือง การศึกษา การ
ฝึ กอบรม ทักษะและประสบการณ์ (ดู 4.2.5)

NOTE วิธก
ี ารทีใช ้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพเหมาะสมกับความ
ิ าร
เสียงทีเกียวข ้องกับการทํางาน การฝึ กอบรมหรือการปฏิบัตก
อืน ๆ ทีได ้จัดเตรียม

6.3 สิงอํานวยความสะดวก
องค์กรต ้องกําหนดจัดหาและดํารงไว ้ซึงสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
ทีต ้องการในการบรรลุตามข ้อกําหนดของสินค ้า สิงอํานวยความสะดวก
ซึงรวมถึง (ตามความเหมาะสม)

a) อาคารสถานที พืนทีปฏิบัตงิ าน และสิงอํานวยความสะดวก
อืน ๆ ทีเกียวข ้อง
b) เครืองมืออุปกรณ์ ทังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
c) การบริการสนับสนุนต่าง ๆ (เช่น การขนส่ง การสือสาร หรือ
ข ้อมูล)

The organization shall document requirements for the
maintenance activities, including the interval of performing the
maintenance activities, when such maintenance activities, or
lack thereof, can affect product quality. As appropriate, the
requirements shall apply to equipment used in production, the
control of the work environment and monitoring and
measurement.

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารข ้อกําหนดสําหรับกิจกรรมการซ่อมบํารุง
ิ จ
ิ กรรมการ
รวมถึงเป็ นเอกสาร รวมถึงช่วงเวลาของการปฏิบัตก
บํารุงรักษา เมือกําหนดแผนการซ่อมบํารุง ซึงหากไม่ดําเนินการตามนัน
แล ้วสามารถส่งผลแระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได ้ ตามความ
เหมาะสมกับข ้อกําหนดทีต ้องประยุกต์ใช ้กับอุปกรณ์ทใช
ี ้ในการผลิต

Records of such maintenance shall be maintained (see 4.2.5)

การควบคุมสภาพแวดล ้อมการทํางานและการตรวจสอบและการวัด
ต ้องจัดเก็บบันทึกจากการซ่อมบํารุงไว ้ (ดู 4.2.5)

6.4 Work environment and contamination control
6.4.1 Work environment
The organization shall document the requirements for the
work environment needed to achieve conformity to product
requirements.

6.4 สภาพแวดล้อมในการทํางานและการควบคุมการปนเปื อน
6.4.1 สภาพแวดล ้อมในการทํางาน
องค์กรต ้องจัดทําเอกสารข ้อกําหนด สําหรับสภาพแวดล ้อมการทํางาน
ทีจําเป็ น เพือให ้บรรลุความสอดคล ้องกับข ้อกําหนดของผลิตภัณฑ์
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If the conditions for the work environment can have an
adverse effect on product quality, the organization shall
document the requirements for the work environment and
the procedures to monitor and control the work environment.

หากเงือนไขสําหรับสภาพแวดล ้อมการทํางานจะมีผลกระทบต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ องค์กรต ้องจัดทําเอกสารข ้อกําหนดสําหรับ
สภาพแวดล ้อมการทํางานและวิธก
ี ารตรวจสอบและควบคุม
สภาพแวดล ้อมการทํางาน

The organization shall:
a) document requirements for health, cleanliness and
clothing of personnel if contact between such
personnel and the product or work environment
could affect medical device safety or performance;
b) ensure that all personnel who are required to work
temporarily under special environmental conditions
within the work environment are competent or
supervised by a competent person.

องค์กรต ้อง ;

NOTE Further information can be found in ISO 14644
and ISO 14698.

NOTE ดูข ้อมูลเพิมเติมตาม ISO14644 และ ISO14698

6.4.2 Contamination control
As appropriate, the organization shall plan and document
arrangements for the control of contaminated or
potentially contaminated product in order to prevent
contamination of the work environment, personnel, or
product.

6.4.2 การควบคุมการปนเปื อน
องค์กรต ้องวางแผน และเตรียมเอกสารทีเหมาะสม สําหรับการควบคุม
การปนเปื อนหรือแนวโน ้มทีจะปนเปื อนเพือ ป้ องกันการปนเปื อนของ
สภาพแวดล ้อมการทํางานบุคลากรหรือผลิตภัณฑ์

For sterile medical devices, the organization shall document
requirements for control of contamination with
microorganisms or particulate matter and maintain the
required cleanliness during assembly or packaging
processes.

สําหรับเครืองมือแพทย์ปลอดเชือ องค์กรต ้องจัดทําเอกสารข ้อกําหนด
สําหรับการควบคุมการปนเปื อนจุลน
ิ ทรียห
์ รือฝุ่ นละอองและรักษาความ
สะอาดทีจําเป็ นในระหว่างประกอบหรือกระบวนการบรรจุภัณฑ์

a)

เอกสารข ้อกําหนดสําหรับสุขภาพและความสะอาดเสือผ ้าของ
บุคลากร ถ ้าการติดต่อระหว่างบุคลากรดังกล่าวและผลิตภัณฑ์
หรือสภาพแวดล ้อมการทํางานอาจมีผลต่อความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของเครืองมือแพทย์

b)

มันใจว่าบุคลากรทุกคนทีจะต ้องปฏิบัตงิ านชัวคราวภายใต ้
สภาพแวดล ้อมพิเศษ องค์กรต ้องมันใจว่าบุคลากรทังหมดที
ต ้องทํางานชัวคราวภายใต ้การควบคุมปั จจัยทางสภาวะ
แวดล ้อมเป็ นพิเศษ ภายในสภาพแวดล ้อมการทํางานทีมี
ความรู ้ความสามารถหรือดูแลโดยบุคคลทีมีอํานาจ

7. Product realization ***
7.1 Planning of product realization
The organization shall plan and develop the processes
needed for product realization. Planning of product
realization shall be consistent with the requirements of the
other processes of the quality management system.

7.1 กระบวนการสร้างผลิตภ ัณฑ์
องค์กรต ้องวางแผนและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ทีจําเป็ นสําหรับการ
สร ้างความเชือมันในสินค ้า การวางแผนการสร ้างความเชือมัน ต ้อง มี
ความสอดคล ้องกับข ้อกําหนดต่าง ๆ ของกระบวนการอืน ๆ ในระบบการ
บริหารคุณภาพ

The organization shall document one or more processes
for risk management in product realization.

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารขันตอนอย่างใดอย่างหนึงหรือมากกว่า เพือ
การบริหารความเสียงตลอดกระบวนการสร ้างผลิตภัณฑ์

Records of risk management activities shall be Maintained
(see .4.2.5).

บันทึกของกิจกรรมการบริหารความเสียงต ้องเก็บรักษา
(ดูข ้อกําหนด 4.2.5)
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In planning product realization, the organization shall
determine the following, as appropriate:
a)
b)

c)

d)

quality objectives and requirements for the product;
the need to establish processes and documents (see
4.2.4) and to provide resources specific to the
product, including infrastructure and work
environment;
required verification, validation, monitoring,
measurement, inspection and test, handling,
storage, distribution and traceability activities
specific to the product together with the criteria for
product acceptance;
records needed to provide evidence that the
realization processes and resulting product meet
requirements (see4.2.5).

The output of this planning shall be documented in a form
suitable for the organization's method of operations.
NOTE

Further information can be found in ISO 14971.

ในการวางแผนการสร ้างความเชือมันในสินค ้าองค์กร ต ้อง กําหนด
พิจารณาเรืองเหล่านี ตามความเหมาะสม
a)
b)

c)

d)

วัตถุประสงค์ด ้านคุณภาพและข ้อกําหนดต่าง ๆ ของสินค ้า
ความต ้องการในการจัดทํากระบวนการต่าง ๆ เอกสาร (ดู
4.2.4) และการจัดหาทรัพยากร ทีเฉพาะเจาะจงของสินค ้า
รวมถึงสิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล ้อม
การกําหนดในกิจกรรมการตรวจพิสจ
ู น์ การตรวจรับรอง การ
เฝ้ าติดตาม การตรวจสอบและทดสอบการจัดการ การ
จัดเก็บ การจัดจําหน่าย และการสอบกลับได ้ กิจกรรมที
เฉพาะเจาะจงของสินค ้าและหลักเกณฑ์ในการยอมรับสินค ้า
บันทึกต่าง ๆ ทีต ้องการในการแสดงหลักฐานว่ากระบวนการ
สร ้างความเชือมันต่าง ๆ และสินค ้าทีได ้มาบรรลุถงึ
ข ้อกําหนดต่าง ๆ (ดู 4.2.5)

ผลลัพธ์ของการวางแผนนีต ้องอยู่ในรูปแบบทีเหมาะสมกับวิธก
ี ารในการ
ดําเนินการขององค์กร
NOTE

ข ้อมูลเพิมเติมตาม ISO 14971

7.2 Customer-related processes
7.2.1 Determination of requirements related to product
The organization shall determine:
a) requirements specified by the customer, including
the requirements for delivery and post-delivery
activities;
b) requirements not stated by the customer but
necessary for specified or intended use, as known;
c) applicable regulatory requirements related to the
product;
d) any user training needed to ensure specified
performance and safe use of the medical device;
e) any additional requirements determined by the
organization.

7.2 กระบวนการทีเกียวข้องก ับลูกค้า
7.2.1 การกําหนดข ้อกําหนดทีเกียวข ้องกับผลิตภัณฑ์ องค์กรต ้อง
กําหนด
a) ข ้อกําหนดต่าง ๆ ทีระบุโดยลูกค ้า รวมถึงข ้อกําหนดความ
ต ้องการสําหรับการส่งมอบและกิจกรรมต่าง ๆ หลังการส่ง
มอบ
b) ข ้อกําหนดต่าง ๆ ทีไม่ได ้ระบุโดยลูกค ้าแต่เป็ นสิงจําเป็ น
สําหรับการนํ าไปใช ้งาน ทีเฉพาะเจาะจงเท่าทีทราบ
c) ข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบบังคับทีเกียวข ้องกับผลิตภัณฑ์
d) การฝึ กอบรมใดใดทีจําเป็ นสําหรับผู ้ใช ้ เพือทําให ้มันใจ
ข ้อกําหนดเฉพาะด ้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
ใช ้เครืองมือแพทย์
e) ข ้อกําหนดอืนทีกําหนดโดยองค์กร

7.2.2 Review of requirements related to product
The organization shall review ·the requirements related to
product. This review shall be conducted prior to the
organization's commitment to supply product to the
customer (e.g. submission of tenders, acceptance of
contracts or orders, acceptance of changes to contracts or
orders) and shall ensure that:

7.2.2 การทบทวนข ้อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข ้องกับสินค ้า
องค์กรต ้องทบทวนข ้อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข ้องกับสินค ้า การทบทวน
นี ต ้อง ได ้รับการดําเนินการก่อน องค์จะมีการตกลงยืนยันทีจะจําหน่าย
สินค ้าให ้ลูกค ้า (เช่น การยืนเอกสารเสนอประมูล, การยอมรับข ้อสัญญา
หรือ คํ า สั งซือ การยอมรั บ การเปลียนแปลงต่า ง ๆ ในสั ญ ญาหรือ คํ า
สังซือ) และต ้องมันใจว่า
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a)
b)
c)
d)
e)

product requirements are defined and documented;
contract or order requirements differing from those
previously expressed are resolved;
applicable regulatory requirements are met;
any user training identified in accordance with
7.2.1.is available or planned to be available;
the organization has the ability to meet the defined
requirements.

a)
b)
c)

d)

ข ้อกําหนดต่าง ๆ ของสินค ้าได ้รับการระบุไว ้
ข ้อกําหนดต่าง ๆ ในสัญญาหรือคําสังซือทีแตกต่างไปจาก
การแสดงทีครังทีผ่านมา จะต ้องได ้รับการแก ้ไข และ
บรรลุตามข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบทีใช ้บังคับการฝึ กอบรม
ใดใด ให ้ผู ้ใช ้ ทีถูกระบุไว ้ในตาม 7.2.1 ถูกใช ้หรือหรือ
วางแผนจะใช ้ได ้
องค์กรมีความสามารถบรรลุตามข ้อกําหนดทีกําหนดไว ้

Records of the results of the review and actions arising
from the review shall be maintained (see 4.2.5)

บันทึกของผลลัพธ์ตา่ ง ๆ ในการทบทวนและกิจกรรมทีเกิดจากการ
ทบทวน ต ้องได ้รับการเก็บรักษาไว ้ (ดู 4.2.4)

When the customer provides no documented statement
of requirement, the customer requirements shall be
confirmed by the organization before acceptance.

