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คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดนํ าระบบบริ หารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาประยุกต&ใชเป)นแนวทางในการปฏิบัติงานอย+างต+อเนื่อง โดยในระยะแรกไดจัดทํา
“มาตรฐานระบบคุณภาพ ขอกําหนดทั่วไปสําหรับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ป/ 2552” ซึ่งประยุกต&ใช
ขอกําหนด ISO/IEC Guide 65:1996 และ ISO/IEC 17021:2006 สําหรับงานดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑ&สุขภาพ
อันไดแก+ งานกํากับดูแลก+อนออกสู+ตลาด (Pre-marketing) และงานกํากับดูแลหลังออกสู+ตลาด (Post-marketing)
จนกระทั่งป/ พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดประกาศนโยบายคุณภาพ พรอมทั้งอนุมัติ
การใชมาตรฐานระบบการจัดการ “ขอกําหนดระบบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ป/ 2557”
ซึ่งนํามาตรฐาน ISO 9001:2008 มาประยุกต&ใชเป)นเครื่องมือในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
รวมถึงการดําเนินงานต+างๆ ใหครอบคลุมถึงทุกกระบวนการภายในองค&กร อันเป)นหลักประกันของการดําเนินงาน
ที่มีคุณภาพ
ในโอกาสที่มาตรฐาน ISO 9001 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานฉบับป/ 2008 มาเป)นฉบับป/ 2015
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของระบบการจัดการคุณภาพ ในการตอบสนองต+อการเปลี่ยนแปลงต+างๆ ทั่วโลก ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความมุ+งมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพใหเทียบเท+ามาตรฐานสากล จึงได
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดระบบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ป/ 2557 มาเป)น “มาตรฐาน
ระบบคุณภาพ-ขอกําหนดสําหรับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับป/ 2560” โดยประยุกต&ใชมาตรฐาน
ระบบการจัดการ ISO 9001:2015 และเกณฑ&คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อดําเนินการให
ครอบคลุมถึงทุกกระบวนการภายในองค&กร พรอมทั้งผนวกมาตรฐานการตรวจสอบรับรอง ซึ่งประยุกต&ตามขอกําหนด
ISO/IEC 17065:2012 และ ISO/IEC 17021-1:2015 เพื่อดําเนินการสําหรับกิจกรรมการกํากับดูแลเฉพาะหน+วย
กํากับดูแลผลิตภัณฑ&สุขภาพ
มาตรฐานระบบคุณภาพ ขอกําหนดสําหรับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับป/ 2560 นี้
จึงเป)นมาตรฐานดานคุณภาพที่บุคลากรทุกคนภายในองค&กรตองยึดถือและปฏิบัติ เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยน
การดําเนินงานใหทันต+อการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาองค&กรใหเป)นที่เชื่อมั่นและไดรับการยอมรับจากนานา
ประเทศ พรอมกับการสรางคุณค+าใหแก+ผูรับบริการและผูมีส+วนไดส+วนเสีย รวมทั้งสังคมในระยะยาวไดอย+างมั่นคง
และยั่งยืน
คณะผูจัดทํา
มีนาคม 2560
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0 บทนํา
0.1 บททั่วไป
มาตรฐานระบบคุณภาพ ขอกําหนดสําหรับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ป 2560 เป#นมาตรฐาน
ดานคุณภาพที่บุคลากรทุกคนภายในองค(กรตองยึดถือและปฏิบัติ เพื่อคงไวซึ่งความสามารถ ความสม่ําเสมอ
และความเป#นกลางในการใหบริการ อันเป#นหลักประกันของการดําเนินงานที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดความสอดคลอง
กับมาตรฐานในระดับสากล

1 ขอบขาย
1.1 บททั่วไป
ขอกําหนดฉบับนี้ ตองการแสดงใหเห็นถึง
1) ความสามารถในการใหบริการที่สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย ขอกําหนดของผูรับบริการ
และขอกําหนดขององค(กร
2) ความถูกตองและน9าเชื่อถือของระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ(สุขภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
3) การมุ9งสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการและการปรับปรุงระบบอย9างต9อเนื่อง
1.2 การประยุกตใช
1) ประยุกต(ใชมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015 สําหรับทุกกระบวนการภายในสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
2) ประยุกต(ใชมาตรฐานการตรวจสอบรับรอง ISO/IEC 17065:2012 และ ISO/IEC 17021-1:2015
สําหรับกิจกรรมการกํากับดูแลผลิตภัณฑ(สุขภาพ
3) ศูนย(ขอมูลและสารสนเทศ ถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรฐาน ISO 27001:2013

2 เอกสารอางอิง
2.1 ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements
2.2 ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying
products, processes and services
2.3 ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment – Requirements for bodies providing
audit and certification of management systems
2.4 ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment —Fundamentals of product
certification and guidelines for product certification schemes
2.5 ISO 27001:2013 Information technology – Security techniques – Information
security management systems – Requirements
2.6 เกณฑ(คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.7 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ( ขอบังคับ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

3 คําศัพทและคํานิยาม
3.1
3.2
3.3
3.4
พันธะผูกพัน

องค(กร หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
หน9วยงาน หมายถึง สํานัก, กอง, กลุ9ม, ศูนย( ภายในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผูบริหารสูงสุด หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ขอกําหนด หมายถึง ความตองการหรือความคาดหวังที่แสดงไว หรือบอกเป#นแนวทาง หรือเป#น
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3.5 คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะของการใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ตามที่ระบุไว บนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.6 ผูรับบริการ หมายถึง ผูรับผลผลิตของ อย. โดยตรง ไดแก9 ผูรับบริการภายนอก เช9น ผูประกอบการ
ประชาชน หน9วยงานที่มาติดต9อกับ อย. และผูรับบริการภายใน
3.7 ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือสิ่งที่ไดออกมาเป#นรูปธรรมจากกระบวนการ เพื่อให
ผูรับบริการไดใชประโยชน( เช9น ผลงานที่ไดจากการใหบริการหรือการปฏิบัติราชการ
3.8 กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต9ตนจนสําเร็จ
3.9 กระบวนการหลัก (core process) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงาน
ของ อย. ซึ่งก9อใหเกิดผลผลิต บริการ หรือผลลัพธ(ตามพันธกิจ เพื่อใหผลการดําเนินงานบรรลุเปoาหมายขององค(กร
3.10 กระบวนการสนับสนุน (support process) หมายถึง กระบวนการภายในของ อย. ที่เกิดจาก
ความตองการภายใน เพื่อเกื้อหนุนใหกระบวนการหลักของ อย. สามารถทํางานไดดวยความคล9องตัวมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเปoาหมายอย9างมีประสิทธิผล
3.11 เอกสารสารสนเทศ (documented information) หมายถึง เอกสารใดๆ ทั้งรูปแบบ hard copy
และ soft file ซึ่งมีทั้งประเภท เอกสาร (document) หรือ บันทึก (record) ตามที่แต9ละขอกําหนดระบุไว
3.12 หน9วยกํากับดูแล หมายถึง หน9วยงานที่ดําเนินกิจกรรมการกํากับดูแลผลิตภัณฑ(สุขภาพ
3.13 กิจกรรมการกํากับดูแล หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับ
- การอนุญาต ขึ้นทะเบียน อนุมัติ จดทะเบียน จดแจง รับแจง ออกเอกสารการกํากับดูแล
รับรองระบบการจัดการ
- การเฝoาระวังและติดตามผล แกไข พักใช ยกเลิก เพิกถอน แจงเตือนอันตราย เรียกคืน
ผลิตภัณฑ(สุขภาพ ต9ออายุ
3.14 เอกสารการกํากับดูแล หมายถึง หนังสือสําคัญที่ใหไวเป#นหลักฐานเพื่อแสดงว9าผลิตภัณฑ(สุขภาพ
สถานประกอบการ หรือกระบวนการนั้น เป#นไปตามขอกําหนดของกิจกรรมการกํากับดูแล (ดูขอ 3.13)
3.15 การอนุญาต หมายถึง การอนุญาตผลิตภัณฑ(สุขภาพ สถานประกอบการ โฆษณา และการใชฉลาก
3.16 การขึ้นทะเบียน หมายถึง การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ(สุขภาพหรือตํารับผลิตภัณฑ(สุขภาพ
3.17 การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติแบบ สูตร โครงร9าง รายงาน ผลิตภัณฑ(สุขภาพหรือวัตถุเจือปน
3.18 การจดทะเบียน หมายถึง การจดทะเบียนผลิตภัณฑ(สุขภาพหรือสถานประกอบการ ซึ่งอาจมี
การประเมินหรือไม9มีก็ได
3.19 การจดแจง หมายถึง การจดแจงผลิตภัณฑ(สุขภาพ
3.20 การรับแจง หมายถึง การรับแจงการดําเนินการหรือการรับแจงรายละเอียดผลิตภัณฑ(สุขภาพ
การผลิต นําเขา ซึ่งอาจมีการประเมินหรือไม9มีก็ได
3.21 การรับรองระบบการจัดการ หมายถึง การรับรองระบบการจัดการผลิตภัณฑ(สุขภาพหรือสถาน
ประกอบการ ตามมาตรฐานสากล กฎหมาย หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เช9น Good Manufacturing
Practices (GMP), Hazardous Analysis and Critical Control Points (HACCP)
3.22 การติดตามผล หมายถึง การดําเนินการเพื่อประเมินความสอดคลองภายหลังการอนุญาต ขึ้นทะเบียน
อนุมัติ จดทะเบียน จดแจง รับแจง ออกเอกสารการกํากับดูแล รับรองระบบการจัดการ และต9ออายุ
3.23 การแจงเตือนอันตราย หมายถึง การแจงเตือนอันตรายจากผลิตภัณฑ(สุขภาพที่ตรวจพบ หรือมี
ขอสงสัยว9ามีขอบกพร9อง
3.24 การเรียกคืนผลิตภัณฑ(สุขภาพ หมายถึง การเรียกคืนผลิตภัณฑ(สุขภาพที่ตรวจพบหรือมีขอสงสัย
ว9ามีขอบกพร9องที่มีอยู9ในตลาดอย9างเร9งด9วน
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3.25 การประเมิน หมายถึง การประเมินความสอดคลองของการดําเนินงานต9างๆ เทียบกับขอกําหนด
การกํากับดูแล เช9น การทดสอบตัวอย9าง การตรวจสอบ การตรวจประเมินสถานที่/การบริการ การประเมิน
จากแบบ/ขอมูล
3.26 รูปแบบการกํากับดูแล หมายถึง ระบบการกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ(สุขภาพเฉพาะ
ซึ่งตองประยุกต(ใชขอกําหนดเฉพาะ กฎระเบียบเฉพาะ และขั้นตอนการดําเนินงานเดียวกัน
3.27 ขอบข9ายการกํากับดูแล หมายถึง การกําหนด
- ผลิตภัณฑ(สุขภาพ สถานประกอบการ หรือกระบวนการ ที่ไดรับการกํากับดูแล
- รูปแบบการกํากับดูแลที่นํามาประยุกต(ใช
- มาตรฐานที่ใชพิจารณาความสอดคลองของผลิตภัณฑ(สุขภาพ สถานประกอบการ หรือ
กระบวนการ
3.28 ผลิตภัณฑ(สุขภาพ หมายถึง ยา ยาเสพติดใหโทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต9อจิตและประสาท เครื่องมือแพทย(
เครื่องสําอาง วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข และอาหาร ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุดิบของผลิตภัณฑ(
เหล9านี้ดวย
3.29 ความเป#นกลาง หมายถึง การแสดงใหเห็นขอเท็จจริงที่เป#นรูปธรรม ความอิสระ การไม9มีส9วนได
ส9วนเสีย ปราศจากอิทธิพลใดๆ ที่ส9งผลเสียต9อกิจกรรมการกํากับดูแล
3.30 การเป#นที่ปรึกษา หมายถึง กิจกรรมการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุญาต ขึ้นทะเบียน อนุมัติ
จดทะเบียน จดแจง รับแจง ออกเอกสารการกํากับดูแล รับรองระบบการจัดการ ซึ่งลักษณะและขอบเขตของงาน
จะเป#นไปตามขอตกลงที่ใหไวร9วมกันกับผูรับบริการ โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนินงานที่ชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์
3.31 การรองเรียน หมายถึง การรองเรียนเกี่ยวกับขอบกพร9องของ
- ผูประกอบการหรือผลิตภัณฑ(สุขภาพที่ไดรับการกํากับดูแลจาก อย.
- บุคลากรของ อย. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ผูประเมิน ผูรับจางช9วง
หน9วยงานที่ทําขอตกลงร9วมหรือไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทน
3.32 การอุทธรณ( หมายถึง การไม9เห็นดวยต9อผลการพิจารณาตัดสินหรือมาตรการใดๆ ที่ผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายกําหนด หรือมีปxญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ และตองการใหมีการทบทวนซ้ํา

