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แนะนำมำตรฐำน ISO 13485:2016
ISO 13485:2016 Introduction
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลำ: 1 วัน

รำยละเอียดหล ักสูตร:
บริษัท BSI จัดทำระบบบริหำรคุณภำพสำหรับกำรผลิตเครือ
่ งมือแพทย์เพือ
่ เป็ นพืน
้ ฐำนในกำรจัดทำระบบบริหำรคุณภำพ
สำหรับกำรผลิตเครือ
่ งมือแพทย์ โดยกำรฝึ กอบรมครัง้ นีผ
้ ู ้ฝึ กอบรมจะได ้ประโยชน์และควำมรู ้จำกกำรนำเอำข ้อกำหนด
มำตรฐำน ISO 13485 มำเปรียบเทียบกับมำตรฐำน ISO 9001:2008 และ ข ้อกำหนดว่ำด ้วยเรือ
่ งระบบคุณภำพ มำกไป
่ มโยงระบบมำตรฐำน ISO 13485 และ ISO 14971:2007 ว่ำด ้วยเรือ
กว่ำนัน
้ ยังสำมำรถเชือ
่ งกำรใช ้ข ้อกำหนดกำร
่ งและระบบอุปกรณ์เครือ
บริหำรควำมเสีย
่ งมือแพทย์ เพิม
่ เติมด ้วย

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร:
ระหว่ำงกำรฝึ กอบรม ผู ้อบรมจะสำมำรถ
• เปรียบเทียบข ้อกำหนดระหว่ำง ISO 13485 และ ISO 9001
• ทำควำมเข ้ำใจข ้อกำหนดมำตรฐำน ISO 13485 โดยกำรใช ้มำตรฐำน ISO 14969:2005
• เข ้ำใจถึงบทบำทหน ้ำทีแ
่ ละควำมรับผิดชอบของระบบบริหำร ISO 13485
• เข ้ำใจถึงสัมพันธภำพระหว่ำง ISO 13485 และ ISO 14971
• เปรียบเทียบข ้อกำหนดระหว่ำง ISO 13485 และข ้อกำหนดระบบคุณภำพ FDA
• เข ้ำใจกำรใช ้มำตรฐำน ISO 13485 ซึง่ เป็ นพืน
้ ฐำนของข ้อกำหนดระบบบริหำรคุณภำพสำหรับกำรผลิต
เครือ
่ งมือแพทย์

รูปแบบกำรอบรม: กำรบรรยำย กำรทำกิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้ำร ับกำรอบรม: ผู ้บริหำรระดับสูง, ผู ้บริหำรงำนคุณภำพ, ผู ้จัดกำรฝ่ ำยทะเบียบ, ผู ้ประเมินภำยในและ
ภำยนอก และผู ้ทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องกับกำรประยุกต์ใช ้มำตรฐำน

END
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กำรตรวจติดตำมภำยในมำตรฐำน ISO 13485:2016
ISO 13485:2016 Internal Auditor
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลำ: 2 วัน

เป้ำหมำยของหล ักสูตร:
เพือ
่ เป็ นแนวทำง และกำรทดลองปฏิบต
ั ใิ นกำร วำงแผน ดำเนินกำร และ กำรทำรำยงำน รวมทัง้ กำรติดตำมผลของกำร
ตรวจติดตำมภำยในเมือ
่ ทำกำรติดตำมประสิทธิผลและควำมสำมำรถของระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 13485:2016)

ภำพรวมของหล ักสูตร:
กำรตรวจติดตำมทีไ่ ม่มป
ี ระสิทธิผลสำมำรถส่งผลเสียหำยร ้ำยแรง เช่นระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพทีผ
่ ด
ิ พลำด ควำมไม่
พึงพอใจจำกลูกค ้ำ ท่ำนสำมำรถได ้ทำกำรปรับปรุงทักษะในกำรตรวจของท่ำนให ้สอดคล ้องกับควำมต ้องกำรของ
ข ้อกำหนด ISO 13485 เพือ
่ ให ้ระบบกำรตรวจติดตำมมีประสิทธิผลมำกยิง่ ขึน
้ จำกกำรเรียนหลักสูตรนี้ รวมทัง้ กำร
ปรับปรุงกำรทำรำยงำนและกำรกำรปฏิบต
ั ก
ิ ำรแก ้ไขและป้ องกัน
หลักสูตรนีม
้ จ
ี ด
ุ ประสงค์เพือ
่ สนับสนุนผู ้เกีย
่ วข ้องกับระบบคุณภำพของกำรผลิตเครือ
่ งมือแพทย์ในกำรเพิม
่ ควำมรู ้เกีย
่ วกับ
ISO 13485: 2016 และเพือ
่ ประเมินประสิทธิผลของระบบบริหำรงำนคุณภำพ กำรสอนจะใช ้หลักกำรกำรตรวจติดตำม
ซึง่ มีประสิทธิผลตำมข ้อกำหนดของ ISO 13485 และ ISO 19011

