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1. วัตถุประสงค
เพื่อใหมั่นใจวาสํานักไดกําหนดเปนนโยบายและจัดทําวิธีดําเนินการสําหรับใชในการปฏิบัติการแกไข เมื่อมีผล
การตรวจพบการเบี่ย งเบนของการปฏิบัติงานไปจากนโยบายคุ ณภาพ ขั้นตอนการดําเนินงาน หรือการดําเนิ น การ
ทางดานวิชาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
2. ขอบขาย
ใช กับ งานที่ พบการเบี่ ย งเบนของการปฏิบัติงานไปจากนโยบายคุณภาพ ขั้น ตอนการดําเนิน งาน หรือการ
ดําเนินการทางดานวิชาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด เพื่อนําไปปฏิบัติการแกไข
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เกี่ยวของ
ที่
1
2
3

รหัสเอกสาร
QM-ITDI-9001
FR-9001-06-01
FR-9001-06-02

ชื่อเอกสาร
คูมือคุณภาพ
ใบคํารองปฏิบัติการแกไข
ทะเบียนใบคํารองปฏิบัติการแกไข

4. ความรับผิดชอบ
4.1 เจ า หน า ที่ สํ า นั ก รั บ ผิ ด ชอบในการเฝ า ระวั ง เมื่ อ พบการเบี่ ย งเบนของการปฏิ บั ติ ง านไปจากขั้ น ตอนการ
ดําเนินงาน หรือการดําเนินการทางดานวิชาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนดจะตองเสนอ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.2 ผูจัดการดานคุณภาพ มีหนาที่ในการพิจารณามอบหมายผูรับผิดชอบในการปฏิบัติการแกไขและอนุมัติปดใบคํา
รองที่เหมาะสม
4.3 ผูตรวจติดตาม รับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันการปฏิบัติการแกไข
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เมื่อพบวามีการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงาน ไปจากขั้นตอนการดําเนินงาน หรือการดําเนินการทางดานวิชาการ
รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ใหผูตรวจพบลงบันทึกใน ใบคํารองปฏิบัติการแกไข (FR-900106-01) และไปสงยังผูจัดการดานคุณภาพ
5.2 ผูจัดการดานคุณภาพ พิจารณาและขึ้น ทะเบียนคํารองปฏิบัติการแกไข (FR-9001-06-02) ปญหา Corrective
Action Request (CAR) และมอบหมายผูรับผิดชอบที่เหมาะสม
5.3 ผูรับผิดชอบวิเคราะหสาเหตุของปญหา ดําเนินการเลือกวิธีการปฏิบัติการแกไข ใหเหมาะสมกับความรุนแรง
และความเสี่ยงของปญหา เสนอแนวทางที่สามารถขจัดปญหาไมใหเกิดซ้ําอีก และนําการปฏิบัติการแกไขไป
ปฏิบัติ
5.4 ผูจัดการดานคุณภาพมอบหมายใหมีผูตรวจติดตาม ดําเนินการติดตามผลการแกไข และปองกันตามระยะเวลา
ที่กําหนดใน CAR พรอมทั้งบันทึกผลการติดตามผลการแกไขและปองกันลงใน CAR
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- กรณีผลการติดตามประเมินผลไมมีประสิทธิผล ผูจัดการดานคุณภาพติดตามผลการแกไขขยายเวลาในการ
แกไขปญหาตามระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อครบกําหนดการขยายระยะเวลาการแกไขปญหาแลว ผลการ
ติดตามประเมินผลไมมีประสิทธิผล ผูตรวจติดตามทําการออก CAR ซ้ําสําหรับปญหาเดิมและดําเนินการซ้ํา
ตามขอที่ 5.2 ถึง 5.4
- กรณีการติดตามประเมินผล มีประสิทธิผลสามารถกําจัดปญหาและปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก ผูตรวจติดตาม
เสนอผลตรวจติดตามตอผูจัดการดานคุณภาพ และผูจัดการดานคุณภาพอนุมัติผลการแกไข ปดสถานะ CAR
และแจงผูไดรับผลกระทบหรือผูรับบริการ
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการใหผูจัดการดานคุณภาพทําการสรุปผลการดําเนินการเขาที่ประชุมทบทวนฝายบริหาร/
การทบทวนประจําป เพื่อปองกันปญหาในกรณีที่เปนปญหาที่มีผลกระทบกับระบบคุณภาพ
6. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
ผูร้ ั บผิดชอบ