4 บริบทขององคกร
4.1 การทําความเขาใจกับองคกรและบริบทขององคกร
4.1.1 อย. ตองพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับเปoาประสงค(และกลยุทธ(ขององค(กร
โดยตองติดตามและทบทวนขอมูลเหล9านี้
หมายเหตุ: - ประเด็น หมายถึง ปxจจัยทางบวกและลบ หรือขอมูลที่ใชในการพิจารณา
- ประเด็นภายนอก เช9น กฎหมาย เทคโนโลยี คู9แข9ง ตลาด วัฒนธรรม สังคม สภาพเศรษฐกิจ
- ประเด็นภายใน เช9น คุณค9า วัฒนธรรม ความรู สมรรถนะขององค(กร
4.1.2 อย. ตองสามารถรับผิดชอบทางกฎหมายในทุกกิจกรรมการกํากับดูแลผลิตภัณฑ(สุขภาพ รวมถึง
มีขอตกลงที่มีผลบังคับตามกฎหมายเพื่อรองรับกิจกรรมการกํากับดูแล ซึ่งตองครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ
ของหน9วยกํากับดูแลและผูรับบริการ
4.2 การทําความเขาใจกับความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
อย. ตองพิจารณาผูมีส9วนไดส9วนเสียที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพและขอกําหนดต9างๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผูมีส9วนไดส9วนเสียนั้น โดยตองติดตามและทบทวนขอมูลเหล9านี้
หมายเหตุ: ผูมีส9วนไดส9วนเสีย ไดแก9 ผูรับบริการ ผูบริโภค ผูขาย/ผูกระจายสินคา/ผูจัดจําหน9าย ภาครัฐ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามห9วงโซ9อุปทาน
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4.3 การกําหนดขอบขายระบบคุณภาพ
อย. ตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงถึงขอบเขตทางกายภาพและการประยุกต(ใชระบบคุณภาพตามที่
กําหนดในขอบข9ายของกระบวนการ ซึ่งตองประกอบดวยขอมูล ดังนี้
1) ประเด็นภายนอกและภายใน ตามขอ 4.1
2) ขอกําหนดของผูมีส9วนไดส9วนเสีย ตามขอ 4.2
3) ชนิดของผลผลิตและบริการของ อย.
4) เหตุผลในการขอละเวนขอกําหนดใด ซึ่งการขอละเวนตองไม9ส9งผลกระทบกับผลผลิตและบริการ
ที่อาจมีผลต9อความพึงพอใจของผูรับบริการ
4.4 ระบบคุณภาพและกระบวนการ
4.4.1 อย. ตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษาไว และปรับปรุงระบบคุณภาพอย9างต9อเนื่อง รวมถึงกําหนด
กระบวนการและความสัมพันธ(ของกระบวนการต9างๆ ที่จําเป#น ใหสอดคลองตามขอกําหนดฉบับนี้ และตองกําหนด
ขอมูล ดังนี้
1) ปxจจัยนําเขา (input) และผลผลิต (output) ของกระบวนการ
2) ลําดับขั้นและความสัมพันธ(ของกระบวนการ
3) เกณฑ( วิธีการ การวัด และตัวชี้วัดของกระบวนการ
4) ทรัพยากรที่จําเป#น
5) หนาที่ความรับผิดชอบของกระบวนการ
6) ความเสี่ยงและโอกาสตามขอ 6.1
7) การประเมินกระบวนการตามความเหมาะสม
8) การปรับปรุงกระบวนการและระบบคุณภาพ
4.4.2 อย. ตองจัดทําเอกสารและจัดเก็บบันทึกที่จําเป#น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกระบวนการ
และแสดงใหเห็นว9ามีการนํากระบวนการไปปฏิบัติ

5 ความเป2นผูนํา
5.1 ความเป2นผูนําและความมุงมั่น
5.1.1 บททั่วไป
ผูบริหารสูงสุดตองแสดงใหเห็นถึงความเป#นผูนําและความมุ9งมั่นต9อระบบคุณภาพ ดังนี้
1) รับผิดชอบต9อประสิทธิผลของระบบคุณภาพ
2) แสดงใหเห็นว9านโยบายและวัตถุประสงค(คุณภาพสอดคลองกับกลยุทธ(ขององค(กร
3) นําขอกําหนดระบบคุณภาพมาประยุกต(ใชร9วมกับกระบวนการต9างๆ
4) กําหนดทิศทางและส9งเสริมการมีส9วนร9วมของบุคลากรในการผลักดันระบบคุณภาพใหมี
ประสิทธิผล โดยสื่อสารใหเห็นถึงความสําคัญและการปฏิบัติตามขอกําหนด
5) ส9งเสริมแนวคิดเชิงกระบวนการและความเสี่ยง รวมถึงการปรับปรุงอย9างต9อเนื่อง
6) แสดงใหเห็นว9าระบบคุณภาพบรรลุผลตามที่คาดหวังไว โดยมีการจัดเตรียมทรัพยากรที่
จําเป#น
7) มีความมุ9งมั่นต9อความเป#นกลางในกิจกรรมการกํากับดูแล
5.1.2 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
ผูบริหารสูงสุดตองแสดงใหเห็นถึงความมุ9งมั่นในการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ดังนี้
1) มีการพิจารณาขอกําหนดของกฎหมายและผูรับบริการ
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2) มีการกําหนดความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกระทบต9อผลผลิตและบริการ
3) มุง9 สรางความพึงพอใจของผูรับบริการ
5.2 นโยบายคุณภาพ
5.2.1 การกําหนดนโยบายคุณภาพ
ผูบริหารสูงสุดตองจัดทํา ทบทวน และรักษาไวซึ่งนโยบายคุณภาพ โดยตอง
1) เหมาะสมกับบริบทและกลยุทธ(ขององค(กร
2) กําหนดกรอบในการจัดทําและทบทวนวัตถุประสงค(คุณภาพ
3) ประกอบดวยความมุ9งมั่นในการปฏิบัติตามขอกําหนดและการปรับปรุงระบบอย9างต9อเนื่อง
5.2.2 การสื่อสารนโยบายคุณภาพ
ตองจัดทําเป#นเอกสาร โดยมีการสื่อสารใหเกิดความเขาใจและนําไปปฏิบัติภายใน อย. รวมถึง
สื่อสารกับผูมีส9วนไดส9วนเสียตามความเหมาะสม
5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่
5.3.1 ผูบริหารสูงสุดตองมอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ดานระบบคุณภาพ รวมทั้ง
สื่อสารใหเกิดความเขาใจภายในองค(กร เพื่อทําใหมั่นใจว9า
1) ระบบคุณภาพสอดคลองตามขอกําหนดฉบับนี้ และการดําเนินงานของระบบยังคงอยู9
ถึงแมว9าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
2) กระบวนการที่ส9งมอบไดผลผลิตตามที่คาดหวังไว
3) มีการรายงานผลการดําเนินงานของระบบคุณภาพต9อผูบริหารสูงสุด
4) มีการส9งเสริมใหเห็นความสําคัญของผูรับบริการ
5.3.2 หน9วยกํากับดูแลตองมีหลักเกณฑ(ที่เป#นทางการในการแต9งตั้ง รวมถึงระบุอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรและคณะกรรมการที่เกี่ยวของในกระบวนการกํากับดูแล