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร:
เมือ
่ จบหลักสูตร ผู ้เข ้ำรับกำรอบรมจะสำมำรถ
• อธิบำยโครงสร ้ำงและขอบเขตของระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 13485 และจะประยุกต์ใช ้อย่ำงไรในองค์กร
โดยมุง่ เน ้นให ้เป็ นไปตำมกฏระเบียบข ้อบังคับทำงกฏหมำยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้
• ชีบง่ หลักกำรของกำรตรวจติดตำมและ ควำมรับผิวำงแผน internal audit
• ได ้ฝึ กทักษะ
• วำงแผนกำรตรวจติดตำม
• ทำกำรเปิ ดและปิ ดประชุมอย่ำงเป็ นทำงกำร
้ ง่ กำรสุม
่ และ กำรตัง้ คำถำม
• ทำกำรตรวจติดตำมอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมกระบวนกำร กำรชีบ
• ตัดสินว่ำกระบวนกำรแก ้ไขปฏิบต
ั อ
ิ ย่ำงมีประสิทธิผลหรือไม่

ผูค
้ วรเข้ำร ับกำรอบรม: ผู ้บริหำรระดับสูง, ผู ้บริหำรงำนคุณภำพ ISO13485, ผู ้ตรวจประเมินภำยในและภำยนอก
และผู ้ทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องกับกำรประยุกต์ใช ้มำตรฐำน

END
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Requirements of the Medical Device Regulation (MDR)
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลำ: 3 วัน

Agenda:
Day 1
Benefits to you, welcome and
introductions
Boundaries: Conflicts of interest
and structure
Course aims and objectives
General obligations
• Who is responsible?
• Items for Technical document
• Conformity assessment
Scope of the MDR
• Relation of the MDR to other
Union legislations
• Definition: Medical device and
accessories
Determine risk class and
applicable ‘NBOG’ codes
• Applying the rules
• Different codes for Medical
Devices
Select conformity assessment
procedure
• Quality system assessment
Amend and maintain QMS
• ISO 13485: A stairway to
MDR

Day 2
Welcome to day 2

Day 3
Welcome to day 3

Identify applicable safety and
performance requirements
continued
• How long must devices stay
safe and effective?
• Risk management process
• Demonstration of conformity
• Labelling

Apply conformity assessment
procedure continued
• Submission of technical
documentation
• Surveillance of technical
documentation
• Evaluation of change
• Strategy for regulatory
compliance (concept)

Assemble Technical
Documentation
• Use of symbols for
information
• Pillars of the technical
documentation
• Content of a technical
documentation under MDR
• Good Laboratory Practice
(GLP)
• Clinical evidence and
development plan
• Clinical investigation report
Apply conformity assessment
procedure
Day 2 review and questions
Close of day

Assign Unique Identifications
• European database on
medical device
• Difference in meaning
• Dealing with EUDAMED
Complete DoC (Declaration of
Conformity) and affix CE mark
• Statements for devices
• CE mark
Post Market Surveillance (PMS)
• Plans needed for the MDR
• Periodic Safety Update
Report (PSUR)
• Summary of Safety and
Performance (SSCP)
• Alarming issues
• Lines of communication
• Vigilance reporting

Identify applicable safety and
performance requirements

Recap and transition
arrangements

Day 1 review and questions

Review of course and final
questions

Close of day

End of course
END
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ระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 13485:2016 Vs ISO
9001:2015
Requirement for ISO 13485:2016 Vs ISO 9001:2015
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลำ: 2 วัน

เป้ำหมำยของหล ักสูตร:

เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ำร่วมกำรฝึ กอบรมทรำบเกีย
่ วกับข ้อกำหนดมำตรำฐำน ISO 13485:2016 ซึง่ เป็ นมำตรฐำนเกีย
่ วกับระบบกำร
บริหำรคุณภำพเกีย
่ วกับองค์กรณ์ทท
ี่ ำธุรกิจเกีย
่ วกับเครือ
่ งมือแพทย์ทไี่ ด ้รับกำรยอมรับอย่ำงเป็ นสำกล โดยเป็ นระบบที่
เน ้นในกำรบริหำรคุณภำพเพือ
่ แสดงให ้เห็นว่ำองค์กรณ์นัน
้ ๆ สำมำรถจัดหำหรือผลิตเครือ
่ งมือแพทย์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภำพและ
ปลอดภัยตำมควำมต ้องกำรของลูกค ้ำและกฎหมำยทีเ่ กีย
่ วข ้อง ภำยใต ้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็ นระบบ ซึง่ ISO
้ ส่วนเพือ
13485:2016 เหมำะสมกับองค์กรทีเ่ ป็ น ผู ้ผลิตเครือ
่ งมือแพทย์ ผู ้ผลิตชิน
่ นำไปประกอบเป็ นครือ
่ งมือแพทย์ ผู ้
กระจำยเครือ
่ งมือแพทย์(Distributor) ผู ้ขำยเครือ
่ งมือแพทย์ (Sale) ผู ้บริกำรขนส่งเครือ
่ งมือแพทย์ หรือ ผู ้บริกำร
จัดเก็บเครือ
่ งมือแพทย์ (คลังสินค ้ำ) เป็ นต ้น อีกทัง้ หลักสูตรนีจ
้ ะอธิบำยให ้ท่ำนทรำบถึงข ้อกำหนดทีแ
่ ตกต่ำงกันและ
ข ้อกำหนดทีค
่ ล ้ำยคลึงกันของมำตรฐำน ISO 13485:2016 กับมำตรฐำน ISO 9001:2015 เพือ
่ ให ้องค์กรณ์พจ
ิ ำรณำ
และนำไปใช ้ในกำรจัดทำระบบบริหำรคุณภำพภำยในองค์กรณ์เพือ
่ ให ้เป้ ำหมำยขององค์กรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

หล ักสูตรนีเ้ หมำะสมก ับ:

้ ส่วนเพือ
องค์กรทีเ่ ป็ น ผู ้ผลิตเครือ
่ งมือแพทย์ ผู ้ผลิตชิน
่ นำไปประกอบเป็ นครือ
่ งมือแพทย์ ผู ้กระจำยเครือ
่ งมือแพทย์
(Distributor) ผู ้ขำยเครือ
่ งมือแพทย์ (Sale) ผู ้บริกำรขนส่งเครือ
่ งมือแพทย์ หรือ ผูบริกำรจัดเก็บเครือ
่ งมือแพทย์
(คลังสินค ้ำ) เป็ นต ้น อีกทัง้ หลักสูตรนีจ
้ ะอธิบำยให ้ท่ำนทรำบถึงข ้อกำหนดทีแ
่ ตกต่ำงกันและข ้อกำหนดทีค
่ ล ้ำยคลึงกัน
ของมำตรฐำน ISO 13485:2016 กับมำตรฐำน ISO 9001:2015 เพือ
่ ให ้องค์กรณ์พจ
ิ ำรณำและนำไปใช ้ในกำรจัดทำ
ระบบบริหำรคุณภำพภำยในองค์กรณ์เพือ
่ ให ้เป้ ำหมำยขององค์กรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร:
เมือ
่ จบหลักสูตร ผู ้เข ้ำรับกำรอบรมจะสำมำรถ
• อธิบำยขอบเขตและโครงสร ้ำงของ ISO 13485:2016 และ ISO 9001:2015
• อธิบำยข ้อกำหนด ISO 13485:2016 และ ISO 9001:2015 รวมถึงควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงกันของทัง้
สองมำตรฐำน
• อธิบำยว่ำจะตีควำมข ้อกำหนดอย่ำงไรให ้เข ้ำกับองค์กรของท่ำน
• พัฒนำควำมรู ้ของท่ำนให ้สำมำรถนำ ISO 13485:2016 และ ISO 9001:2015 ไปดำเนินกำรและคงรักษำไว ้
ในองค์กร
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้ หำหล ักสูตร:
เนือ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Day 1
ข ้อดีของหลักสูตร ต ้อนรับผู ้รับกำรอบรม และ
กำรแนะนำตัว
จุดประสงค์ เป้ ำหมำย และโครงสร ้ำงหลักสูตร
ภำพรวมของโครงสร ้ำงหลักสูตร, วัตถุประสงค์
กำรเรียนรู ้ , conflict of interest and
expertise
ภำพรวมของมำตรฐำน ISO 13485:2016 และ
ISO 9001:2015
กิจกรรมที่ 1 – PDCA และ ISO 13485:2016
และ ISO 9001:2015
อธิบำยและสอบถำมเกีย
่ วกับ clause 1 – 3
ตำมมำตรฐำน ISO 13485:2016
กิจกรรมที่ 2 - Clauses 1,2 และ 3 ตำม
มำตรฐำน ISO 13485:2016
ภำพรวมของ Quality Management System
ISO 13485:2016 Clause 4 Vs ISO
9001:2015 Clause 4 and 7.5
กิจกรรมที่ 3 – Quality Management System
(ระบบบริหำรงำนคุณภำพ)
ภำพรวมของ Management Responsibility
ISO 13485:2016 Clause 5 Vs ISO
9001:2015 Clause 4, 6, 7.4 and 9.3
กิจกรรมที่ 4 – Management Responsibility
(ควำมรับผิดชอบของฝ่ ำยบริหำร)
ภำพรวมของ Resources management ISO
13485:2016 Clause 6 Vs ISO 9001:2015
Clause 7.1-7.3
กิจกรรมที่ 5 – Clause 6 Resources (กำร
บริหำรทรัพยำกร)
สรุป Day 1

