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บันทึก การประกาศใช / การแกไข / ทบทวน 

ครั้งที ่ หนา วัน เดือน ป รายละเอยีด ผูทบทวน 

1 - มกราคม 2556 ประกาศใชคร้ังแรก ผูจัดการคุณภาพ 

2 

5 1 ตุลาคม 2556 
องคกรและการบริหาร 

 (เพ่ิมรองผูอํานวยการในแผนภูมิโครงสราง) 

ผูจัดการคุณภาพ 

8 1 ตุลาคม 2556 บุคลากร (อางอิง WP,WI,FM ที่เก่ียวของ) 

9 1 ตุลาคม 2556 เคร่ืองมือหองปฏิบัติการ(อางอิง WP,WI,FM ที่เก่ียวของ) 

9 1 ตุลาคม 2556 
การจัดซ้ือและการใชบริการภายนอก 

(อางอิง WP,WI,FM ที่เก่ียวของ) 
11 1 ตุลาคม 2556 การควบคุมกระบวนการ (อางอิง WP,WI,FM ที่เก่ียวของ) 

12 1 ตุลาคม 2556 
การควบคุมเอกสารคุณภาพ  

(อางอิง WP,WI,FM ที่เก่ียวของ) 

12 1 ตุลาคม 2556 
การควบคุมสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนด (อางอิง 

WP,WI,FM ที่เก่ียวของ) 
13 1 ตุลาคม 2556 การตรวจติดตามภายใน (อางอิง WP,WI,FM ที่เก่ียวของ) 

14 1 ตุลาคม 2556 
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
(อางอิง WP,WI,FM ที่เก่ียวของ) 

14 1 ตุลาคม 2556 
การตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

(อางอิง WP,WI,FM ที่เก่ียวของ) 

3 
ทุกหนา 

20 ธันวาคม 2556 

ทบทวนรูปแบบเอกสาร 
(ระบุชื่อผูจัดทํา และผูอนุมัติ แทนตําแหนง) 

ผูจัดการคุณภาพ 
รูปแบบสัญลักษณ (โลโก) ของหนวยงาน 

5 แผนภูมิโครงสราง สคร.5 นครราชสีมา 
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สารบัญ 

 
เร่ือง                  หนา 

1. บทนํา        4 
2. องคกรและการบรหิาร        5 
3. บุคลากร         8 
4. เครื่องมอืหองปฏิบัติการ       9 
5. การจัดซือ้และการใชบรกิารภายนอก      9 
6. การควบคุมกระบวนการ       11 
7. การควบคุมเอกสารคุณภาพ       12 
8. การควบคุมสิง่ที่ไมสอดคลองกับขอกําหนด     12 
9. การตรวจติดตามภายใน       13 
10. การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง      13 
11. การตอบสนองความตองการของผูใชบริการ     13 
12. การสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานและการตรวจสขุภาพประจําป  14 
13. จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ       14 
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คูมือคุณภาพ (Quality Manual) 

หองปฏิบัติการชันสูตรโรคและวิจัย   
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. บทนํา 
  การตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนงานบริการตรวจวิเคราะห เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรค พยากรณโรค ติดตามการ
รักษาและประเมินภาวะสุขภาพ ดังน้ันกระบวนการทั้งหมดที่เก่ียวของ ซ่ึงมีผลตอความถูกตองนาเชื่อถือและทันตอความ
ตองการใชของผลตรวจ เปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ งานหองปฏิบัติการ กลุมพัฒนาวิชาการ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 จังหวัดนครราชสีมา เปนหองปฏิบัติการระดับเขต ดําเนินการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
วัณโรคเปนหลัก ไดแก การเพาะเล้ียงเชื้อวัณโรค การตรวจพิสูจนเอกลักษณของเชื้อ และการทดสอบความไวตอยา   ดังน้ัน 
เพื่อใหมีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน งานหองปฏิบัติการ กลุมพัฒนาวิชาการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา จําเปนตองมีการตรวจประเมินและการรับรองระบบคุณภาพ หรือการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให
มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และเชื่อถือได 
  คูมือคุณภาพฉบับน่ี จัดทําขึน้เพื่อเปนส่ือกลางใหบุคลากรงานหองปฏิบัติการ กลุมพัฒนาวิชาการไดทราบถึงนโยบาย
และเปาหมายขององคกร ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญตอการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
โดยยึดหลักการพัฒนาตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2555  เพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ จาก
สภาเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ตอไป 
 

  

……………………………………. 

 ( นายเสวียน คําหอม ) 

          ตําแหนง ผูจัดการคุณภาพ 
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2. องคกรและการบริหาร 
  2.1 องคกร 
  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดนครราชสีมา  เปนหนวยงานภูมิภาคในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งอยูทีห่มูบานหนองปลิง ถนนราชสีมา-โชคชัย  กม.7 ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบดวย 8 กลุมตามแผนภูมิ และมีงานหองปฏิบัติการแบงตามโครงสรางการบริหารงานอยูใน กลุมพัฒนาวิชาการ ดัง
แผนภูมิดังน้ี 

 

     แผนภูมิโครงสรางของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

 

 

 

 

กลุมพัฒนา

ภาคเีครือขาย 

กลุมพัฒนา

วิชาการ 

กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

กลุมแผนงาน

และประเมินผล 

กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง 

- ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี 5.1 ชัยภูม ิ

- ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี 5.2 บุรีรัมย 

พญ.ผลิน กมลวัทน  
รองผูอาํนวยการ 

นพ.ธีรวฒัน วลัยเสถียร 

 ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 

งานเภสชักรรม 

ศูนยอางอิงดานโรคติดตอ

นําโดยแมลง 

แผนงานโครงการโรคไมตดิตอ 

งานชนัสูตรโรคและวิจยั  

นางรัตนาภรณ ฮิมหมั่นงาน  

รองผูอาํนวยการ 

กลุมพัฒนาองคกร 

กลุมสื่อสารความเสี่ยงและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

กลุมปฏิบตักิารควบคุมโรค

และตอบโตภาวะฉกุเฉนิ

ทางดานสาธารณสุข 

งานวัณโรคและศนูยเด็กเล็ก 

งานโรคจากการ

ประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม 
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 2.2 ขอบขายการดําเนินงาน 
  งานหองปฏิบัติการชันสูตรโรคและวิจัย มีหนาทีใ่หบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการจากส่ิงสงตรวจของมนุษย 
ภายใตระบบประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ โดยมีขอบเขตบริการดังน้ี 
  1. ใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการวัณโรค ไดแก การเพาะเล้ียงเชื้อวัณโรค (TB Culture) การตรวจ
พิสูจนเอกลักษณเชื้อ ( Identification ) และการทดสอบความไวตอยา  (DST ; First Line Drug) ตามที่ระบุใน คูมือการสง
ตัวอยางเสมหะเพื่อเพาะเล้ียงเช้ือวัณโรคและทดสอบความไวตอยา (WI-LAB-028) 
  2. ใหขอมูลทางดานวิชาการของหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห วิจัย การผลิต พัฒนาทางดานวิชาการ 
แกผูเก่ียวของ 
  3. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของหองปฏิบัติการ ตามระเบียบปฏิบัติ (WP-LAB-011) 
 
  2.3 การบริหารงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ 
  กลุมพัฒนาวิชาการไดมีการกําหนดทีมคุณภาพ ประกอบดวยผูจัดการคุณภาพ และผูจัดการวิชาการ เพื่อรวม
วางแผนคุณภาพ การจัดระบบบํารุงรักษา และพัฒนาคุณภาพ โดยกําหนดให 
  2.3.1 ผูจัดการคุณภาพ  คือ หัวหนางานหองปฏิบัติการ (นักเทคนิคการแพทย) มีหนาทีน้ี่ 
   - จัดทํา คูมือคุณภาพของหองปฏิบัติการ (QM-LAB-001) 
   - กําหนดนโยบายและจัดทําแผนการดําเนินงานดานคุณภาพของหองปฏิบัติการ 
   - ติดตามการดําเนินงานดานคุณภาพตามแผนเปนระยะอยางสมํ่าเสมอและ รายงานผลตอคณะ 
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการอํานวยการ 
   - ประสานงานและใหคําปรึกษาระหวางผูบริหาร ผูทีเ่ก่ียวของ และผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
   - พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามคูมือคุณภาพ โดยดํารงไวซ่ึงการรักษาคุณภาพใหเปนไปตาม
มาตรฐานเทคนิคการแพทย 
   - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ 
 
  2.3.2 ผูจัดการวิชาการ คือ นักเทคนิคการแพทย หรือเจาหนาทีวิ่ทยาศาสตรการแพทยที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่ 
ดังน้ี 
   - ทบทวนวิชาการ วิธีตรวจวิเคราะห คาอางอิง ผลการควบคุมคุณภาพภายในและการควบคุมคุณภาพจาก

ภายนอก 

    -จัดทําและพัฒนาคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Work Instruction ; WI) 

   -ใหขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับงานบริการทางหองปฏิบัติการ 

   - ประสานงานระหวางผูทีเ่ก่ียวของในทีมคุณภาพ เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ให

เปนไปตามคูมือคุณภาพ โดยดํารงไวซ่ึงการรักษาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย 

   - ใหคําปรึกษา และรับฟงขอเสนอแนะจากแพทย พยาบาล เจาหนาที่ที่เก่ียวของจากหนวยงานผูรับบริการ  

    - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ 
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  2.4 การทบทวนระบบคณุภาพ 
  งานหองปฏิบัติการมีกําหนดการประชุมดานระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ เดือนละครั้ง เพื่อรวมกันพิจารณา
กําหนดกิจกรรม การติดตามผลการพัฒนาอยางใกลชิด และตอเน่ือง โดยบรรจุอยูในวาระการประชุมประจําเดือนของกลุมงาน 
ในกรณีมีเรื่องเรงดวนเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ จะมีการประชุมเพื่อพิจารณา ปรับปรุงแกไขทันทีเพื่อใหทันเหตุการณ 
ซ่ึงจะมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบจดบันทึก พรอมทั้งนําเสนอตอหัวหนากลุม และผูบริหารตอไป 
 
  2.5 การทบทวนขอตกลงกับผูรับบริการ 
  หองปฏิบัติการชันสูตรโรคและวิจัย กลุมพัฒนาวิชาการ ไดแจงวิธีการตรวจวิเคราะหไวในระเบียบการใช
หองปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค (WP-LAB-001) เพื่อเปนที่รับทราบรวมกันระหวางหองปฏิบัติการ และผูรับบริการ เชน 
ระยะเวลาในการรายงานผล การนําสงส่ิงสงตรวจ การเรียกเก็บคาบริการตรวจวิเคราะห วิธีการรายงานผล มีการเลือกวิธี
วิเคราะหโดยพิจารณารวมกับหองปฏิบัติการตางๆของกรมควบคุมโรค และพิจารณาศักยภาพและทรัพยากรใหเหมาะสม ซ่ึง
ไดแก ความสามารถ ทักษะ ของเจาหนาทีห่องปฏิบัติการ มีการประเมินผลและทบทวนโดยผูจัดการคุณภาพป ละครั้ง เม่ือทํา
การทบทวนแลว หากมีการเปล่ียนแปลงแกไข จะดําเนินการแจงใหหนวยงานตางๆที่เก่ียวของรับทราบตอไป 
 
  2.6 การปกปองขอมูลความลับผูปวย 
  เจาหนาทีห่องปฏิบัติการชันสูตรโรคและวิจัยทุกระดับทุกทาน มีหนาที่ตองถือปฏิบัติโดยเครงครัด ในการปกปอง
ขอมูลทุกรูปแบบที่เก่ียวของกับผูปวยจากการถูกเปดเผยโดยผูไมเก่ียวของ รวมทั้งระบบการทําลายเอกสารที่มีขอมูลของผูปวย 
จะถูกยอยหรือทําลายจนไมสามารถระบุถึงตัวผูปวยได กอนสงทําลายหรือสงขาย โดยมีผูจัดการวิชาการ หรือผูจัดการคุณภาพ
เปนผูควบคุมดูแล ซ่ึงรายละเอียดดังระบุไวใน ระเบียบปฏิบัต ิเรื่องการปกปองขอมูลความลับผูปวย (WP-LAB-006)  
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3. บุคลากร 
  3.1 นโยบาย 
  งานหองปฏิบัติการ มีการกําหนดแผนดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการ 
ปฏิบัติงานบริการอยางมีคุณภาพ กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรทีป่ฏิบัติหนาที่ที่สําคัญ เชน ตรวจรับตัวอยาง การตรวจ
วิเคราะห การใชเครื่องมือตรวจวิเคราะห ตรวจสอบรายงานผล กําหนดผูเขาถึงขอมูลผูปวย แกไขผล มีการควบคุมดูแลผูมี
คุณสมบัติไมครบถวน โดยมีการสอน ฝกอบรมจากนักเทคนิคการแพทยหรือนักวิทยาศาสตรการแพทย ตามระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง การอบรมเจาหนาที่ใหมและนักศึกษาฝกงาน (WP-LAB-010)  มีการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร กําหนด
ผูรักษาการแทนกรณีหัวหนางานลาปวย/ลากิจ/ลาพักพักผอน/ติดราชการนอกสถานที่  กําหนดหัวหนางานหองปฏิบัติการเปน
นักเทคนิคการแพทย มีความรูดานวิชาการและวิชาชีพดานหองปฏิบัติการทางการแพทย มีประสบการณการทํางานใน
หองปฏิบัติการทางการแพทยไมนอยกวา 5 ป มีความสามารถและมีหนาทีค่วามรับผิดชอบ ดังน้ี 
  1. บริหารหองปฏิบัติการ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยวางแผนงบประมาณ 
ควบคุมและการบริหารงบประมาณ ตามทีไ่ดรับมอบหมายจากองคกร 
  2. ใหคําปรึกษา/คําแนะนําในเชิงวิชาชีพ 
  3. วางแผนงาน กําหนดเปาหมาย พัฒนาและกําหนดทรัพยากรอยางเหมาะสม 
  4. จัดทําโครงการสอนและฝกอบรมดานที่เก่ียวของกับงานบริการทางหองปฏิบัติการ 
  5. กําหนดระบบคุณภาพ นํามาใช และติดตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพบริการ 
   6. จัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ และบุคลากรทีมี่ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามความจําเปนของ 
หองปฏิบัติการ 
  7. จัดใหมีระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการตามขอกําหนดของหองปฏิบัติการที่ดี  
  8. กําหนดใหมีวิธีการรับขอรองเรียนหรือรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการ 
  9. สนับสนุนการวิเคราะห วิจัย การผลิต พัฒนาผลิตภัณฑทางดานวิชาการ 
  3.2 บุคลากร และการพัฒนา 
  บุคลากรประกอบดวยนักเทคนิคการแพทย หรือนักวิทยาศาสตรการแพทย เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย เจา
พนักงานสาธารณสุข และลูกจางของหองปฏิบัติการ มีการกําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบตาม Job description  มีการสํารวจ
ความตองการฝกอบรมบุคลากรอยางนอยป ละ 1 ครั้ง ตามแบบสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม : HR4/1 ในคูมือแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร สคร.5 นครราชสีมา หนวยงานมีนโยบายสงเสริมใหเจาหนาทีทุ่กคนไปอบรม/ดูงานอยางนอยคนละ 1 
ครั้ง /ป โดยใชงบของหนวยงานหรืองบจากผูจัดการอบรม นอกจากน้ีบุคลากรทุกระดับในกลุมงานตองไดรับการฝกอบรมดาน
การปองกันอัคคีภัย และ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อมุงเขาสูการรับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย 2551 และเปนไปตามมาตรฐาน ISO 15189 มีบันทึกประวัติบุคลากรทุกคน โดยจัดเก็บในแฟมทะเบียน
ประวัติบุคลากร (FM-LAB-015)  และมีการประเมินผลดานการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของงานพัฒนา
องคกร สําหรับเจาหนาที่ประเมินความรูดานวิชาการ (FM-LAB-031) และดานเทคนิคการปฏิบัติงาน (FM-LAB-032)  
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4. เครือ่งมือหองปฏิบัติการ 
 

  งานหองปฏิบัติการมีการเลือกใชเครื่องมือทีท่ันสมัยเหมาะสม มีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน และมีการจัดทํา
ทะเบียนครุภัณฑ การใชและบํารุงรักษาเครือ่งมือ มีวิธีการปองกันเครื่องเสียหาย  การชีบ้งเครื่องมือ กําหนดแผนการสอบ
เทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือ (FM-LAB-034) จัดทําบันทึกประวัติครุภัณฑ รวมถึงการเตรียมความพรอมใชงาน รวมถึงจัดให
มีเครื่องมือ นํ้ายา และ/หรืออุปกรณทีจํ่าเปนและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยางพอเพียง จัดทําเปนแผนการจัดหา หรือการ
ขอรับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค  
  ในกรณีทีเ่ครื่องมือชํารุดและรอการสงซอม มีการติดฉลาก “ชํารุด รอซอม” จนกวาซอมแลวเสร็จ มีการตรวจสอบ
และแสดงความพรอมของเครื่องกอนนํากลับมาใช โดยผลการสอบเทียบหรือการทวนสอบ หรือการทดสอบผานตามเกณฑที่
กําหนดไว จึงติดฉลากแสดงสถานะพรอมใชงาน 
 