6 การวางแผน
6.1 การดําเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส
6.1.1 อย. ตองพิจารณาประเด็นในขอ 4.1 ขอกําหนดในขอ 4.2 รวมถึงความเสี่ยงและโอกาส เพื่อ
วางแผนระบบคุณภาพใหสามารถบรรลุผลตามที่คาดหวังไว มีการปoองกันหรือลดผลกระทบดานลบ และมีการ
ปรับปรุงอย9างต9อเนื่อง
6.1.2 อย. ตองวางแผนดําเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิด รวมถึงวิธีการนํากระบวนการ
ต9างๆ ไปปฏิบัติ และการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการ โดยตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจมีต9อผลผลิต
และบริการ
6.1.3 หน9วยกํากับดูแลตองชี้บ9งความเสี่ยงต9อความเป#นกลาง รวมถึงความเสี่ยงต9างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการกํากับดูแล หรือจากความสัมพันธ(ขององค(กร หรือของบุคลากร และตองแสดงใหเห็นวิธีการกําจัด
หรือลดความเสี่ยงดังกล9าวใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งความเสี่ยงต9อความเป#นกลาง เช9น ความโปร9งใสจากการคัดสรร
ผูเขาร9วมประชุม, การรักษาความลับ, การมีส9วนไดส9วนเสีย, ความเป#นเจาของ, การใชทรัพยากรร9วมกัน, สัญญา
หมายเหตุ: - การจัดการความเสี่ยง เช9น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง, การทําความเสี่ยงนั้นใหกลายเป#นโอกาส, การขจัดสาเหตุ
ของความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงโอกาสเกิดหรือความรุนแรง, การแบ9งความเสี่ยง, การยอมรับความเสี่ยง
- โอกาส สามารถนําไปสู9ทักษะใหม9 ผลิตภัณฑ(ใหม9 ตลาดใหม9 ผูรับบริการใหม9 คู9คาใหม9 เทคโนโลยีใหม9 ความ
พึงพอใจของผูรับบริการที่เพิ่มขึ้น
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6.2 วัตถุประสงคคุณภาพและการวางแผนเพื่อใหบรรลุผล
6.2.1 วัตถุประสงค(คุณภาพตองจัดทําเป#นเอกสาร โดยตอง
1) สอดคลองกับนโยบายคุณภาพ ผลผลิตและบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ และ
ขอกําหนดที่ประยุกต(ใช
2) สามารถวัดไดและมีการติดตามผล
3) มีการสื่อสารและปรับใหทันสมัยตามความเหมาะสม
6.2.2 ในการวางแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค(คุณภาพ ตองพิจารณาว9า จะทําอะไร ใชทรัพยากรอะไร
ใครรับผิดชอบ เสร็จเมื่อไร และประเมินผลอย9างไร
6.3 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
อย. ตองพิจารณาความจําเป#นในการเปลี่ยนแปลงระบบคุณภาพ (ขอ 4.4) โดยตองวางแผนและทํา
อย9างเป#นระบบ รวมทั้งตองพิจารณา
1) วัตถุประสงค(ของการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของผลกระทบ
2) การบูรณาการระบบคุณภาพ
3) ทรัพยากรที่จําเป#น
4) การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

7 การสนับสนุน
7.1 ทรัพยากร
7.1.1 บททั่วไป
อย. ตองจัดหาทรัพยากรที่จําเป#นสําหรับการจัดทําและปรับปรุงระบบคุณภาพ รวมถึงพิจารณา
ทรัพยากรที่มีอยู9และทรัพยากรที่ตองการจากภายนอก
7.1.2 บุคลากร
7.1.2.1 อย. ตองจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถตามงานที่ปฏิบัติตามความจําเป#นและเพียงพอ
ต9อการปฏิบัติงาน
7.1.2.2 หน9วยกํากับดูแลตองจัดทําคู9มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure) เกี่ยวกับการ
จัดการความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการกํากับดูแล ซึ่งประกอบดวย
1) การกําหนดเกณฑ(ความสามารถของบุคลากรแต9ละหนาที่ความรับผิดชอบ
โดยคํานึงถึงรูปแบบการกํากับดูแล
2) การชี้บ9งความจําเป#นในการฝzกอบรมและจัดแผนการฝzกอบรม (ตามความจําเป#น)
3) การแสดงใหเห็นว9าบุคลากรมีความสามารถในหนาที่ความรับผิดชอบที่ดําเนินการ
ตามที่กําหนด
4) การมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรอย9างเป#นทางการ
5) การติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยตองจัดเก็บบันทึกของบุคลากร เช9น ชื่อและที่อยู9, ผูบังคับบัญชาและตําแหน9ง,
วุฒิการศึกษา, ประสบการณ(, การฝzกอบรม, การประเมินความสามารถ, การติดตามผลการปฏิบัติงาน, อํานาจ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย, วันที่ล9าสุดที่ปรับปรุงบันทึกใหทันสมัย
7.1.2.3 บุคลากรของหน9วยกํากับดูแลตองลงนามในสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ เพื่อแสดง
ความเป#นอิสระจากการคาและส9วนไดส9วนเสียอื่นๆ
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7.1.2.4 บุคลากรที่สามารถเขาถึงขอมูลของผูรับบริการ ตองลงนามในสัญญารักษาความลับ
หรือวิธีการอื่นใดที่ทําใหมั่นใจเพียงพอในการรักษาความลับของขอมูลที่เกิดจากกิจกรรมการกํากับดูแล ยกเวน
เมื่อมีการรองขอตามกฎหมาย หรือกําหนดในรูปแบบการกํากับดูแล
7.1.3 โครงสรางพื้นฐาน
อย. ตองจัดหาและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานที่จําเป#นสําหรับการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึง
อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกต9างๆ, อุปกรณ( ฮาร(ดแวร( ซอฟต(แวร(, การขนส9ง, เทคโนโลยีการสื่อสารและ
ระบบขอมูล
7.1.4 สภาพแวดลอมสําหรับการดําเนินงาน
อย. ตองจัดหาสภาพแวดลอมที่จําเป#นสําหรับการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงคนและปxจจัยทาง
กายภาพ เช9น
- สภาพสังคม (เช9น การไม9เลือกปฏิบัติ, ความสงบ, การไม9เผชิญหนา)
- สภาพจิตใจ (เช9น การลดความตึงเครียด, การปoองกันความอ9อนลา, การปoองกันดานอารมณ()
- สภาพแวดลอม (เช9น อุณหภูมิ, ความรอน, ความชื้น, แสง, การระบายอากาศ, สุขภาพ, เสียง)
7.1.5 ทรัพยากรที่ใชในการเฝ<าระวังและตรวจวัด
7.1.5.1 บททั่วไป
อย. ตองจัดหาทรัพยากรที่จําเป#น เหมาะสม เที่ยงตรง แม9นยํา เพื่อใหผลลัพธ(มี
ความน9าเชื่อถือ และตองจัดเก็บบันทึกไวเป#นหลักฐานแสดงความเหมาะสมกับวัตถุประสงค(การใชงาน
7.1.5.2 การสอบกลับไดของการวัด
เครื่องมือที่ใชวัดตอง
1) ไดรับการทวนสอบ (verified) หรือสอบเทียบ (calibrated) ตามช9วงเวลาที่
กําหนดหรือก9อนการใชงาน โดยเทียบกับมาตรฐานการวัดระดับชาติหรือระดับสากลได กรณีที่ไม9มีมาตรฐาน
เหล9านั้นอยู9 ตองจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับหลักเกณฑ(ที่ใชในการทวนสอบหรือสอบเทียบไว
2) มีการชี้บ9งสถานะของการสอบเทียบ
3) ไดรับการปoองกันการปรับแต9ง ความเสียหาย หรือความเสื่อมสภาพ ที่อาจมีผล
ต9อสถานะการสอบเทียบและผลของการวัด
เมื่อพบว9าเครื่องมือวัดไม9เหมาะสมต9อการใชงาน ตองพิจารณาความถูกตองของ
ผลการวัดก9อนหนานี้ และดําเนินการแกไขตามความเหมาะสม
7.1.6 ความรูขององคกร
อย. ตองกําหนดความรูที่จําเป#นสําหรับการดําเนินงาน โดยตองเก็บรักษาและนําไปใชตาม
ความจําเป#น และเมื่อมีความจําเป#นหรือแนวโนมในการเปลี่ยนแปลง ตองดําเนินการตามพื้นฐานความรูในปxจจุบัน
และพิจารณาเพิ่มเติมองค(ความรูที่จะไดรับและปรับใหทันสมัย
หมายเหตุ: ความรูองค(กร คือ ความรูเฉพาะสําหรับองค(กร ซึ่งไดมาจากประสบการณ( เป#นขอมูลที่ใชและแบ9งปxน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค(ขององค(กร โดยอยู9บนพื้นฐานของ
- แหล9งภายใน (เช9น ทรัพย(สินทางปxญญา, การเรียนรูจากประสบการณ(, การเรียนรูจากความผิดพลาดหรือ
ความสําเร็จของโครงการ, ความรูที่ไม9ไดเป#นเอกสาร, ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ)
- แหล9งภายนอก (เช9น มาตรฐาน, สถาบันการศึกษา, การประชุม, ความรูจากผูรับบริการหรือผูใหบริการภายนอก)
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7.2 ความสามารถ
1) ตองกําหนดความสามารถที่จําเป#นของบุคลากรที่ทํางานภายใตการควบคุมของ อย.
2) แสดงใหเห็นว9าบุคลากรมีความสามารถบนพื้นฐานการศึกษา การฝzกอบรม หรือประสบการณ(ที่
เหมาะสม
3) ดําเนินการใหบุคลากรมีความสามารถที่จําเป#นและประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการนั้น เช9น
การฝzกอบรม, การใหคําปรึกษาหรือมอบหมายงาน, การว9าจางหรือใชบุคลากรที่มีความสามารถ
4) จัดเก็บบันทึกที่เป#นหลักฐานเกี่ยวกับความสามารถนั้น
7.3 ความตระหนัก
อย. ตองแสดงใหเห็นว9าบุคลากรมีความตระหนักในประเด็น ดังนี้
1) นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค(คุณภาพ
2) การใหความร9วมมือต9างๆ และประโยชน(จากการปรับปรุงระบบคุณภาพ
3) ผลกระทบจากการไม9ปฏิบัติตามขอกําหนดระบบคุณภาพ
7.4 การสื่อสาร
อย. ตองพิจารณาความจําเป#นของการสื่อสารภายในและภายนอกเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ในประเด็นว9า
สื่อสารอะไร สื่อสารเมื่อไร สื่อสารกับใคร สื่อสารอย9างไร และใครเป#นผูสื่อสาร
7.5 เอกสารสารสนเทศ
7.5.1 บททั่วไป
ระบบคุณภาพของ อย. ตองรวมถึงเอกสารสารสนเทศ ดังนี้
1) เอกสารสารสนเทศตามที่มาตรฐานนี้กําหนด
2) เอกสารสารสนเทศที่ อย. พิจารณาว9าจําเป#น เพื่อใหระบบคุณภาพมีประสิทธิผล
หมายเหตุ: ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสามารถแตกต9างกันไดในแต9ละองค(กร ตามลักษณะ, ขนาด, กิจกรรม, กระบวนการ,
ผลิตภัณฑ(และบริการ, ความซับซอนของกระบวนการและการเชื่อมโยง, ความสามารถของบุคลากร