•
•

•
•

•
•
•
•

Day 2
ทบทวน day 1
ภำพรวมของ Product realization
(กระบวนกำรสร ้ำงผลิตภัณฑ์) ISO
13485:2016 Clause 7 Vs ISO 9001:2015
Clause 8 and 7.1.5
่ งตำม
กิจกรรมที่ 5 – กำรประเมินควำมเสีย
มำตรฐำน ISO 13485:2016 (Refer to ISO
14971)
ภำพรวมของ Measurement, analysis and
improvement (กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำร
ปรับปรุง) ISO 13485:2016 Clause 8 Vs ISO
9001:2015 Clause 9, 10, 8.5.5, 8.7 and
6.1
กิจกรรมที่ 6 – Measurement, analysis and
improvement (กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำร
ปรับปรุง)
ข ้อกำหนดเพิม
่ เติมตำมมำตรฐำน ISO
9001:2015
่ งตำม
กิจกรรมทึ่ 7 – กำรประเมินควำมเสีย
มำตรฐำน ISO 9001:2015
สรุปหลักสูตร

END
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ี่ งสำหร ับเครือ
กำรบริหำรควำมเสย
่ งมือแพทย์ตำมมำตรฐำน ISO
14971:2019

ISO 14971:2019 Risk Management for Medical Devices: Requirements
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลำ: 1 วัน

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร:
Upon completion of the training, delegates will be able to:
• Define risk management terminology
• Identify the links between EN ISO 14971 (RM), the medical devices directives and EN ISO 13485
(QMS)
• Explain how risk management relates to the product lifecycle
• Outline the stages of the risk management process
• Define the key deliverables of the risk management process

ภำพรวมของหล ักสูตร:
Morning session
• Risk management terms and definitions
• Regulatory requirements (MDD, AIMDD, IVDD)
• Risk management and the QMS
• EN ISO 14971: Overview of structure and contents
• Risk management techniques: Brief overview
Afternoon session
• Risk management process: overview
• Risk management process: Step by step
1) Risk analysis
2) Risk evaluation
3) Risk control
4) Evaluation of overall residual risk
5) Risk management report
6) Production and post-production information
• Summary and questions
END
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แนวทำงกำรแก้ไขและกำรป้องก ันตำมมำตรฐำน ISO 13485:2016
ISO 13485:2016 Corrective Action and Preventive Action
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลำ: 1 วัน

เป้ำหมำยของหล ักสูตร:
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ำร่วมกำรฝึ กอบรมทรำบเกีย
่ วกับ Corrective Action และ Preventive Action ตำมข ้อกำหนดมำตรำฐำน
ISO 13485:2016 ซึง่ เป็ นมำตรฐำนเกีย
่ วกับระบบกำรบริหำรคุณภำพเกีย
่ วกับองค์กรทีท
่ ำธุรกิจเกีย
่ วกับเครือ
่ งมือแพทย์
ทีไ่ ด ้รับกำรยอมรับอย่ำงเป็ นสำกล โดยผู ้เข ้ำร่วมกำรฝึ กอบรมจะได ้รับควำมรู ้เกีย
่ วกับ ควำมหมำยของคำศัพท์ตำ่ งๆ ทีใ่ ช ้
ในกำรบริหำรจัดกำรสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข ้อกำหนด เช่น Nonconformity, Root cause, Correction, Corrective
Action, Preventive Action, Advert effect รวมถึงกำรวิเครำะห์หำสำเหตุของปั ญหำ และโอกำสในกำรเกิดปั ญหำเพือ
่
ระบุวธิ ก
ี ำรแก ้ไขเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ปั ญหำเกิดซ ้ำ (Corrective Action) หรือป้ องกันไม่ให ้ปั ญหำนัน
้ ๆเกิดขึน
้ เลย
(Preventive Action) รวมทัง้ กำรกำหนดวิธก
ี ำรในกำรประเมินศักยภำพของ Corrective action และ Preventive
Action ทีไ่ ด ้จัดทำไป เพือ
่ ให ้องค์กรณ์พจ
ิ ำรณำและนำไปใช ้ในกำรจัดทำระบบบริหำรคุณภำพภำยในองค์กรณ์เพือ
่ ให ้
เป้ ำหมำยขององค์กรมีประสิทธิภำพ