5. การจัดซือ้และการใชบริการภายนอก 
 

  หองปฏิบัติการ จัดทําบัญชีรายชือ่บริษัทผูผลิต /ตัวแทนจําหนาย รายการวัสดุ/นํ้ายา ที่จัดซ้ือ และบันทึกรายการ 
วัสดุอุปกรณ (FM-LAB-039) มีการกําหนดเกณฑในการจัดซ้ือและใชบริการภายนอก รวมถึงการสงตอหองปฏิบัติการอ่ืน 
 
  5.1 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร  
   มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรและเวชภัณฑมิใชยา (WP-LAB-004) ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ
ตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ  
  เกณฑการจัดซื้อ เคร่ืองมือทางหองปฏิบัติการ 
   1. สํารวจเครื่องมือทีต่องการจัดซ้ือ 
   2. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องมือทีต่องการจัดซ้ือ 
   3. มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากผูผลิต จากสถาบันรับรองมาตรฐาน 
   4. มีการรับประกันการใชงานในระยะเวลาที่เหมาะสม 
  5. มีการดูแลหลังการขายโดยผูแทนบริษัท 
   6. มีการฝกอบรมการใชงานโดยบริษัทผูขาย แกบุคลากรในหนวยงาน 
  เกณฑการจัดซื้อวัสด/ุน้ํายาวิทยาศาสตร 
   1. บริษัทผูผลิตตองมีคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่นาเชื่อถือ 
   2. พิจารณาผลการตรวจวิเคราะหจากการควบคุมคุณภาพ 
   3. บนกลองทีบ่รรจุผลิตภัณฑ มีรายละเอียดตางๆ ระบุไวอยางชัดเจน เชน ชือ่ทางการคาของผลิตภัณฑ  
                           ชือ่บริษัทผูผลิต หรือบริษัทที่จําหนาย, ขนาดบรรจุ, Lot No, วันหมดอายุ, อุณหภูมิทีจั่ดเก็บสินคา  
   4. รายการส่ังซ้ือมีวันหมดอายุไมนอยกวา 6 เดือน 
   5. สงสินคาถูกตองตรงตามรายการส่ังซ้ือ 
   6. บรรจุหีบหอที่เหมาะสม อุณหภูมินําสงถูกตอง ตามกําหนดบนขางกลองบรรจุ 
   7. ราคาเหมาะสมไมแพงจนเกินไป 
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  การกําหนดผูตรวจสอบ ตรวจรับ วัสดุอุปกรณ/บริการ โดยมีการบันทึกในใบตรวจรับนํายาและวัสดุหองปฏิบัติการ
( FM_LAB-011) วามีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด  ดังน้ี 
  1. ตรวจสอบการบรรจุวาถูกตองเหมาะสมหรือไม เชน นํ้ายาที่ตอง แชเย็น ตองบรรจุในกลองโฟมมีนํ้าแข็ง หรือ 
อุปกรณทําความเย็นที่สามารถคงอุณหภูมิไดที่  2 – 8 C 
  2. ตรวจสอบสภาพของนํ้ายาและวันหมดอายุ โดยวันหมดอายุตองไมต่ํากวา ๖ เดือนนับจากวันที่ตรวจรับ 
  3. ตรวจสอบชนิดและจํานวนของนํ้ายา/วัสดุวิทยาศาสตร กับใบสงสินคาหรือบิลแสดงรายการที่แนบมาให 
ถูกตองตรงกัน  
  กรณีไมผานตามเกณฑในขอ 1 – 3 ใหแจงบริษัทผูสงสินคา และยังไมตองลงชื่อรับสินคาจนกวาบริษัทจะดําเนินการ
แกไขใหเขาตามเกณฑ 
  4. ลงชือ่ผูรับ และวันที่รับนํ้ายา 
  5. นําไปเก็บรักษาใหเหมาะสมตามแตละชนิดของนํ้ายา 
  6. บริการหลังการขายตองสะดวก และสมํ่าเสมอในการใหบริการหรือใหขอมูลตอการปฏิบัติงาน 
  7. มีการประเมินผูขาย/บริษัทผูจําหนายป ละ 1 ครั้ง กรณีไมผานเกณฑประเมิน ใหยกเลิกการจัดซ้ือกับบริษัทน้ันๆ
เพื่อหาบริษัทอ่ืนทีเ่ขาเกณฑ 
 
  5.2 การสงตอหองปฏิบัติการภายนอก 
  สําหรับรายการทดสอบที่หองปฏิบัติการไมสามารถเปดบริการไดเองหรือกรณีเครื่องเสีย ยังไมสามารถใหบริการไดจะ
พิจารณาหองปฏิบัติการสงตอโดยมีบัญชีรายชือ่หองปฏิบัติการและรายการทดสอบที่จะสงตอโดยระบุไวในวิธีปฏิบัติการสงตอ
ทางหองปฏิบัติการภายนอก (WI-LAB-011) ตามเกณฑดังน้ี 
  5.2.1 เปนหองปฏิบัติการที่มีการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย หรือมาตรฐานสากลอ่ืนๆที่
เปนที่ยอมรับ หรือเปนหองปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการตรวจวิเคราะหที่สูงกวา เชน มีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย เหมาะสม
ใหบริการในรายการทดสอบที่ตองการสงตอ มีผล EQA ไมต่ํากวาชวงที่กําหนดตามตัวชี้วัดของหนวยงาน 
  5.2.2 อัตราคาบริการตรวจวิเคราะหอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
  5.2.3 มีความสะดวกในการจัดสงส่ิงสงตรวจและการรับผล 
  5.2.4 รายงานผลตรวจภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  5.2.5 รายงานผลที่สงมาจากหองปฏิบัติการสงตอ จะทําการลงผลในทะเบียนผลการตรวจสงส่ิงสงตรวจไปสถาน
บริการอ่ืน ใบรายงานผลจะเก็บสําเนาเขาแฟมสําเนารายงานผลตรวจจากหองปฏิบัติการภายนอก (FM-LAB-061) และแจง
หนังสือราชการกลับไปใหหนวยงานที่สงตรวจ 
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                                                   6.การควบคุมกระบวนการ 
 
  6.1 สถานที่ และสภาวะแวดลอม 
  จัดสถานที่เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  โดยแยกพื้นที่สวนปฏิบัติการทดสอบส่ิงสงตรวจ
ออกจากสวนธุรการหรือเอกสาร  หรือ สวนที่พักของบุคลากร มีการแยกพื้นที่เก็บสําหรับตัวอยาง นํ้ายา เชื้อจุลชีพ ออกจาก
กันชัดเจน รวมทั้งการควบคุมการเขาออกผูไมเก่ียวของ เชน ภายในหองปฏิบัติการ หองเก็บเอกสารคุณภาพ 
 
  6.2 การประกันคุณภาพวิธีวิเคราะห 
 มีเอกสารบันทึกผลการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ทั้งการควบคุมคุณภาพ
ภายใน (IQC) และการควบคุมคุณภาพภายนอก (EQC) กรณีที่ผลดังกลาวไมอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ตองมีบันทึกการ
ปฏิบัติการแกไข (FM-LAB-056) 
  
  6.3 ข้ันตอนกอนการตรวจวิเคราะห 
  หองปฏิบัติการจัดทําระเบียบปฏิบัติในการใชบริการหองปฏิบัติการ (WP-LAB-001)  ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติใน
ชวงเวลาเหมาะสม อยางนอย ปรับปรุงใบสงตรวจใหเหมาะสมตามความสะดวกของผูใชบริการ และผูปฏิบัติงาน ตัวอยางและ
ใบสงตรวจมีการชีบ้งโดยหองปฏิบัติการจะออกหมายเลข Lab No. ในส่ิงสงตรวจทําใหสามารถสอบกลับไปยังผูปวยแตละคน
ได มีบันทึกการตรวจสอบการรับสงตัวอยาง (FM-LAB-002) ที่เหมาะสม และมีความปลอดภัย 
   
  6.4 ข้ันตอนการวิเคราะห 
  หองปฏิบัติการ กําหนดใหมีการเลือกใชวิธีวิเคราะหซ่ึงเปนที่ยอมรับตามหลักวิชาการ และมีการปรับเปล่ียนให 
เหมาะสมตามเทคโนโลยีและหลักฐาน/ขออางอิงทางวิชาการ มีการทบทวนคาอางอิงในชวงเวลาอยางนอย 
ทุก 1 ป มีการแจงผูรับบริการทราบเม่ือมีการเปล่ียนวิธีการตรวจวิเคราะห หรือเปล่ียนนํ้ายาตรวจวิเคราะห กําหนดให 
ผูจัดการวิชาการมีหนาที่ทวนสอบ (verification) วิธีการวิเคราะหที่ใชในปจจุบันกับวิธีวิเคราะหที่เปนวิธีอางอิงหรือวิธี 
มาตรฐาน (FM-LAB-036) หากพบวามีปญหาเก่ียวกับผลการตรวจวิเคราะหจากการควบคุมคุณภาพภายใน หรือจากการเขา
รวมโครงการการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ หรือจากการรายงานผลของผูปวยอันเน่ืองมาจากวิธีวิเคราะหที่ใช 
ตองมีการพิจารณาปรับเปล่ียนวิธีวิเคราะหใหเหมาะสมตอไป การทบทวนดังกลาวอยางนอยป ละ 1 ครั้ง โดยผูปฏิบัติงานมี
สวนรวมในการเขียนวิธีปฏิบัติงาน ( WI; Work instruction ) มีการส่ือสารผูปฏิบัติงานทุกคนที่เก่ียวของกับวิธีปฏิบัติเพื่อให
สามารถนํามาใชตามที่กําหนดไว กรณีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของการปฏิบัติ ตองมีการแกไขเอกสารคุณภาพตาม 
“ระเบียบปฏิบตัิการจัดทําและควบคุมเอกสารคุณภาพทางหองปฏิบัติการ   
 
  6.5 ข้ันตอนหลังการวิเคราะห 
  กําหนดนักเทคนิคการแพทย หรือนักวิทยาศาสตรการแพทย เปนผูตรวจสอบผลการวิเคราะห ลงนามในใบรายงาน
ผลกอนรายงานผล เพื่อใหสามารถทวนสอบผูรับผิดชอบในการรายงานผลน้ัน ตลอดจนมีการตรวจสอบใบรายงานผลกอนการ
รายงาน กรณีที่มีการรายงานผลผิดพลาดทั้งทีย่ังไมไดรายงานผลออกไป หรือรายผลออกไปแลวใหเรียกเก็บใบรายงานผลเดิม
กลับคืนมา และแกไขรายงานผลใหม ผูแกไขผลการรายงานไดแก นักเทคนิคการแพทย หรือนกัวิทยาศาสตรการแพทย โดย
การใชปากกาขีดทับผลเดิมและเซ็นชื่อผูแกไขกํากับ บันทึกรายละเอียดของการแกไขไว เชน ชื่อผูปวย วันที่แกไข ชื่อผูแกไข 
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ปญหาของการรายงานผลผิดในใบบันทึกเหตุการณของกลุมงาน เพื่อเปนการแกไขที่สาเหตุตอไป มีการบันทึกและเก็บรักษาผล
การการตรวจวิเคราะหตามระยะเวลาที่กําหนด โดยกําหนดระดับของผูที่สามารถเขาถึง และแกไขขอมูลเปนนักเทคนิค
การแพทย หรือภายใตการกํากับดูแลของนักเทคนิคการแพทย มีการเก็บส่ิงสงตรวจหลังการตรวจวิเคราะหไวในชวงเวลา
เหมาะสมตามชนิดของส่ิงสงตรวจ เพื่อการทดสอบซํ้าหรือการตรวจสอบการชีบ้งกรณีมี มีวิธีการทําลายส่ิงสงตรวจอยาง
ถูกตองโดยไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในดานการแพรกระจายเชื้อตามที่ระบุในเอกสาร วิธีปฏิบัติเรื่อง คูมือความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ (WI-LAB-006) กรณีมีการขอใหรายงานผลทางโทรศัพท ตองมีการบันทึกทุกครั้งในสมุดบันทึกการรายงาน
ผลทางโทรศัพท (FM-LAB-004) และมีการจัดทําคาวิกฤตทางหองปฏิบัติการ  
 
 
 

7. การควบคุมเอกสารคุณภาพ 
 

  มีการกําหนดชนิดและลําดับชั้นของเอกสารคุณภาพ รวมทั้งระยะเวลาจัดเก็บ มีการกําหนดเอกลักษณของเอกสาร 
ดวยหัวเรื่อง วันที่ออกเอกสาร ครั้งที่แกไข ฉบับที่ จํานวนหนา ผูจัดทํา ผูอนุมัติใช และรหัสเอกสารโดยปฏิบัติตาม 
ระเบียบปฏิบัติการจัดทําและควบคุมเอกสารคุณภาพทางหองปฏิบัติการ (WP-LAB-003) 
 
 
 

8. การควบคุมสิ่งท่ีไมสอดคลองกับขอกําหนด 
 

  ส่ิงทีไ่มสอดคลองกับขอกําหนด หมายถึง ส่ิงทีไ่มไดปฏิบัติตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย หรือไมไดปฏิบัติตาม
นโยบายคุณภาพฉบับน้ี หรือระเบียบปฏิบัต ิ(WP) วิธีปฏิบัติ (WI) ของหองปฏิบัติการที่เขียนไว หรือไมไดปฏิบัติตาม 
ขอตกลงระหวางกลุมงานฯ หรือไมไดปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เม่ือพบส่ิงทีไ่มสอดคลองกับขอกําหนด จาก 
ผูปฏิบัติงาน หรือขอรองเรียนของผูรับบริการ ใหบันทึกส่ิงทีพ่บในแบบฟอรมบันทึกรายงานอุบัติการณ (FM-LAB-005) หรือ
มาจากการตรวจติดตามภายในโดยผูจัดการคุณภาพ ถาเปนเรื่องที่สามารถแกไขโดยผูประสบเหตุไดเองก็ใหทําการแกไขทันที 
และนําเขาวาระการประชุมของงานหองปฏิบัติการ แตหากไมสามารถแกไขไดโดยผูเก่ียวของใหนําเรื่องเขาที่ประชุม และใช
กระบวนการกลุมของทีมคุณภาพ หรือคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารในการหาขอสรุปแนวทางแกไข
ปญหาที่สาเหตุรวมกัน กําหนดผูแกไขหรือประสานงานการแกไข บันทึกผลการแกไขไวใน ใบขอใหดําเนินการแกไข หรือ 
Corrective Action Review ; CAR ( FM-LAB-014) สวนการปองกันการเกิดปญหาซํ้า หัวหนางานหองปฏิบัติการ เปน
ผูดําเนินการ หรือมอบหมาย/ กําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินผลจากตัวชีวั้ด และติดตามผลจากการแกปญหาเพื่อใหม่ันใจ
วาปญหาไดรับการแกไขแลว  
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9. การตรวจติดตามภายใน 
 

  ผูจัดการคุณภาพเปนผูวางแผนการตรวจติดตามภายใน และกําหนดแผนการตรวจติดตาม ผูตรวจติดตาม ความถี่ 
วิธีการ รวมถึงติดตามผลการแกไข และปองกัน ตามระเบียบปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (WP-LAB-002) เพื่อให
สามารถทวนสอบถึงระบบบริหารคุณภาพที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองมีการกําหนดสาระของการตรวจติดตามใหครอบคลุมทั้ง
ระบบบริหารและดานเทคนิค ตามขอกําหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยและเนนในสวนที่มีผลกระทบตอการดูแลหรือ
การใหบริการผูปวยหรือผูใชบริการ โดยประสานขอความรวมมือผูตรวจติดตามจากทีมงานภายในหนวยงานเอง หรือ ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย หรือจากโรงพยาบาลที่มีผูประกอบวิชาชีพซ่ึงผานการฝกอบรมดานการตรวจติดตามคุณภาพ
หองปฏิบัติการ โดยกําหนดใหมีการตรวจติดตามภายในอยางนอยปละ1ครั้ง และจัดใหมีผูประสานงานคุณภาพของหนวยงาน
เปนผูสังเกตการณรวมซ่ึงมีหนาที่สังเกตบรรยากาศในการเยี่ยมสํารวจ รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง หลังการตรวจ
ติดตาม มีผลบันทึกการตรวจติดตามในจุดเดนของงานและบันทึกเม่ือพบส่ิงที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดหรือโอกาสพัฒนา แลว
นําเสนอตอผูบริหารของหนวยงานและที่ประชุมงานหองปฏิบัติการ และตองนํามาปฏิบัติการแกไข/ปองกัน ใหเสร็จส้ินภายใน
เวลาที่ตกลงกัน 
 

10. การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 
  มีการกําหนดกิจกรรมปฏิบัติการแกไข หรือหาโอกาสพัฒนาจากปญหาที่พบจากการปฏิบัติที่ไมสอดคลองตามคูมือ
คุณภาพ และนํามาปรับเปล่ียนระบบคุณภาพ หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม ตามแผนกํากับการพัฒนาคุณภาพ (FM-LAB-037)  
มีการกําหนดแผนการทบทวนระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ ปละ 1 ครั้ง  (FM-LAB-038) จากตัวชี้วัดคุณภาพของกลุม
งานฯ ที่กําหนดไว และแจงผลการทบทวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของกลุมงานฯ ที่ผานมา ส่ือสารไปยังผูปฏิบัติทุกระดับ โดย
การจัดประชุมชีแ้จงอยางนอยป ละ 1 ครั้ง มีการนําขอเสนอเพื่อขอความชวยเหลือหรือสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนา
หองปฏิบัติการในการรวมประชุมกับคณะผูบริหารของหนวยงาน 
 
 

11. การตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
 
  กําหนดใหแพทย และนักวิชาการสาธารณสุข รวมเปนที่ปรึกษาดานวิชาการ และดานบริการทางหองปฏิบัติการ 
ไดแก ประเภทของการทดสอบที่ใหบริการในปจจุบัน ความเหมาะสมของคาปกติ หรือคาวิกฤต ความสอดคลองของผลการ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการกับอาการทางคลินิก รวมทั้งเปนที่ปรึกษาเก่ียวกับงานวิชาการอ่ืนที่เก่ียวของ เพื่อนํามาใชทบทวน
การจัดการระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ สําหรับการจัดการกับขอรองเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการจัดการขอ
รองเรียน (WP-LAB-007)  สวนการประเมินความตองการของหนวยงานผูใชบริการใหดําเนินการสํารวจอยางนอย ป ละ 1 
ครั้ง โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ (FM-LAB-030) ผลสํารวจดังกลาวที่ไดมีการนํามาวิเคราะห สรุปผลเพื่อรวมกัน
ปรับปรุง แกไข และพัฒนาในสวนขาด ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
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12. การสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน และการตรวจสุขภาพประจําป 
 

  การปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการมีความเส่ียงตอการติดเชื้อและอันตรายจากการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ดังน้ันจึงมีความ
จําเปนที่ตองจัดสถานที่หองพักของเจาหนาที่หรือสวนที่ปฏิบัติงานเอกสารแยกออกจากสวนปฏิบัติการทดสอบ มีการจัดสรร
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ถุงมือ เส้ือกาวน แวนตา ใหมีจํานวนพอเพียงเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงาน มีการทํากิจกรรม HWP สงเสริมใหบุคลากรออกกําลังกายตามนโยบายของหนวยงาน มีการตรวจสุขภาพ และ
ทดสอบสมรรถภาพทางรางกายของผูปฏิบัติงานเปนประจําทุกป เพื่อเฝาระวังและติดตามสภาวะสุขภาพ  
 

13. จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
 
  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพของนักเทคนิคการแพทย 
  1. นักเทคนิคการแพทย พึงประกอบวิชาชีพภายใตพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2542 และ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย พุทธศักราช 2545 
  2. การปฏิบัติหนาที่วิเคราะหส่ิงสงตรวจดวยความถูกตอง แมนยํา ทันกาล เพื่อประโยชนและสวัสดิภาพของผูปวย
คือส่ิงแรกที่ตองคํานึงถึงเหนือประโยชนอ่ืนใด 
  3. การปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลผูปวย ตองมีการชีบ้งผูปวยอยางถูกตอง ปกปองขอมูลผูปวยจากการถูกเปดเผยโดยผูไม
เก่ียวของ 
  4. ใชทรัพยากรทางหองปฏิบัติการอยางรอบคอบ สนับสนุนการดําเนินงานหองปฏิบัติการคุณภาพอยางคุมคา 
  5. เลือกใชวิธีวิเคราะหทางหองปฏิบัติการที่เปนมาตรฐาน โดยบุคลากรที่มีความรูเหมาะสม 
  6. ไมเปล่ียนแปลง หรือปลอมรายงานผล หรือทําเอกสารเท็จโดยเด็ดขาด 
  7. ไมนําตัวอยางของผูปวยไปดําเนินการอ่ืนใดนอกเหนือไปจากการทดสอบในใบขอสงตรวจ อาจนํามาใชประโยชน
อยางอ่ืนได แตตองไมมีการระบุชื่อผูปวย หรืออาจนํามารวมกันหลายๆรายเพื่อใชประโยชนอ่ืนๆ และควรทํานโยบายเปนลาย
ลักษณเก่ียวกับขอมูลที่ไมไดขอสง 
 



01(เริ่มใช้) 02 03 QMR TM ผู้ปฏิบัติงาน
(สําเนา)

QM-LAB-001 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual;QM) 15 มค.56 1 ตค.56 20 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-001 การใช้บริการห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค 15 มค.56 1 ตค.56 16 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-002 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 15 มค.56 1 ตค.56 16 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-003 การจัดทําและควบคุมเอกสารคุณภาพ 15 มค.56 1 ตค.56 16 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-004 การจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์มิใช่ยา 15 มค.56 1 ตค.56 16 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-005 การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 15 มค.56 1 ตค.56 16 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-006 การปกป้องความลับข้อมูลผู้ป่วย 1 มีค.56 1 ตค.56 16 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-007 การจัดการข้อร้องเรียน 1 มีค.56 1 ตค.56 16 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-008 การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 1 มีค.56 1 ตค.56 16 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-009 การทบทวนระบบคุณภาพ 1 มีค.56 1 ตค.56 16 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-010 การอบรมเจ้าหน้าท่ีใหม่และนักศึกษาฝึกงาน 3 มิย.56 1 ตค.56 16 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WP-LAB-011 การควบคุมคุณภาพภายใน 4 มิย.56 2 ตค.56 17 ธค.56 / นายเสวียน คําหอม พญ.ผลิน กมลวัทน์ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสียร

WI-LAB-001 การตรวจหาเชื้อวัณโรคในเสมหะด้วยกล้อง
จุลทรรศน์และการควบคุมคุณภาพ

15 มค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-002 การเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคในอาหารเหลวด้วยเครื่อง
อัตโนมัติ BACTEC MGIT 960

15 มค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-003 การเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคในอาหารแข็ง L-J media 15 มค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-004 การพิสูจน์เชื้อวัณโรคโดยวิธี ICA 15 มค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-005 การทดสอบความไวต่อยาชองเชื้อวัณโรค 
(Proportion method)

15 มค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-006 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 15 มค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-007 การทําความสะอาดอุปกรณ์ การทําลายเชื้อและ
การทําให้ปราศจากเชื้อ

15 มค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-008 วิธีเตรียมนํ้ายาและสารละลายต่างๆ สําหรับ
เพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค

15 มค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-009 วิธีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อวัณโรคและอาหารผสมยา
สําหรับทดสอบความไวต่อยา

15 มค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-010 การทดสอบความไวต่อยาวัณโรคด้วยวิธี REBA 15 มค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-011 การใช้บริการห้องปฏิบัติการภายนอก 1 มีค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-012 การใช้งานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ 1 ตค.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-013 การใช้งานเครื่อง BACTEC MGIT960 16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-014 การใช้งานเครื่อง Inspissator : VS-1100 16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-015 การใช้งานเครื่อง BACTEC MGIT962 16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-016 การใช้งานเครื่อง Refrigerated centrifuge ;
Falcon 6/300

16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-017 การใช้งานเครื่อง Incubator ; Incucell 16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-018 การใช้งานเครื่อง Hot air oven ; Memmert 16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-019 การใช้งานเครื่อง Waterbath ; Memmert 16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

รายชื่อเอกสารคุณภาพ (QM,WP,WI) ของห้องปฏิบัติการชันสูตร สคร.5 นครราชสีมา

แก้ไขครั้งท่ี ผู้ถือครอง

หมายเลขเอกสาร เรื่อง ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติใช้



01(เริ่มใช้) 02 03 QMR TM ผู้ปฏิบัติงาน
(สําเนา)

แก้ไขครั้งท่ี ผู้ถือครอง

หมายเลขเอกสาร เรื่อง ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติใช้

WI-LAB-020 การใช้งานเครื่อง Autoclave ; KOKUSAN 16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-021 การใช้งานเครื่อง Mini Personal Centrifuge ; 
WiseSpin CF-5

16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-022 การใช้งานเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ;MU 
mini thermal cycler

16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-023 การใช้งานเครื่อง Elite Dry Bath Incubator 16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-024 การใช้งานเครื่อง pH meter : HANNA HI 2211 16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-025 การใช้งานนาฬิกาจับเวลา CANON Timer Clock 
CT-20

16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-026 การใช้งานเครื่องชั่งไฟฟ้า ; Mettler TOLEDO 
PB-1502

16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-027 การใช้งานเครื่องตู้ปลอดเชื้อ (BSC Class II-CISCO) 16 กย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม

WI-LAB-028 คู่มือการส่งตัวอย่างเสมหะเพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อวัณ
โรคและทดสอบความไวต่อยา

1 พย.56 3 ตค.56 9 ธค.56  / / นส.ราตรี ตั้งรัตนกมลกุล นายเสวียน คําหอม นายเสวียน คําหอม



หมายเลขเอกสาร เรื่อง วันที่ออก /เริ่มใช้
เอกสาร

วันที่ทบทวน
(ล่าสุด) ผู้ออกเอกสาร

FM-LAB-001 บันทึกรายการปฏิบัติงานประจําวัน 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-002 บันทึกการตรวจรับตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-003 ใบแจ้งเหตุผลการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเพื่อการเพาะเชื้อวัณโรค 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-004 บันทึกการใช้ โทรศัพท์ และการรายงานผล C/s หรือค่าวิกฤต (Critical Value) ทาง
ห้องปฏิบัติการ

4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-005 บันทึกรายงานอุบัติการณ์ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-006 ใบรายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-007 ใบแจ้งการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-008 รายนามผู้ถือเอกสารควบคุม 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-009 ใบแจ้งขอจัดการเอกสารคุณภาพ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-010 แบบประเมินผู้ขาย 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-011 ใบตรวจรับสินค้า 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-012 ทะเบียนผลการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค และผลการทดสอบความไวต่อยา 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-013 แบบฟอร์มการอ่านและบันทึกผล DST 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-014 ใบขอให้ดําเนินการแก้ไข (CAR) 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-015 แบบบันทึกประวัติบุคลากร 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-016 ใบ Stock Card 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-017 บันทึกอุณหภูมิและการบํารุงรักษาตู้อบ (Incubator) 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-018 บันทึกอุณหภูมิและการบํารุงรักษาตู้เย็น (Refrigerator) 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-019 บันทึกอุณหภูมิและการบํารุงรักษาตู้เย็นแช่แข็ง (Freezer) 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-020 บันทึกการใช้งาน และการบํารุงรักษาตู้อบร้อน (Hot Air Oven) 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-021 [บันทึกการใช้งานและบํารุงรักษา Water bath 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-022 บันทึกการใช้งานและบํารุงรักษาตู้ปลอดเชื้อ (BSC) 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-023 บันทึกการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่อง Inspissator 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-024 ตารางบันทึกผลการควบคุมคุณภาพทดสอบเครื่อง Autoclave 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-025 บันทึกการควบคุมคุณภาพสีย้อมเชื้อวัณโรค 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-026 บันทึกการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ฯ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-027 แผนพัฒนาบุคลากรฯ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-028 บันทึกการใช้เครื่องMGIT960 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-029 การควบคุมคุณภาพMedia 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-030 แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-031 แบบประเมินทดสอบความรู้บุคลากร 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-032 แบบประเมินบุคลากรด้านเทคนิค 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-033 ตัวชี้วัดคุณภาพ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-034 แผนการสอบเทียบเครื่องมือ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

แบบฟอร์ม ( Form : FM )



หมายเลขเอกสาร เรื่อง วันที่ออก /เริ่มใช้
เอกสาร

วันที่ทบทวน
(ล่าสุด) ผู้ออกเอกสาร

FM-LAB-035 Lab Safety checklists 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-036 บันทึกการทบทวนวิธีวิเคราะห์ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-037 แผนคุณภาพ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-038 แผนทบทวนคุณภาพปี56 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-039 รายชื่อบริษัทตัวแทน 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-040 รายงานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-041 การจัดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจซ้ําหรือสอบกลับ 4-ม.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-042 ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-043 ทะเบียนการขอเบิกใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-044 ทะเบียนรายชื่อลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุด 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-045 ใบเปลี่ยนเวร 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-046 บันทึกการให้คําปรึกษา 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-047 บันทึกข้อร้องเรียน 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-048 ใบส่งต่อขวดตัวอย่างเชื้อเพื่อทดสอบDST 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-049 บันทึกประเภทของการปฏิเสธตัวอย่างส่งตรวจ 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-050 lสถิติการตรวจทางห้องปฏิบิการวัณโรค 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-051 ทดสอบเครื่องมือสํารอง 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-052 บันทึกครุภัณฑ์ 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-053 บันทึกการตรวจสอบ UPS 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-054 ทดสอบคุณภาพMPT64 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-055 บันทึกการเปิดใช้งานน้ํายาชุดทดสอบ 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-056 บันทึกแก้ไขกรณีQCออกนอกเกณฑ์ 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-057 REBA_WS 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-058 TAT 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-059 แผนการตรวจสุขภาพบุคลากร 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-060 บันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-061 สําเนารายงานผลจากห้องปฏิบัติการภายนอก 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-062 บันทึกสุ่มตรวจความถูกต้องของการรายงานผล 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-063 บันทึกการทําความสะอาดห้องล้างและห้องอบแห้ง น่ึงอุปกรณ์ 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-064 บันทึกการประชุมงานชันสูตร 17-พ.ค.-56 12-ธ.ค.-56 นายเสวียน คําหอม

FM-LAB-065 บันทึกอุณหภูมิห้องปฏิบัติการ 1 พค.57 1 พค.57 นายเสวียน คําหอม



SD-LAB-001 ป้าย Stickers ต่างๆ

SD-LAB-002 การใช้งานเครื่องมือฉบับย่อ

SD-LAB-003 ป้ายบ่งชี้เครื่องมือ

SD-LAB-004 วิธีปฏิบัติการปฏิเสธตัวอย่างส่งตรวจ

SD-LAB-005 ระเบียบปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

SD-LAB-006 สรุปเงื่อนไขการส่งตรวจของ สปสช

SD-LAB-007 คุณลักษณะน้ํายา REBA

SD-LAB-008 ผังขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ EQA

SD-LAB-009 การอ่านรายงานผลสไลด์ตามเกณฑ์ WHO

SD-LAB-010 การล้างมือ

SD-LAB-011 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

SD-LAB-012 การตรวจสอบเครื่อง pH meter

SD-LAB-013 การใช้งานเครื่องชั่งไฟฟ้า

SD-LAB-014 รายการเครื่องมือห้องแล็บ

SD-LAB-015 แนวทางการทําความสะอาดเมื่อส่ิงส่งตรวจหก

SD-LAB-016 ค่าวิกฤติ

SD-LAB-017 Bactec MGIT960

SD-LAB-018 Cannon Timer

SD-LAB-019 Mini centrifuge

SD-LAB-020 การใช้งานเครื่องมืออื่นๆ

SD-LAB-021 Actichlor

SD-LAB-022 หน้าท่ี LSO

SD-LAB-023 TB_Culture

SD-LAB-024 ขั้นตอนดับเพลิง

SD-LAB-025 แก้ไขปัญหาตู้เย็น

SD-LAB-026 Blood TB Culture

SD-LAB-027 Water treatment

SD-LAB-028 การแก้ไขตู้แช่แข็ง

เอกสารสนับสนุน ( Supporting Documents ; SD )
หมายเลขเอกสาร เรื่อง
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

P

P

P

Y

Y

Y

Y

Y ลายเซ็น จนท.ทุกคนรับทราบ

Y QM-LAB-001

Y รายงานการประชุมประจําเดือนของกลุ่ม

Y WP-LAB-002

Y
แผนทบทวนคุณภาพ(FM-LAB-038)และหนังสือ

เชิญ Auditor

Y รพ.ด่านขุนทด

Y WP-LAB-009

Y FM-LAB-033,036,038

Y

Y แผนคุณภาพ QP-LAB-001

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

มี chart องคกร และแสดงความสัมพันธ

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

มีผล Internal audit

ดูในคูมือคุณภาพ

ดูรายงานการประชุมภายใน   ซ่ึงตองมีเนื้อหาตองมี
ดานระบบคุณภาพดวย

มีการกําหนดJob description ของทั้ง 2 ตําแหนง

เอกสารที่ระบุไวตองเปนเอกสารควบคุม

เนื้อหาครอบคลุมทั้งกระบวนการกอน ระหวาง หลัง
วิเคราะห และรายงานผล

 มีเอกสารแสดงวามีผูจัดการคุณภาพ

ระบุใน Procedure หรือเอกสารอื่นๆ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

มี chart บุคคลากรของ lab  และแสดงความสัมพันธ

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

1.  มีการจัดทําหรือแสดงผังโครงสรางภายในฝาย / งาน   แสดงการบริหารจัดการ
ภายในฝาย/งาน และความสัมพันธเช่ือมโยงกับองคกรหลัก หรือองคกรอื่นที่
เกี่ยวของ(ถามี)  (MT 1.1.1)