ถ ้าลูกค ้าไม่ได ้ให ้ข ้อกําหนดความต ้องการเป็ นลายลักษณ์อักษร
ข ้อกําหนดความต ้องการของลูกค ้าต ้องได ้รับการยืนยัน

When product requirements are changed, the organization
shall ensure that relevant documents are amended and that
relevant personnel are made aware of the changed
requirements.

7.2.3 Communication
The organization shall plan and document arrangements
for communicating with customers in relation to:
a)
b)
c)
d)

product information;
enquiries, contracts or order handling, including
amendments;
customer feedback, including complaints;
advisory notices.

โดยองค์กรก่อนการยอมรับถ ้าข ้อกําหนดต่าง ๆ ของสินค ้ามีการแก ้ไข
เปลียนแปลง องค์กรต ้องมันใจว่าเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข ้องมีการ
ปรับเปลียนตามการเปลียนแปลงแก ้ไขนัน ๆ และซึงบุคลากรที
เกียวข ้องจะได ้ตระหนักถึงข ้อกําหนดต่าง ๆ ทีมีการเปลียนแปลงไป

7.2.3 การสือสารกับลูกค ้า
องค์กร ต ้องกําหนดแผนและจัดเตรียมเอกสารสําหรับการสือสารกับ
ลูกค ้าในเรืองทีเกียวข ้องกับ

a)
b)
c)
d)

ข ้อมูลของสินค ้า;
การดําเนินการกับความต ้องการต่าง ๆ สัญญา และคําสังซือ
รวมทังข ้อแก ้ไขต่าง ๆ
ข ้อมูลย ้อนกลับของลูกค ้า รวมทังคําร ้องเรียนของลูกค ้า
ประกาศคําแนะนํ า

The organization shall communicate with regulatory
authorities in accordance with applicable regulatory
requirements

องค์กรต ้องสือสารกับหน่วยงานกํากับดูแลให ้สอดคล ้องกับข ้อกําหนด
ด ้านกฎระเบียบทีใช ้บังคับ

7.3 Design and development
7.3.1 General
The organization shall document procedures for design
and development.

7.3 การออกแบบ และการพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์
7.3.1 ข ้อมูลทัวไป
องค์กรต ้องจัดทําเอกสารขันตอนการออกแบบและการพัฒนา

7.3.2 Design and development planning
The organization shall plan and control the design and
development of product. As appropriate, design and
development planning documents shall be maintained and
updated as the design and development progresses.

7.3.2 แผนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
องค์กรต ้องจัดทําแผนและการควบคุมการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เอกสารเรืองการวางแผนการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทเหมาะสม
ี
เอกสารต ้องได ้รับการรักษาและปรับปรุงให ้
ทันสมัย ตามกระบวนการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
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During design and development planning, the organization
shall document:
a) the design and development stages;
b) the review(s) needed at each design and
development stage;
c) the verification, validation, and design transfer
activities that are appropriate at each design and
development stage;
d) the responsibilities and authorities for design and
development;
e) the methods to ensure traceability of design and
development outputs to design and development
inputs;
f) the resources needed, including necessary
competence of personnel

ระหว่างการวางแผนการออกแบบและพัฒนาองค์กรต ้องจัดทําเอกสาร ;
a) ขันตอนต่าง ๆ ในการออกแบบและการพัฒนา
b) การทบทวน ซึงเหมาะสมแต่ละขันตอนของการออกแบบและ
พัฒนา
c) การทบทวน การทวนสอบ, การทดสอบความถูกต ้อง และ
กิจกรรมในการถ่ายทอดการออกแบบ ซึงเหมาะสมแต่ละ
ขันตอนของการออกแบบและพัฒนา
d) ความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าที สําหรับการออกแบบและ
พัฒนา
e) ขันตอนเพือให ้มันใจในการสอบกลับได ้ของ ผลลัพธ์ของการ
ออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถึง ปั จจัยป้ อนของการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
f) กําหนดทรัพยากรทีจําเป็ น รวมถึงทักษะของบุคลากรทีความ
จําเป็ น

7.3.3 Design and development inputs
Inputs relating to product requirements shall be
determined and records maintained (see .4.2.5) These
inputs shall include:

7.3.3 ปั จจัยป้ อนของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปั จจัยป้ อน
ต่าง ๆ ทีเกียวข ้องกับข ้อกําหนดของสินค ้าต ้องได ้รับการกําหนดและ
บันทึกต่าง ๆ และต ้องได ้รับการเก็บรักษาไว ้ (ดู 4.2.4) ปั จจัยป้ อนต่าง
ๆ ต ้องรวมถึง

a)
b)
c)
d)
e)

functional, performance, usability and safety
requirements, according to the intended use;
applicable regulatory requirements and standards;
applicable output(s) of risk management;
as appropriate, information derived from previous
similar designs;
other requirements essential for design and
development of the product and processes. These
inputs shall be reviewed for adequacy and
approved.

Requirements shall be complete, unambiguous, able to
be verified or validated, and not in conflict with each
other.
NOTE

Further information can be found in! EC62366-1

7.3.4 Design and development outputs
Design and development outputs shall:
a) meet the input requirements for design and
development;
b) provide appropriate information for purchasing,
production and service provision;
c) contain or reference product acceptance criteria;
d) specify the characteristics of the product that are
essential for its safe and proper use.

a)
b)
c)
d)
e)

ข ้อกําหนดด ้านสมรรถนะ ลักษณะการใช ้งานและความ
ปลอดภัย ตามวัตถุประสงค์การใช ้งานเครืองมือแพทย์
ข ้อกําหนดต่าง ๆด ้านกฎระเบียบ กฎหมายและมาตรฐานที
เกียวข ้อง
ผลของการบริหารความเสียง
ข ้อมูลทีเหมาะสมเกียวข ้องทีได ้มาจากการออกแบบที
คล ้ายกันครังทีผ่านมา
ข ้อกําหนดอืน ๆ ทีจําเป็ นต่อการออกแบบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ ปั จจัยป้ อนเหล่านีต ้องมีการ
ทบทวน และอนุมัตข
ิ ้อมูลสําหรับการออกแบบและพัฒนา

ข ้อกําหนดต ้องสมบูรณ์ ไม่คลุมเครือ ได ้รับการตรวจสอบหรือตรวจ
รับรองความถูกต ้องและไม่ขัดแย ้งซึงกันและกัน

NOTE

Further information can be found in IEC62366-1

7.3.4 ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์การออกแบบและพัฒนา ต ้อง :
a) บรรลุตามข ้อกําหนดต่าง ๆ ทีเป็ นปั จจัยป้ อนสําหรับการ
ออกแบบและการพัฒนา
b) มีรายละเอียดข ้อมูลทีเหมาะสมสําหรับการจัดซือ การผลิต
และการบริการ
c) ระบุหรืออ ้างอิงถึงหลักเกณฑ์ในการยอมรับของสินค ้า
d) กําหนดคุณลักษณะของสินค ้าซึงจําเป็ นต่อความเหมาะสมใน
การใช ้และความปลอดภัย
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The outputs of design and development shall be in a form
suitable for verification against the design and
development inputs and shall be approved prior to
release.

ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนา จะต ้องอยูใ่ นรูปแบบทีเหมาะสม
เพือการตรวจสอบกับปั จจัยป้ อนของการออกแบบและพัฒนา และต ้อง
ได ้รับการอนุมัตก
ิ อ
่ นปล่อยผ่าน

Records of the design and development outputs shall be
maintained (see 4.2.5)

บันทึกผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนาต ้องจัดเก็บ (ดู 4.2.5)

7.3.5 Design and development review
At suitable stages, systematic reviews of design and
development shall be performed in accordance with
planned and documented arrangements to:

7.3.5 การทบทวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ณ ขันตอนทีเหมาะสม การทบทวนอย่างเป็ นระบบของการออกแบบ
และการพัฒนา ต ้อง ได ้รับการดําเนินการตามแผนต่าง ๆ ทีจัดเตรียมไว ้

a)
b)

evaluate the ability of the results of design and
development to meet requirements;
identify and propose necessary actions.

a)
b)

เพือประเมินความสามารถของผลลัพธ์ในการออกแบบและ
การพัฒนาทีจะบรรลุข ้อกําหนดต่าง ๆ
เพือระบุและเสนอแนวทางการปฏิบัตท
ิ จํ
ี าเป็ น

Participants in such reviews shall include representatives
of functions Concerned with the design and development
stage being reviewed, as well as another specialist
personnel.

ผู ้ร่วมในการทบทวนดังกล่าว ต ้อง รวมถึงตัวแทนต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ทีเกียวข ้องกับขันตอนของการออกแบบและการพัฒนาทีทบทวนอยู่
เช่นเดียวกับบุคลากรผู ้เชียวชาญ

Records of the results of the reviews and any necessary
actions shall be maintained and include the identification
of the design under review, the participants involved and
the date of the review (see 4.2.5)

ผลลัพธ์การบันทึกต่าง ๆ ของการทบทวน และการปฏิบัตท
ิ จํ
ี าเป็ นต่าง
ๆ ต ้อง ได ้รับการเก็บรักษาไว ้และรวมถึงการบ่งชีการออกแบบภายใต ้
การทบทวน ผู ้มีสว่ นร่วมและวันทีของการทบทวน
(ดู 4.2.5)

7.3.6 Design and development verification
Design and development verification shall be performed
in accordance with planned and documented
arrangements to ensure that the design and development
outputs have met the design and development input
requirements.

7.3.6 การตรวจพิสจ
ู น์การออกแบบและพัฒนา
การออกแบบและการพัฒนา การตรวจพิสจ
ู น์ ต ้องถูกดําเนินการตาม
แผนและเอกสารทีจัดเตรียมไว ้ เพือให ้มันใจว่าผลลัพธ์ของการ
ออกแบบและการพัฒนาเป็ นไปตามข ้อกําหนดของปั จจัยป้ อนของการ
ออกแบบและการพัฒนา

The organization shall document verification plans that
include methods, acceptance criteria and, as appropriate,
statistical techniques with rationale for sample size.

องค์กรจะต ้องจัดทําเอกสารสําหรับแผนการตรวจสอบ ซึงรวมถึงวิธก
ี าร
เกณฑ์การยอมรับและ เทคนิคทางสถิตท
ิ เหมาะสม
ี
กับเหตุผลสําหรับ
ขนาดของกลุม
่ ตัวอย่าง

If the intended, use requires that the medical device be
connected to, or have an interface with, other medical
device(s), verification shall include confirmation that the
design outputs meet design inputs when so connected or
interfaced.

หากเครืองมือแพทย์กําหนดวัตถุประสงค์เพือต่อหรือการเชือมต่อกับ
เครืองมือแพทย์อน
ื ๆ การตรวจสอบ ต ้องรวมถึงการยืนยัน ซึงผลลัพธ์
การออกแบบบรรลุตามปั จจัยป้ อนของการออกแบบ เมือถูกต่อหรือการ
เชือมต่อ

Records of the results and conclusions of the verification
and necessary actions shall be maintained
(see 4.2.4 and 4.2.5).

ผลลัพธ์การบันทึกและการสรุปผลต่าง ๆ ของการตรวจพิสจ
ู น์และการ
ปฏิบัตก
ิ ารทีจําเป็ น ต ้อง ได ้รับการเก็บรักษาไว ้ (ดู 4.2.4 และ 4.2.5)
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7.3.7 Design and development validation
Design and development validation shall be performed in
accordance with planned and documented arrangements
to ensure that the resulting product is capable of meeting
the requirements for the specified application or intended
use.