ภำพรวมของหล ักสูตร:
หลักสูตรกำรฝึ กอบรม ISO 13485:2016 Corrective Action and Preventive Training Course เป็ นหลักสูตรที่
อธิบำยข ้อกำหนดเกีย
่ วกับ Corrective Action และ Preventive Action ตำมมำตรฐำน ISO 13485:2016 ได ้แก่
ควำมหมำยของคำศัพท์ตำ่ งๆ ทีใ่ ช ้ในกำรบริหำรจัดกำรสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข ้อกำหนด กำรวิเครำะห์หำสำเหตุของปั ญหำ
ด ้วย Tool ต่ำงๆ เช่น Fish bone diagram, Why-Why analysis และโอกำสในกำรเกิดปั ญหำเพือ
่ ระบุวธิ ก
ี ำรแก ้ไขเพือ
่
ป้ องกันไม่ให ้ปั ญหำเกิดซำ้ ้ (Corrective Action) หรือป้ องกันไม่ให ้ปั ญหำนัน
้ ๆเกิดขึน
้ เลย (Preventive Action) โดย
วำงแผนออกมำในรูปแบบ Grant chart, Critical Path and Pert Charts (CPM) เพือ
่ ระบุกจิ กรรมทีจ
่ ะต ้องทำและ
ประเมินระยะเวลำทีใ่ ช ้ในกำรจัดทำกิจกรรม Corrective Action และ Preventive Action รวมทัง้ กำรกำหนดวิธก
ี ำรใน
กำรประเมินศักยภำพของ Corrective action และ Preventive Action ทีไ่ ด ้จัดทำไป เพือ
่ ให ้ผู ้ทีเ่ ข ้ำร่วมกำรฝึ กอบรมมี
ควำมรู ้ควำมเข ้ำใจและสำมำรถนำกลับไปใช ้ในกำรวำงระบบและปรับปรุงระบบในกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO
13485:2016 เพือ
่ แสดงให ้เห็นถึงกำรแก ้ปั ญหำเกีย
่ วกับสิง่ ทีม
่ ส
่ อดคล ้องอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต ้ขอบเขตของ
กฎหมำยทีก
่ ำหนด และผลิตเครือ
่ งมือแพทย์ให ้มีประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร:
เมือ
่ จบหลักสูตร ผู ้เข ้ำรับกำรอบรมจะสำมำรถ
• อธิบำยควำมหมำยของ Correction, Corrective Action and Preventive Action ตำมมำตรฐำน ISO
13485:2016 รวมถึงควำมแตกต่ำงกันของทัง้ สำมคำนี้
• อธิบำยข ้อกำหนด Correction, Corrective Action and Preventive Action ตำมมำตรฐำน ISO 13485:2016
• อธิบำยว่ำจะตีควำมข ้อกำหนดอย่ำงไรให ้เข ้ำกับองค์กรของท่ำน
• พัฒนำควำมรู ้ของท่ำนให ้สำมำรถนำกลับไปดำเนินกำรและคงรักษำไว ้ในองค์กร ดังนี้
1) กำรระบุปัญหำ
2) กำรหำสำเหตุโดย Tool ต่ำง
3) กำรกำหนด Correction, Corrective Action, Preventive Action
4) กำรจัดทำ Action Plan และกำรประเมินระยะเวลำในกำรจัดทำ
5) กำรประเมิน Adverse effect ของ Action plan
6) กำรประเมินศักยภำพของ Action plan
END
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Medical Devices – Quality Management Systems Auditor/Lead
Auditor (ISO 13485: 2016) IRCA 18190
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลำ: 5 วัน

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร:

BSI พัฒนำหลักสูตรนีเ้ พือ
่ อบรมหลักกำรและเหตุผลรวมถึงกำรนำระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 13485: 2016 ไปใช ้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยให ้สอดคล ้องเป็ นไปตำม ISO 19011 Guidelines for auditing management systems
รวมถึง สวนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ ISO 17021 ผู ้สอนของ BSI มีประสบกำรณ์ตรง จะเป็ นผู ้ให ้คำแนะนำผู ้เรียนตลอดทัง้
หลักสูตร ให ้เข ้ำใจกระบวนกำร audit ทัง้ หมด ตัง้ แต่กระบวนกำรเริม
่ ต ้นในกำรทำระบบ, กำรตรวจระบบ (audit) และจน
จบถึงกระบวนกำรติดตำมประสิทธิผลของกำร audit