1.  องคกรและการบริหาร

ผลประเมิน

9. มีนโยบายทบทวนระบบบริหารคุณภาพ การทบทวนตองดําเนินการอยางนอยป
ละคร้ัง    และนําผลการทบทวนไปเปนขอมูลในการกําหนดแผนปฏิบัติการปตอไป 
(MT 1.3.2)

3. กําหนดวิธีการปกปองขอมูลที่เปนความลับของผูปวย  โดยระบุเปนนโยบาย และ
ระเบียบปฏิบัติของหองปฏิบัติการ  ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ (MT 1.1.2 ซ  )

มีการสื่อสารสาระสําคัญใหบุคลากรทุกคนทราบและ
ปฏิบัติตาม

มีแผนการทบทวนระบบคุณภาพ

ระบบคุณภาพ

2. กําหนดผูจัดการคุณภาพหรือทีม มีหนาที่ดูแลกํากับระบบคุณภาพตามนโยบาย
ในคูมือคุณภาพ  และผูทําหนาที่รับผิดชอบดานเทคนิควิชาการ   (MT 1.1.2 ก )

4. กําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพที่ใชติดตามประสิทธิผลการปฏิบัติงาน(Key Performance
 Index) และใชเปนขอมูลกําหนดโอกาสพัฒนาระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง(MT 
1.1.3  ) KPI สอดคลองกับวัตถุประสงคคุณภาพ

มีการเก็บขอมูล  ติดตาม KPI ที่กําหนด

มี KPI ที่จะติดตามวัดที่แสดงประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน

8.  มีนโยบายในการตรวจติดตามเพื่อประเมินระบบคุณภาพและความเหมาะสมใน
การใหบริการ  แสดงผลการปฏิบัติตามนโยบาย(MT 1.3.1)

5. ระบุนโยบายคุณภาพ ในคูมือคุณภาพ ซ่ึงเปนลายลักษณอักษร  มีเนื้อหา 
สาระสําคัญครอบคลุมการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เปนเอกสารควบคุมในระบบ
เอกสารคุณภาพ และมีการสื่อสารสาระสําคัญไปยังบุคลากรทุกคนใหเขาใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพและขอกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย( MT
 1.2.1)

QM เปนเอกสารควบคุม

7.  กําหนดวิธีการสื่อสารภายในหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพ  แสดง
หลักฐานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (MT 1.2.4)

6.  กาํหนดวัตถุประสงคคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายของหองปฏิบัติการ หรือ
ขององคกร(MT 1.2.1 ค)

มีคูมือคุณภาพ (QM)

 มีเอกสารแสดงวามีผูจัดการวิชาการ

มีเขียนใน Procedure

 มีผลการทบทวนระบบคุณภาพ

มีการนําผลการทบทวนไปกําหนดกิจกรรมที่จะปรับปรุง

นโยบายคุณภาพมีครอบคลุม 5 ประเด็นคือ ขอบเขต
การใหบริการ  มาตรฐาน วัตถุประสงค บุคลากรทุก
คนตองปฏิบัติตาม committmentของหองปฏิบัติการ

QM มีเนื้อหาครอบคลุมทุกขอ(บริหารจัดการ วิชาการ 
การปองกันขอมูลลับ LIS ความปลอดภัยทาง
หองปฏิบัติการ  จริยธรรม

มีแผน Internal audit

มีเขียนใน Procedure

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผังการบริหารงานองค์กร

QM-LAB-001 หน้า 6 ,คําส่ังแต่งต้ัง QM,TM

WP-LAB-006

QM-LAB-001

Self Cross

หนาที่ 1 ของ 13 หนา  
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y แฟ้มสถิติการตรวจตรวจวิเคราะห์

Y อัตรากําลัง จนท.และ JD

P  

Y JD ของ จนท.ทุกคน

Y JD ของ QM

Y JD ของ TM

Y
ติดป้ายผู้รับผิดชอบเครื่องมือม,กําหนดผู้มีสิทธิ

แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์

Y
ใบประกาศนียบัตรอบรมที่สํานักฯและการ

ทดสอบ Technical competency

Y

Y

P บันทึกการเข้าร่วมประชุม อบรม

P

Y บันทึกข้อความการซ้อมแผนอัคคีภัย

Y

Y

Y คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากร สคร.5 นม.

ประวัติฝกอบรมทุกคนดานอัคคีภัย

10.  มีการทบทวนขอตกลงกับผูรับบริการ เพ่ือกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
เพ่ือใหม่ันใจวาหองปฏิบัติการมีศักยภาพและทรัพยากรเหมาะสม เพียงพอ มีการ
เลือกใชวิธีวิเคราะหที่เหมาะสม  (MT 1.4.1)

มี JD ของผูจัดการวิชาการครอบคลุมตามขอกําหนด

 มีการกําหนดผูรับผิดชอบเคร่ืองมือและการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญมีรหัสผาน

19. มีการกําหนดความจําเปนของการฝกอบรมเพ่ิมเติม (training needs) จากผล
การประเมินสมรรถนะ จากหนาที่ความรับผิดชอบ จากอุบัติการณ จากความ
ตองการของหนวยงาน และอื่น ๆ (MT 2.3.2)

15. มีการควบคุมดูแลบุคลากรที่มีคุณสมบัติไมครบถวน  โดยผูประกอบวิชาชีพที่มี
ความรูความชํานาญ และมีประสบการณ (MT 2.1.4)

18. มีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน(competency) และผลการปฏิบัติงาน
(performance)สําหรับบุคลากรทุกระดับ  (MT 2.3.2)

ดูบันทึกการจัดทําแผนฝกอบรมวาการเลือกหัวเร่ืองใน
การฝกอบรมมีที่มาอยางไร เชน ไดจากอุบัติการ จาก
การสอบถาม ฯลฯ

2.  บุคลากร
11.  มีนโยบายและแผนดานการพัฒนาบุคลากร  (MT 2.1.1)

12.  มีการกําหนดจํานวนบุคลากรใหมีจํานวนเหมาะสมตอในการปฏิบัติงานอยาง
มีคุณภาพ      ( MT 2.1.1)

13.  มีการกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของบุคลากรผูปฏิบัติงานในตําแหนงที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพ หรือปฏิบัติงานในตําแหนงสําคัญ ( MT 2.1.2)

16.  มีการกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาหองปฏิบัติการ  
(MT 2.2.1)

14.  มีการกําหนดบุคลากรที่สามารถ แกไขขอมูลผูปวย  เปลี่ยนแปลงระบบขอมูล   
 เคร่ืองมือ (MT 2.1.3)

17.  มีแผนการฝกอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาบุคลากรดานบริการ/วิชาการ 
รวมทั้งดานการประกันคุณภาพ  ความปลอดภัย และการปองกันอุบัติภัย  (MT 
2.3.1)

ประวัติฝกอบรมทุกคนดานความปลอดภัยทาง
หองปฏิบัติการ

มีระบุใน Procedure หรือเอกสารใดๆถึงการฝกอบรม
เจาหนาที่ใหม นศ.ฝกงาน ลูกจาง คนงาน

ประวัติฝกอบรมทุกคนดานมาตรฐาน ISO15189 หรือ
มาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย

คุณสมบัติของหัวหนาเปนไปตามขอกําหนด

 บุคลากรทุกคนมี Job description(JD)

มี JD ของผูจัดการคุณภาพครอบคลุมตามขอกําหนด

 หลักฐานแจงใหทราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงที่เคยแจงกับลูกคาไว เชน คาปกติ เคร่ืองมือ
เสียออกผลไมได เปนตน

มีเขียนเปน Procedure
มีคูมือการใหบริการ
มีบันทึกการทบทวน

มีตารางเวรและวิเคราะหดูตารางเวรวาworkload ของ
แตละคนเหมาะสมหรือไม

มีแผนพัฒนาบุคลากร

มีสถิติปริมาณงานแตละป

มีการดําเนินการตามแผน

มีตัวเลขอัตรากําลังและการลาเรียนตอของบุคลากร
แตละป

มีประวัติการศึกษา ฝกอบรม ประสพการณของหัวหนา

ระบุเร่ืองการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน
ใน Procedure

 มีบันทึกการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน
ของผูทดสอบทุกคน

รายละเอียดอยู่ในบันทึกการทบทวนวิธีวิเคราะห์
 FM-LAB-036 และคู่มือการส่งตรวจ 

SD-LAB-001

FM-LAB-027 แผนพัฒนาบุคลากร

วุฒิบัตร/ใบประกาศนียบัตรของหัวหน้างาน

ผลการประเมินความรู้และสมรรถนะ 
FM-LAB-031,032

หนาที่ 2 ของ 13 หนา  
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

Y

Y

Y

Y ตู้เย็น Freeze Incubator Autoclave

Y

Y

Y

Y

Y มีผลการสอบเทียบเครื่องมือ/ใบCert.

Y มีบันทึกการบํารุงรักษาที่ตัวเครื่อง

Y

Y

Y การจัดวางเครื่องมือเหมาะสมกับการใช้งาน

Y มี

Y มี

Y มี

Y มี

Y มีการกําหนดรหัสของคู่มือเครื่อง

Y เครื่องมือหลักมีครบ

Y

Y

P เหลือ ref.centrifuge

 มีบันทึกประวัติบุคลากร

มีครบทุกคน

สุมดูเคร่ืองมือสําหรับ emergency lab กอน  มีแผน
สํารองอยางไร

แผนสอบเทียบมีประเด็นครบไดแก รายการเครื่องมือ 
ความถี่  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ จุดที่สอบเทียบ ชวงที่
ยอมรับได

มีคูมือการใชเคร่ืองมือ

มีระบุในProcedure เร่ืองการตรวจสอบผลการสอบ
เทียบที่ไดรับวาเปนไปตาม Spect ที่กําหนดอยางไร

มีปายบงสถานะการสอบเทียบที่ระบุวันที่สอบเทียบ  
และ due date

มีผลการสอบเทยีบ/ทวนสอบ

พรอมใชงาน

คูมือใชเคร่ืองตองขึ้นทะเบียนเปนเอกสารควบคุม

ดูที่เคร่ืองมือวามีการนําคาปรับแกที่ไดจากใบรับรอง
การสอบเทียบฉบับปจจุบันมาใชจริง

 มีแผนการสอบเทียบ

21. มีเครื่องมือหองปฏิบัติการที่จําเปนและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยาง
พอเพียง

22. มีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางเพียงพอ  พรอมใชงาน

26. มีการช้ีบงการสอบเทียบเคร่ืองมือหลัก  แสดงบันทึก /ฉลาก/ปาย ที่ระบุวันที่
สอบเทียบ  กําหนดการสอบเทียบคร้ังตอไป (เคร่ืองอัตโนมัติ, pipette ที่ใชทํา 
dilution, hematocrit  centrifuge, เคร่ืองช่ัง  , thermometer  และ อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพ )

เคร่ืองมือวางในที่เหมาะสม ปลอดภัย

มีบันทึกการบํารุงรักษา

24.  เก็บรักษาเครื่องมือใหอยูในสถานะ และสถานที่ปลอดภัย  มีระบบปองกัน
ไฟฟาร่ัว และระบบไฟฟาสํารอง  มีวิธีปองกันเคร่ืองมือเสียหาย

20.   มีบันทึกบุคลากร( ใบประกอบวิชาชีพ ประวัติการศึกษา การอบรม  
ความสามารถเชิงวิชาชีพ หนาที่ความรับผิดชอบ  ประสบการณ  การรับวัคซีน  
ไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน   ผลการตรวจสุขภาพ  และอื่น ๆ )(MT 2.3.3)

3.  เคร่ืองมือ

ระบบการบงช้ีเคร่ืองมีเขียนไวในเอกสารควบคุม

มีระบบปองกันไฟฟาร่ัว เชน สายกาวน

มีระบบไฟฟาสํารองสําหรับเคร่ืองจําเปน เชน UPS

มีวิธีปองกันเคร่ืองมือเสียหาย เชน Stabilizer ไมใช
ปลั๊กรวมกันหลายๆเครื่อง

มีครบทุกเคร่ือง

มีเพียงพอ (ดู lab TB โรคทางเดินหายใจกอน)

มีครบทุกเคร่ือง

25.  มีคูมือวิธีการใชเคร่ืองมือ และการบํารุงรักษาที่เปนปจจุบัน

23.  มีแผนการสอบเทียบ(calibrate)เคร่ืองมือที่มีผลกระทบตอคุณภาพ   ระบุ
เงื่อนไข   ความถี่  ระยะเวลาของการสอบเทียบ  ผูรับผิดชอบ  และมีแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน  และมีการตรวจสอบความพรอมใชงานของเครื่องมือ  
บันทึกการบํารุงรักษาเครื่องมือ

บันทึกประวัติมีครบถวน ไดแก การศึกษา  ฝกอบรม   
ความสามารถ  ประสพการณ  หนาที่ความรบผิดชอบ 
 ประวัติสุขภาพ

แฟ้มประวัติบุคลากร ซ่ึงครอบคลุมหัวข้อ
ดังกล่าวทั้งหมด

เส้ือกาวน์ Mask ถุงมือ

แผนสอบเทียบเครื่องมือ FM-LAB-034

มีผลการสอบเทียบเครื่องมือ/ใบCert./ป้าย
ฉลากสอบเทียบ

ฉลากรับรองการสอบเทียบ

หนาที่ 3 ของ 13 หนา  
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
การกําหนด Pass word เครื่องคอมพิวเตอร์ทุก

เครื่อง

Y

Y

Y WP-LAB-004

Y FM-LAB-011

Y FM-LAB-039

Y FM-LAB-039

Y Stock card

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

มีการทบทวนบัญชีรายช่ือผูขาย

มีผลการประเมินผูขาย

มีเกณฑการคัดเลือกหองปฏิบัติการสงตอ

มีครบทุกเคร่ือง

เก็บสําเนารายงานผลที่สง labภายนอกไว

มีประวัติเคร่ืองมือ

การช้ีบงน้ํายาที่ใชตรวจวิเคราะห เชน ระบุวันที่รับและ
วันที่เปดใช
เคร่ืองมือมีการระบุผูรับผิดชอบ และมี Password 
สําหรับเคร่ืองที่สามารถกําหนดใหมี

ถามีการคัดลอกตองมีการตรวจสอบทั้งความถูกตอง 
และความสมบูรณของเนื้อหา

การช้ีบง Control sample

มีผลการประเมินหองปฏิบัติการสงตอ

การช้ีบงสารมาตรฐาน เชน เช้ือมาตรฐาน

ประวัติเคร่ืองมือมีประเด็นครบ อยางนอยคือ ผูผลิต 
Serial No  วันผลิต วันที่รับ สภาพเครื่อง ณ วันที่รับ 
ประวัติซอม และบํารุงรักษา คูมือใชงาน ผลการสอบ
เทียบ

มีการช้ีบงเคร่ืองมือ

มีเกณฑการประเมินผูขายรายเกาที่ขึ้นทะเบียนไว

มีเกณฑการตรวจรับ
มีเกณฑการคัดเลือกผูขายรายใหม
มีผลการตรวจรับ
มีบัญชีรายช่ือผูขาย

มีบัญชีรายช่ือน้ํายา และวัสดุทุกชนิด

มี Procedure ในการจัดซ้ือและใชบริการภายนอก

29. มีบันทึกครุภัณฑ/เคร่ืองมือหลักที่ใชงานทุกเคร่ือง (รวมถึงครุภัณฑที่ยืม
หนวยงานอื่นมาใช ) และบันทึกความเสียหายบกพรอง การดัดแปลง การซอมบํารุง
 การบํารุงรักษา และเอกสารประกอบชุดน้ํายา

32.  มีจัดทําบัญชีรายช่ือรายการน้ํายาวิเคราะห  วัสดุสอบเทียบ วัสดุควบคุม
คุณภาพ ระบุวันที่รับวัสดุ  วันหมดอายุ  ช่ือผูผลิต/ตัวแทนจําหนาย   (MT 4.1.2)

4.  การจัดซื้อและใชบริการภายนอก

28.  มีระบบการปองกันการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเครื่องมือที่มีผลตอการ
รายงานผลวิเคราะห (รวมทั้ง hardware/software/วัสดุอางอิง/วัสดุสิ้นเปลือง/น้ํายา
ตรวจ/ระบบวิเคราะห)

33.  มีการประเมินผูขายน้ํายาวิเคราะห วัสดุสอบเทียบ วัสดุควบคุมคุณภาพ   และ
บริการภายนอกที่มีผลกระทบตอคุณภาพการตรวจวิเคราะห อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
(MT 4.1.4)

35.  กรณีสงใหหองปฏิบัติการภายนอกวิเคราะห มีการตรวจสอบความถูกตองของ
รายงานผล   สงรายงานใหผูใชบริการโดยไมมีการแกไข และจัดทําสําเนาถูกตอง
เก็บไวที่หองปฏิบัติการ(MT 4.2.4)

27. มีการช้ีบง อุปกรณ วัสดุอางอิง น้ํายาตรวจที่มีผลกระทบตอคุณภาพ

 มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลที่สงlab
ภายนอก

30.  มีระบบปองกันความผิดพลาดและการปองกันการเขาถึงขอมูลรายงานผลจาก
การใชคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองอัตโนมัติ

31.  มีหลักเกณฑและคุณลักษณะเชิงเทคนิคในการจัดซ้ือและใชบริการภายนอกที่
มีผลกระทบตอคุณภาพงานบริการ( เชน   expired date,  อุณหภูมิที่นําสง, บรรจุ
ภัณฑ , บริการหลังขาย  ฯลฯ ) และมีทําการตรวจรับตามเกณฑที่กําหนดไว (MT 
4.1.1,MT 4.1.3)

34. กรณีสงตอหองปฏิบัติการภายนอก  มีระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและประเมิน
ความสามารถของหองปฏิบัติการที่สงตอ   และจัดทําบัญชีรายช่ือไว (MT 4.2.2, 
MT4.2.3)

เคร่ืองอัตโนมัติ คอมพิวเตอร มีการกําหนดการเขาถึง 
เชน Password การจํากัดสิทธิการเขา

มีบัญชีรายช่ือหองปฏิบัติการสงตอและรายการที่สง

บัญชีรายช่ือน้ํายาและวัสดุระบุวันที่รับ วันหมดอายุ 
ผูผลิต/ตัวแทน ผลประเมินคุณภาพ

มี Procedure ระบุเร่ืองเกณฑการสงตอ lab ภายนอก

คู่มือ ตารางการบํารุงรักษา ป้ายระบุข้อชี้บ่งทึ่
ติดกับตัวเครื่องและผลสอบเทียบแต่ละเครื่อง

WI-LAB-011

FM-LAB-010

WI-LAB-011

หนาที่ 4 ของ 13 หนา  
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

Y

Y

Y

Y

Y ป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าในพื้นที่

Y

Y

Y
แยกห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ห้อง 

Culture&DST

Y

Y

Y กําหนดจุดรับส่งตัวอย่างด้านหน้า

Y แยกตู้เก็บน้ํายา ตู้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ

Y
คู่มือการทําความสะอาด การทําลายเช้ือ 

WI-LAB-007

Y คู่มือความปลอดภัย WI-LAB-006

Y

Y

Y Media,Cult,DST,REBA

Y Media,Cult,DST,REBA

Y Media,Cult,DST,REBA

Y

Y FM-LAB-056

มีคูมือความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ

ตัวอยางเชน Centrifugeตองไมอยูใกลกลอง
จุลทรรศนหรือ Spectophotometer, หองเตรียมเลือด
และBlood product ตองแยกจากหองจุลชีววิทยา
อยางสิ้นเชิง ฯลฯ

มีบันทึกการตรวจสอบอุณหภูมิ

 แยกพ้ืนที่เก็บสําหรับตัวอยาง น้ํายา เช้ือจุลชีพ ออก
จากกันชัดเจน

หองเจาะเก็บตัวอยางสะดวก ปลอดภัย และเปน
สัดสวนตอผูรับบริการ

มีบันทึกผลการทํา IQC

เขียนวิธีการทํา IQCและเกณฑในการประเมินผลใน 
WI ของ test นั้นๆ

มีการตรวจติดตามและหามาตรการปองกัน

บันทึกมีครบทุกเคร่ือง

มีการกําหนดเกณฑการตัดสิน IQCเปนเอกสาร44.   กําหนดเกณฑการตัดสินผลการควบคุมคุณภาพ  กรณีผล IQC ไมอยูในเกณฑ
  มีบันทึกปฏิบัติการแกไข (MT 5.2.1 ข)

5.2  การประกันคุณภาพการวิเคราะห

มีบันทึกปฏิบัติการแกไขเมื่อ IQC ไมอยูในเกณฑ

 แยกพ้ืนที่ lab ออกจากเอกสาร

มีการทํา IQC ทุกรายการ

 5.1  สถานที่และภาวะแวดลอม

39.  ควบคุมอุณหภูมิของตูเย็นเก็บน้ํายาตรวจวิเคราะห, เลือดผูบริจาคโลหิต, 
calibrator, control  material,วัสดุทางหองปฏิบัติการ ที่มีผลกระทบตอคุณภาพ (MT
 5.1.2)

38.  แยกพ้ืนที่ปฏิบัติงานสวนปฏิบัติการที่ไมสามารถอยูรวมกันได หากอยูรวมกัน
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพการวิเคราะห (MT 5.1.1 ค )

40. สถานที่จัดเก็บตัวอยางเหมาะสม เปนสัดสวน   สะดวกสําหรับผูรับบริการ  ไมมี
ผลกระทบตอคุณภาพของตัวอยาง มีสถานที่จัดเก็บ slide/เช้ือจุลชีพ/บันทึก
คุณภาพ/รายงานผล  (MT 5.1.3)

43.   มีการทํา IQC  ที่สามารถแสดงบันทึกผล IQC (MT 5.2.1 ก)

41. มีวิธีการจัดเก็บและทําลายสารอันตราย   มีวิธีการปองกันการติดเช้ือ การ
แพรกระจายเชื้อในสิ่งแวดลอม(MT 5.1.5)

42. มีคูมือ/แนวปฏิบัติเร่ืองความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ และมีการตรวจ
ติดตามระบบความปลอดภัยอยางนอยปละ 1 คร้ัง บันทึกรายงานผลการตรวจ
ติดตามตอผูบริหารเพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัย ลดความเสี่ยง ปองกันการ
เกิดซํ้า (MT 5.1.8, MT 5.1.9)

37. ออกแบบ/จัดสถานที่เพ่ือใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
โดยแยกพื้นที่สวนปฏิบัติการทดสอบสิ่งสงตรวจออกจากสวนธุรการหรือเอกสาร  
หรือ สวนที่พักของบุคลากร (MT 5.1.1 ข)

36.พ้ืนที่ปฏิบัติงานพอเพียง   สะดวกในการปฏิบัติงาน  สภาวะแวดลอมรวมถึง
แหลงพลังงาน/กระแสไฟฟา แสงสวาง เสียง การระบายอากาศ ทิศทางการ
ไหลเวียนอากาศ เหมาะสม ไมมีผลกระทบตอคุณภาพ มีการควบคุมอุณหภูมิหอง 
(MT 5.1.1 ก, MT 5.1.1 ง)

พ้ืนที่เพียงพอ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในหองที่ใชเคร่ือง
อัตโนมัติ
ควบคุมการเขาออกผูไมเกี่ยวของ เชน ภายใน
หองปฏิบัติการ หองเก็บเอกสารคุณภาพ

มีหองพักบุคลากร

สะดวกในการปฏิบัติงาน
มีความปลอดภัย เชน การระบายอากาศ

มีการประเมินสมรรถนะผูปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยเปนระยะ

เปิดเครื่องปรับอากาศห้องทํางาน

แยกพื้นที่ทําแล็บออกจากห้องพักบุคลากรและ
เอกสาร

ตารางบันทึกอุณหภูมิ ตู้เย็น Incubator รายวัน

การปฏิบัติตามระเบียบปฏบิัติ การใช้
ห้องปฏิบัติการ SD-LAB-005 และหลัก 

universal precaution

หนาที่ 5 ของ 13 หนา  
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

Y

Y แฟ้มใบแทรกน้ํายา

P

P

P

Y

Y

P

Y

Y

Y
แฟ้มจัดเก็บใบแทรกน้ํายาของ standard และ 

Tests ต่างๆ

NA

Y

Y

Y

Y

Y

NA ไม่มีการรับตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์

Y

Y

 แจกจายใหหนวยที่เกี่ยวของทุกจุด
เนื้อในคูมือมีรายละเอียดครบถวนคือ รายการที่เปด
ใหบริการ วิธีวิเคราะห ชวงเวลาที่ควรเก็บตัวอยาง 
ชนิดตัวอยาง การเก็บรักษา การติดฉลาก การนําสง 
Turn around time  การรับ การปฏิเสธ วิธีสงกรณีผล
ดวน  การขอตรวจเพิ่มเติมโดยทางโทรศัพท,การเก็บ
ตัวอยางหลังวิเคราะห วิธีการrequest การเตรียม
ผูปวยกอนเก็บตัวอยาง

หลอดเก็บตัวอยางมีช่ือ สกุล HN วัน เวลาเก็บ ward

สุมดูวามีการรับ request ดวยวาจาหรือไม และ
วิธีดําเนินการสอดคลองกับ Procedure เร่ืองการ
ทบทวนขอตกลงกับลูกคาในขอ 10 หรือ ไม

มีเอกสารกํากับน้ํายา Control material

มีแผน EQAS ซ่ึงมีขอมูล test และหนวยงานที่สมัคร
เขารวม

แผน Interlab มีขอมูลครบ ทํากับใคร ความถี่เทาใด 
เม่ือไร

รายการที่ไมมี EQA มีการทํา Interlab comparison

 มีผล EQA  แสดงทุกปอยางตอเนื่อง

มีเกณฑในการยอมรับขอมูล Interlab comparison

เก็บเอกสารกํากับ Calibrator ทุก lot

มีใบรับรองคุณลักษณะของน้ํายาตางๆ

มีคูมือการใชบริการและการจัดเก็บตัวอยาง

ทบทวนปละ 1 คร้ัง

ใบนําสงตรวจมีขอมูลช่ือ-สกุล หรือเลขประจําตัว
ประชาชน HN อายุ เพศ ward การวินิจฉัยโรค วันที่
เก็บ เวลา

คูมือจัดทําเปนเอกสารควบคุม

53. มีวิธีการรับทําการวิเคราะหตัวอยางที่ขอสงตรวจดวยวาจาหรือทางโทรศัพท (MT
 5.3.1 ง)

5.3  ข้ันตอนกอนการวิเคราะห
52.  มีคูมือจัดเก็บตัวอยางแจกใหหนวยงานตาง ๆ ที่เก็บตัวอยางมาสง lab  มี
รายละเอียดครบถวน   ทบทวนทุกป ( MT 5.3.1 ก,ข,ค)

50.  วัสดุอางอิง(standard/calibrator) มีคุณลักษณะเหมาะสม  มีใบรับรอง  
คุณลักษณะหรือขอมูลอางอิงจากผูผลิต ( MT 5.2.4 )

46. มีการเขารวมโครงการ EQA  สามารถแสดงบันทึกผล EQA( MT 5.2.2 )

54.  มีการช้ีบงตัวอยาง/ใบสงตรวจ/ตัวอยางที่แบงมาใหสามารถสอบกลับไปยัง
ผูปวยแตละคน ในแตละวัน/เวลา และตัวอยางเร่ิมตนได (MT 5.3.2 ข ,ค)

51.  กรณีทํา test เดียวกันแตใชหลายเครื่อง  มีการปรับเทียบผล  มีบันทึก(MT 
5.2.5)

48. มีบันทึกปฏิบัติการแกไข ในกรณีผลดําเนินการในขอ 46 และ 47 ไมอยูในเกณฑ
 หรือการเปรียบเทียบผลมีปญหา  ( MT 5.2.2  )

47.  กรณีไมมี EQA มีกลไกการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการเชน การ
แลกเปลี่ยนตัวอยางระหวาง lab และบันทึกผลไว ( MT 5.2.3 )

49. มีระบบการวิเคราะหที่สอบกลับได(traceable) ถึงคามาตรฐานสากล(SI unit) 
มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ calibrator / control material ที่ใช ( MT 5.2.4)

45.  มีบันทึกขอมูลวัสดุควบคุมคุณภาพ หรือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุม
คุณภาพ (MT 5.2.1 ค)

มีเอกสารกํากับ Calibrator เพ่ือใหทราบวาสอบ
กลับไปถึงระดับใด

เขียน WI วิธีดําเนินการปรับเทียบผล

มีบันทึกขอมูล Control material

ใบแทรกน้ํายาของ standard และ Tests ต่างๆ

คู่มือการส่งตรวจฯ SD-LAB-001และหลักฐาน
การแจกจ่ายให้หน่วยงานเครือข่าย

แบบฟอร์มนําส่งตรวจ NHSOTB05 และการ 
labeled หลอดตัวอย่างส่งตรวจ

หนาที่ 6 ของ 13 หนา  
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

Y

Y

Y
หนังสือแจ้งพื้นที่ให้นําส่งแช่เย็นและคู่มือการ

นําส่ง

Y

Y บันทึกการรับตัวอย่าง

Y

Y

Y

Y

Y
การจัดเก็บตัวอย่างเสมหะไว้ในตู้ Freez รอการ

ตรวจวิเคราะห์

Y

Y

Y

NA ไม่มีการดัดแปลงวิธีการตรวจ

Y

Y

Y

Y

Y

Y
Culture & DST ใช้วิธีมาตรฐาน (Gold 

standard) ที่ WHO กําหนด

Y

Y

การใหรหัสช้ีบงที่หลอดตัวอยางตองสอบกลับไปที่ใบ
นําสงในวันเวลาที่เจาะได

หัวขอ WI ครอบคลุม ไดแก ช่ือ test หลักการ 
Specification ชนิดตัวอยาง เคร่ืองมือ น้ํายา สาร
มาตรฐาน วิธีทํา การคํานวณ Critical value IQC การ
แปลผล ขอควรระวัง

มีการควบคุมอุณหภูมิ เวลา และวิธีการนําสง(ดูที่หนา
งาน)

มี Work Instruction (WI)

ตัวอยางที่แบงมาตองสอบกลับไปที่หลอดตัวอยาง
เร่ิมตนได

61.  มีการทบทวนวิธีวิเคราะหที่เลือกใช ปละคร้ังเปนอยางนอย มีบันทึกการทบทวน
(MT 5.4.1ข)

63.  แจงวิธีวิเคราะหใหผูใชบริการทราบรวมทั้งชนิดและปริมาณของตัวอยางที่
ตองการ   ถาเปลี่ยนแปลงวิธีการตองแจงเปนลายลักษณ   มีบันทึกการแจง (MT 
5.4.1 ง,จ)

59. ใชวิธีวิเคราะหที่เปนมาตรฐาน /  วิธีอางอิง (MT 5.4.1 ก)

60. กรณีใชวิธีวิเคราะหที่กําหนดขึ้นเอง หรือดัดแปลงวิธีวิเคราะห (ลดสวนน้ํายา 
หรืออื่น ๆ ) มีขอมูลการ validate (MT 5.4.1 ก)

58. กรณีที่ยังไมทําการวิเคราะหในทันที  มีวิธีการเก็บรักษาตัวอยาง เหมาะสม  ( 
MT 5.3.3 จ )

64.  คุณลักษณะของวิธีวิเคราะหเหมาะสม สอดคลองตามวัตถุประสงคการใชงาน 
และตามความตองการของผูสงตรวจ (MT 5.4.2)

65.  มีคูมือวิธีปฏิบัติ/ระเบียบปฏิบัติการวิเคราะห  ณ จุดที่ปฏิบัติงาน  เปนเอกสาร
ควบคุมในระบบการควบคุมเอกสาร   วิธีในคูมือตรงตามที่ใชงานจริงเปนปจจุบัน
(จัดทําใชเองหรือโดยผูผลิต) (MT 5.4.3)

56.  มีการกําหนดเกณฑรับหรือเกณฑปฏิเสธตัวอยาง และบันทึกหลักฐานระบุ
รายละเอียดสภาพตัวอยางหรือใบนําสงที่ไมเปนไปตามเกณฑ ( MT 5.3.3 ก )

5.4  ข้ันตอนการวิเคราะห

ถามีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะหซ่ึงไมตรงกับที่ระบุ
ในคูมือใหบริการในขอ 52 มีบันทึกแจงผูใชบริการ

ใหพิจารณาราย test ตัวอยางคุณลักษณะของวิธี
วิเคราะห (Performance of test) เชน ความไว 
ความจําเพาะ dection limite เปนตน

กรณีเปลี่ยนวิธีวิเคราะหมีเอกสารทบทวนคาอางอิง

 WI / SOPเปนเอกสารควบคุม

มีบันทึกการทบทวนคาอางอิงอยางนอยปละ 1 คร้ัง

มีบันทึกเวลารับตัวอยาง

มีภาชนะใสตัวอยางระหวางการขนสงถูกตองมิดชิด

มีบนัทึกการรับตัวอยาง

55. มีการควบคุมวิธีการนําสงตัวอยางภายในเวลาและอุณหภูมิเหมาะสม 
ปลอดภัยตอผูนําสงและสิ่งแวดลอม ( MT 5.3.2 ง )

57.  มีบันทึกการรับตัวอยางในสมุดหรือระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่น ๆ (วัน/
เวลา/ชนิดตัวอยาง/ผูรับ)( MT 5.3.2 ง )  บันทึกมีขอมูลครบทั้ง วัน เวลา ชนิดตัวอยาง สภาพ 

จํานวน รายการ ผูรับ  ฯลฯ

62.  มีการทบทวนคาอางองิเปนระยะ และเมื่อเปลี่ยนวิธีวิเคราะห (MT 5.4.1 ค)

มีเอกสารกําหนดเกณฑการรับและปฏิเสธตัวอยาง

มีบันทึกกรณีไมเปนไปตามเกณฑ

การจัดเก็บตัวอยางสงตรวจไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม

มีบันทึกการทบทวน

มีการทบทวน WI ทุกฉบับอยางนอยปละคร้ัง

วิธีทําที่ระบุใน WI สอดคลองกับเอกสารกํากับน้ํายา

SOP/WI วาง ณ จุดปฏิบัติงาน

labeled หลอดตวอยางสงตรวจ

ใบแจ้งเหตุผลการปฏิเสธฯ FM-LAB-003

บันทึกรับตัวอย่าง FM-LAB-002

WI-LAB 

ลายเซ็นผู้ทบทวนแผ่นหน้า WI ทุกฉบับ

บันทึกการทบทวนวิธีวิเคราะห์ (FM-LAB-036)