7.3.7 การตรวจรับรองความถูกต ้องของการออกแบบและการพัฒนา
การตรวจรั บ รองความถู ก ต ้องของการออกแบบ และการพั ฒ นาต ้อง
ได ้รั บ การปฏิบั ต ต
ิ ามแผนทีเตรีย มไว ้ เพือให ้มั นใจว่า สิน ค ้าทีได ้มามี
ความสามารถตามข ้อกําหนดเฉพาะ และวัตถุประสงค์การใช ้งานของ
เครืองมือแพทย์

The organization shall document validation plans that
include methods, acceptance criteria and, as appropriate,
statistical techniques with rationale for sample size.

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารแผนการตรวจรับรองความถูกต ้อง ซึงรวมถึง
วิธก
ี าร เกณฑ์การยอมรับ และเทคนิคสถิตท
ิ เหมาะสมและเหตุ
ี
ผลของ
่ ตัวอย่าง
การสุม

Design validation shall be conducted on representative
product. Representative product includes initial production
units, batches or their equivalents. The rationale for the
choice of product used for validation shall be recorded
(see 4.2.5.).

การตรวจรับรองความถูกต ้องของการออกแบบต ้องดําเนินการตัวแทน
ของผลิตภัณฑ์ ตัวแทนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการผลิตขันต ้น หรือเทียบเท่า
เหตุผลของการเลือกใช ้ผลิตภัณฑ์สําหรับการทดสอบความถูกต ้องของ
การออกแบบ ต ้องจัดเก็บบันทึก (ดู 4.2.5)

As part of design and development validation, the
organization shall perform clinical evaluations or
performance evaluations of the medical device in accordance
with applicable regulatory requirements. A medical device
used for clinical evaluation or performance evaluation is not
considered to be released for use to the customer.

ในการตรวจรั บรองความถูกต ้องของการออกแบบและพั ฒนา องค์กร
ดั ง กล่า ว ต ้องดํ า เนิน การประเมิน ด ้านคลินิก และ/หรือ การประเมิน
สมรรถนะทางเครืองมือแพทย์ สอดคล ้องตามกฎระเบียบ ข ้อบังคับ ที
เหมาะสม เครื องมื อ แพทย์ ที นํ ามาใช ้ในการประเมิน คลินิ ก หรื อ
ประสิทธิภาพไม่พจ
ิ ารณาปล่อย สําหรับการใช ้งานให ้กับลูกค ้า

If the intended, use requires that the medical device be
connected to, or have an interface with, other medical
device(s), validation shall include confirmation that the
requirements for the specified application or intended use
have been met when so connected or interfaced.

หากเครืองมือแพทย์กําหนดวัตถุประสงค์เพือต่อ หรือการเชือมต่อกับ
เครืองมือแพทย์อน
ื ๆ การทดสอบความถูกต ้อง รวมถึงการยืนยัน ถึง
ข ้อกําหนดเฉพาะทีประยุกต์ใช ้ หรือ บรรลุวัตถุประสงค์การใช ้เมือถูก
ต่อหรือเชือมต่อกับเครืองมือแพทย์อน
ื ๆ

Validation shall be completed prior to release for use of
the product to the customer.

การทดสอบความถูกต ้อง จะต ้องสมบูรณ์กอ
่ นทีจะปล่อยผลิตภัณฑ์ เพือ
นํ าไปใช ้โดยลูกค ้า

Records of the results and conclusion of validation and
necessary actions shall be maintained (see 4.2.4 and .4.25)

บันทึกผลและการสรุปผลของการทดสอบความถูกต ้องและการปฏิบัตท
ิ ี
จําเป็ นจะต ้องเก็บรักษา (ดู 4.2.4 และ 4.2.5)

7.3.8 Design and development transfer
The organization shall document procedures for transfer
of design and development outputs to manufacturing.
These procedures shall ensure that design and
development outputs are verified as suitable for
manufacturing before becoming final production
specifications and that production capability can meet
product requirements.

7.3.8 การถ่ายทอดการออกแบบ
องค์ก รต ้องจั ด ทํ า เอกสารขันตอนการปฏิบั ตงิ านสํ า หรั บการถ่ายทอด
ผลลัพธ์ข องการออกแบบและพั ฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การผลิต ขันตอน
การปฏิบัตงิ านเหล่านีต ้องมันใจว่าผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได ้รั บการตรวจสอบทีเหมาะสมในกระบวนผลิต ก่อนจะเป็ น
ข ้อกํ า หนดขั นตอนการผลิตสุด ท ้าย และ ความสามารถในการผลิตที
สามารถบรรลุข ้อกําหนดของผลิตภัณฑ์

Results and conclusions of the transfer shall be recorded
(see 4.2.5).

ผลและการสรุปผลของกิจกรรมการถ่ายทอดจะต ้องจัดทําเป็ นบันทึก (ดู
4.2.5)
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7.3.9 Control of design and development changes
The organization shall document procedures to control
design and development changes. The organization shall
determine the significance of the change to function,
performance, usability, safety and applicable regulatory
requirements for the medical device and its intended use.
Design and development changes shall be identified.
Before implementation, the changes shall be:
a)
b)
c)
d)

reviewed;
verified;
validated, as appropriate;
approved.

7.3.9 การควบคุมการเปลียนแปลงการออกแบบ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
องค์กรต ้องจัดทําเอกสาร ขันตอนการปฏิบัตก
ิ ารควบคุม การ
เปลียนแปลงการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ั
องค์กรต ้องระบุการเปลียนแปลงทีมีนัยสําคัญในด ้านฟั งค์ชน
้งานความปลอดภั
ประสิทธิภาพ การใช
ยและข ้อบังคับ ข ้อกําหนดที
ประยุกต์ใช ้สําหรับเครืองมือแพทย์ และวัตถุประสงค์การใช ้
การเปลียนแปลง การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต ้องถูก
บ่งชี ก่อนการนํ าไปปฏิบัตใิ ช ้การเปลียนแปลงใด ๆ จะต ้อง:
a) ทบทวน
b) ตรวจสอบ
c) ตรวจรับรองความถูกต ้องตามความเหมาะสม
d) อนุมัต ิ

The review of design and development changes shall include
evaluation of the effect of the changes on constituent parts
and product in process or already delivered, inputs or
outputs of risk management and product realization
processes.

การทบทวนการเปลียนแปลง การออกแบบ และการพัฒนา ต ้อง รวมถึง
การประเมินผลกระทบของการเปลียนแปลงในส่วนประกอบต่าง ๆ และ
สินค ้าทีส่งมอบไปแล ้ว ปั จจัยป้ อนหรือผลลัพธ์ของการบริหารความ
เสียง และกระบวนการสร ้างผลิตภัณฑ์

Records of changes, their review and any necessary
actions shall be maintained (see :4.2.5.).

บันทึกผลลัพธ์ของการทบทวนการเปลียนแปลงต่าง ๆ และการ
ปฏิบัตก
ิ ารทีจําเป็ น ต ้อง ได ้รับการเก็บรักษาไว ้ (ดู 4.2.5)

7.3.10 Design and development files
The organization shall maintain a design and
development file for each medical device type or medical
device family. This file shall include, or reference records
generated to demonstrate conformity to the requirements
for design and development and records for design and
development changes.

7.3.10 แฟ้ มเอกสารการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
องค์กรต ้องเก็บรักษาแฟ้ มเอกสารการออกแบบ และพัฒนาสําหรับ
เครืองมือแพทย์แต่ละประเภทหรือแต่ละกลุม
่ แฟ้ มเอกสารนีจะต ้อง
รวมถึงการอ ้างอิงหรือระเบียนทีสร ้างขึน เพือแสดงให ้เห็นถึงความ
สอดคล ้องกับความต ้องการสําหรับการออกแบบและการพัฒนาและมี
การบันทึกสําหรับการเปลียนแปลงการออกแบบและการพัฒนา

7.4 Purchasing
7.4.1 Purchasing Process
The organization shall document procedures (see 4.2.4)
to ensure that purchased product conforms to specified
purchasing information.

7.4 การจ ัดซือ
7.4.1 กระบวนการจัดซือ
องค์ต ้องจัดทําเอกสารขันตอนการปฏิบัตงิ าน (ดู 4.2.4) เพือให ้มันใจ
ว่าการจัดซือวัตถุดบ
ิ เป็ นไปตามข ้อกําหนดข ้อมูลเฉพาะของการจัดซือ

The organization shall establish criteria for the evaluation
and selection of suppliers. The criteria shall be:
a) based on the supplier's ability to provide product
that meets the organization's requirements;
b) based on the performance of the supplier;
c) based on the effect of the purchased product on the
quality of the medical device;
d) proportionate to the risk associated with the
medical device.

องค์กรต ้องจัดทําเกณฑ์สําหรับการประเมิน และการคัดเลือกผู ้ขาย
เกณฑ์ต ้อง
a) บนพืนฐานความสามารถของผู ้ขาย ในการจัดเตรียม
ผลิตภัณฑ์ ซึงบรรลุตามข ้อกําหนดขององค์กร
b) บนพืนฐานประสิทธิภาพของผู ้ขาย
c) ผลกระทบของการจัดซือสินค ้าในเรืองคุณภาพของ
เครืองมือแพทย์
d) ความเหมาะสมด ้านความเสียงทีเกียวข ้องเครืองมือแพทย์
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The organization shall plan the monitoring and reevaluation of suppliers. Supplier performance in meeting
requirements for the purchased product shall be
monitored. The results of the monitoring shall provide an
input into the supplier re-evaluation process.

องค์กรต ้องจัดทําแผนการติดตามและการประเมินผู ้ขายซํา
ความสามารถของผู ้ขายบรรลุตามข ้อกําหนดของการจัดซือผลิตภัณฑ์
จะต ้องได ้รับการติดาม ผลลัพธ์ของการติดตามจะต ้อง จัดนํ าเข ้าสู่
กระบวนการ การประเมินผู ้ขายซํา

Non-fulfilment of purchasing requirements shall be
addressed with the supplier proportionate to the risk
associated with the purchased product and compliance
with applicable regulatory requirements.

การไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดการจัดซือจะต ้องบอกกล่าวผู ้ขายถึงความ
เสียงทีเกียวข ้องกับการซือสินค ้าและการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดด ้าน
กฎระเบียบทีใช ้บังคับ

Records of the results of evaluation, selection, monitoring
and re-evaluation of supplier capability or performance
and any necessary actions arising from these activities
shall be maintained (see 4.2.5).

การบันทึกผลลัพธ์ของการประเมิน การคัดเลือก การติดตามและการ
ประเมิ น ความสามารถหรื อ ประสิท ธิ ภ าพของผู ข
้ ายซํ า และการ
ดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นทีเกิดขึนจากกิจกรรมเหล่านีจะต ้องได ้รั บการ
เก็บรักษา (ดู 4.2.5)

7.4.2 Purchasing Information
Purchasing information shall describe or reference the
product to be purchased, including as appropriate:
a) product specifications;
b) requirements for product acceptance, procedures,
processes and equipment;
c) requirements for qualification of supplier personnel;
d) quality management system requirements.

7.4.2 ข ้อมูลการจัดซือ
ข ้อมูลในการจัดซือต ้องอธิบายหรืออ ้างอิงถึงสินค ้าทีจะจัดซือ ที
เหมาะสมรวมถึง
a) สเปคสินค ้า
ิ ค ้า ระเบียบปฏิบัต ิ
ิ น
b) ข ้อกําหนดต่าง ๆ สําหรับการอนุมัตส
ต่าง ๆ กระบวนการต่าง ๆ และอุปกรณ์
c) ข ้อกําหนดต่าง ๆ สําหรับคุณสมบัตข
ิ องบุคลากร
d) ข ้อกําหนดในระบบการบริหารคุณภาพ

The organization shall ensure the adequacy of specified
purchasing requirements prior to their communication to
the supplier.