รำยละเอียดของหล ักสูตร:
ท่ำนจะได ้ทรำบถึงกระบวนกำร audit อยำงมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นใจในกำรจะนำไปปฏิบติ และได ้ทรำบถึงเทคนิค
่ วชำญของ
ซึง่ เป็ นกำรปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ซ
ี งึ่ ยอมรับในระดับนำนำชำติ ในกำรตรวจติดตำมระบบ ISO 13485:2016 จำกควำมเชีย
ท่ำนรวมกับ กำรพัฒนำและกำรนำไปปรับปรุงกำรจัดกำรระบบบริหำรงำนคุณภำพในองค์กร จะนำมำซึง่ ควำมปลอดภัยที่
มำกขึน
้ สำหรับผู ้ทีใ่ ช ้เครือ
่ งมือแพทย์ซงึ่ ผลิตจำกองค์กรของท่ำน ท่ำนจะได ้ทรำบถึงหลักกำรสำคัญและวิธก
ี ำรนำไป
ปฎิบต
ั ท
ิ ม
ี่ ป
ี ระสิทธิผลในกำร audit ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 13485: 2016 และ ISO 19011 Guidelines for
auditing management systems
้ ำทีละขัน
ท่ำนจะได ้ทรำบหลักกำรซึง่ มีกำรชีน
้ ตอนอย่ำงชัดเจนเกีย
่ วกับกำร audit ตัง้ แต่เริม
่ ต ้นจนจบกระบวนกำร ใน
หลักสูตร 5 วันนี้ ท่ำนจะได ้รับควำมรู ้ ทักษะ ซึง่ มีควำมสำคัญและจำเป็ นในกำรตรวจและนำมำซึง่ ควำมสำเร็จในกำร
ตรวจติดตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพ ได ้ทรำบถึงจุดประสงค์ของกำรตรวจ ISO 13485: 2016 ได ้รู ้จัก Third Party
Certification ท่ำนจะได ้รับทักษะในกำรวำงแผน กำรทำกำรตรวจ กำรรำยงำน และกำรติดตำมผลของกำรตรวจ ซึง่ จะ
ทำให ้กำรจตรวจมีประสิทธิภำพและได ้ผลรวมทีด
่ ใี นกำรพัฒนำประสิทธิภำพขององค์กร

ข้อดีของหล ักสูตร:

ผู ้ทีผ
่ ำ่ นกำรอบรมหลักสูตร IRCA โดยสมบูรณ์ ได ้รับ Certificate โดยทีผ
่ ำ่ นกำรทดสอบทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ เป็ นของ IRCA
รวมทัง้ กำรทดสอบทักษะ จะสำมำรถใช ้เป็ นหลักฐำนแสดงให ้เห็นถึงควำมรู ้ควำมสำมำรถและทักษะพืน
้ ฐำนในกำรตรวจ
และเป็ นหัวหน ้ำทีมในกำรตรวจระบบบริหำรงำนคุณภำพ
สงิ่ ทีผ
่ ร
ู ้ ับกำรอบรมจะได้ร ับจำกหล ักสูตรนี:้
เมือ
่ จบหลักสูตร ผู ้เข ้ำรับกำรอบรมจะสำมำรถ
• อธิบำยถึงจุดประสงค์ของระบบบริหำรงำนคุณภำพ , มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ , กำร audit ระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ และ Third Party Certification
• อธิบำยถึงบทบำทของ Auditor ในกำรวำงแผน กำรตรวจ กำรทำรำยงำน และกำรติดตำมผลกำรตรวจให ้
สอดคล ้องเป็ นไปตำม ISO 19011 และ ISO 17021 ตำมควำมเหมำะสม
• สำมำรถ วำงแผน กำรตรวจ ทำรำยงำน และทำกำรติดตำม กำรตรวจ ระบบบริหำรงำนคุณภำพ เพือ
่ สรุปว่ำระบบ
เป็ นไปตำมข ้อกำหนด ISO 13485 หรือไม่โดยกำรตรวจสอดคล ้องและถูกต ้องตำมข ้อกำหนด ISO 19011 และ
ISO 17021 ตำมควำมเหมำะสม

ผูท
้ ม
ี่ ค
ี วำมเหมำะสมในกำรร ับกำรอบรม:

• ผู ้ทีม
่ พ
ี น
ื้ ฐำนเกีย
่ วกับเครือ
่ งมือแพทย์ ทีม
่ ค
ี วำมสนใจในกำรเป็ น Auditor ซึง่ จะสำมำรถ ทำกำรตรวจ FirstParty , Second Party และ Third Party audit
• Management representative / ผู ้แทนฝ่ ำยบริหำร
• ผู ้ทำงำนควบคุมและกำหนดนโยบำย ด ้ำนคุณภำพ
• ทีป
่ รึกษำระบบบริหำรงำนคุณภำพ

9

Certificate: เมือ
่ สำมำรถจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ ผู ้รับกำรอบรมจะได ้รับ IRCA Certified Training course
Certificate.