มีสําเนา WI กระจายตามจุดใช้งาน

หนาที่ 7 ของ 13 หนา  
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ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 
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ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

Y

Y

Y

Y

Y เก็บตัวอย่างส่งตรวจไว้ 2 เดือน FM-LAB-041

Y
ปฏิบัติตามคู่มือการทําลายเช้ือ (การเตรียม

น้ํายาฆ่าเชื้อ การนึ่งฆ่าเชื้อ)

Y

Y

Y

Y

Y คู่มือการส่งตรวจฯหน้า 1

Y
สถิติวิเคราะห์ TT ในโปรแกรม TB system 

และกําหนดไว้ใน WP-LAB-008

Y

Y

Y

Y

Y เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

Y กําหนดใน WP-LAB-003

Y ค้นหาในคอมพิวเตอร์

Y

ระบุไว้ตอนตรวจรับและขณะ Run หมายเลข
ตัวอย่างตรวจ เช่น น้ําลาย หรือ body fluids 
อ่ืนนอกเหนือจากเสมหะ

Y

Y

ผูมีอํานวจลงนามมีการแตงต้ังมอบหมาย

74.   กรณีจําเปนตองวิเคราะหตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑการรับตัวอยาง   มี
การระบุสภาพปญหา/ขอควรระวัง ในการแปลผล ในใบรายงานผล(MT 5.6.2 ง  )

ระบุลักษณะของตัวอยางสงตรวจที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด

เขียนไวใน Procedure

มีการเก็บสําเนารายงานผล

72. กําหนด "คาวิกฤติ" หรือ "ชวงของคาวิกฤติ" โดยทําความตกลงกับแพทยผูสง
ตรวจ  กรณีพบคาวิกฤติ  มีวิธีการรายงานผล  บันทึกคาวิกฤติที่พบ/วัน/เวลา/
ผูรายงาน นํามาทบทวนระบบคุณภาพ (MT 5.6.1 ง,จ )

66.  มีการตรวจสอบผลการวิเคราะหโดยผูที่ไดรับมอบหมาย  ลงนามในใบรายงาน
ผลทุกคร้ังตามที่กําหนด (MT 5.5.1)

5.5  ข้ันตอนหลังการวิเคราะห

กําหนดระยะเวลาเก็บสําเนารายงานผล

กําหนดนโยบายในการแกไขรายงานผล และผูมี
อํานาจแกไขเปนลายลักษณอักษร

สามารถสืบคนสําเนารายงานผลมาไดโดยงาย

มีการระบุระยะเวลา และวิธีในการเก็บตัวอยางหลัง
วิเคราะหเปนเอกสาร

WI / SOP ที่ใชงานเปนฉบับปจจุบัน

มีการลงนามผูตรวจสอบในรายงานทุกฉบับ

67. ระบุระยะเวลา / วิธีการ  ในการเก็บตัวอยางชนิดตาง ๆ หลังวิเคราะห (MT 5.5.2
  )

73.  เก็บสําเนารายงานผล ในชวงเวลาที่เหมาะสม  เรียกมาใชงานไดอีก   (MT 
5.6.2 ค  )

มีการลงนามผูวิเคราะหในรายงานทุกฉบบั

71.  กําหนดระยะเวลาในการรายงานผล(turn around time) สะทอนความจําเปน
ทางคลินิก  บันทึกระยะเวลารายงานผลเพื่อปฏิบัติการแกไขกรณีลาชากวาที่
กําหนดไว ( MT 5.6.1 ค)

70.  รายงานผลโดยใชคําศัพท การเรียกช่ือ และหนวยที่เปนสากลนิยม ( MT 5.6.1 
ข)

ปฏิบัติการแกไขเมื่อTurn around timeชากวาเกณฑที่
กําหนด

68.    มีการทําลายตัวอยางที่เหลือจากการวิเคราะหอยางถูกวิธี (MT 5.5.3  )

มีวิธีการรายงานคาวิกฤตในคูมือแจงใหผูใชบริการ
ทราบการรายงานคาวิกฤตมีบันทึก วันเวลา ผูรายงาน

วิธีการเตรียมน้ํายา การนึ่งทําลาย การลางทําความ
สะอาด

มีระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการรายงานผลจัดทําเปน
เอกสาร

สุมดูจากรายงานผล

กําหนดคาวิกฤติหรือชวงคาวิกฤติรายการทดสอบที่
สําคัญ

กําหนด turn around timeในคูมือใหบริการที่แจงลูกคา

เปนเอกสารควบคุม

มีเนื้อหาครบถวน ไดแก วิธีการ  ระยะเวลา การ
รายงานผลดวน  ผูปวยเกินคาวิกฤต ผูรับผล  การ
บนัทึก

คาวิกฤตที่กําหนดมีหลักฐานวาผานกระบวนการตก
ลงกับแพทย

69. มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานผล (ระยะเวลา / วิธีการ /ผูรับ) 
รวมทั้งการรายงานผลดวน(MT 5.6.1 ก )

                 5 .6  การรายงานผล

75. มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขรายงานผลที่เปนเอกสารหรือ ระบบ
คอมพิวเตอร ที่สามารถสอบกลับไดถึงผูแกไข (MT 5.6.3  )

ใบรายงานผลมีผู้รายงานและผู้ตรวจสอบผล 
(Approved)

WP-LAB-008

WP-LAB-008

WP LAB 008

หนาที่ 8 ของ 13 หนา  
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งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง
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ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

Y

Y

Y WP-LAB-003

Y QM,WP,WI

Y Master lists เอกสารคุณภาพ

Y WP-LAB-003

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y WP-LAB-005

Y FM-LAB-005,FM-LAB-014

Y

Y

Y ใบ CAR ; FM-LAB-014

Y

Y

Y

สถานที่จัดเก็บปลอดภัย

76.มีการกําหนดชนิดและลําดับช้ันของเอกสาร  ตามระบบเอกสารของ
โรงพยาบาล./lหองปฏิบัติการ (MT 6.1.1)

8.  การตรวจติดตามภายใน

82.  มีบันทึกปฏิบัติการแกไข / ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน/แจงผูเกี่ยวของทราบ
ปฏิบัติตาม /ทบทวน-ติดตามผลการแกไข ความถี่  แนวโนมของปญหาหลังการ
แกไข  ( MT 7.1.6, MT 7.1.8, MT 7.1.9)

เอกสารเกาที่ยกเลิกเก็บอยางไร

7.  การควบคุมสิ่งทีไมสอดคลองกับขอกําหนด
80.  มีการกําหนดหลักเกณฑในการแกไขขอบกพรองหรือสิ่งที่ไมสอดคลองกับ
ขอกําหนด    ระบุผูแกไข   วิธีการแกไข (MT 7.1.1 )

77. เอกสารคุณภาพที่มีตองระบุหัวขอเร่ือง / วันที่ออกเอกสาร/ฉบับที่  /วันที่
ทบทวน/ จํานวนหนา / ผูออกเอกสาร/ รหัสของเอกสาร (MT 6.1.2)

78. มีวิธีการควบคุม/ อนุมัติใช  / บัญชีเอกสาร(Master list) /  เอกสารเกาไมปะปน
กับฉบับที่ใชงานจริงในปจจุบัน ( MT 6.1.3)

79. บันทึกคุณภาพ มีวิธีการจัดเก็บ  เรียงลําดับ  การเขาถึง  ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เก็บรักษาบันทึกคุณภาพแตละชนิด เชน สําเนารายงานผลlab / ทะเบียนผล / 
รายการสั่งซ้ือน้ํายา สารเคมี/ ประวัติบุคลากร/ บันทึกอุบัติการณ/ บันทึก IQC/ 
บันทึกEQA/ ผลการพิจารณาเลื่อนขั้น/ ประวัติการ calibrate เคร่ืองมือ ฯลฯ(MT  
6.2.1)

6. เอกสารคุณภาพ

การแกไขหามลบทิ้ง  ใหใชขีดฆาเขียนผลที่แกไข และ
ลงนามผูแกไข   วัน เวลา
หากรายงานผลเปนคอมพิวเตอร ขอมูลตองสอบกลับ
ไดถึงผูที่แกไข และวันเวลาที่แก

83.  กําหนดกิจกรรมปฏิบัติการปองกันปญหา จากการวิเคราะหความเสี่ยง หรือ
อุบัติการณที่เคยพบ หรือ ผลจากปฏิบัติการแกไข และ นํามากําหนดแผนปฏิบัติ
การปองกัน และติดตามผล(MT 7.2)

81. มีการนําบันทึกขอบกพรองหรือสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนด หรือบันทึก
อุบัติการณ  มาวิเคราะห หาสาเหตุเพ่ือปองกันการเกิดซํ้า (MT 7.1.3)

84.   มีแผนการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ 
ตามขอกําหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  อยางนอยปละ 1 คร้ัง   ระบช่ือ

มีการดําเนินกิจกรรมปองกันสิ่งที่ไมสอดคลองกับ
ขอกําหนด

กําหนดระยะเวลาเก็บ

เอกสารบันทึกสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดมีสวน
ใหบันทึกกิจกรรมปองกัน

มี Procedure เร่ืองการ Internal audit

มี Procedure ที่ระบุลําดับช้ันของเอกสาร

มีเอกสาร Procedure เร่ืองการแกไขขอบกพรองหรือ
สิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนด

มีการบันทึกสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดและ
รวบรวมไว

Procedure มีขอมูลครบถวน ต้ังแตการพบขอบกพรอง
 การบันทึก การแกไข ฯลฯ

มีการอนุมัติใช

เอกสารคุณภาพมีช่ือหองปฏิบัติการ   รหัสเอกสาร   มี
หัวเร่ือง    วันที่ออกเอกสาร         ฉบับที่   วันที่
ทบทวน   จํานวนหนา                  ผูออกเอกสาร

 มี Master list

มี Procedure ที่ระบุวาบันทึกคุณภาพประกอบดวย
อะไรบาง จัดเก็บอยางไร ใครเก็บ ระยะเวลาเก็บ

มีวิธีการจัดเก็บ

มีการเรียงลําดับ

เอกสารเกาเก็บออกจากจุดปฏิบัติงานทั้งหมด

กําหนดผูรับผิดชอบ

เอกสารบันทึกสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดมีบันทึก
การแกไข และมีการลงนามผูเกี่ยวของ

บันทึกสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดมีบันทึกสาเหตุ
หรือการหาสาเหตุ

WP-LAB-008

การจัดทําและควบคุมเอกสารคุณภาพ

WP-LAB-003 การจัดทําและควบคุมเอกสาร
คุณภาพ

ใบ CAR ; FM-LAB-014

ใบ CAR ; FM-LAB-014

หนาที่ 9 ของ 13 หนา  
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

Y

Y แผนทบทวนคุณภาพ(FM-LAB-038)

Y

Y

Y

Y

Y ใบ CAR ; FM-LAB-014

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y FM-LAB-038

Y WP-LAB-009 ,FM-LAB-033,036,038

Y ลายเซ็น จนท.ทุกคนรับทราบ

Y รายงานการศึกษาดูงานและผลInternal audit

Y แผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปี QP-LAB-001

Y

Y

หนวยงานที่ถูก Internal audit ตองรีบดําเนินการ
แกไขภายในเวลาที่องคกรกําหนด

 Auditor จากตางหนวยงานภายในจังหวัดหรือขาม
จังหวัดมีประวัติการฝกอบรมการตรวจติดตามเก็บไว
เปนหลักฐาน

มีแผน Internal audit อยางนอยปละ 1 คร้ัง

86.   ผูตรวจติดตามภายใน ไมเปนผูรับผิดชอบในพ้ืนที่หรือกิจกรรมที่จะตรวจ
ติดตาม (MT 8.1)

91.  กําหนดการทบทวนระบบคุณภาพทุกป และเตรียมแผนปฏิบัติการสําหรับป
ตอไป (MT 9.1.1)

85.  ผูตรวจติดตามภายในผานการฝกอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน มี
บันทึกแสดง (MT 8.1)

90. มีการสรุปผลการตรวจติดตามภายใน และเสนอผูบริหารเพื่อเปนขอมูลในการ
ทบทวนระบบคุณภาพ(MT 8.3)

94.  มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ   ระหวางหนวยงาน /ระหวาง
ทีม  หรือระหวางสาขาวิชาชีพตาง ๆ (MT 9.2)

93. มีการสื่อสารผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ไปยังบุคลากรภายใน
หองปฏิบัติการทุกระดับ  และสรุปผลนําเสนอตอผูบริหารเพื่อสนับสนุนทรัพยากร 
หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการใหบริการ(MT 9.1.2, MT 9.1.3)

92. การทบทวนตองครอบคลุมหัวขอ ดังนี้ ผลจากการทบทวนครั้งกอน ปฏิบัติการ
แกไข, รายงานผลการดําเนินงาน, ผลการตรวจติดตามภายใน, ผลประเมินจาก
องคกรภายนอก, ผลEQA ,ตัวช้ีวัดคุณภาพในกระบวนงาน, สิ่งที่ไมสอดคลองกับ
ขอกําหนด, ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน,  ผลการประเมินระบบงานสําคัญ (MT 9.1.1)

9.  การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

95.  มีการเฝาระวัง  ติดตาม และประเมินผลตัวช้ีวัดคุณภาพ(QI)  ในกระบวนงาน
ใหบริการอยางเปนระบบ  คนหาสาเหตุของปญหา และมั่นใจวากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพสามารถแกปญหา/สงผลดีตอผูรับบริการหรือการดูแลผูปวย(MT 9.3)

89.  มีบันทึกผลการแกไขสิ่งที่พบจากการตรวจติดตามภายใน  ภายในระยะเวลาที่
หองปฏิบัติการกําหนดไว(MT 8.2 )

87.   มีบันทึก/รายงานผลการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการคุณภาพที่กําหนดไว 
 อยางนอยปละ 1 คร้ัง  ระบุโอกาสพัฒนาในเชิงบริหารจัดการและเชิงเทคนิควชิาชีพ
 (MT 8.2)

ตามขอกาหนดในมาตรฐานงานเทคนคการแพทย  อยางนอยปละ 1 ครง   ระบุชอ
ผูตรวจติดตาม กําหนดวันตรวจติดตาม  กําหนดเวลาในการแกไขหลังการตรวจ
ติดตาม(MT 8.1)

88.  สงบันทึก/รายงานผลการตรวจติดตามภายในใหหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
ตรวจรับทราบโอกาสพัฒนา  ( MT 8.2 )

Procedure เขียนครอบคลุมระบบการ Internal audit 
ทั้งกระบวนการ

รายงานการตรวจติดตามภายใน

มีใบ Corrective Action Request (CAR)

มีบันทึกผลการตรวจติดตาม

ดูจากตารางการตรวจติดตามวาใครตรวจ เกี่ยวของ
กับกิจกรรมที่ตรวจหรือไม

มีผลการทบทวนระบบคุณภาพครอบคลุมตามที่กําหนด

นําเขาสูการทบทวนระบบคุณภาพประจําป

ผูตรวจติดตามภายในมีบันทึกประวัติการฝกอบรม
มาตรฐานและเทคนิคการตรวจติดตาม

นําผลการตรวจติดตามภายใน เสนอผูบริหาร

สื่อสารผลการทบทวนไปบุคลากรทุกระดับ

มีแผนการทบทวนรายป

มีแผนการเก็บตัวช้ีวัดเปนระยะ

เนื้อหาใน Procedure ครอบคลุมทุกเร่ืองตามที่กําหนด
ในขอ 92

มีการสรุปผลเสนอผูบริหาร

มี Procedure เร่ืองการทบทวนระบบคุณภาพ

มีการนําผลการทบทวนมาวางแผนกิจกรรมพัฒนาใน
ปตอไป

สามารถแสดงผล KPI ที่ติดตามวัดผล

WP-LAB-009

WP-LAB-002

Internal Audit

หนาที่ 10 ของ 13 หนา  
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

P
KPI ที่ไมไดตามเกณฑที่การนํามาดําเนินการตอ
อยางไร

หนาที่ 11 ของ 13 หนา  
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

Y
คําส่ังแต่งต้ังที่ปรึกษาด้านวิชาการ(พญ.ผลิน,คุณ
สุชัญญา)

Y อาจารย์สมศักด์ิ-ธนิดา เหรียญทอง สํานักวัณโรค

Y
แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์

การแพทย์

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y แผนทบทวนคุณภาพ(FM-LAB-038)