ขั�นตอน
เริ � ม

ผูต้ รวจพบ

การเบี�ยงเบนของการปฏิบตั ิงาน
ไปจากระบบคุณภาพ เขียน
ใบคําร้องปฏิบตั ิ การแก้ไข FR-9001-06-01

ผูจ้ ดั การคุ ณภาพ

เปิ ด CAR กําหนดผูร้ ับผิดชอบ ขึ�นทะเบียน
ใบคําร้องปฏิบตั ิ การแก้ไข FR-9001-06-02

ผูท้ ี �ได้รับมอบหมาย

วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา และแก้ไขปั ญหา

ผูต้ รวจติ ดตาม

ไม่เห็ นชอบ
ครั�งที� 2 เปิ ด CAR ใหม่

ตรวจสอบประสิ ทธิ ผล
การแก้ไข

ไม่เห็ นชอบ
ครั�งแรก ขยายเวลา

เห็นชอบ
ผูจ้ ดั การคุ ณภาพ

ปิ ดคําร้ องและแจ้งผูท้ � ีได้รับผลกระทบทราบ
จบ

ใบคำร้องปฏิบตั ิกำรแก้ไข

รหัส :
FR-9001-06-01
เริ่มใช้วันที่ :
3 เมษายน 2560

แก้ไขครั้งที่ :
0
หน้าที่ :
1/1

ส่วนที่ 1 ประเภทและรำยละเอียดของปัญหำ






ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ NO.
.
การควบคุมงานทดสอบที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนด NO.
.
การตรวจติดตามคุณภาพ.......................... ครั้งที่ ….....… วันที่ …...……/…..…../……...... NO.
.
การทบทวนการบริหาร ตามรายงานการประชุมทบทวน ครั้งที่
/
.
อื่นๆ ระบุ .........................................................................................................................................................................

วัน.......... เดือน................... พ.ศ. ...........

ผู้บันทึก..............................................………….…
(..............................................………….…)

ส่วนที่ 2 กำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบที่เหมำะสม
ข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับ………………………………………………………………………....…………………………………………………..…….…
จึงเห็นควรมอบหมายให้………………………….……………………………..…………………..……… เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ภายในระยะเวลา………………………….……………………………..…………
วัน.......... เดือน................... พ.ศ. ...........
ผู้จัดการคุณภาพ..............................................………….…
(..............................................………….…)

ส่วนที่ 3 วิเครำะห์หำสำเหตุและกำรแก้ไขสำเหตุของปัญหำ
สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง (Root Cause)……………………………….........……………………………………………………………………….…
วิธีการแก้ไขสาเหตุของปัญหา..…………………………………………………………………………………………………………………….………...…
แนวทางการป้องกันการเกิดซ้า.……………………………………………………………………………………………………………………………...…
วัน.......... เดือน................... พ.ศ. ...........

ผู้ดาเนินการแก้ไข..............................................………….…
(..............................................………….…)

ส่วนที่ 4 กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติกำรแก้ไข
 ไม่เป็นที่น่าพอใจ ครั้งแรก ขยายเวลา……………………………………..….ผูข้ ยายเวลา...……..….……………………………...……….…
 ไม่เป็นที่น่าพอใจ เปิดใบคาร้องปฏิบัติการแก้ไข NO.
.

รายละเอียด………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……......
 เป็นที่น่าพอใจ
วัน.......... เดือน................... พ.ศ. ...........
ผู้ตรวจสอบ (เป็นที่น่าพอใจ)..............................................………….…
(..............................................………….…)

ส่วนที่ 5 กำรอนุมัติปิดใบคำร้อง
วัน.......... เดือน................... พ.ศ. ...........

ผู้อนุมัต.ิ .............................................………….…
(..............................................................)

หมายเลขใบคาร้อง

.

ทะเบียนใบคำร้องปฏิบัตกิ ำรแก้ไข

หมำยเลขใบคำร้อง

ระยะเวลำแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

พอใจ



















รหัส :
FR-9001-06-02
เริ่มใช้วันที่ :
3 เมษายน 2560

แก้ไขครั้งที่ :
0
หน้าที่ :
1/1

ผลกำรกำรตรวจสอบกำรแก้ไข
ไม่พอใจ เปิดใบคำร้องใหม่
ไม่พอใจ ครั้งแรกขยำยเวลำ
(FR-9001-06-01)
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