ผูเ้ ข้ำร ับกำรอบรมควรมีพน
ื้ ฐำนเกีย
่ วก ับ:
• ควำมรู ้เกีย
่ วกับข ้อกำหนด ISO 13485
• ควำมรู ้ในหลักกำรและ Concept เกีย
่ วกับ
o Plan Do Check Act (PDCA) cycle
o ควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรงำนคุณภำพและ ควำมพึงพอใจของลูกค ้ำ
o กำรใช ้งำนทั่วไปของ ระบบบริหำรงำนคุณภำพ นิยำม รวมทัง้ หลักกำรและเหตุผล 8 ข ้อ ซึง่ เป็ นไป
ตำม ISO 9001
o กำรมุง่ เน ้นกระบวนกำร (Process Approach) ซึง่ ใช ้ในกำรบริหำรงำนคุณภำพ
o แบบจำลองของกระบวนกำรระบบบริหำรงำนคุณภำพ โครงสร ้ำงและรำยละเอียดเนือ
้ หำของ
ข ้อกำหนด ISO 13485
แนะนำให ้ผู ้เข ้ำรับกำรอบรมควรผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Internal Auditor หรือ มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจติดตำม
ภำยในหรือกำรตรวจผู ้ส่งมอบวัตถุดบ
ิ (supplier) มำก่อน

ข้อมูลทีค
่ วรทรำบ:

ท่ำนจะต ้องเข ้ำสอบ ซึง่ มีเวลำ 2 ชัว่ โมง เพือ
่ ทดสอบควำมรู ้ควำมเข ้ำใจของท่ำน กำรอบรมจะมีกำรจัดเตรียม เอกสำรที่
เกีย
่ วข ้องให ้อย่ำงครบถ ้วน ค่ำอบรมรวมอำหำรกลำงวันด ้วยแล ้ว IRCA Course reference หมำยเลข A18190
END
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Requirement ISO 13485:2016 Vs Final Draft GDPMD-TH
(Good Distribution Practices for Medical Devices in Thailand)
Training Course
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลำ: 2 วัน

เป้ำหมำยของหล ักสูตร:

เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ำร่วมกำรฝึ กอบรมทรำบเกีย
่ วกับข ้อกำหนดมำตรำฐำน ISO 13485:2016 ซึง่ เป็ นมำตรฐำนเกีย
่ วกับระบบกำร
บริหำรคุณภำพเกีย
่ วกับองค์กรณ์ทท
ี่ ำธุรกิจเกีย
่ วกับเครือ
่ งมือแพทย์ทไี่ ด ้รับกำรยอมรับอย่ำงเป็ นสำกล โดยเป็ นระบบที่
เน ้นในกำรบริหำรคุณภำพเพือ
่ แสดงให ้เห็นว่ำองค์กรณ์นัน
้ ๆ สำมำรถจัดหำหรือผลิตเครือ
่ งมือแพทย์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภำพและ
ปลอดภัยตำมควำมต ้องกำรของลูกค ้ำและกฎหมำยทีเ่ กีย
่ วข ้อง ภำยใต ้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็ นระบบ ซึง่ ISO
้ ส่วนเพือ
13485:2016 เหมำะสมกับองค์กรทีเ่ ป็ น ผู ้ผลิตเครือ
่ งมือแพทย์ ผู ้ผลิตชิน
่ นำไปประกอบเป็ นครือ
่ งมือแพทย์ ผู ้
กระจำยเครือ
่ งมือแพทย์(Distributor) ผู ้ขำยเครือ
่ งมือแพทย์ (Sale) ผู ้บริกำรขนส่งเครือ
่ งมือแพทย์ หรือ ผู ้บริกำร
จัดเก็บเครือ
่ งมือแพทย์ (คลังสินค ้ำ) เป็ นต ้น อีกทัง้ หลักสูตรนีจ
้ ะอธิบำยให ้ท่ำนทรำบถึงข ้อกำหนดทีแ
่ ตกต่ำงกันและ
ข ้อกำหนดทีค
่ ล ้ำยคลึงกันของมำตรฐำน ISO 13485:2016 กับมำตรฐำน Final Draft Thai GDPMD เพือ
่ ให ้องค์กรณ์
พิจำรณำและนำไปใช ้ในกำรจัดทำระบบบริหำรคุณภำพภำยในองค์กรณ์เพือ
่ ให ้เป้ ำหมำยขององค์กรณ์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ภำพรวมของหล ักสูตร:
หลักสูตรกำรฝึ กอบรม Requirement ISO 13485:2016 Vs Final Draft GDPMD-TH (Good Distribution Practices
for Medical Devices in Thailand) Training Course เป็ นหลักสูตรทีอ
่ ธิบำยข ้อกำหนด ISO 13485:2016 อีกทัง้
หลักสูตรนีจ
้ ะอธิบำยให ้ท่ำนทรำบถึงข ้อกำหนดทีแ
่ ตกต่ำงกันและข ้อกำหนดทีค
่ ล ้ำยคลึงกันของมำตรฐำน ISO
13485:2016 กับมำตรฐำน Final Draft Thai GDPMD โดยอธิบำยข ้อกำหนดแต่ละข ้อกำหนด (Clause by Clause)
รวมทัง้ มีกำรทำกิจกรรมแต่ละข ้อกำหนดเพือ
่ ให ้ผู ้ทีเ่ ข ้ำร่วมกำรฝึ กอบรมมีควำมรู ้ควำมเข ้ำใจเกีย
่ วกับข ้อกำหนดทัง้ สอง
มำตรฐำนและสำมำรถนำกลับไปใช ้ในกำรวำงระบบและปรับปรุงระบบในกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO
13485:2016 และ Final Draft Thai GDPMD ซึง่ ทัง้ สองมำตรำฐำนนีเ้ ป็ นมำตรำฐำนทีย
่ อมรับกันอย่ำงเป็ นสำกล ที่
แสดงให ้เห็นว่ำองค์กรนัน
้ ๆ เป็ นองค์กำรทีส
่ ำมำรถจัดหำหรือผลิตเครือ
่ งมือแพทย์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภำพและปลอดภัยตำมควำม
ต ้องกำรของลูกค ้ำและกฎหมำยทีเ่ กีย
่ วข ้อง ภำยใต ้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็ นระบบ