7.5.2 การจัดทําและทําใหทันสมัย
เมื่อมีการจัดทําหรือปรับปรุงเอกสาร ตองแสดงใหเห็นว9า
1) มีการชี้บ9งและใหคําอธิบาย (เช9น ชื่อเรื่อง, วันที่, ผูจัดทํา, หรือเลขอางอิง)
2) มีการกําหนดรูปแบบ (เช9น ภาษา, รุ9นของโปรแกรมสําเร็จรูป, กราฟ}ก) และสื่อที่นํามาใช
(เช9น กระดาษ, ขอมูลอิเล็กทรอนิกส()
3) มีการทบทวนและอนุมัติอย9างเหมาะสมและเพียงพอ
7.5.3 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ
7.5.3.1 เอกสารสารสนเทศในระบบคุณภาพตองไดรับการควบคุม เพื่อแสดงใหเห็นว9า
1) มีอยู9 (พรอมใช) และเหมาะสมในการนํามาใช
2) ไดรับการปoองกันอย9างเพียงพอ (เช9น การถูกเป}ดเผยความลับ, การนําไปใช
อย9างไม9เหมาะสม หรือทําใหไม9สมบูรณ()
7.5.3.2 การควบคุมเอกสารสารสนเทศตองดําเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้
1) การแจกจ9าย การเขาถึง การแกไข การนํามาใชงาน การจัดเก็บ และการดูแล
โดยการเขาถึงบันทึกตองสอดคลองกับการจัดการดานการรักษาความลับ
2) การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เช9น ควบคุมครั้งที่จัดทํา)
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3) ระยะเวลาจัดเก็บและทําลาย ตองพิจารณาตามกฎหมายและขอตกลงที่ทําไว
เป#นสําคัญ
7.5.3.3 เอกสารสารสนเทศจากภายนอกที่ถูกนํามาใชสําหรับการดําเนินงานระบบคุณภาพ
ตองไดรับการชี้บ9งและควบคุมอย9างเหมาะสม ส9วนเอกสารสารสนเทศที่จัดเก็บไวเป#นหลักฐาน ตองไดรับการปoองกัน
จากการถูกแกไข
7.5.3.4 หน9วยกํากับดูแลตองจัดเก็บบันทึกการตรวจประเมินและรับรองในกิจกรรมการ
กํากับดูแลของผูรับบริการทุกราย รวมถึงผูที่ไดรับการตรวจ รับรอง พักใช หรือเพิกถอน โดยตองจัดเก็บบันทึก
รอบปxจจุบันรวมกับอีก 1 รอบการกํากับดูแล