องค์กร ต ้อง มันใจถึงความเหมาะสมพอเพียงของข ้อกําหนดต่าง ๆ
ของผลิตภัณฑ์ ทีจัดซือ ก่อนทีจะสือสารไปยังผู ้ขาย

Purchasing information shall include, as applicable, a
written agreement that the supplier notify the organization
of changes in the purchased product prior to
implementation of any changes that affect the ability of
the purchased product to meet specified purchase
requirements.

ข ้อมู ล ของการจั ด ซือจะต ้องรวมถึง เป็ นทีบั ง คั บ ใช ้สั ญ ญาเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรทีผู ้ขายแจ ้งให ้องค์กรของการเปลียนแปลงในการจัดซือ
ก่ อ นที จะมี ก ารดํ าเนิ น การเปลี ยนแปลงใด ๆ ที ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการซือสินค ้า เพือตอบสนองความต ้องการซือทีระบุ

To the extent required for traceability given in 7.5.9, the
organization shall maintain relevant purchasing information
in the form of documents (see 4 .2.4) and records (see
4.2.5).

องค์กรต ้องจัดเก็บข ้อมูลการจัดซือตามข ้อกําหนด เพิมเติมเรืองการ
สอบกลับได ้ทีกําหนดไว ้ในข ้อ 7.5.9 เช่น เอกสาร (ดู 4.2.4) และ
บันทึก (ดู 4.2.5)

7.4.3 Verification of purchased product
The organization shall establish and implement the
inspection or other activities necessary for ensuring that
purchased product meets specified purchasing requirements.

7.4.3 การยืนยันผลิตภัณฑ์ทซื
ี อ
องค์กร ต ้อง จัดทําและดําเนินการตรวจสอบหรือปฏิบัตก
ิ จิ กรรมต่าง ๆ
ทีจําเป็ น เพือให ้มันใจว่าผลิตภัณฑ์ ทีจัดซือบรรลุถงึ ข ้อกําหนดต่าง ๆ
ในการสังซือทีกําหนดไว ้

The extent of verification activities shall be based on the
supplier evaluation results and proportionate to the risks
associated with the purchased product.

ขอบเขตของกิจกรรมการประเมินจะต ้องอยูบ
่ นพืนฐานของผลการ
ประเมินผู ้จัดจําหน่ายและสัดส่วนกับความเสียงทีเกียวข ้องกับ
ผลิตภัณฑ์ทจั
ี ดซือ
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When the organization becomes aware of any changes to the
purchased product, the organization shall determine whether
these changes affect the product realization process or the
medical device.

เมือองค์กรทราบถึงการเปลียนแปลงใด ๆ กับสินค ้าทีจัดซือ องค์กรต ้อง
ตรวจสอบว่าการเปลียนแปลงเหล่านีส่งผลกระทบต่อกระบวนการก่อให ้
เกิดผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

When the organization or its customer intends to perform
verification at the supplier's premises, the organization
shall state the intended verification activities and method
of product release in the purchasing information. Records of
the verification shall be maintained (see 4.2.5).

ู น์ ณ หลัก
กรณีทองค์
ี
กรหรือลูกค ้าต ้องการทีจะดําเนินการตรวจพิสจ
แหล่งของผู ้ขาย องค์กรต ้องระบุเจตจํานงการเตรียมการ ในการตรวจ
ิ ) ในข ้อมูลการ
พิสจ
ู น์ทต
ี ้องการ และวิธก
ี ารในการปล่อยสินค ้า(วัตถุดบ
จัดซือต ้องจัดเก็บบันทึกการทวนสอบต ้องจัดเก็บ (ดู 4.2.5)

7.5.1 Control of production and service provision
Production and service provision shall be planned,
carried out, monitored and controlled to ensure that product
conforms to specification. As appropriate, production
controls shall include but are not limited to:
a) documentation of procedures and methods for the
control of production
b) qualification of infrastructure;
c) implementation of monitoring and measurement of
process parameters and product characteristics\
d) availability and use of monitoring and measuring
equipment;
e) implementation of defined operations for labelling
and packaging;
f) implementation of product release, delivery and
post-delivery activities.

7.5.1 การควบคุมการผลิตและการบริการ
การผลิตและการให ้บริการจะต ้องมีการวางแผนการดําเนินการตรวจสอบ
และควบคุมเพือให ้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทสอดคล
ี
้องกับข ้อกําหนด ตาม
ความเหมาะสม, การควบคุมการผลิตให ้หมายความรวมถึง แต่ไม่ จํากัด
เพียง
a) เอกสารขันตอนการปฏิบัตแ
ิ ละวิธก
ี ารควบคุมการผลิต
b) คุณสมบัตข
ิ องโครงสร ้างพืนฐาน
c) การดําเนินการติดตามและตรวจวัดของพารามิเตอร์กระบวนการ
และลักษณะของผลิตภัณฑ์
d) ความพร ้อมและการใช ้เครืองมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการติดตาม
และตรวจวัด อุปกรณ์
e) ดําเนินตามขันตอนทีกําหนดไว ้ในเรืองฉลาก
และการบรรจุภัณฑ์
f) การดําเนินการปล่อยสินค ้า การจัดส่งและกิจกรรมต่าง ๆ หลัง
การส่งมอบ

The organization shall establish and maintain a record
(see4.2.5) for each medical device or batch of medical devices
that provides traceability to the extent specified in 7.5.9 and
identifies the amount manufactured and amount approved for
distribution. The record shall be verified and approved.

องค์กรต ้องจัดทําและจัดเก็บบันทึก (ดู 4.2.5) ของเครืองมือแพทย์แต่
ละรุ่นทีผลิต ซึงทําให ้สามารถสอบกลับได ้ตามข ้อกําหนด 7.5.9 และ
บ่งชีปริมาณการผลิตและปริมาณทีอนุมัตเิ พือจําหน่าย ต ้องมีการทวน
สอบและอนุมัตบ
ิ ันทึกของรุ่นที ผลิตด ้วย

7.5.2 Cleanliness of product
The organization shall document requirements for cleanliness
of product or contamination control of product if:
a) product is cleaned by the organization prior to
sterilization or its use;
b) product is supplied non-sterile and is to be
subjected. to a cleaning process prior to sterilization
or its use;
c) product cannot be cleaned prior to sterilization or its
use, and its cleanliness is of significance in use;
d) product is supplied to be used non-sterile, and its
cleanliness is of significance in use;
e) process agents are to be removed from product
during manufacture.
If product is cleaned in accordance with a) or b) above,
the requirements contained in 6.4.1 do not apply prior to
the cleaning.

7.5.2 ความสะอาดของผลิตภัณฑ์
องค์กรต ้อง จัดทําข ้อกําหนดทีเป็ นเอกสารในเรืองความสะอาดของ
ผลิตภัณฑ์ หรือการควบคุมการปนเปื อนของผลิตภัณฑ์ :
a) องค์กรต ้องทําความสะอาดผลิตภัณฑ์กอ
่ นการทําให ้
ปราศจากเชือ และ/หรือ การใช ้งาน หรือ
b) ผลิตภัณฑ์ทจั
ี ดจําหน่ายโดยไม่ปราศจากเชือ และทําความ
สะอาดก่อนปราศจากเชือ หรือการใช ้งาน
c) ผลิตภัณฑ์ทไม่
ี สามารถทํ าความสะอาดก่อ นให ้ปราศจาก
เชือหรือใช ้งาน และการทําความสะอาดมีนัยสําคัญในการ
ใช ้งาน
d) ผลิต ภั ณ ฑ์ท ีส่ง มอบเพือใช ้ในสภาพทีไม่ ป ราศจากเชือ
และความสะอาดมีผ ลกระทบอย่า งมีนั ย สํ า คั ญ ต่อ การใช ้
งาน หรือ
e) ต ้องมีการกําจัดสารเคมีทใช
ี ้ระหว่างกระบวนการผลิตออก
จากผลิตภัณฑ์
ถ ้าได ้ทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ตามข ้อ a) หรือ b) ดังกล่าวองค์กรไม่
ต ้องประยุกต์ใช ้ข ้อกําหนดในข ้อ 6.4.1
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7.5.3 Installation activities
The organization shall document requirements for
medical device installation and acceptance criteria for
verification of installation, as appropriate.

7.5.3 กิจกรรมการติดตัง
องค์กรต ้องเอกสารความต ้องการสําหรับการติดตังและการยอมรับ
เกณฑ์อป
ุ กรณ์ทางการแพทย์สําหรับการตรวจสอบการติดตังตามความ
เหมาะสม

If the agreed customer requirements allow installation of
the medical device to be performed by an external party
ther than the organization or its supplier, the organization
shall provide documented requirements for medical device
installation and verification of installation.

ถ ้าข ้อตกลงกับลูกค ้าอนุญาตให ้การติดตังดําเนินการ โดยบุคคลอืน
นอกจากองค์กรหรือหน่วยงานทีได ้รับมอบหมาย องค์กรต ้องมี
ข ้อกําหนดในการติดตังและตรวจสอบทีเป็ นเอกสาร

Records of medical device installation and verification of
installation performed by the organization or its supplier
shall be maintained (see .4:2.5)

บันทึกการติดตังและการตรวจสอบ ประสิทธิภาพของการติดตัง
เครืองมือแพทย์ โดยองค์กรหรือผู ้รับเหมาช่วงต ้องจัดเก็บรักษา
(ดู 4.2.5)

7.5.4 Servicing activities
If servicing of the medical device is a specified requirement,
the organization shall document servicing procedures,
reference materials, and reference measurements, as
necessary, for performing servicing activities and verifying
that product requirements are met.

7.5.4 กิจกรรมการบริการ
ถ ้าการบริการเครืองมือแพทย์เป็ นข ้อกํ าหนดเฉพาะองค์กรต ้องจั ด ทํ า
เอกสารขันตอนการปฏิบัตงิ าน วิธก
ี ารปฏิบัต ิ วัสดุอ ้างอิงและขันตอนการ
ปฏิบัตงิ านในการวัดทีอ ้างอิงได ้ เพือดําเนินการบริการและทวนสอบว่า
องค์กรสามารถตอบสนองข ้อกําหนดเฉพาะดังกล่าวได ้

The organization shall analyses records of servicing
activities carried out by the organization or its supplier:
a) to determine if the information is to be handled as a
complaint;
b) as appropriate, for input to the improvement
process.

องค์กรต ้องจัดทําการวิเคราะห์บันทึกของกิจกรรมการบริการ ซึง
ดําเนินการโดยองค์กรหรือ ผู ้ขาย
a) เพือตรวจสอบว่าข ้อมูลทีได ้รับการจัดการเป็ นเรือง
ร ้องเรียน
b) ตามความเหมาะสมสําหรับการป้ อนข ้อมูลในการ
ดําเนินการปรับปรุง

Records of servicing activities carried out by the
organization or its supplier shall be maintained
(see 4.2.5.).

บันทึกกิจกรรมการบริการโดยองค์กรหรือผู ้ขาย จะต ้องจัดเก็บและ
บํารุงรักษา (ดู 4.2.5)

7.5.5 Particular requirements for sterile medical devices
The organization shall maintain records of the sterilization
process parameters used for each sterilization batch
(see 4.2.5.)

7.5.5 ข ้อกําหนดเฉพาะสําหรับเครืองมือแพทย์ปราศจากเชือ
องค์กร ต ้องจัดเก็บบันทึก ค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการในการทําให ้
ปราศจากเชือซึงใช ้ในแต่ละรุ่นทีผลิต (ตามข ้อกําหนด 4.2.5)

Sterilization records shall be traceable to each
production batch of medical devices.

บันทึกการฆ่าเชือต ้องสามารถสอบย ้อนกลับไปยังรุ่นทีผลิตของ
เครืองมือแพทย์

7.5.6 Validation of processes for production
and service provision

7.5.6 การตรวจรับรองการบวนการสําหรับการผลิตและการให ้บริการ

The organization shall validate any processes for production
and service provision where the resulting output cannot be or
is not verified by subsequent monitoring or measurement and,
as a consequence, deficiencies become apparent only after the
product is in use or the service has been delivered.