จุดประสงค์ของกำรเรียนรูม
้ ค
ี วำมเข้ำใจและสำมำรถนำควำมรูท
้ ไี่ ด้:
เมือ
่ จบหลักสูตร ผู ้เข ้ำรับกำรอบรมจะสำมำรถ
• อธิบำยขอบเขตและโครงสร ้ำงของ ISO 13485:2016 และ Final Draft Thai GDPMD
• อธิบำยข ้อกำหนด ISO 13485:2016 และ Final Draft Thai GDPMD รวมถึงควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
กันของทัง้ สอนมำตรฐำน
• อธิบำยว่ำจะตีควำมข ้อกำหนดอย่ำงไรให ้เข ้ำกับองค์กรของท่ำน
• พัฒนำควำมรู ้ของท่ำนให ้สำมำรถนำ ISO 13485:2016 และ Final Draft Thai GDPMD ไปดำเนินกำรและคง
รักษำไว ้ในองค์กร
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Agenda:
Day 1
Time

Topic

9:00

ข ้อดีของหลักสูตร ต ้อนรับผู ้รับกำรอบรม และกำรแนะนำตัว
จุดประสงค์ เป้ ำหมำย และโครงสร ้ำงหลักสูตร
ภำพรวมของโครงสร ้ำงหลักสูตร, วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้ , conflict of interest and
expertise
ภำพรวมของมำตรฐำน ISO 13485:2016 และ Final Draft Thai GDPMD

กิจกรรมที1่ – Identify the documents and record required by ISO 13485 and
Thai GDPMD
อธิบำยและสอบถำมเกีย
่ วกับ clause 1 – 3 ตำมมำตรฐำน ISO 13485:2016

กิจกรรมที2่ - ISO 13485 Introduction - recap
ภำพรวมของ Quality Management System
ISO 13485:2016 Clause 4 Vs Relevant Final Draft Thai GDPMD
ภำพรวมของ Management Responsibility
ISO 13485:2016 Clause 5 Vs Relevant Final Draft Thai GDPMD

กิจกรรมที3่ – ISO 13485 Clauses 4 and 5 and relevant clause in Thai GDPMD
– Workplace scenarios
ภำพรวมของ Resources management
ISO 13485:2016 Clause 6 Vs Relevant Final Draft Thai GDPMD

กิจกรรมที่ 4 – ISO 13485 Clause 6 and relevant clause in Thai GDPMD in the
workplace
5:00

สรุป Day 1
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Day 2
Time

Topic

9:00

ทบทวน day 1
ภำพรวมของ Product realization (กระบวนกำรสร ้ำงผลิตภัณฑ์)
ISO 13485:2016 Clause 7 Vs Relevant Final Draft Thai GDPMD

กิจกรรมที5่ – Application of risk management process to medical devices as
defined in ISO 14971
ภำพรวมของ Measurement, analysis and improvement (กำรวัด กำรวิเครำะห์และ
กำรปรับปรุง)
ISO 13485:2016 Clause 8 Vs Relevant Final Draft Thai GDPMD

กิจกรรมที6่ – ISO 3485 clause 8 and relevant clause in Thai GDPMD –
Procedures for different products
ข ้อกำหนดเพิม
่ เติมตำมมำตรฐำน Final Draft Thai GDPMD
สรุปหลักสูตร
5:00
END
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