8 การดําเนินงาน
8.1 การวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
8.1.1 อย. ตองวางแผนและควบคุมกระบวนการที่จําเป#น (ดูขอ 4.4) และดําเนินการตามขอ 6 โดย
1) พิจารณาขอกําหนดสําหรับผลผลิตและบริการ
2) จัดทําเกณฑ(สําหรับกระบวนการและการยอมรับผลผลิตและบริการ รวมถึงกําหนด
ทรัพยากรที่จําเป#น
3) จัดทําและจัดเก็บเอกสารสารสนเทศ
ทั้งนี้ ตองควบคุมแผนที่มีการเปลี่ยนแปลงและทบทวนผลที่เกิดขึ้น และตองแสดงใหเห็นว9ามี
การควบคุมกระบวนการภายนอก (outsourced) (ดูขอ 8.4)
8.2 ขอกําหนดสําหรับผลผลิตและบริการ
8.2.1 การสื่อสารกับผูรับบริการ ตองประกอบดวยขอมูล ดังนี้
1) ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิตและบริการ ขอเสนอ ขอตกลง คําสั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลง
2) ขอมูลตอบกลับจากผูรับบริการ
3) การจัดการต9อทรัพย(สินของผูรับบริการ (ถามี)
4) ขอกําหนดเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ(ฉุกเฉิน
8.2.2 การกําหนดขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลผลิตและบริการ
อย. ตองแสดงใหเห็นว9า มีการระบุถึงขอกําหนดกฎหมาย ขอกําหนดที่ประยุกต(ใช ขอกําหนด
ของผูรับบริการ และสิ่งที่พิจารณาว9ามีความจําเป#น พรอมทั้งสามารถตอบสนองต9อขอกําหนดเหล9านั้น
8.2.3 การทบทวนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลผลิตและบริการ
8.2.3.1 อย. ตองทบทวนขอกําหนดก9อนตกลงส9งมอบผลผลิตและบริการ รวมถึง
1) ขอกําหนดที่กําหนดโดยผูรับบริการ รวมถึงการส9งมอบและหลังการส9งมอบ
2) ขอกําหนดที่ไม9ไดระบุโดยผูรับบริการ แต9จําเป#นสําหรับผูรับบริการหรือตามที่ใชงาน
3) ขอกําหนดของ อย. รวมถึงกฎหมายและขอบังคับของผลผลิตและบริการ
4) สัญญาหรือขอกําหนดการขอรับบริการที่ต9างจากที่แจงไวก9อนหนา ตองดําเนินการ
แกไขและยืนยันก9อนตกลงรับงาน เมื่อไม9ไดใหเอกสารการขอรับบริการไว
8.2.3.2 อย. ตองจัดเก็บบันทึกผลการทบทวนและขอกําหนดใหม9ของผลผลิตและบริการ
8.2.4 การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของผลผลิตและบริการ
อย. ตองแสดงใหเห็นว9าเอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวของไดรับการแกไข และผูเกี่ยวของไดรับทราบ
ขอกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง
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8.3 การออกแบบและพัฒนาผลผลิตและบริการ
8.3.1 บททั่วไป
อย. ตองจัดทํากระบวนการออกแบบและพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อทําใหมั่นใจต9อผลผลิตหรือ
บริการ
8.3.2 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา ตองพิจารณาประเด็น ดังนี้
1) ขอกําหนดของผลผลิตและบริการ ลักษณะ ระยะเวลา ความซับซอนของกิจกรรม
ความตองการของแต9ละขั้นตอน รวมถึงการทบทวน การทวนสอบ และการรับรอง
2) ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
3) ทรัพยากรภายนอกและภายในที่จําเป#น
4) การควบคุมการประสานงานระหว9างบุคคลและส9วนงานที่เกี่ยวของ
5) การมีส9วนร9วมของกลุ9มผูรับบริการและผูบริโภค
6) ความคาดหวังของผูรับบริการหรือผูมีส9วนไดส9วนเสียอื่นๆ
7) เอกสารสารสนเทศที่จําเป#น
8.3.3 ป?จจัยนําเขาในการออกแบบและพัฒนา
1) ขอกําหนดในการใชงาน
2) ขอมูลจากการออกแบบครั้งที่ผ9านๆ มา ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
3) ขอกําหนดดานกฎหมาย มาตรฐานหรือหลักเกณฑ( ระเบียบ ขอบังคับต9างๆ ของ อย.
4) ผลกระทบที่เกิดจากขอบกพร9องของผลผลิตและบริการ
ปxจจัยนําเขาตองเพียงพอ สมบูรณ( และมีความชัดเจน โดยปxจจัยนําเขาที่มีความขัดแยงกัน
ตองไดรับการแกไข ทั้งนี้ ตองจัดเก็บบันทึกขอมูลปxจจัยนําเขาดังกล9าว
8.3.4 การควบคุมการออกแบบและพัฒนา
1) มีการกําหนดผลลัพธ(ที่คาดหวังอย9างชัดเจน
2) มีการทบทวนและทวนสอบว9าผลของการออกแบบและพัฒนาเป#นไปตามขอกําหนด
3) มีการรับรองผล (validation) ว9าผลผลิตและบริการไดผลลัพธ(ตามขอกําหนดหรือ
วัตถุประสงค(ในการใชงานที่ระบุไว
4) ไดดําเนินการที่จําเป#นสําหรับปxญหาที่พบระหว9างการทบทวน ทวนสอบ และรับรองผล
5) มีการจัดเก็บบันทึกของกิจกรรมเหล9านี้
8.3.5 ผลของการออกแบบและพัฒนา
1) สอดคลองกับปxจจัยนําเขา และเพียงพอสําหรับกระบวนการต9อไปในการจัดเตรียม
ผลผลิตและบริการ
2) มีการอางอิงขอกําหนดดานการตรวจวัด ติดตาม และเกณฑ(การยอมรับ (ถามี)
3) ระบุคุณลักษณะที่สําคัญของผลผลิตและบริการ เพื่อการนําไปใชอย9างเหมาะสม
8.3.6 การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพัฒนา
อย. ตองทบทวน ควบคุม และระบุการเปลี่ยนแปลงของการออกแบบและพัฒนา เพื่อไม9ใหมี
ผลกระทบต9อความสอดคลองตามขอกําหนดต9างๆ โดยตองจัดเก็บบันทึก ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพัฒนา
2) ผลการทบทวน และการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
3) การดําเนินการเพื่อปoองกันผลกระทบในเชิงลบ
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8.4 การควบคุมผลผลิตและบริการจากภายนอก
8.4.1 บททั่วไป
อย. ตองแสดงใหเห็นว9า ผลผลิตและบริการ หรือกระบวนการที่จัดหาจากภายนอก เป#นไป
ตามขอกําหนดที่ระบุไว โดยตองดําเนินการควบคุมเมื่อ
1) ผลผลิตและบริการจากภายนอก จะกลายมาเป#นส9วนหนึ่งของ อย.
2) ผลผลิตและบริการจากภายนอก จะส9งตรงไปยังผูรับบริการในนาม อย.
3) กระบวนการหรือส9วนหนึ่งของกระบวนการที่ส9งมอบจากภายนอก เป#นการดําเนินการ
โดย outsource
8.4.2 ประเภทและขอบเขตของการควบคุม
8.4.2.1 อย. ตองควบคุมการดําเนินการและผลลัพธ(ของผูจัดหาจากภายนอก โดยดําเนินการ
ประเมินและคัดเลือกผูจัดหาจากภายนอกตามเกณฑ(ที่ อย. กําหนด เพื่อทวนสอบและทําใหมั่นใจว9ากระบวนการ
ของผูจัดหาจากภายนอกเป#นไปตามขอกําหนด ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงผลกระทบ กฎหมายที่เกี่ยวของ และประสิทธิผล
ของผูจัดหาจากภายนอก
8.4.2.2 หน9วยกํากับดูแลตองจางเหมาช9วง (outsource) กิจกรรมการกํากับดูแลใหเฉพาะ
หน9วยงานที่ปฏิบัติสอดคลองตามมาตรฐานของ อย. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ และตามที่กําหนดในรูปแบบ
การกํากับดูแล เท9านั้น โดยตองทําเป#นเอกสารลายลักษณ(อักษรที่มีผลตามกฎหมาย รวมถึงขอตกลงในการจัดการ
เรื่องรักษาความลับและความมีส9วนไดส9วนเสีย ตลอดจนตองรับผิดชอบต9อกิจกรรมทั้งหมดที่จางช9วงไป ทั้งนี้
การตัดสิน การปฏิเสธ การคืนสิทธิ์ และการลดขอบข9าย ไม9สามารถจางเหมาช9วงได
8.4.2.3 หน9วยกํากับดูแลตองจัดทําคู9มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure) การจางเหมาช9วง
เกี่ยวกับคุณสมบัติ การประเมิน และการติดตามการดําเนินงานของหน9วยงานที่รับจางช9วง รวมถึงมีทะเบียนรายชื่อ
หน9วยงานที่ไดรับการอนุมัติใหรับจางช9วง และแจงใหผูรับบริการทราบล9วงหนาเมื่อจะมีการจางเหมาช9วง
8.4.2.4 การจางเหมาช9วงกิจกรรมการประเมินใหแก9หน9วยงานที่ไม9เป#นอิสระ (เช9น
หองปฏิบัติการทดสอบของผูรับบริการ) ตองแสดงใหเห็นว9าผลการประเมินยังคงความน9าเชื่อถือ พรอมทั้งจัดเก็บ
บันทึกไวเป#นหลักฐาน
8.4.2.5 กรณีที่มอบหมายใหหน9วยงานอื่นดําเนินการแทนในบางกิจกรรมการกํากับดูแล
ตองจัดทําขอตกลงร9วมหรือจัดทําเอกสารมอบอํานาจเป#นลายลักษณ(อักษร
8.4.3 ขอมูลสําหรับผูสงมอบภายนอก
1) ผลผลิตและบริการ กระบวนการ ที่จะส9งมอบ
2) การอนุมัติผลผลิตและบริการ วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือ รวมถึงการส9งมอบผลผลิต
และบริการ
3) ความสามารถและคุณสมบัติที่จําเป#นของบุคลากร
4) ปฏิสัมพันธ(ของผูส9งมอบภายนอกกับ อย.
5) การควบคุมและติดตามสมรรถนะของผูส9งมอบภายนอก
6) กิจกรรมการทวนสอบหรือรับรองผลที่กระทํา ณ สถานที่ของผูส9งมอบภายนอก
8.5 ผลผลิตและบริการ
8.5.1 การควบคุมผลผลิตและบริการ
1) จัดทําเอกสารสารสนเทศที่ระบุคุณลักษณะของผลผลิต บริการ กิจกรรมที่จะส9งมอบ
และผลลัพธ(

12
2) ใชสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมถึงจัดหาทรัพยากรที่ใชในการเฝoาระวัง
และตรวจวัด และดําเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสม
3) แต9งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามที่ตองการ
4) รับรองผลและรับรองผลซ้ํา
5) ปoองกันความผิดพลาดของคน
6) ตรวจสอบ ส9งมอบ และหลังการส9งมอบ
8.5.2 การชี้บงและการสอบกลับ
ในกรณีจําเป#น อย. ตองชี้บ9งสถานะของผลลัพธ(ตามขอกําหนดในการเฝoาระวังและตรวจวัด
ตลอดช9วงการดําเนินงานดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยหากมีขอกําหนดในการสอบกลับได ตองควบคุมการชี้บ9งที่
เป#นลักษณะเฉพาะของกระบวนการนั้นไว และจัดเก็บบันทึกที่จําเป#นต9อการสอบกลับ
8.5.3 ทรัพยสินของผูรับบริการหรือผูสงมอบภายนอก
อย. ตองดูแลทรัพย(สินของผูรับบริการหรือผูส9งมอบภายนอกที่อยู9ในการควบคุมหรือมีการ
นําไปใช ซึ่งตองมีการชี้บ9ง ทวนสอบ ปoองกัน และรักษาทรัพย(สินที่จัดหามา หากพบว9าทรัพย(สินถูกใชอย9างไม9ถูกตอง
สูญหาย เสียหาย หรือไม9เหมาะสมต9อการนําไปใช ตองรายงานใหผูรับบริการหรือผูส9งมอบภายนอกทราบ และ
จัดเก็บบันทึกไว
หมายเหตุ: ทรัพย(สินของผูรับบริการหรือผูส9งมอบภายนอก หมายถึง วัตถุดิบ ส9วนประกอบ อุปกรณ(และเครื่องมือ ทรัพย(สิน
ทางปxญญา และขอมูลส9วนบุคคล

8.5.4 การเก็บรักษา
อย. ตองเก็บรักษาผลลัพธ(ระหว9างการดําเนินงานและส9งมอบบริการตามขอบเขตที่จําเป#น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบรรลุผลตามขอกําหนด
หมายเหตุ: การเก็บรักษา สามารถรวมถึง การชี้บ9ง การเคลื่อนยาย การควบคุมการปนเป~•อน การบรรจุ การจัดเก็บ การส9งต9อหรือ
การขนส9ง และการปoองกัน