องค์กรต ้องทํ าการตรวจรั บรองกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตและการ
บริการในกรณีทผลลั
ี
พธ์ทออกมาไม่
ี
สามารถทีจะถูกตรวจพิสจ
ู น์โดยการ
ติดตามและตรวจวัดทีเกียวเนืองกัน ทังนีรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ซึง
ความบกพร่องเบียงเบนอาจจะปรากฏขึนให ้เห็นเมือสินค ้าได ้นํ าไปใช ้
หรือเมือมีการส่งมอบการบริการไปแล ้ว
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Validation shall demonstrate the ability of these processes to
achieve planned results consistently. The organization shall
document procedures for validation of processes, including:
a) defined criteria for review and approval of the
processes;
b) equipment qualification and qualification of
personnel;
c) use of specific methods, procedures and acceptance
criteria;
d) as appropriate, statistical techniques with rationale
for sample sizes;
e) requirements for records (see 4.2.5);
f) revalidation, including criteria for revalidation;
g) approval of changes to the processes.

การตรวจรั บรอง ต ้อง แสดงให ้เห็น ถึง ความสามารถของกระบวนการ
ต่าง ๆ ทีจะบรรลุถงึ ผลลัพธ์ทวางแผนไว
ี
้อย่า งต่อเนือง องค์กร ต ้อง
กํ า หนดการเตรี ย มขั นตอนการปฏิบั ต ิง าน สํ า หรั บ การตรวจรั บ รอง
กระบวนการต่าง ๆ เหล่านีรวมเรืองเหล่านี
a) ระบุหลักเกณฑ์สําหรับการทบทวนและอนุมัตก
ิ ระบวนการ
b) การอนุมัตเิ ครืองมืออุปกรณ์และคุณสมบัตข
ิ องบุคลากร
ี าร ระเบียบปฏิบัต ิ และเกณฑ์การยอมรรับ
c) การใช ้หลักวิธก
d) ตามความเหมาะสมกับเทคนิคทางสถิตเิ หตุผลสําหรับขนาด
ตัวอย่าง
e) ข ้อกําหนดสําหรับการบันทึก (ดู 4.2.5)
f) การทดสอบความถูกต ้องซํา รวมถึงเกณฑ์สําหรับการตรวจ
รับรองซํา
g) การอนุมัตก
ิ ารเปลียนแปลงกระบวนการ

The organization shall document procedures for the validation
of the application of computer software used in production
and service provision. Such software applications shall be
validated prior to initial use and, as appropriate, after changes
to such software or its application. The specific approach and
activities associated with software validation and revalidation
shall be proportionate to the risk associated with the use of
the software, including the effect on the ability of the product
to conform to specifications.

องค์กรต ้องจัด ทํ าขั นตอน การปฏิบัตงิ านในการทดสอบความถู ก ต ้อง
ของการประยุกต์ใช ้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เพือการผลิตและการบริการ
ซึงมีผลกระทบต่อความสามารถของผลิตภัณฑ์
การเป็ นไปตามข ้อกําหนดทีระบุไว ้ต ้องมีการทดสอบความถูกต ้องการ
ประยุกต์ใช ้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวก่อนการเริมใช ้งาน ตามความเหมาะสม
หลังจากการเปลียนแปลงซอฟต์แวร์ดังกล่าวและการประยุกต์ใช ้
วิธ ี ก ารที เฉพาะเจาะจงและกิจ กรรมที เกียวข ้องกั บ การตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์จะเป็ นสัดส่วนกับความเสียงทีเกียวข ้องกับ การใช ้ซอฟแวร์
รวมทัง ผลกระทบต่อความสามารถของผลิตภัณฑ์เพือให ้สอดคล ้องกับ
ข ้อกําหนด

Records of the results and conclusion of validation and
necessary actions from the validation shall be maintained
(see 4.2.4 and 4.2.5.).

บันทึกและสรุปผลของการตรวจรับรองและการดําเนินการทีจําเป็ น จาก
การตรวจรับรองจะต ้องจัดเก็บดูแลรักษา (ดู 4.2.4 และ 4.2.5)

7.5.7 Particular requirements for validation of processes
for sterilization and sterile barrier systems

7.5.7 ข ้อกําหนดการตรวจรับรองเฉพาะสําหรับเครืองมือแพทย์
ปราศจากเชือและระบบการบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชือ

The organization shall document procedures (see 4.2.4)
for the validation of processes for sterilization and sterile
barrier systems.

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารขันตอนการปฏิบัตงิ าน (ดู 4.2.4) สําหรับการ
ตรวจรับรองกระบวนการปลอดเชือและกระบวนการบรรจุแบบปลอดเชือ

Processes for sterilization and sterile barrier systems shall be
validated prior to implementation and following product or
process changes, as appropriate.

กระบวนการปลอดเชือและระบบการบรรจุแบบปลอดเชือจะต ้องได ้รับ
การตรวจสอบก่อนการนํ าไปใช ้ และติดตามผลิตภัณฑ์หรือ การ
เปลียนแปลง ตามความเหมาะสม

Records of the results and, conclusion of validation and
necessary actions from the validation shall be maintained
(see 4.2.4 and .4.2.5.)

บันทึกผลและสรุปการตรวจรับรองและการดําเนินการทีจําเป็ นจากการ
ตรวจรับรองจะต ้องดูแลรักษา

NOTE Further information can be found in ISO 11607-1
and ISO 11607-2.

NOTE Further information can be found in ISO 11607-1
and ISO 11607-2.
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7.5.8 Identification
The organization shall document procedures for product
identification and identify product by suitable means
throughout product realization.

7.5.8 การบ่งชี
องค์กรต ้องจัดทําขันตอนการปฏิบัตงิ าน สําหรับการบ่งชีผลิตภัณฑ์และ
ชีบ่งผลิตภัณฑ์ด ้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมตลอดขบวนการสร ้างผลิตภัณฑ์

The organization shall identify product status with respect
to monitoring and measurement requirements throughout
product realization.

องค์กรต ้องบ่งชีสถานะผลิตภัณฑ์ ซึงได ้ติดตามและตรวจวัดตาม
ข ้อกําหนดตลอดวงจรการสร ้างผลิตภัณฑ์

Identification of product status shall be maintained
throughout production, storage, installation and servicing of
product to ensure that only product that has passed the
required inspections and tests or released under an
authorized concession is dispatched, used or installed.

องค์กรต ้องบ่งชีสถานะ ของผลิตภัณฑ์ ตลอดการผลิต จัดเก็บ การ
ี าน การ
ติดตัง และบริการ เพือให ้มันใจว่ามีเพียงแต่ผลิตภัณฑ์ทผ่
ตรวจสอบ และทดสอบตามทีกําหนดไว ้ (หรือปล่อยผลิตภัณฑ์ ภายใต ้
ข ้อตกลงร่วม) เท่านั นทีจะได ้รับการส่งมอบนํ าไปใช ้งานหรือติดตัง

If required by applicable regulatory requirements, the
organization shall document a system to assign unique
device identification to the medical device.

หากจําเป็ นโดยข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบบังคับ องค์กรต ้องจัดทํา
ุ กรณ์ทไม่
ี ซํากันกับอุปกรณ์ทางการ
เอกสารระบบการกําหนดระบุอป
แพทย์

The organization shall document procedures to ensure that
medical devices returned to the organization are identified
and distinguished from conforming product.

องค์กรต ้องอจัดทําขันตอนการปฏิบัตงิ าน เพือให ้มันใจว่าเครืองมือ
แพทย์ทถู
ี กคืนกลับมายังองค์กรได ้รับการบ่งชีและ และแตกต่างจาก
สินค ้าทีมีความสอดคล ้อง

7.5.9 Traceability
7.5.9.1 General
The organization shall document procedures for traceability.
These procedures shall define the extent of traceability in
accordance with applicable regulatory requirements and the
records to be maintained (see .4:2.5)

7.5.9 การสอบกลับได ้ (Traceability)
7.5.9.1 ข ้อกําหนดทัวไป (General)
องค์กร ต ้อง จัดทําเอกสารขันตอนการปฏิบัตงิ านในการสอบกลับได ้
ขันตอนการปฏิบัตเิ หล่านีต ้องกําหนดขอบเขตการสอบกลับได ้
ให ้สอดคล ้องกับกฎระเบียบข ้อบังคับ และบันทึกเก็บรักษา (ดู 4.2.5)

7.5.9.2 Particular requirements for implantable medical
devices.
The records required for traceability shall include records of
components, materials, and conditions for the work
environment used, if these could cause the medical device
not to satisfy its specified safety and performance
requirements.

7.5.9.2 ข ้อกําหนดเฉพาะสําหรับเครืองมือแพทย์ฝังใน
ในการกํ า หนดบั น ทึก ในการสอบกลั บ ได ้ทีต ้องจั ด เก็ บ องค์ก รต ้อง
รวมถึงบันทึกของส่วนประกอบทังหมด วัสดุ และ เงือนไขแวดล ้อมใน
การทํ างาน หากสิงเหล่านีจะเป็ นสาเหตุเครืองมือแพทย์ไม่ สามารถ
ตอบสนองข ้อกํ า หนดเฉพาะด ้านความปลอดภั ย และประสิท ธิภ าพ
ดังกล่าวได ้

The organization shall require that suppliers of distribution
services or distributors maintain records of the distribution of
medical devices to allow traceability and that these records
are available for inspection.

องค์ก รต ้องกํ า หนดให ้ผู ้ขายจั ด จํ า หน่ า ยบริก าร หรือ ผู ้กระจายสิน ค ้า
จัดเก็บรักษาบันทึกการแจกจ่ายเครืองมือแพทย์ เพือให ้สามารถ สอบ
กลับได ้ และสามารถแสดงบันทึกดังกล่าวนันเมือมีการตรวจสอบ

Records of the name and address of the shipping package
consignee shall be maintained (see 4.2.5)

บันทึกชือและทีอยูข
่ องผู ้รับการจัดส่งสินค ้าต ้องเก็บรักษา (ดู 4.2.5)
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7.5.10 Customer property
The organization shall identify, verify, protect, and safeguard
customer property provided for use or incorporation into the
product while it is under the organization's control or being
used by the organization. If any customer property is lost,
damaged or otherwise found to be unsuitable for use, the
organization shall report this to the customer and maintain
records (see. 4.2.5.).

ิ ของลูกค ้า
7.5.10 ทรัพย์สน
ิ ของลูกค ้าที
องค์กร ต ้อง ระบุ ตรวจพิสจ
ู น์ ป้ องกันและรักษาทรัพย์สน
จัดให ้สําหรับการใช ้หรือเป็ นส่วนร่วมในตัวสินค ้า
ิ ของลูกค ้าซึงสูญหาย ถูกทําให ้เสียหายหรือ
การเกิดเหตุกบ
ั ทรัพย์สน
พบว่าไม่เหมาะสมในการใช ้ต ้องมีการรายงานไปยังลูกค ้าและเก็บรักษา
บันทึกไว ้ (ดู 4.2.5)

7.5.11 Preservation of product
The organization shall document procedures for preserving
the conformity of product to requirements during processing,
storage, handling, and distribution. Preservation shall apply
to the constituent parts of a medical device.

7.5.11 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
องค์ก รต ้องจั ด ทํ า เอกสารขั นตอนการปฏิบั ต งิ าน สํ า หรั บ การเก็บ การ
รั ก ษาผลิต ภั ณ ฑ์ใ ห ้เป็ นไปตามข ้อกํ า หนด ระหว่า งกระบวนการ การ
จั ด เก็ บ การจั ด การ การจั ด จํ า หน่ า ย และการถนอมผลิต ภั ณ ฑ์ ต ้อง
ดําเนินการเก็บรักษาชินส่วนของเครืองมือแพทย์ทดํ
ี าเนินการอยูด
่ ้วย

The organization shall protect product from alteration,
contamination or damage when exposed to expected
conditions and hazards during processing, storage, handling,
and distribution by:
a) designing and constructing suitable packaging and
shipping containers;
b) documenting requirements for special conditions
needed if packaging alone cannot provide
preservation.