Y FM-LAB-030

Y การปรับปรุงการรายงานผล

Y P N NA

220 12 0 3

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7 8 9 10
องคกร
และ
การ

บริหาร

บุคลาก
ร

เครื่องมื
อ

การ
จัดซื้อ
และ
ใช

บริกา
รภาย
นอก

สถาน
ที่
และ
สภาว
ะแวด
ลอม

การประกันคุณภาพ ข้ันตอนกอนการ
วิเคราะห

ข้ันตอน
 การ

วิเคราะห

ข้ันตอน 
หลังการ
วิเคราะห

การ
รายงาน
ผล

เอกสาร
คุณภา
พ

การ
ควบคุ
มสิ่งที่
ไม

สอดค
ลอง
กับ
ขอกํา

การ
ตรวจ
ติดตาม
ภายใน

การ
พัฒนา
คุณภา
พอ
ยาง
ตอเนื่อ
ง

การ
ตอบสนอง
ความ
ตองการ
ของ

ผูใชบริการ

 จํานวนขอยอย 29 21 28 17 16 17 18 13 5 18 12 7 12 10 12
จํานวนขอท่ีทําไดครบ(Y) 26 18 27 17 16 12 17 12 5 18 12 7 12 9 12
ไมใชแถวน้ี 3 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จํานวนขอท่ีไมไดทํา(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 จํานวนขอท่ีไมเกี่ยวของ(NA) 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3. สรุปผลการประเมิน

สรุป  

มีการนําผลการประเมินมาใชพัฒนาอยางตอเนื่อง

มีผลการสํารวจความพึงพอใจ

98.  มีวิธีการสอบถามความคิดเห็น รับขอเสนอแนะ  คนหาความตองการของ
ผูใชบริการ เปนระยะ (MT 10.3)

97. กําหนดผูรับผิดชอบที่มีคุณวุฒิและความสามารถเหมาะสมในการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ (MT 10.2)

มีผลการรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

 Lab 0

100. มีกิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ อยางนอยปละ 1 คร้ัง การประเมินอัตราการ
ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการใหดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง (MT 10.5)

มาตรฐาน(MT)รายขอ

มีแผนการสํารวจความพึงพอใจอยางนอยปละ 1 คร้ัง

สรุปรอยละ

100.00

การจําแนกผลการประเมินตามขอกําหนดหลัก

96.   กําหนดใหมีที่ปรึกษาทางวิชาการ เชน นักเทคนิคการแพทย, แพทยสาขา
ตาง ๆ หรือนักวิชาการ มาใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริการที่ทําอยู 
 มีรายงาน/บันทึกขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากที่ปรึกษา (MT 10.1)

99.  มีนโยบาย/หลักเกณฑ/ระเบียบปฏิบัติในการรับและประเมินวิธีการจัดการกับ
ขอรองเรียนของผูใชบริการ เก็บบันทึกขอรองเรียน ตรวจสอบและมีปฏิบัติการแกไข
(MT 10.4)

10.  การตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

รายละเอียด

กําหนดผูที่มีความเหมาะสมในการตอบคําถามเชิง
วิชาการแกผูใชบริการ

มีการแจงผลการแกไขใหผูใชบริการหรือผูรองเรียน
ทราบภายในเวลาที่กําหนด

นําขอเสนอแนะมาสูการปรับปรุง

มีการนําขอรองเรียนที่ไดมาตรวจสอบและนําสูการ
แกไข

มีวิธีรับความคิดเห็นขอเสนอแนะ

มีการเก็บบันทึกขอรองเรียนผูใชบริการ

มีบัญชีรายช่ือที่ปรึกษาผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ หัวเร่ืองที่สามารถใหคําปรึกษาได  
พรอมที่อยู เบอรโทร

ผูใหคําปรึกษามีคุณวุฒทิี่เหมาะสม (ดูประวัติ
การศึกษา ประสพการณ  ความชํานาญ ฯลฯ ของที่
ปรึกษา)

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระเบียบปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน 
WP-LAB-007

หนาที่ 12 ของ 13 หนา  
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ช่ือหองปฏิบัติการ
จังหวัด อําเภอ
จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน -
ประเภทการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน  

งานชันสูตรโรคและวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง

ขอยอย / รายละเอียด / หลักฐานที่ตรวจ

โทรศัพท
1-มิ.ย.-56วันท่ี 

แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Check list) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551   

044-212900 ตอ 1211 จํานวนเตียง

ผลประเมินระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม

Self Cross

ขอ คะ
แน
นเ
ต็ม

คะ
แน
นที่
ได
 Y

ไม
มี 

P

ขอ NA

1. องคกรและการบริหาร 29 26 0 ขอ1 90    0

2. บุคลากร 21
18 0

ขอ2 86    
0

3. เครื่องมือ 28 27 0 ขอ3 96    0

4. การจัดซื้อและใชบริการภายนอก 17 17 0 ขอ4 100  0

5.1 สถานท่ีและสิ่งแวดลอม 16 16 0 ขอ5.1 100  0

5.2 การประกันคุณภาพการวิเคราะห 17 12 0 ขอ5.2 75    1

5.3 ข้ันตอนกอนการวิเคราะห 18 17 0
ขอ5.3 100  

1

5.4 ข้ันตอนวิเคราะห 13 12 0 ขอ5.4 100  1

5.5 ข้ันตอนหลังการวิเคราะห 5 5 0 ขอ5.5 100  0

5.6 การรายงานผล 18 18 0 ขอ5.6 100  0

6. เอกสารคุณภาพ 12 12 0 ขอ6 100  0

7.การควบคุมสิ่งท่ีไมสอดคลองกับขอ 7 7 0 ขอ7 100  0

8.การตรวจติดตามภายใน 12 12 0 ขอ8 100  0

9. การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 10 9 0 ขอ9 90    0

10. การตอบสนองความตองการของผ 12 12 0 ขอ10 100  0
รวม 235 220 0  % 3
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สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ชื่อหองปฏิบัติการ  

ที่อยู

ชื่อหัวหนาหองปฏิบัติการ

E-Mail Address 1

จํานวนนักเทคนิคการแพทย คน 9 คน

ประเภทการตรวจประเมิน

ผูตรวจประเมิน  

Y

Y

Y

Y

Y

Y

นายเสวียน คําหอม

จํานวนเตียง

ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่รับรองLabdpc5@gmail.com รับรองรอบที่11 พย.56

คร้ังท่ี 1

แบบตรวจติดตามระบบคุณภาพ  มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2555
งานชันสูตรโรคและวิจัย

085-6821422

1 เจาหนาท่ีท้ังหมด

โทรศัพท

โรงพยาบาล สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา

-

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

1.  มีการจัดทําหรือแสดงผังโครงสรางภายในฝาย / งาน แสดงการบริหารจัดการ  
ระบุความสัมพันธเช่ือมโยงกับองคกรหลัก หรือองคกรอื่นท่ีเกี่ยวของ(ถามี) แสดง
ขอบขายงานบริการ และเปนองคกรท่ีถูกตองตามกฎหมาย  (MT 1.1.1)  และกรณี
ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจากสภาเทคนิคการแพทย ตองปฏิบัติตาม
ประกาศของสภาเทคนิคการแพทยสภาเทคนคการแพทย  เร่ืองเครื่องหมาย รับรอง
ระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการ (LA) และเงื่อนไขการนําไปใชงาน (MT 1.1.4)

5. ระบุนโยบายคุณภาพ ในคูมือคุณภาพ ซ่ึงเปนลายลักษณอักษร เปนเอกสาร
ควบคุม มีเน้ือหา สาระสําคัญครอบคลุมการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในทุก
ปจจัยหลักตามขอกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย และมีการส่ือสาร
สาระสําคัญไปยังบุคลากรทุกคนใหเขาใจและปฏิบัติตาม     ( MT 1.2.1)

3. กําหนดนโยบายและวิธีการปกปองขอมูลท่ีเปนความลับของผูปวย  ครอบคลุม
ขอมูลในเอกสาร บันทึก เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ ระบุวิธีการ เขาถึง ใช 
เปล่ียนแปลง ทําลายขอมูล และวิธีพิเศษ (ถามี)และครอบคลุมรายงานผลท่ีมาจาก
หองปฏิบัติการรับสงตอ (MT 1.1.2.10  )

1.  องคกรและการบริหาร

QM-LAB-001

ผังการบริหารงานองคกร
(เครื่องหมายรับรองระบบบริหารคุณภาพฯ อยูระหวางการจัดทํา โดยปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขท่ีสภาฯกําหนด)

QM-LAB-001 หนา 6 ,คําส่ังแตงตั้ง QM,TM

WP-LAB-006

2. วางระบบ บํารุงรักษาและพัฒนาคุณภาพ
 กําหนดหัวหนาหองปฏิบัติการ ผูจัดการคุณภาพ / ทีม ทําหนาท่ีดูแลกํากับระบบ
คุณภาพตามนโยบายในคูมือคุณภาพ  และผูทําหนาท่ีรับผิดชอบดานเทคนิควิชาการ 
 มีคําส่ังระบุหนาท่ีรับผิดชอบเปนลายลักษณ (MT 1.1.2 )

4. กําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพหลัก(Key Performance Index)ท่ีใชติดตามประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค และใชเปนขอมูลกําหนดโอกาสพัฒนา
ระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง (MT 1.1.3  )

6.  กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายของหองปฏิบัติการ และของ
องคกร (MT 1.2.1.3)

วันท่ี 

มี KPI ท่ีจะติดตามวัดท่ีแสดงประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (FM-LAB-033)

QM-LAB-001  (มีลายเซ็นของเจาหนาท่ีรับทราบ)

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

นายอารักษ ดีใหม และ นางสาวสงา เจิมขุนทด

7 มีนาคม 3100 LA  Surveilance

ลิขสิทธิ์ของสภาเทคนิคการแพทย หนาที่ 1 13/08/2556



สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

17.  มีแผนการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานบริการ/กระบวนการ
ปฏิบัติงาน / วิชาการ / การบริหารจัดการ / การประกันคุณภาพ  / จรรยาบรรณ 
ความปลอดภัย และการปองกันอุบัติภัย  (MT 2.3.1)

2.  บุคลากร

11.  มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ทบทวนขอตกลงกับผูรับบริการ เพ่ือกําหนดวิธี
ปฏิบัติเพ่ือใหมั่นใจวาหองปฏิบัติการมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอ เหมาะสม มี
คูมือการใหบริการ และแสดงผลขอตกลงในการเลือกใชวิธีวิเคราะห คาวิกฤต 
ระยะเวลาในการใหบริการ ท่ีเหมาะสม  (MT 1.5)

9. มีนโยบายในการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย เพ่ือ
ประเมินระบบคุณภาพและความเหมาะสมในการใหบริการ และมีนโยบายในการ
ตรวจติดตามระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  ตองดําเนินการอยางนอยปละ 1
 คร้ัง (MT 1.3)

7. กําหนดนโยบายบริหารจัดการระบบคุณภาพ ครอบคลุมระบบประกันคุณภาพ 
นโยบายเลือกใช เครื่องมือ วิธีการท่ีเหมาะสมกับภาระงาน นโยบายจัดซ้ือท่ี
เหมาะสมกับภาระงาน (MT 1.2.2, MT 1.2.3. MT 1.2.4. MT 1.2.5)

8. กําหนดวิธีการส่ือสารภายในหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับระบบคุณภาพ  แสดง
หลักฐานการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สม่ําเสมอ (MT 1.2.6)

10. มีนโยบายทบทวนระบบบริหารคุณภาพ การทบทวนตองดําเนินการอยางนอยป
ละครั้ง    และนําผลการทบทวนไปเปนขอมูลในการกําหนดแผนปฏิบัติการปตอไป  
(MT 1.4)

ผลวิเคราะห Workload หองปฏิบัติการ

16.  มีการกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาหองปฏิบัติการ 
ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย มีใบประกอบวิชาชีพ (MT 2.2)

14.  มีการกําหนดบุคลากรท่ีสามารถ แกไขขอมูลผูปวย  เปล่ียนแปลงระบบขอมูล 
เครื่องมือ (MT 2.1.3)

12.  มีการวิเคราะหภาระงาน กําหนดจํานวนบุคลากรใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีคุณภาพ( MT 2.1.1)

13.  มีการบรรยายลักษณะงาน(job description)ระบุรายละเอียดในทุกงานท่ี
ใหบริการ  กําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของบุคลากร ผูปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีมี
ผลกระทบตอคุณภาพ หรือปฏิบัติงานในตําแหนงสําคัญ(job assignment)       (MT 
2.1.2)

มี JD ของบุคลากรครบทุกคน

โปรแกรม TB System มีการกําหนดระดับผูสามารถเขาถึง แกไขขอมูล ท้ัง 
Admin และ User

มีแผนการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ (งานวิจัย)

WP-LAB-010 การอบรมเจาหนท่ีใหมและนักศึกษาฝกงาน

QM-LAB-001

รายละเอียดอยูในบันทึกการทบทวนวิธีวิเคราะห FM-LAB-036 และคูมือ
การสงตรวจ SD-LAB-001

15. มีการควบคุมดูแลบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน  โดยผูประกอบวิชาชีพท่ีมี
ความรูความชํานาญและมีประสบการณ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
บุคคลประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยในความควบคุมของนักเทคนิคการแพทย 
พ.ศ. 2550 (MT 2.1.4) และมีการปฐมนิเทศ สอนงาน พนักงานใหม (MT 2.1.5)

รายงานการประชุมประจําเดือนของกลุม

WP-LAB-002
แผนทบทวนคุณภาพ(FM-LAB-038)และหนังสือเชิญ Auditor

WP-LAB-009
แผนทบทวนคุณภาพ(FM-LAB-038)และหนังสือเชิญ Auditor

JD และหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกําหนดในคูมือคุณภาพ

ลิขสิทธิ์ของสภาเทคนิคการแพทย หนาที่ 2 13/08/2556
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ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

มีการกําหนดความจําเปนของการฝกอบรม (Training needs)

แฟมบันทึกบุคลากร ซ่ึงมีรายละเอียดคลอบคลุม

มีเครื่องมือหลักสําคัญสําหรับงานวัณโรคตามเกณฑมาตรฐาน

19. มีการกําหนดความจําเปนของการฝกอบรมเพ่ิมเติม (training needs) จากผล
การประเมินสมรรถนะ จากหนาท่ีความรับผิดชอบ จากอุบัติการณ จากความตองการ
ของหนวยงาน และอื่น ๆ (MT 2.3.2)

ปายบงช้ีเครื่องมือติดท่ีตัวเครื่อง

แผนการสอบเทียบเครื่องมือ  FM-LAB-034

บันทึกการบํารุงรักษาเครื่องมือ

มี UPS สําหรับเครื่องมือสําคัญ และเดินสายดินปองกันเครื่องมือเสียหาย

คูมือการใชเครื่องฉบับปจจุบัน

21. มีเครื่องมือหองปฏิบัติการท่ีจําเปนและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยางพอเพียง
 และมีหลักฐานแสดงคุณสมบัติเครื่องมือตามพรบ.เครื่องมือแพทย 2551  (MT 
3.1.1.1)

18. มีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน(competency) ท้ัง core competency ,
 Functional competency และผลการปฏิบัติงาน(performance)สําหรับบุคลากรทุก
ระดับ  (MT 2.3.2)

22. มีวิธีการขนสง  เคล่ือนยาย   ติดตั้ง เก็บรักษา และการใช  เครื่องมือ (MT 3.1.1.2
 ) กรณีมีการเคล่ือนยายเครื่องมือออกไป หรือสงไปซอม หรือรับบริการอื่น ๆ ตองมี
การตรวจสอบสถานะ ความพรอมใชงาน  กอนนํากลับมาใชงานตอไป (MT 3.1.1.3)

20.   มีบันทึกบุคลากร ( ใบประกอบวิชาชีพ ประวัติการศึกษา การอบรม  
ความสามารถเชิงวิชาชีพ หนาท่ีความรับผิดชอบ  ประสบการณ  การรับวัคซีน ระดับ
ภูมิคุมกัน  ไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน   ผลการตรวจสุขภาพ  และอื่น ๆ )(MT 
2.3.3)

27.  มีคูมือวิธีการใชเครื่องมือ และการบํารุงรักษาท่ีเปนปจจุบัน (MT 3.1.1.9)

25. มีแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน  และมีการตรวจสอบความพรอมใชงานของ
เครื่องมือ  บันทึกการบํารุงรักษาเครื่องมือ (MT 3.1.1.6, MT 3.1.1.7)
26. มีการเก็บรักษาเครื่องมือใหอยูในสถานท่ีท่ีเหมาะสมและปลอดภัย   มีระบบ
ปองกันไฟฟาร่ัว และระบบไฟฟาสํารอง  มีวิธีปองกันเครื่องมือเสียหาย และมีบันทึกท่ี
เกี่ยวของ (MT 3.1.1.8)

23. มีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางเพียงพอ  พรอมใชงาน (MT 3.1.1.4)

3.  เครื่องมือ

24.  มีแผนการสอบเทียบ(calibrate)เครื่องมือท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพ   ระบุ
วัตถุประสงคการใชเครื่อง ชวงใชงาน กําหนดสอบเทียบ แหลงสอบเทียบ   ความถี่  
ผูรับผิดชอบ ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ตองมีการพิจารณาผลสอบเทียบเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือ มีหลักฐานบันทึกผลการสอบเทียบจัดเก็บในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน (MT 3.1.1.5)