8.5.5 กิจกรรมหลังการสงมอบ ตองคํานึงถึง
1) ขอกําหนดกฎหมายและขอบังคับ รวมถึงขอกําหนดของผูรับบริการ
2) ผลอันไม9พึงประสงค(ที่อาจเกิดขึ้น
3) ลักษณะ การใชงาน และอายุของผลผลิตและบริการ
4) ผลตอบกลับจากผูรับบริการ
หมายเหตุ: กิจกรรมหลังการส9งมอบ รวมถึง การรับประกัน บริการบํารุงรักษา การรีไซเคิล การทําลาย

8.5.6 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
อย. ตองทบทวนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่ไม9ไดตั้งใจในขอบเขตที่จําเป#น และตองจัดเก็บ
บันทึกที่ระบุผลของการทบทวนการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ต9อการเปลี่ยนแปลง และการดําเนินการ
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทบทวน
8.6 การสงมอบผลผลิตและบริการ
อย. ตองไม9ส9งมอบผลผลิตและบริการจนกว9าจะดําเนินการตามแผนไดอย9างครบถวน เวนแต9ไดรับ
การอนุมัติโดยผูมีอํานาจหรือผูรับบริการ และตองจัดเก็บบันทึกที่เป#นหลักฐานแสดงความสอดคลองกับเกณฑ(
การยอมรับ รวมถึงการสอบกลับไปยังบุคคลผูมีอํานาจอนุมัติการส9งมอบ
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8.7 การควบคุมผลลัพธที่ไมเป2นไปตามขอกําหนด
8.7.1 อย. ตองแสดงใหเห็นว9ามีการชี้บ9งและควบคุมผลลัพธ(ที่ไม9สอดคลองตามขอกําหนด เพื่อปoองกัน
การนําไปใชงานที่ไม9ถูกตองหรือมีการส9งมอบโดยไม9ไดตั้งใจ โดยตองดําเนินการแกไขที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ขอบกพร9อง (nonconformity) และผลกระทบกับผลผลิตและบริการ รวมถึงเมื่อผลผลิตและบริการที่ไม9เป#นไป
ตามขอกําหนดถูกตรวจพบหลังจากส9งมอบ ระหว9าง หรือหลังการใหบริการ ทั้งนี้ ตองดําเนินการกับผลผลิตและ
บริการที่ไม9สอดคลองตามขอกําหนดตามแนวทาง ดังนี้
1) แกไข คัดแยก จํากัดพื้นที่ ส9งคืน หรือระงับการใช
2) แจงผูรับบริการ
3) ขออนุญาตจากผูมีอํานาจ เพื่อการยอมรับภายใตความยินยอม
และเมื่อผลลัพธ(ที่ไม9สอดคลองต9อขอกําหนดไดรับการแกไขแลว ตองทวนสอบผลลัพธ(นั้น
8.7.2 อย. ตองจัดเก็บบันทึกที่แสดงถึง
1) ลักษณะขอบกพร9อง
2) การดําเนินการกับขอบกพร9อง
3) การยินยอม
4) ผูมีอํานาจตัดสินใจต9อขอบกพร9องนั้น

9 การประเมินสมรรถนะ
9.1 การเฝ<าระวัง การวัด การวิเคราะห และการประเมินผล
9.1.1 บททั่วไป
อย. ตองพิจารณาประเด็นดังต9อไปนี้
1) สิ่งที่ตองการเฝoาระวังและตรวจวัด
2) วิธีการเฝoาระวัง การวัด การวิเคราะห( และการประเมินผล (ตามความเหมาะสม)
3) เวลาที่ตองเฝoาระวัง ตรวจวัด วิเคราะห( และประเมินผล
โดยตองประเมินประสิทธิผลของระบบคุณภาพ และตองจัดเก็บบันทึกที่เหมาะสมไวเป#นหลักฐาน
9.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
อย. ตองติดตามการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยอาจใชวิธีการต9างๆ เช9น
การสํารวจความพึงพอใจ, ขอมูลยอนกลับในเรื่องผลผลิตหรือบริการที่ส9งมอบ, การประชุมร9วมกัน, คําชมเชย,
การเรียกรองค9าชดเชย และรายงานจากผูส9งมอบ
9.1.3 การวิเคราะหและประเมินผล
อย. ตองวิเคราะห(และประเมินผลขอมูลที่ไดจากการเฝoาระวังและตรวจวัด และนํามาใชเพื่อ
ประเมิน ดังนี้
1) การบรรลุผลตามขอกําหนดของผลผลิตและบริการ
2) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
3) สมรรถนะและประสิทธิผลของระบบคุณภาพ
4) การนําแผนไปปฏิบัติอย9างมีประสิทธิผล
5) ประสิทธิผลของการดําเนินการต9อความเสี่ยงและโอกาส
6) สมรรถนะของการส9งมอบภายนอก
7) ความจําเป#นในการปรับปรุง
หมายเหตุ: วิธีการวิเคราะห(ขอมูล สามารถรวมถึงเทคนิคทางสถิติ
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9.2 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
9.2.1 อย. ตองดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามช9วงเวลาที่วางแผนไว อย9างนอยปปฏิทินละ
1 ครั้ง โดยตองดําเนินการ ดังนี้
1) วางแผนและจัดทําโปรแกรมการตรวจ
2) กําหนดเกณฑ(และขอบข9ายการตรวจ
3) คัดเลือกผูตรวจและดําเนินการตรวจ
4) รายงานผลการตรวจต9อผูบริหาร
5) ปฏิบัติการแกไขโดยไม9ชักชา
6) จัดเก็บเอกสารสารสนเทศไวเป#นหลักฐาน
9.3 การทบทวนโดยฝEายบริหาร
9.3.1 บททั่วไป
ผูบริหารสูงสุดตองดําเนินการทบทวนระบบคุณภาพตามแผนที่วางไว เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความเหมาะสม ความมีประสิทธิผล และความสอดคลองกับทิศทางกลยุทธ(ของ อย.
9.3.2 ขอมูลสําหรับการทบทวนโดยฝEายบริหาร
1) สถานะของการดําเนินการทบทวนครั้งที่ผ9านมา
2) การเปลี่ยนแปลงในประเด็นทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพ
3) ขอมูลสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบคุณภาพ รวมถึงแนวโนมจาก
3.1) ความพึงพอใจของผูรับบริการและขอมูลยอนกลับจากผูมีส9วนไดส9วนเสียต9างๆ
3.2) ระดับของการบรรลุถึงวัตถุประสงค(คุณภาพ
3.3) สมรรถนะของกระบวนการและการบรรลุผลตามขอกําหนดของผลผลิตและบริการ
3.4) ความไม9สอดคลองและการปฏิบัติการแกไข
3.5) ผลของการเฝoาระวัง ติดตาม และตรวจวัด
3.6) ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในและภายนอก (ถามี)
3.7) สมรรถนะของผูส9งมอบภายนอก
4) ความเพียงพอของทรัพยากร
5) ประสิทธิผลของการดําเนินการต9อความเสี่ยงและโอกาส
6) โอกาสในการปรับปรุง
สําหรับหน9วยกํากับดูแล ตองนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้
7) การรักษาความเป#นกลาง
8) การอุทธรณ(และการรองเรียน
9.3.3 ผลจากการทบทวนโดยฝEายบริหาร
ตองรวมถึงการตัดสินใจและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นดังต9อไปนี้
1) โอกาสในการปรับปรุง
2) ความจําเป#นในการเปลี่ยนแปลงระบบคุณภาพ
3) ทรัพยากรที่ตองการ
โดยตองจัดเก็บบันทึกเพื่อเป#นหลักฐานของผลการทบทวน

15

10 การปรับปรุง
10.1 บททั่วไป
อย. ตองกําหนดและคัดเลือกโอกาสในการปรับปรุงที่จําเป#น ซึ่งประกอบดวยขอมูล ดังนี้
1) การปรับปรุงผลผลิตและบริการใหสอดคลองกับขอกําหนดและความคาดหวังในอนาคต
2) การแกไข ปoองกัน หรือลดผลกระทบอันไม9พึงประสงค(
3) การปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบคุณภาพ
หมายเหตุ: ตัวอย9างการปรับปรุง สามารถรวมถึง การแกไข การปฏิบัติการแกไข การปรับปรุงอย9างต9อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง
แบบกาวกระโดด นวัตกรรม และการปรับโครงสรางองค(กร

10.2 ความไมสอดคลองและการปฏิบัติการแกไข
10.2.1 เมื่อพบความไม9สอดคลองหรือมีขอรองเรียนเกิดขึ้น อย. ตองดําเนินการ ดังนี้
1) ดําเนินการต9อความไม9สอดคลองนั้น รวมถึงควบคุมและแกไข และ/หรือ จัดการกับ
ผลกระทบที่ตามมา (ถาทําได)
2) ประเมินความจําเป#นในการกําจัดสาเหตุของความไม9สอดคลอง เพื่อไม9ใหเกิดซ้ํา หรือ
เกิดขึ้นที่อื่นๆ โดย
2.1) ทบทวนและวิเคราะห(ความไม9สอดคลอง
2.2) พิจารณาสาเหตุของความไม9สอดคลอง
2.3) พิจารณาความไม9สอดคลองที่คลายคลึงกันที่อาจมีอยู9 หรือมีแนวโนมจะเกิดขึ้น
3) ดําเนินการที่จําเป#น
4) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไข
5) ปรับปรุงความเสี่ยงและโอกาสที่ไดพิจารณาระหว9างการวางแผนใหทันสมัยตามความจําเป#น
6) ปรับปรุงระบบคุณภาพ (ถาจําเป#น)
ทั้งนี้ การปฏิบัติการแกไขตองเหมาะสมกับความไม9สอดคลองที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ: - ในบางสถานการณ(ก็ไม9สามารถกําจัดสาเหตุของความไม9สอดคลองได
- การปฏิบัติการแกไข สามารถลดโอกาสในการเกิดซ้ําไปสู9ระดับที่ยอมรับได