องค์ก รต ้องถนอมผลิต ภั ณ ฑ์จ ากการเปลียนแปลง การปนเปื อนหรือ
ความเสีย หายเมือสั ม ผั ส กั บ สภาพเงือนไขทีคาดหวั ง และอั น ตราย
ระหว่างการประมวลผล การจัดเก็บการจัดการและการจัดจําหน่ายโดย:
a) การออกแบบและสร ้างบรรจุภัณฑ์และการขนส่งทีเหมาะสม
b) เอกสารข ้อกําหนดสําหรับเงือนเขพิเศษทีจําเป็ น
หากบรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให ้การดูแลรักษา
ถนอมสินค ้าได ้

If special conditions are required, they shall be controlled
and recorded (see 4.2.5).

ถ ้าเงือนไขพิเศษถูกกําหนด จะต ้องจัดการควบคุมและบันทึก
(ดู 4.2.5)

7.6 Control of monitoring and measuring equipment
The organization shall determine the monitoring and
measurement to be undertaken and the monitoring and
measuring equipment needed to provide evidence of
conformity of product to determined requirements.

7.6 การควบคุมการตรวจสอบและการวัดอุปกรณ์
องค์กรต ้องกําหนดการเฝ้ าติดตามและการตรวจวัดทีจะต ้องดําเนินการ
และเครืองมือต่าง ๆ ทีใช ้ตรวจวัดและเฝ้ าติดตามอุปกรณ์ทต
ี ้องการเพือ
เป็ นหลักฐานของความเป็ นไปตามข ้อกําหนดต่าง ๆ ทีกําหนดไว ้ของ
สินค ้า

The organization shall document procedures to ensure that
monitoring and measurement can be carried out and are
carried out in a manner that is consistent with the
monitoring and measurement requirements.

องค์กรต ้องจัดทํากระบวนการต่าง ๆ เพือให ้มันใจว่าการเฝ้ าติดตามและ
การตรวจวัดสามารถดําเนินการได ้ และมีการดําเนินการในวิธก
ี ารที
สอดคล ้องกับข ้อกําหนดในการเฝ้ าติดตามและการตรวจวัด

As necessary to ensure valid results, measuring
equipment shall:
a) be calibrated or verified, or both, at specified intervals,
or prior to use, against measurement standards
traceable to international or national measurement
standards: when no such standards exist, the basis
used for calibration or verification shall be recorded (see
4.2.5);
b) be adjusted or re-adjusted as necessary: such
adjustments or re-adjustments shall be recorded (see
4.2.5);

ในกรณีทจํ
ี าเป็ นต ้องการความมันใจในความถูกต ้องของผลการวัด
เครืองมือวัดต ้อง
a) ได ร้ ั บการสอบเที ย บหรื อ ตรว จสอบหรื อ ทั งส อ ง ความ
เทียงตรงตามระยะเวลา หรือ ก่อ นการใช ้งาน กั บ มาตรวั ด
มาตรฐานสื บ ย อ
้ นได ถ
้ ึ ง มาตรฐ านสาก ลหรื อ มาต ร ฐ า น
แห่ ง ชาติ: กรณี ท ีไม่ ม ีม าตรฐานอยู่ ก ารสอบเทีย บหรือ การ
ตรวจพิสจ
ู น์พนฐาน
ื
ต ้อง ได ้รับการบันทึก
b) มีการปรั บเปลียนใหม่หรือ ปรั บ เปลียนได ้ตามความจํ าเป็ น :
การปรั บ เปลียนดั ง กล่า วหรือ การปรั บ เปลียนใหม่ ต ้องมีการ
บันทึก (ดู 4.2.5)
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c)
d)
e)

have identification in order to determine its calibration
status;
be safeguarded from adjustments that would invalidate
the measurement result;
be protected from damage and deterioration during
handling, maintenance and storage.

c)
d)
e)

มีการบ่งชีตามทีกําหนดสถานการณ์ของการสอบเทียบ
ได ้รั บ การปกป้ องจากการปรั บ แต่ง ทีอาจทํ า ให ้ผลการสอบ
เทียบเสียไป
ได ้รั บ การป้ องกั น จากความชํ า รุ ด เสีย หายและเสือมสภาพ
ระหว่างการเคลือนย ้าย การบํารุงรักษาและการจัดเก็บ

The organization shall perform calibration or verification in
accordance with documented procedures. In addition, the
organization shall assess and record the validity of the
previous measuring results when the equipment is found not
to conform to requirements. The organization shall take
appropriate action in regard to the equipment and any
product affected.

องค์ก รต ้อง ดํ า เนิน การสอบเทีย บหรื อ ตรวจสอบ ตามทีกํ า หนดใน
ขันตอนการปฏิบัตงิ าน นอกจากนีองค์กรต ้องประเมินและบันทึกความ
ถู ก ต ้องของผลการวั ด ทีก่ อ นหน า้ นี เมื ออุ ป กรณ์ ท ีพบไม่ ไ ด ้เพือให ้
สอดคล ้องกั บ ข ้อกํ า หนด องค์ก รต ้องดํ า เนิน การทีเหมาะสมในเรือง
อุปกรณ์และสินค ้าทีได ้รับผลกระทบ

Records of the results of calibration and verification shall be
maintained (see 4.2.5).

บันทึกของผลการสอบเทียบและการพิสจ
ู น์ความเทียงตรง ต ้อง ได ้รับ
การเก็บรักษาไว ้ (ดู 4.2.5)

The organization shall document procedures for the
validation of the application of computer software used for
the monitoring and measurement of requirements. Such
software applications shall be validated prior to initial use
and, as appropriate, after changes to such software or its
application.

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารขันตอนสําหรับการตรวจสอบของการ
ประยุกต์ใช ้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ทใช
ี ้สําหรับการตรวจสอบและการวัด
ตามข ้อกําหนด การใช ้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะต ้องผ่านการตรวจ
รับรองก่อนทีจะเริมต ้นการใช ้งานและตามความเหมาะสมหลังจากทีการ
เปลียนแปลงซอฟต์แวร์ดังกล่าวหรือการประยุกต์ใช ้

The specific approach and activities associated with software
validation and revalidation shall be proportionate to the risk
associated with the use of the software, including the effect
on the ability of the product to conform to specifications.

วิธก
ี ารทีเฉพาะเจาะจงและกิจกรรมทีเกียวข ้องกับการตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์และ revalidation จะเป็ นสัดส่วนกับความเสียงทีเกียวข ้อง
กับการใช ้ซอฟแวร์รวมทังผลกระทบต่อความสามารถของผลิตภัณฑ์
เพือให ้สอดคล ้องกับข ้อกําหนด

Records of the results and conclusion of validation and
necessary actions from the validation shall be maintained
(see 4.2.4 and 4.2.5.).

บันทึกผลและข ้อสรุปของการตรวจรับรองและการดําเนินการใดใดที
จําเป็ นจากการตรวจรับรอง จะต ้องเก็บรักษา
(ตามข ้อกําหนด 4.2.4 และ 4.2.5)

NOTE Further information can be found in ISO 10012.

NOTE เพิมเติม ข ้อมูลใน ISO 10012

8.Measurement, Analysis and Improvement
8.1 General
The organization shall plan and implement the
monitoring, measurement, analysis and improvement
processes needed to:
a) demonstrate conformity of product;
b) ensure conformity of the quality management
system;
c) maintain the effectiveness of the quality
management system.
This shall include determination of appropriate methods,
including statistical techniques, and the extent of their use.

8.1 ข้อกําหนดทวไป
ั
องค์กรต ้องวางแผนและปฏิบัตก
ิ จ
ิ กรรมการเฝ้ าติดตาม การตรวจวัด การ
วิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทีต ้องการเพือ
a)
b)
c)

แสดงความเป็ นไปตามข ้อกําหนดของสินค ้า
ให ้มันใจถึงความเป็ นไปตามระบบบริหารคุณภาพ และ
คงไว ้ซึงประสิทธิผลของระบบการจัดการคุณภาพ แผน

เหล่านีต ้องรวมถึงการกําหนดวิธก
ี ารทีสามารถดําเนินการได ้รวมถึง
เทคนิคทางสถิตแ
ิ ละขอบเขตของการนํ าวิธก
ี ารดังกล่าวไปใช ้
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8.2 Monitoring and measurement
8.2.1 Feedback
As one of the measurements of the effectiveness of the
quality management system, the organization shall gather
and monitor information relating to whether the organization
has met customer requirements. The methods for obtaining
and using this information shall be documented.

8.2 การเฝ้าติดตามและการตรวจว ัด
8.2.1 ผลสะท ้อนกลับ
องค์กรต ้องเฝ้ าติดตาม ประสิทธิผล ของระบบบริหารคุณภาพ องค์กร
ต ้อง รวบรวมและติดตามข ้อมูล เกียวข ้องกับองค์กรหรือไม่เพือบรรลุ
ตามข ้อกําหนดของลูกค ้า วิธก
ี ารในการรับและการใช ้ข ้อมูลนีจะต ้อง
ได ้รับการบันทึกไว ้

The organization shall document procedures for the feedback
process. This feedback process shall include provisions to
gather data from production as well as post-production
activities.

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารขันตอนการปฏิบัตงิ านสําหรับกระบวนการผล
สะท ้อนกลั บ กระบวนการผลสะท ้อนกลั บ นีจะรวมถึง บทบั ญ ญั ต ิท ีจะ
รวบรวมข ้อมูลทีได ้จากการผลิตเช่นเดียวกับกิจกรรมหลังการผลิต

The information gathered in the feedback process shall serve
as potential input into risk management for monitoring and
maintaining the product requirements as well as the product
realization or improvement processes.

่ าร
ข ้อมูลทีรวบรวมอยูใ่ นกระบวนการผลสะท ้อนกลับ ต ้องนํ าเขาสูก
บริหารความเสียงสําหรับการติดตามและการรักษาข ้อกําหนดผลิตภัณฑ์
เช่นเดียวกับการก่อให ้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการปรับปรุง

If applicable regulatory requirements require the
organization to gain specific experience from post-production
activities, the review of this experience shall form part of the
feedback process.

ถ ้ากฎระเบียบข ้อบังคับ กําหนดให ้องค์กรรวบรวมผลจากการตรวจ
ภายหลังกิจกรรมการผลิต การทบทวนผลดังกล่าวต ้องเป็ นส่วนหนึง
ของระบบการป้ อนกลับ

8.2.2 Complaint handling
The organization shall document procedures for timely
complaint handling in accordance with applicable regulatory
requirements.

8.2.2 การจัดการข ้อร ้องเรียน
องค์กรต ้องจัดทําเอกสารขันตอนปฏิบัตงิ าน สําหรับการจัดการร ้องเรียน
ในเวลาทีเหมาะสมสอดคล ้องกับข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบทีใช ้บังคับ

These procedures shall include at a minimum requirements
and responsibilities for:
a) receiving and recording information;
b) evaluating information to determine if the feedback
constitutes a complaint;
c) investigating complaints;
d) determining the need to report the information to
the appropriate regulatory authorities;
e) handling of complaint-related product;
f) determining the need to initiate corrections or
corrective actions.

ขันตอนการปฏิบัตน
ิ ี ต ้องรวมถึงข ้อกําหนดและความรับผิดชองสําหรับ
a) การรับและบันทึกข ้อมูล
b) การประเมินข ้อมูลทีระบุ ถ ้าผลสะท ้อนกลับ เป็ นข ้อร ้องเรียน
c) การสืบสวนข ้อร ้องเรียน
d) กําหนดความจําเป็ นทีจะรายงานข ้อมูลถึงหน่วยงานกํากับ
ดูแล
e) การจัดการข ้อร ้องเรียนเกียวกับผลิตภัณฑ์
f) การกําหนดความต ้องการทีจะเริมต ้นการแก ้ไขและดําเนินการ
แก ้ไข

If any complaint is not investigated, justification shall be
documented. Any correction or corrective action resulting
from the complaint handling process shall be documented.