10.2.2 อย. ตองจัดเก็บบันทึกเพื่อเป#นหลักฐานแสดงลักษณะความไม9สอดคลองและผลของการ
ปฏิบัติการแกไข
10.3 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
อย. ตองมีการปรับปรุงอย9างต9อเนื่องที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลต9อระบบคุณภาพ โดย
ตองพิจารณาผลจากการวิเคราะห(และประเมิน รวมถึงผลจากการทบทวนของฝ€ายบริหาร เพื่อพิจารณาความจําเป#น
หรือโอกาสในการปรับปรุงอย9างต9อเนื่อง
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ภาคผนวก
ขอกําหนดการกํากับดูแล
รายละเอียดเฉพาะสําหรับหนวยกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
1 ความเป2นกลาง
1.1 หน9วยกํากับดูแลตองดําเนินกิจกรรมการกํากับดูแลดวยความเป#นกลางและเป#นอิสระจากแรงกดดัน
ที่ส9งผลกระทบต9อความเป#นกลาง โดยตองกําหนดนโยบายและหลักการเกี่ยวกับความเป#นกลางของกิจกรรมการ
กํากับดูแล รวมทั้งตองไม9เสนอหรือบริการใหคําปรึกษาแก9ผูรับบริการของตน ทั้งนี้ ไม9รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหว9างกัน เช9น การอธิบายสิ่งที่พบ, การชี้แจงขอกําหนดใหชัดเจน เป#นตน
1.2 หน9วยกํากับดูแลตองไม9เสนอหรือตรวจประเมินคุณภาพภายในใหแก9ผูรับบริการที่ไดรับการรับรอง
จากตนเอง รวมถึงไม9จางบริษัทที่ปรึกษาระบบการจัดการทําการตรวจประเมิน
หมายเหตุ: การลดความเสี่ยงที่ยอมรับได คือ ตองไม9ใหการรับรองแก9ผูรับบริการที่ไปตรวจประเมิน/ไม9ใชบริการผูตรวจประเมิน
รายนั้น ภายใน 2 ป นับจากการตรวจประเมิน/ใหการปรึกษา แลวเสร็จ

1.3 บุคลากรที่เป#นที่ปรึกษาระบบการจัดการใหผูรับบริการ ตองไม9ร9วมในการตรวจประเมินหรือการ
รับรอง อย9างนอย 2 ป นับจากใหการปรึกษาแลวเสร็จ
1.4 หน9วยกํากับดูแลตองไม9เสนอกิจกรรมของตนเชื่อมโยงกับบริษัทที่ปรึกษาระบบการจัดการ
รวมทั้งไม9ระบุหรืออางว9าการรับรองจะเร็วขึ้น ง9ายขึ้น หากใชบริษัทที่ปรึกษา ทั้งนี้ หากถูกบริษัทที่ปรึกษาระบุ
หรือแอบอาง ตองดําเนินการแกไข
1.5 หน9วยกํากับดูแลตองมีอํานาจในการแต9งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการที่เกี่ยวของในกระบวนการ
รับรอง โดยตองมีองค(ประกอบสมดุลของผูแทนผูมีส9วนไดส9วนเสียที่สําคัญ และไม9มีกลุ9มใดครอบครองเสียงขางมาก
รวมถึงตองเป#นอิสระจากการคา การเงิน และอื่นๆ ที่มีผลต9อการตัดสิน ทั้งนี้ ตองมีหลักเกณฑ(ที่เป#นทางการในการ
แต9งตั้งหนาที่ความรับผิดชอบและการดําเนินงานใหเป#นไปตามกฎหมาย

2 การไมเลือกปฏิบัติ
นโยบายและขั้นตอนการดําเนินงานของหน9วยกํากับดูแลตองไม9เลือกปฏิบัติ ไม9ใชขั้นตอนการดําเนินงาน
เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการเขาถึงของผูรับบริการ โดยตองกําหนดเงื่อนไขการเขาถึงกระบวนการรับรองใหชัดเจน
ไม9ตั้งเงื่อนไขที่ไม9สมควร และแจงใหผูยื่นคําขอทราบก9อนใหบริการ ทั้งนี้ ใหเป#นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ: หน9วยกํากับดูแลสามารถปฏิเสธผูยื่นคําขอได หากพบเหตุผล เช9น ผูยื่นคําขอมีส9วนร9วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย มีประวัติ
พบความไม9สอดคลองซ้ําๆ หรือประเด็นอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

3 การรักษาความลับ
หน9วยกํากับดูแลตองจัดทําขอตกลงที่มีผลทางกฎหมาย เพื่อรับผิดชอบต9อขอมูลที่ไดรับหรือเกิดขึ้น
ระหว9างดําเนินกิจกรรมการกํากับดูแล รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการที่ไดรับมาจากแหล9งอื่น เช9น จากผูรองเรียน
ผูควบคุมกฎหมาย และตองจัดทําในทุกระดับของโครงสรางองค(กร รวมทั้งคณะกรรมการ หน9วยงาน หรือบุคคล
ภายนอก โดยตองดําเนินการรักษาความลับและแจงใหผูรับบริการทราบล9วงหนาก9อนที่จะมีการเป}ดเผยขอมูลนั้น
ต9อสาธารณะ ยกเวนกรณีที่ผูรับบริการยินยอมหรือมีกฎหมายกําหนด
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4 ขอมูลที่เปIดเผยตอสาธารณะ
หน9วยกํากับดูแลตองจัดเก็บขอมูลและทําใหเขาถึงไดเมื่อไดรับการรองขอขอมูล ดังนี้
4.1 รูปแบบการกํากับดูแล รวมถึงขั้นตอนการประเมิน กฎระเบียบและขั้นตอนการให การคงไว
การขยายขอบข9ายหรือลดขอบข9าย การพักใช การเพิกถอน การปฏิเสธการกํากับดูแล
4.2 ค9าบริการสําหรับผูยื่นคําขอ
4.3 คําอธิบายสิทธิและหนาที่ของผูยื่นคําขอและผูไดรับการกํากับดูแล รวมถึงขอกําหนด ขอบังคับ
หรือขอจํากัดในการใชชื่อหน9วยกํากับดูแลและเครื่องหมายการกํากับดูแล และการอางถึงการกํากับดูแลที่ไดรับ
4.4 ขั้นตอนการรองเรียนและอุทธรณ(