ถ ้ามีข ้อร ้องเรียนใดไม ้ได ้รับการสืบสวน การชีแจง ต ้องจัดทําเป็ น
เอกสาร การแก ้ไขและดําเนินการแก ้ไขใดใด ผลจากการจัดการข ้อ
ร ้องเรียน ต ้องจัดทําเป็ นเอกสาร

If an investigation determines activities outside the
organization contributed to the complaint, relevant
information shall be exchanged between the organization
and the external party involved. Complaint handling records
shall be maintained (see .4.2.5.).

หากการสอบสวนกําหนดกิจกรรมภายนอกองค์กรมีสว่ นร่วมในการ
ร ้องเรียนข ้อมูลทีเกียวข ้องต ้องแลกเปลียน ระหว่างองค์กรและ
หน่วยงานจากข ้างนอกมีสว่ นร่วม บันทึกการจัดการข ้อร ้องเรียนต ้องเก็บ
รักษา(ตามข ้อกําหนด 4.2.5)
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8.2.3 Reporting to regulatory authorities
If applicable regulatory requirements require notification of
complaints that meet specified reporting criteria of adverse
events or issuance of advisory notices, the organization shall
document procedures for providing notification to the
appropriate regulatory authorities.

8.2.3 การรายงานหน่วยงานมีอํานาจกํากับดูแล
หากข ้อกําหนดด ้านกฎระเบียบทีใช ้บังคับต ้องมีการแจ ้งเตือนของการ
ร ้องเรีย นทีตรงตามเกณฑ์ท ีกํ า หนดรายงานเหตุก ารณ์ ไ ม่พ ึง ประสงค์
หรือการออกประกาศแนะนํ า องค์กรต ้องจัดทําขันตอนปฏิบัตส
ิ ําหรับการ
จัดเตรียมการแจ ้งเตือนทีเหมาะสมให ้กับหน่วยงานทีมีอํานาจกํากับดูแล

Records of reporting to regulatory authorities shall be
maintained (see .4.2.5).

บันทึกของการรายงานให ้หน่วยงานทีมีอํานาจกํากับดูแลต ้องจัดเก็บ
รักษาไว ้ (ดูข ้อกําหนด 4.2.5)

8.2.4 Internal audit
The organization shall conduct internal audits at planned
intervals to determine whether the quality management
system:
a) conforms to planned and documented
arrangements, requirements of this International
Standard, quality management system requirements
established by the organization, and applicable
regulatory requirements;
b) is effectively implemented and maintained.

8.2.4 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
องค์กร ต ้อง ปฏิบัตก
ิ ารตรวจติดตามภายในตามรอบระยะเวลาที
วางแผนไว ้ เพือทีจะพิจารณาว่าระบบการบริหารคุณภาพ

The organization shall document a procedure to describe the
responsibilities and requirements for planning and
conducting audits and recording and reporting audit results.

องค์กรต ้องจัดทําขันตอนการปฏิบัตงิ าน กําหนดความรับผิดชอบและ
ข ้อกําหนดสําหรับวางแผนและดําเนินการตรวจ และการบันทึกและการ
รายงานผลการตรวจ

An audit program shall be planned, taking into consideration
the status and importance of the processes and area to be
audited, as well as the results of previous audits. The audit
criteria, scope, interval and methods shall be defined and
recorded (see .4.2.5.).

โปรแกรมการตรวจติด ตามต ้องได ้รั บ การวางแผนโดยการพิจ ารณา
สถานะและความสําคัญของกระบวนการและพืนทีต่าง ๆ ทีจะถูกตรวจ
ติด ตาม รวมทังผลลัพธ์ของการตรวจติดตามครั งทีผ่านมาหลักเกณฑ์
ขอบเขต ช่วงเวลาและหลักวิธก
ี ารต่าง ๆ ต ้องระบุและบันทึก (ดู 4.2.5)

The selection of auditors and conduct of audits shall ensure
objectivity and impartiality of the audit process. Auditors
shall not audit their own work.

การคัดเลือกผู ้ตรวจติดตามและการดําเนินการตรวจติดตาม ต ้อง มันใจ
ถึงจุดมุ่งหมายและความยุตธิ รรมของกระบวนการในการตรวจติดตาม
ผู ้ตรวจติดตาม ต ้อง ไม่ตรวจติดตามงานของตนเอง

Records of the audits and their results, including
identification of the processes and areas audited and the
conclusions, shall be maintained (see .4.2.5.).

บันทึกการตรวจและผลการตรวจ รวมถึงการบ่งชีของกระบวนการและ
พืนทีตรวจสอบ และการสรุปผล ต ้องเก็บรักษา (ดู 4.2.5)

The management responsible for the area being audited
shall ensure that any necessary corrections and corrective
actions are taken without undue delay to eliminate detected
nonconformities and their causes. Follow-up activities shall
include the verification of the actions taken and the reporting
of verification results.

ผู ้บริหารทีรับผิดชอบพืนทีทีถูกตรวจติดตามต ้องมันใจว่าการปฏิบัตก
ิ าร
ั ช ้า เพือขจัดความบกพร่องทีตรวจ
แก ้ไขทีจําเป็ นมีการปฏิบัตโิ ดยไม่ชก
ิ ารติดตามต ้อง
พบรวมทังสาเหตุของความบกพร่องทีพบการปฏิบัตก
รวมถึงการตรวจพิสจ
ู น์การดําเนินการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขทีดําเนินไป และ
การรายงานผลลัพธ์ของการตรวจพิสจ
ู น์

NOTE Further information can be found in ISO 19011.

NOTE Further information can be found in ISO 19011.

a)

b)

เป็ นไปตามแผนการต่าง ๆ ทีเตรียมไว ้เป็ นไปตามข ้อกําหนด
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลฉบับนี และข ้อกําหนดต่าง ๆ ของ
ระบบบริหารคุณภาพทีจัดทําโดยองค์กร และ เหมาะสมกับ
กฎระเบียบข ้อบังคับ
ได ้มีการปฏิบัตแ
ิ ละรักษาระบบไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8.2.5 Monitoring and measurement of processes
The organization shall apply suitable methods for
monitoring and, as appropriate, measurement of the
quality management system processes. These methods shall
demonstrate the ability of the processes to achieve
planned results. When planned results are not achieved,
correction and corrective action shall be taken, as
appropriate.

8.2.5 เฝ้ าติดตามและการตรวจวัดกระบวนการ
องค์กรต ้องมีการใช ้วิธก
ี ารต่าง ๆ ทีเหมาะสมสําหรับการเฝ้ าติดตามและ
ตรวจวัดกระบวนการต่าง ๆ ของระบบบริหารคุณภาพตามความหมาะสม
วิธก
ี ารเหล่านีต ้องแสดงถึงความสามารถของกระบวนการต่าง ๆ
ในการบรรลุผลของแผนทีวางไว ้ เมือผลลัพธ์ของแผนไม่บรรลุผลการ
แก ้ไข และการดําเนินการแก ้ไขต ้องมีการปฏิบัตต
ิ ามความเหมาะสม

8.2.6 Monitoring and measurement of product
The organization shall monitor and measure the
characteristics of the product to verify that product
requirements have been met.
This shall be carried out at applicable stages of the product
realization process in accordance with the planned and
documented arrangements and documented procedures.

8.2.6 เฝ้ าติดตามและการตรวจวัดผลิตภัณฑ์
องค์กรต ้องเฝ้ าติดตามและตรวจวัดคุณลักษณะต่าง ๆ ของสินค ้าเพือ
ตรวจพิสจ
ู น์วา่ ข ้อกําหนดต่าง ๆ สําหรับสินค ้าได ้บรรลุถงึ ทังนีต ้องถูก
ดําเนินการในขันตอนทีเหมาะสมของกระบวนการสร ้างความเชือมันใน
ตัวสินค ้า ตามแผนการทีจัดเตรียมไว ้

Evidence of conformity to the acceptance criteria shall be
maintained. The identity of the person authorizing release up
product shall be recorded (see 4.2.5).

หลักฐานของความเป็ นไปตามข ้อกําหนดพร ้อมทังหลักเกณฑ์ในการ
ยอมรับต ้องได ้รับการเก็บรักษาไว ้ บันทึกต่าง ๆ ต ้องแสดงถึงผู ้มีอํานาจ
หน ้าทีซึงรับผิดชอบในการปล่อยสินค ้า (ดู 4.2.5)

As appropriate, records shall identify the test equipment
used to perform measurement activities.

ตามความเหมาะสม, บันทึกต ้องบ่งชีเกณฑ์การณ์ทดสอบทีใช ้ในการ
ดําเนินกิจกรรมการตรวจวัด

Product release and service delivery shall not proceed until
the planned and documented arrangements have been
satisfactorily completed.

การปล่อยสินค ้าและการส่งมอบการบริการต ้องไม่มก
ี ารดําเนินการไป
จนกว่าแผนการทีจัดเตรียมไว ้ได ้รับการปฏิบัตอ
ิ ย่างถูกต ้องครบถ ้วน เว ้น
แต่การได ้รับอนุมัตโิ ดยผู ้รับผิดชอบและลูกค ้าเท่าทีจะสามารถทําได ้
สําหรับเครืองมือแพทย์ฝังใน องค์กรต ้องจัดทําบันทึกทีระบุคลากรผู ้
ตรวจสอบหรือทดสอบ

8.3 Control of nonconforming product
8.3.1 General
The organization shall ensure that product which does not
conform to product requirements is identified and controlled
to prevent its unintended use or delivery.

8.3 การควบคุมผลิตภ ัณฑ์ทไม่
ี เป็นไปตามข้อกําหนด
8.3.1 ข ้อมูลทัวไป
องค์กรต ้องมันใจว่าสินค ้าซึงไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดจะได ้รับการบ่งชี
และควบคุม เพือป้ องกันการใช ้หรือการจัดส่งผิดวัตถุประสงค์

The organization shall document a procedure to define the
controls and related responsibilities and authorities for the
identification, documentation, segregation, evaluation and
disposition of nonconforming product.

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารขันตอนการกําหนดควบคุมและความ
รับผิดชอบทีเกียวข ้อง และหน่วยงาน สําหรับการระบุเอกสารแยกการ
ประเมินผล และการจําหน่ายสินค ้าทีไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด

The evaluation of nonconformity shall include a
determination of the need for an investigation and
notification of any external party responsible for the
nonconformity.

การประเมินผลผลิตภัณฑ์ทไม่
ี เป็ นไปตามข ้อกําหนดจะต ้องรวมถึงความ
มุ่งมันของความจําเป็ นในการสืบสวนและแจ ้งบุคคลภายนอก ซึง
รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ทไม่
ี เป็ นไปตามข ้อกําหนด

Records of the nature of the nonconformities and any
subsequent action taken, including the evaluation, any
investigation and the rationale for decisions shall be
maintained (see .4.2.5)

บันทึกสภาพของความบกพร่องและการดําเนินการทีทําไป รวมถึงการ
ประเมิน การสืบสวนและเหตุผลสําหรับการตัดสินใจต ้องเก็บรักษาไว ้
(ดู 4.2.5)

Page

25 | 28

ISO13485:2016 Requirements (ENG-TH)
8.3.2 Actions in response to nonconforming product detected
before delivery

8.3.2 การดําเนินการในการตอบสนองต่อสินค ้าที
ไม่สอดคล ้องตรวจพบก่อนทีจะส่งมอบ

The organization shall deal with nonconforming product
by one or more of the following ways:
a) taking action to eliminate the detected
nonconformity;
b) taking action to preclude its original intended use or
application;
c) authorizing its use, release or acceptance under
concession.