5 ขอกําหนดดานกระบวนการ
หน9วยกํากับดูแลตองดําเนินการตามรูปแบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ(สุขภาพ ดังรายละเอียดในเอกสาร
สนับสนุน (support document) รหัสเอกสาร SD-FDA-T-1 ซึ่งอางอิงตามแนวทางทั่วไปสําหรับการพัฒนา
รูปแบบการรับรองในมาตรฐาน ISO/IEC 17067:2013
5.1 การรับคําขอ
หน9วยกํากับดูแลตองไดรับขอมูลที่จําเป#นครบถวนตามรูปแบบการกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เช9น
ผลิตภัณฑ(สุขภาพที่จะขอรับการกํากับดูแล, มาตรฐานที่ขอรับการกํากับดูแล, รายละเอียดทั่วไปของผูรับบริการ,
ขอมูลเกี่ยวกับขอบข9ายที่จะขอรับการกํากับดูแล, ขอมูลเกี่ยวกับการจางช9วงของลูกคาที่มีผลต9อความสอดคลอง
กับขอกําหนด, ขอมูลอื่นๆ ที่จําเป#น
5.2 การทบทวนคําขอ
หน9วยกํากับดูแลตองทบทวนขอมูลที่ไดจากการรับคําขอ หากตองการใชผลที่เคยใหการรับรอง
ในกิจกรรมการกํากับดูแลแก9ผูรับบริการรายนั้นมาก9อนหรือผลที่ใหแก9ผูรับบริการรายอื่นมาก9อน เพื่อละเวน
กิจกรรมการกํากับดูแลใดๆ ตองอางอิงการรับรองในกิจกรรมการกํากับดูแลที่มีอยู9เดิมในบันทึกและใหเหตุผล
ในการละเวนแก9ผูรับบริการเมื่อมีการรองขอ
5.3 การประเมิน
5.3.1 หน9วยกํากับดูแลตองจัดทําแผนการประเมินตามคุณลักษณะที่กําหนดในรูปแบบการกํากับ
ดูแลและขอกําหนดผลิตภัณฑ(สุขภาพ ซึ่งอาจเป#นแผนทั่วไปที่ใชกับทุกกิจกรรม หรือเป#นแผนงานดานระบบคุณภาพ
หรือเป#นแผนที่ระบุแต9กิจกรรมเฉพาะ
5.3.2 หน9วยกํากับดูแลตองประเมินผูรับบริการ สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ(สุขภาพ หรือระบบ
การจัดการเทียบกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมตามขอบข9ายที่ระบุในคําขอ และเทียบกับหลักเกณฑ(เงื่อนไข
ที่กําหนด รวมถึงตองแจงรายงานเกี่ยวกับผลการประเมินใหผูรับบริการทราบ โดยระบุขอบกพร9องที่ตองแกไข
การประเมินหรือการทดสอบเพิ่มเติม และเมื่อผูรับบริการสามารถแสดงใหเห็นว9าไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หน9วยกํากับดูแลจะดําเนินการซ้ําเฉพาะขั้นตอนที่จําเป#น
5.3.3 หน9วยกํากับดูแลตองแต9งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป#นผูประเมิน และตองไม9มี
ส9วนไดส9วนเสียซึ่งกระทบต9อความเป#นกลาง โดยบุคลากรที่เกี่ยวของตองมีเอกสารการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
เพื่อทําใหมั่นใจว9าการประเมินมีความถูกตองและครอบคลุม
5.3.5 ผลจากกิจกรรมการประเมินทั้งหมดตองจัดทําเป#นเอกสารก9อนดําเนินการทบทวน
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5.4 การทบทวน
5.4.1 หน9วยกํากับดูแลตองมอบหมายบุคลากรอย9างนอย 1 คน ซึ่งไม9เกี่ยวของกับกระบวนการ
ประเมิน เพื่อทบทวนขอมูลและผลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการประเมิน
5.4.2 หน9วยกํากับดูแลตองมีเอกสารผลการทบทวนที่ใหนําเรื่องเสนอพิจารณาตัดสินการรับรอง
ในกิจกรรมการกํากับดูแล เวนแต9การทบทวนและตัดสินนั้นมีการดําเนินการไปพรอมๆ กัน โดยบุคคลเดียวกัน
5.5 การตัดสินการรับรองในกิจกรรมการกํากับดูแล
5.5.1 หน9วยกํากับดูแลตองมอบหมายบุคลากรอย9างนอย 1 คน ซึ่งไม9เกี่ยวของกับกระบวนการ
ประเมิน เพื่อตัดสินการรับรองในกิจกรรมการกํากับดูแลบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากการประเมินและขอมูลอื่น
ที่เกี่ยวของ โดยตองรับผิดชอบต9อผลการตัดสิน
5.5.2 หน9วยกํากับดูแลตองบันทึกการตัดสิน รวมทั้งขอมูลหรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่ไดรับจาก
การตรวจประเมินหรือแหล9งอื่น ซึ่งหากพิจารณาไม9ใหการกํากับดูแล ตองแจงผูรับบริการทราบ โดยระบุเหตุผล
ในการตัดสินดังกล9าว
5.5.3 หน9วยกํากับดูแลตองมีนโยบายและคู9มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure) เกี่ยวกับ
การพักใช การเพิกถอน หรือการลดขอบข9ายการกํากับดูแล
5.5.4 หน9วยกํากับดูแลตองพิจารณาและตัดสินใจดําเนินมาตรการที่เหมาะสม เมื่อพบความไม9
สอดคลองตามขอกําหนดในการกํากับดูแลจํานวนมาก ซึ่งสามารถรวมถึงมาตรการ ดังนี้
1) การยกเลิก พักใช เพิกถอน หรือลดขอบข9ายการกํากับดูแล
2) การกํากับดูแลต9อเนื่องภายใตเงื่อนไขเฉพาะของหน9วยกํากับดูแล (เช9น เพิ่มการ
ตรวจติดตามผล)
5.5.5 หากมีการยกเลิก พักใช เพิกถอน หรือลดขอบข9ายการกํากับดูแล หน9วยกํากับดูแลตอง
ปฏิบัติตามที่กําหนดในรูปแบบการกํากับดูแล และตองปรับเปลี่ยนเอกสารการกํากับดูแลที่เป#นทางการตามที่
จําเป#น เพื่อทําใหไม9เกิดการชี้บ9งว9าผลิตภัณฑ(สุขภาพยังคงไดรับการกํากับดูแล และมีการสื่อสารไปยังผูยื่นคําขอ
อย9างชัดเจน ซึ่งผูยื่นคําขอตองหยุดการโฆษณาใดๆ ที่อางอิงถึงผลิตภัณฑ(สุขภาพหรือสถานประกอบการ ระหว9าง
การยกเลิก พักใช หรือเพิกถอน
5.6 เอกสารการกํากับดูแล
5.6.1 หน9วยกํากับดูแลตองใหเอกสารการกํากับดูแลตามที่กฎหมายกําหนดแก9ผูที่ไดรับการกํากับ
ดูแล ซึ่งตองลงนามโดยผูมีอํานาจ
5.6.2 หน9วยกํากับดูแลตองมีขอตกลงที่มีผลทางกฎหมายและวิธีการที่เหมาะสมในการควบคุม
การอางอิงถึงการกํากับดูแล เพื่อใหผูที่ไดรับการกํากับดูแลปฏิบัติตาม หากพบการอางอิงที่ไม9ถูกตองหรือการ
ทําใหเขาใจผิดเกี่ยวกับเอกสารการกํากับดูแล ตองดําเนินการอย9างเหมาะสมตามกฎหมาย
5.7 ทะเบียนรายชื่อผลิตภัณฑที่ไดรับการกํากับดูแล
หน9วยกํากับดูแลตองมีขอมูลผลิตภัณฑ(ที่ไดรับการกํากับดูแล ซึ่งประกอบดวยขอมูลขั้นต่ํา ดังนี้
1) ขอมูลผลิตภัณฑ(สุขภาพที่ไดรับการกํากับดูแล
2) มาตรฐานหรือเอกสารอางอิงอื่นที่ไดรับการกํากับดูแล
3) ขอมูลผูรับบริการ
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5.8 การตรวจติดตามผล
5.8.1 หากในรูปแบบการกํากับดูแลกําหนดใหมีการตรวจติดตามผล หน9วยกํากับดูแลตองตรวจ
ติดตามผลใหครอบคลุมการตัดสินการรับรองในกิจกรรมการกํากับดูแล โดยตองมีการตรวจติดตามผลตามรอบ
เวลา เพื่อทําใหมั่นใจว9ามีการปฏิบัติตามขอกําหนดของกระบวนการและการบริการอย9างต9อเนื่อง
5.8.2 กิจกรรมการตรวจติดตามผล สามารถรวมถึงกิจกรรมดังต9อไปนี้
1) การสุ9มตัวอย9างในทองตลาด เพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ
2) การสุ9มตัวอย9างจากสถานประกอบการ/ด9าน เพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ
3) การตรวจประเมินสถานที่/การบริการ
4) การตรวจประเมินจากขอมูลหลักฐานที่ไดรับจากผูไดรับการกํากับดูแล
5) การตรวจประเมินขอมูลการเฝoาระวังจากแหล9งต9างๆ เช9น รายงานอาการไม9พึงประสงค(
ที่ไดรับจากผูประกอบการและบุคลากรทางการแพทย(, ขอมูลจากหน9วยงานกํากับดูแลดานยาของต9างประเทศที่
เชื่อถือได
5.9 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการกํากับดูแล
5.9.1 หน9วยกํากับดูแลตองแจงใหผูรับบริการและผูเกี่ยวของทราบถึงการประกาศใชหรือ
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดใหม9ในรูปแบบการกํากับดูแลที่ส9งผลกระทบต9อผูรับบริการ และพิจารณาความเห็นของ
ผูมีส9วนไดส9วนเสียก9อน รวมทั้งตองทวนสอบการปฏิบัติของผูรับบริการตามขอกําหนดที่เปลี่ยนแปลง
5.9.2 หน9วยกํากับดูแลตองมีขอตกลงที่มีผลบังคับตามกฎหมาย เพื่อใหผูรับบริการตองแจงการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องที่อาจมีผลกระทบต9อความสอดคลองตามขอกําหนดที่ใชในการกํากับดูแล โดยไม9ชักชา
5.9.3 หน9วยกํากับดูแลตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส9งผลกระทบต9อการกํากับดูแล รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูรับบริการ และตัดสินใจดําเนินมาตรการที่เหมาะสม
5.10 การรองเรียนและการอุทธรณ
5.10.1 หน9วยกํากับดูแลตองมีกระบวนการที่เป#นเอกสารในการดําเนินการกับขอรองเรียนและ
ขออุทธรณ( โดยตองบันทึกและติดตามขอรองเรียนและขออุทธรณ( ตลอดจนดําเนินการแกไขเรื่องดังกล9าว
5.10.2 เมื่อไดรับขอรองเรียนหรือขออุทธรณ(ที่เกี่ยวของกับหน9วยกํากับดูแล ใหดําเนินการรับ
เรื่องอย9างเป#นทางการ โดยตองรับผิดชอบต9อผลการรวบรวมและทวนสอบขอมูลที่จําเป#นเพื่อนําไปสู9การตัดสิน
5.10.3 การตัดสินขอรองเรียนหรือขออุทธรณ( ตองดําเนินการทบทวนและอนุมัติโดยบุคลากร
อย9างนอย 1 คน ซึ่งตองไม9เกี่ยวของกับขอรองเรียนหรือขออุทธรณ(นั้น ทั้งนี้ ตองไม9เลือกบุคลากรที่เคยใหคําปรึกษา
แก9ผูรับบริการรายนั้นๆ ภายใน 2 ปหลังจากจบการใหคําปรึกษา ในการทําหนาที่ทบทวนหรืออนุมัติ
5.10.4 หน9วยกํากับดูแลตองแจงผลอย9างเป#นทางการและบทสรุปของกระบวนการรองเรียน/
อุทธรณ( ใหผูรองเรียน/อุทธรณ(ทราบ และดําเนินมาตรการที่จําเป#นเพื่อแกไขขอรองเรียนหรือขออุทธรณ(