องค์กรต ้องจัดการกับผลิตภัณฑ์ทไม่
ี สอดคล ้องโดยหนึงหรือมากกว่า
หนึงของวิธก
ี ารต่อไปนี:
a) ดําเนินการขจัดความบกพร่องทีตรวจพบ
b) ป้ องกันการนํ าผลิตภัณฑ์ทไม่
ี เป็ นไปตาม
c) ข ้อกําหนดไปใช ้หรือประยุกต์ใช ้ ให ้อํานาจการใช ้
การปล่อยของ หรือการยอมรับภายใต ้ข ้อตกลง

The organization shall ensure that nonconforming product
is accepted by concession only if the justification is
provided, approval is obtained, and applicable regulatory
requirements are met. Records of the acceptance by
concession and the identity of the person authorizing the
concession shall be maintained (see 4.2.5).

องค์กรต ้องมันใจว่า จะมีการยอมรับผลิตภัณฑ์ทไม่
ี เป็ นไปข ้อกําหนด
โดยใช ้ข ้อตกลงกับลูกค ้าก็ตอ
่ เมือผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามข ้อกําหนดด ้าน
กฎหมาย ต ้องมีการจัดเก็บบันทึกทีแสดงถึงบุคลากรผู ้มีอํานาจในการ
ตกลงร่วม (ดู 4.2.5)

8.3.3 Actions in response to nonconforming product detected
after delivery

8.3.3 การดําเนินการในการตอบสนองต่อสินค ้า
ทีไม่สอดคล ้องตรวจพบหลังการส่งมอบ

When nonconforming product is detected after delivery or
use has started, the organization shall take action
appropriate to the effects, or potential effects, of the
nonconformity. Records of actions taken shall be maintained
(see 4.2.5).

เมือสินค ้าไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดมีการตรวจพบหลังการส่งมอบหรือ
การใช ้งาน องค์กรต ้องดําเนินการทีเหมาะสมกับผลกระทบหรือ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึนไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดของ บันทึกของการ
ดําเนินการต ้องเก็บรักษาไว ้ (ดู 4.2.5)

The organization shall document procedures for issuing
advisory notices in accordance with applicable regulatory
requirements. These procedures shall be capable of being
put into effect at any time.

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารขันตอนการปฏิบัตงิ านสําหรับการออกประกาศ
แนะนํ าสอดคล ้องกับกฎระเบียบข ้อบังคับ ขันตอนการปฏิบัตน
ิ ต
ี ้อง
สามารถใส่ผลกระทบในเวลาใดก็ได ้

Records of actions relating to the issuance of advisory
notices shall be maintained (see .4.2.5).

บันทึกการดําเนินการเกียวข ้องกับการออกประกาศแนะนํ า ต ้อง จัดเก็บ
รักษา (ตามข ้อกําหนด 4.2.5)

8.3.4 Rework
The organization shall perform rework in accordance with
documented procedures that takes into account the potential
adverse effect of the rework on the product.
These procedures shall undergo the same review and
approval as the original procedure.

8.3.4 การจัดทําใหม่ Rework
องค์กรตองดําเนินการทําใหม่ ซึงต ้องคํานึงถึงเหตุการณ์เลวร ้ายที
อาจจะเกิดขึนจากการนํ ามาทําใหม่บนผลิตภัณฑ์ ขันตอนการปฏิบัตน
ิ ี
ต ้องได ้รับการทบทวนเหมือนกันและการอนุมัต ิ ตามขันตอนการปฏิบัต ิ
ต ้นแบบ

After the completion of rework, product shall be verified to
ensure that it meets applicable acceptance criteria and
regulatory requirements.

หลังจากเสร็จสินการทําใหม่ผลิตภัณฑ์จะต ้องได ้รับการตรวจสอบ
เพือให ้แน่ใจว่ามันเป็ นไปตามเกณฑ์การยอมรับและกฎระเบียบ
ข ้อบังคับ

Records of rework shall be maintained (see 4.2.5)

บันทึกการทําใหม่ต ้องจัดเก็บบํารุงรักษา (ดู 4.2.5)
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8.4 Analysis of data
The organization shall document procedures to determine,
collect and analyses appropriate data to demonstrate the
suitability, adequacy and effectiveness of the quality
management system. The procedures shall include
determination of appropriate methods, including statistical
techniques and the extent of their use.

8.4 การวิเคราะห์ขอ
้ มูล
องค์กรต ้องจัดทําเอกสารขันตอนการปฏิบัตก
ิ ารในการกําหนด เก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข ้อมูลทีเหมาะสม เพือแสดงถึงความเหมาะสม
และประสิทธิผลของระบบการจัดการคุณภาพ ขันตอนการปฏิบัตต
ิ ้อง
รวมถึงการระบุวธิ ก
ี ารตามเหมาะสม รวมถึงเทคนิคเชิงสถิตแ
ิ ละขอบเขต
การใช ้งาน

The analysis of data shall include data generated as a result
of monitoring and measurement and from other relevant
sources and include, at a minimum, input from

ข ้อมูลนีรวมถึงข ้อมูลทีได ้จากผลการเฝ้ าติดตามและการวัดและจาก
แหล่งข ้อมูลทีเกียวข ้อง รวมถึงขันตําข ้อมูลนีรวมถึงข ้อมูลทีได ้จากผล
การเฝ้ าติดตามและการ

a)
b)
c)
d)
e)
f)

feedback
conformity to product requirements;
characteristics and trends of processes and product,
including opportunities for improvement;
suppliers;
audits;
service reports, as appropriate

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ผลสะท ้อนกลับ
ความสอดคล ้องข ้อกําหนดผลิตภัณฑ์
บุคลิกลักษณะและแนวโน ้มของกระบวนกากร
รวมถึงโอกาสในการปรับปรุง
ผู ้ขาย
การตรวจสอบ
รายงานด ้านบริการ ทีเหมาะสมอ

If the analysis of data shows that the quality management
system is not suitable, adequate or effective, the
organization shall use this analysis as input for improvement
as required in 8.5

หากพบว่าการวิเคราะห์ข ้อมูลแสดงให ้เห็นว่า ระบบบริหารคุณภาพไม่
เหมาะสม มีประสิทธิผลไม่เพียงพอ องค์กรต ้องใช ้ข ้อมูลนีมาเป็ นปั จจัย
ป้ อนตามทีกําหนดในข ้อกําหนดที 8.5

Records of the results of analyses shall be maintained
(see .4.2.5)

บันทึกการวิเคราะห์ข ้อมูลจะต ้องจัดเก็บรักษา (ดู 4.2.5)

8.5 Improvement
8.5.1 General
The organization shall identify and implement any changes
necessary to ensure and maintain the continued suitability,
adequacy and effectiveness of the quality management
system as well as medical device safety and performance
through the use of the quality policy, quality objectives,
audit results, post- market surveillance, analysis of data,
corrective actions, preventive actions and management
review.

8.5 การพ ัฒนา
8.5.1 ข ้อมูลทัวไป
องค์กรต ้องกําหนดและดํ าเนินการเปลียนแปลงใด ๆ ทีจํ าเป็ นเพือให ้
มั นใจว่าระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรยังคงเหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิผลอยู่ เช่นเดียวกับความปลอดภัยของเครืองมือแพทย์
และประสิทธิภาพของการใช ้งาน โดยใช ้นโยบายคุณ ภาพ เป้ าหมาย
คุณภาพ ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน การติดตามหลังการวาง
จําหน่าย การวิเคราะห์ข ้อมูล การปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขและป้ องกัน และการ
ทบทวนของฝ่ ายบริหาร

8.5.2 Corrective action
The organization shall take action to eliminate the cause of
nonconformities in order to prevent recurrence. Any
necessary corrective actions shall be taken without undue
delay. Corrective actions shall be proportionate to the effects
of the nonconformities encountered.

ิ ารแก ้ไข
8.5.2 การปฏิบัตก
องค์กรต ้องทําการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขเพือขจัดสาเหตุของความบกพร่อง
เพือป้ องกันการเกิดซําอีก การดําเนินการแก ้ไขใด ๆ ทีจําเป็ นต ้อง
ดําเนินการอย่างไม่ล ้าช ้าการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไข ต ้องดําเนินการ เหมาะสม
กับผลกระทบของความบกพร่องต่าง ๆ ทีประสบอยู่

The organization shall document a procedure to define
requirements for:
a) reviewing nonconformities (including complaints);
b) determining the causes of nonconformities;

องค์กรต ้องจัดทําเอกสารระเบียบปฏิบัต ิ ต ้อง ถูกจัดทําขึนเพือระบุ
ข ้อกําหนดต่าง ๆ สําหรับ
a) การทบทวนความบกพร่อง (รวมทังคําร ้องเรียน)
b) การพิจารณากําหนดสาเหตุของสิงทีไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด
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c)
d)

e)

f)

evaluating the need for action to ensure that
nonconformities do not recur;
planning and documenting action needed and
implementing such action, including, as appropriate,
updating documentation;
verifying that the corrective action does not
adversely affect the ability to meet applicable
regulatory requirements or the safety and
performance of the medical device;
reviewing the effectiveness of corrective action
taken.

c)
d)
e)

f)

การประเมินความต ้องการสําหรับการปฏิบัตก
ิ ารเพือให ้มันใจ
ว่าความบกพร่องจะไม่เกิดขึนอีก
การกําหนดและการนํ าไปปฏิบัตท
ิ จํ
ี าเป็ น รวมถึงปรับปรุง
เอกสารตามความเหมาะสม
การตรวจสอบว่าการดําเนินการแก ้ไขไม่ได ้ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการตอบสนองความต ้องการด ้านกฎระเบียบ
ทีใช ้บังคับหรือความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครืองมือแพทย์
การทบทวนการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไข และประสิทธิผลของการ
แก ้ไขดังกล่าว

Records of the results of any investigation and of action
taken shall be maintained (see .4.2.5)

บันทึกผลของการสืบสวนและการดําเนินการต ้องเก็บรักษา
(ดู 4.2.5)

8.5.3 Preventive action
The organization shall determine action to eliminate the
causes of potential nonconformities in order to prevent their
occurrence. Preventive actions shall be proportionate to the
effects of the potential problems.

8.5.3 การปฏิบัตก
ิ ารป้ องกัน
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดการปฏิบัตก
ิ ารป้ องกันเพือขจัดสาเหตุต่าง ๆ
ของความบกพร่องทีอาจเกิดขึนเพือป้ องกันการเกิดปั ญหาการ
ิ ารป้ องกันต ้องเหมาะสมกับผลกระทบของปั ญหาต่าง ๆ ทีอาจ
ปฏิบัตก
เกิดขึน

The organization shall document a procedure to describe
requirements for:
a) determining potential nonconformities and their
causes;
b) evaluating the need for action to prevent
occurrence of nonconformities;
c) planning and documenting action needed and
implementing such action, including, as appropriate,
updating documentation;
d) verifying that the action does not adversely affect
the ability to meet applicable regulatory
requirements or the safety and performance of the
medical device
e) reviewing the effectiveness of the preventive action
taken, as appropriate.

เอกสารระเบียบปฏิบัตต
ิ ้องถูกจัด ทําขึน เพือระบุข ้อกําหนดต่าง ๆ
สําหรับ
a) พิจารณากําหนดความบกพร่องทีอาจเกิดขึนและสาเหตุ
ต่าง ๆ ทีเป็ นไปได ้
b) ประเมินความต ้องการสําหรับการป้ องกันไม่ให ้เกิดความ
บกพร่อง
c) การวางแผนและการจัดเก็บเอกสารทีจําเป็ น และในการ
ดําเนินการและการดําเนินการการกระทําดังกล่าวรวมถึง
ปรับปรุงเอกสารตามทีเหมาะสม
d) การตรวจสอบว่าการดําเนินการทีไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ความสามารถในการตอบสนองความต ้องการด ้านกฎระเบียบ
ทีใช ้บังคับหรือความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ทางการแพทย์
e) การทบทวนประสิทธิผลของการวางแผนป้ องกัน
ทีเหมาะสม

Records of the results of any investigations and of action
taken shall be maintained (see 4.2.5.).

บันทึกผลของการสืบสวนและการดําเนินการต ้องเก็บรักษา
(ตามข ้อกําหนด 4.2.5)
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