28. มีการช้ีบงการสอบเทียบเครื่องมือหลัก  แสดงบันทึก /ฉลาก/ปาย ท่ีระบุวันท่ีสอบ
เทียบ  กําหนดการสอบเทียบครั้งตอไป (เครื่องอัตโนมัติ, pipette ท่ีใชทํา dilution, 
hematocrit  centrifuge, เครื่องช่ัง  , thermometer  และ อื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ
คุณภาพ ) (MT 3.1.2.1)

แบบฟอรมประเมินผลการปฏัติงาน (PMS) รายบุคคล

รายละเอียดกําหนดไวในคูมือการใชงานเครื่อง

เส้ือคลุม ถุงมือ หมวก Mask แวนตา
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สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

มีบัญชีรายช่ือนํ้ายา และวัสดุทุกชนิด FM-LAB-039
บัญชีรายช่ือนํ้ายาและวัสดุระบุวันท่ีรับ วันหมดอายุ ผูผลิต/ตัวแทน ผล

ประเมินคุณภาพStock card

30. มีบันทึกครุภัณฑ/เครื่องมือหลักท่ีใชงานทุกเคร่ือง (รวมถึงครุภัณฑท่ียืม
หนวยงานอื่นมาใช ) และบันทึกความเสียหายบกพรอง การดัดแปลง การซอมบํารุง 
การบํารุงรักษา (MT 3.1.4)

33.  มีระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซ้ือ กําหนดหลักเกณฑและ
คุณลักษณะเชิงเทคนิคในการจัดซ้ือและใชบริการภายนอกท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพ
งานบริการ( เชน   expired date,  อุณหภูมิท่ีนําสง, บรรจุภัณฑ , บริการหลังขาย  
ฯลฯ ) เพ่ือใชเปนขอมูลการคัดเลือกผูขายรายใหม เกณฑการจัดซ้ือ (MT 4.1.1) และ
มีบันทึกตรวจรับตามเกณฑท่ีกําหนดไว (MT 4.1.2)

บันทึกครุภัณฑพรอมหมายเลขติดท่ีตัวเครื่อง

4.  การจัดซ้ือและใชบริการภายนอก

กําหนดใหใชรหัสผานในการเขาถึงขอมูล

บันทึกการตรวจรับนํ้ายา วัสดุ FM-LAB-011

29.  มีระบบการปองกันการปรับเปล่ียนคุณลักษณะของเครื่องมือท่ีมีผลตอการ
รายงานผลวิเคราะห (รวมท้ัง hardware/software/วัสดุอางอิง/วัสดุส้ินเปลือง/นํ้ายา
ตรวจ/ระบบวิเคราะห) (MT 3.1.3.2)

31.  มีระบบปองกันความผิดพลาดและการปองกันการเขาถึงขอมูลรายงานผลจาก
การใชคอมพิวเตอรหรือเครื่องอัตโนมัติ (MT 3.1.5)

35.  มีการประเมินผูขายนํ้ายาวิเคราะห วัสดุสอบเทียบ วัสดุควบคุมคุณภาพ   และ
บริการภายนอกท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการตรวจวิเคราะห อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
โดยใชขอมูลจากการตรวจรับตลอดป สอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนดใน MT 4.1.1 (MT
 4.1.4)

32. มีการตรวจรับ ช้ีบง จัดเก็บ ควบคุมวัสดุคงคลัง อุปกรณ วัสดุอางอิง นํ้ายาตรวจ
ท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพ และมีขอมูลการสอบทวนกระบวนการวิเคราะห(validation)
 ของนํ้ายาตรวจวิเคราะหท้ังระบบรวมกันจากผูผลิตทุกการทดสอบท่ีนํามาใชวา
สามารถใชกับเครื่องอัตโนมัติน้ันได (MT 3.2)

34.  มีการจัดทําบัญชีรายช่ือรายการนํ้ายาวิเคราะห  วัสดุสอบเทียบ วัสดุควบคุม
คุณภาพ ระบุวันท่ีรับวัสดุ  วันหมดอายุ  ช่ือผูผลิต/ตัวแทนจําหนาย  ท่ีจัดซ้ือและตรวจ
รับนําเขามาใชในหองปฏิบัติการ (MT 4.1.3)

36. มีระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกหองปฏิบัติการสงตอ ซ่ึงตองมีสถานะถูกตองตาม
กฎหมาย(MT 4.2.1)  และทําการประเมินผลดําเนินการเปนระยะ(MT 4.2.2)  และ
จัดทําบัญชีรายช่ือไว ระบุช่ือรายการทดสอบ  ระยะเวลาการใหบริการ หลักการ
วิเคราะห กรณีท่ีหองปฏิบัติการรับสงตอมีการสงตอไปยังหองปฏิบัติการอื่นอีกทอด
หน่ึง จะตองแจงใหผูรับบริการทราบ โดยระบุวาตรวจจากท่ีใด  (MT4.2.3)

มีเกณฑการประเมินผูขายรายเกาท่ีขึ้นทะเบียนไว,มีการทบทวนบัญชีรายช่ือ
ผูขายและมีผลการประเมินผูขาย FM-LAB-010

มี Procedure ระบุเร่ืองเกณฑการสงตอ lab ภายนอก WI-LAB-011

มี Procedure ในการจัดซ้ือและใชบริการภายนอกมีเกณฑการตรวจรับ
WI-LAB-011

มีเกณฑการคัดเลือกผูขายรายใหม WP-LAB-004
มีบัญชีรายช่ือผูขายFM-LAB-039
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สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลท่ีสงLabภายนอก และเก็บ
สําเนารายงานผลท่ีสง labภายนอกไว FM-LAB-061

39. มีการออกแบบและ/หรือบริหารจัดการการไหลเวียนของงานเพื่อใหปฏิบัติงานได
อยางสะดวก มีประสิทธิภาพและปลอดภัย  โดยพิจารณาถึงความเส่ียงหรืออันตราย
จากการปฏิบัติงานท่ีผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการ และบุคคลภายนอกท่ีมาติดตออาจ
ไดรับ (MT 5.1.1 4)  และมีพ้ืนท่ีพักสําหรับผูปฏิบัติงาน แยกจากพื้นท่ีปฏิบัติการ
ทดสอบ (MT 5.1.1.5)

38.พ้ืนท่ีปฏิบัติงานพอเพียง   สะดวกในการปฏิบัติงาน  สภาวะแวดลอม   และมีส่ิง
อํานวยความสะดวกเพียงพอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไมใหมีผลกระทบตอ
คุณภาพของกระบวนการตรวจวิเคราะห (MT 5.1.1 1) มีแหลงพลังงาน/กระแสไฟฟา 
 นํ้า  แสงสวาง  เสียง  การระบายอากาศ   ทิศทางการไหลเวียนอากาศ การควบคุม
อุณหภูมิหอง  เหมาะสม ไมมีผลกระทบตอคุณภาพ (MT 5.1.1 2)  และมีควบคุมการ
เขาออกและควบคุมการใชพ้ืนท่ีซ่ึงมีผลกระทบตอคุณภาพ ( MT 5.1.1.3)

43.พ้ืนท่ีปฏิบัติงานใหสะอาดเรียบรอย (MT 5.1.5)  มีวิธีการจัดเก็บและทําลายสาร
อันตราย   มีชุดจัดเก็บขยะติดเช้ือฉุกเฉิน(spill kit) มีวิธีการปองกันการติดเช้ือ การ
แพรกระจายเชื้อในส่ิงแวดลอม (MT 5.1.6) มีแนวทางการปองกันและระงับอัคคีภัย 
(MT 5.1.7)มีวิธีการแจงเหตุ หรือ แจงขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือความ
ปลอดภัย ภายในหองปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ (MT 5.1.8)

41.  ติดตาม  ควบคุม และบันทึก สภาวะแวดลอมท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ   
ควบคุมอุณหภูมิของตูเย็นเก็บนํ้ายาตรวจวิเคราะห, เลือดผูบริจาคโลหิต, calibrator, 
control  material,วัสดุทางหองปฏิบัติการ ท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพ (MT 5.1.2)

42. สถานท่ีจัดเก็บตัวอยางเหมาะสม เปนสัดสวน   ไมมีผลกระทบตอคุณภาพของ
ตัวอยาง แยกออกจากสวนปฏิบัติการตรวจวิเคราะห  เปนสัดสวนเพ่ือรักษาสิทธิของ
ผูรับบริการ สะดวกสําหรับผูปวยหรือผูรับบริการ  ไมมีผลกระทบตอคุณภาพของ
ตัวอยาง และการแพรเช้ือ   เชน พ้ืนท่ีเจาะเลือด พ้ืนท่ีจัดเก็บเสมหะ พ้ืนท่ีขูดเช้ือรา  
(MT 5.1.3)

40.  แยกพื้นท่ีปฏิบัติงานสวนปฏิบัติการท่ีไมสามารถอยูรวมกันได หากอยูรวมกัน
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพการวิเคราะห  เชน งานธนาคารเลือด งานเพาะเลี้ยงเชื้อ 
เปนตน(MT 5.1.1.6 )

 5.1  สถานที่และภาวะแวดลอม

37.  มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลจากหองปฏิบัติการสงตอ   สง
รายงานใหผูใชบริการโดยไมมีการแกไข และจัดทําสําเนาถูกตองเก็บไวท่ี
หองปฏิบัติการ และมีการปกปองขอมูลความลับของการรายงานผลจาก
หองปฏิบัติการรับสงตอ(MT 4.2.4)  มีการทบทวนขอตกลงท่ีมีตอหองปฏิบัติการ
รับสงตอตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม (MT 4.2.5)

บริเวณรับสงตัวอยาง แยกจากสวนปฏิบัติการตรวจวิเคราะห

พ้ืนท่ีหองปฏิบัติการเพียงพอ
มีการติดเครื่องปรับอากาศ

และควบคุมการเขาออกหองปฏิบัติโดยหามบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของ

มีการแยกพื้นท่ีหองปฏิบัติการตามลักษณะงาน

บันทึกอุณหภูมิตูเย็น, Incubator

มีการดําเนินกิจกรรม 5 ส.
มีชุด Spill kit 

มีวิธีการปองกันการติดเช้ือในหองปฏิบัติการ
มีแนวทางการปองกันและระงับอัคคีภัย

แยกพื้นท่ีทําแล็บออกจากหองพักบุคลากรและเอกสาร
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สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

Y

Y

P

Y

Y

P

Y

P

Y

NA

Y

EQA AFB smear slide

หองปฏิบัติการวัณโรคไมมีกรณีดังกลาว

5.3  ข้ันตอนกอนการวิเคราะห

บันทึกวัสดุควบคุมคุณภาพแตละ Lot ท่ีใช

53.  กรณีทํา test เดียวกันแตใชหลายเครื่อง  มีการเปรียบเทียบผล  มีบันทึก (MT 
5.2.5)

46.   มีระบบติดตามผลการควบคุมคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอตอเน่ือง ดวย
ขอมูลท่ีเปนกราฟ หรือรูปแบบท่ีสะดวกตอการติดตาม แนวโนม ความเส่ียงท่ีจะเกิด
ความคลาดเคลื่อน เพ่ือเตรียมการแกไข และปองกัน กอนการทําการทดสอบตัวอยาง
ผูปวย (MT 5.2.1.2)  มีบันทึกปฏิบัติการแกไข (MT 5.2.1.3)

บันทึกปฏิบัติการแกไขกรณี IQC / EQC ออกนอกเกณฑมาตรฐาน 
FM-LAB-056

47.  มีบันทึกปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ ขอมูลวัสดุควบคุมคุณภาพ 
ผลการควบคุมคุณภาพ (MT 5.2.1.4)

49.  กรณีไมมี EQA มีกลไกการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ เชน การ
แลกเปล่ียนตัวอยางระหวางหองปฏิบัติการ อยางนอย 3 แหง กําหนดความถี่  และ
บันทึกผลไว ( MT 5.2.3 )

อัตราการปฏิเสธตัวอยางสงตรวจ
อัตราการปนเปอนของการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค
รอยละของความถูกตองในการรายงานผลตรวจฯ

52.  วัสดุอางอิง(standard/calibrator) มีคุณลักษณะเหมาะสม  มีใบรับรอง  
คุณลักษณะหรือขอมูลอางอิงจากผูผลิต ( MT 5.2.4 )

50. มีบันทึกปฏิบัติการแกไข ในกรณีผลดําเนินการในขอ 48 และ 49 ไมอยูในเกณฑ 
หรือการเปรียบเทียบผลมีปญหา  ( MT 5.2.3  )

51. มีระบบการวิเคราะหท่ีสอบกลับได (traceable) ถึงคามาตรฐานสากล(SI unit) มี
การบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ calibrator / control material ท่ีใช ( MT 5.2.4)

48. มีการเขารวมโครงการ PT / EQA ทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางจากโครงการดวย
วิธีการเดียวกับท่ีปฏิบัติตอตัวอยางผูปวย ทําการตรวจวิเคราะหโดยผูท่ีอยูในหนาท่ี
ประจําการ ในระหวางตรวจวิเคราะห  ตองไมส่ือสารกับหองปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับ
โครงการ หรือผลวิเคราะห ไมสงตัวอยางใหหองปฏิบัติการสงตอทําการวิเคราะหแทน 
 แสดงบันทึกผล EQAอยางสม่ําเสมอ ( MT 5.2.2 )

มีขอมูลอางอิงจากผูผลิต

มีบันทึกรายละเอียดของ Calibrator/Control material

TB C&S มีการเขารวม PT/EQA รวมกับสํานักวัณโรค

54.  มีคูมือใชบริการและจัดเก็บตัวอยางแจกใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก็บตัวอยางมาสง
หองปฏิบัติการ ( MT 5.3.1.1) มีรายละเอียดครบถวน (MT 5.3.1.2)  ทบทวนทุกป 
(MT 5.3.1.3)

45.   มีการทํา IQC ครอบคลุมทุกรายการตรวจวิเคราะห  ใชสารควบคุม ความถี่ 
ถูกตองครบถวนตามหลักวิชาการ ท่ีสามารถแสดงบันทึกผล IQC มีการติดตามอยาง
ตอเน่ือง (MT 5.2.1.1)

5.2  การประกันคุณภาพการวิเคราะห

44. มีคูมือ/แนวปฏิบัติเร่ืองความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ มีการอบรม (MT 5.1.9)
 และมีการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง บันทึกรายงาน
ผลการตรวจติดตามตอผูบริหารเพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัย ลดความเส่ียง 
ปองกันการเกิดซํ้า (MT 5.1.10)

มี IQC ครบท้ังการ Culture,DST และ Molecular testing

คูมือความปลอดภัย WI-LAB-006

คูมือการสงตัวอยางตรวจฯ WI-LAB-0288
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สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

NA

Y

Y

มีตูเย็นแชแข็งสําหรับเก็บตัวอยาง

วิธีการนําสงระบุไวในคูมือสงตัวอยางตรวจฯ

บันทึกวิธีการทบทวนวิธีวิเคราะห FM-LAB-036

57. มีการควบคุมวิธีการนําสงตัวอยางภายในเวลาและอุณหภูมิเหมาะสม ปลอดภัย
ตอผูนําสงและส่ิงแวดลอม และครอบคลุมการนําสงหองปฏิบัติการรับสงตอ (MT 
5.3.2.4)

64.  มีการทบทวนวิธีวิเคราะหท่ีเลือกใช ปละครั้งเปนอยางนอย มีบันทึกการทบทวน 
(MT 5.4.1.2) และมีการทบทวนคาอางอิงเปนระยะ และเมื่อเปล่ียนวิธีวิเคราะห (MT 
5.4.1.3)

ใบนําสงตัวอยางตรวจฯ NHSOLABTB05

63. กรณีใชวิธีวิเคราะหท่ีกําหนดขึ้นเอง หรือดัดแปลงวิธีวิเคราะห (ลดสวนนํ้ายา หรือ
อื่น ๆ ) มีขอมูลการ validate (MT 5.4.1.1)

ใชวิธีวิเคราะหตามมาตรฐานสํานักวัณโรค/WHO กําหนด

ผลงานวิชาการอางอิงวิธีท่ีใชทดสอบ

5.4  ข้ันตอนการวิเคราะห

62.  มีขอมูล การสอบทวน (validation) ไดจากผูผลิต หรือผูพัฒนาวิธีวิเคราะห   
และ/หรือขอมูล การสอบกลับ (verification) ไดจากขอมูลเชิงประจักษ เพ่ือยืนยันได
วาเหมาะสมกับการใชงานในงานบริการ (MT 5.4.1.1)

60. มีวิธีการเก็บรักษาตัวอยางกอนการวิเคราะห ไวในชวงเวลาและสภาวะที่
เหมาะสม   ( MT 5.3.3.5 ) มีการทบทวนปริมาณตัวอยางท่ีตองการใชสําหรับการ
ตรวจวิเคราะห เปนระยะ  ( MT 5.3.3.6 )

61. ใชวิธีวิเคราะหท่ีเปนมาตรฐาน /  วิธีอางอิง  และมผีล validation ของวิธีวิเคราะห
จากผูผลิตนํ้ายาตรวจวิเคราะหและเครื่องมือสอดคลองกันและตรงตามวัตถุประสงค
การใชงาน (MT 5.4.1.1)

65.  แจงวิธีวิเคราะหใหผูใชบริการทราบรวมท้ังชนิดและปริมาณของตัวอยางท่ี
ตองการ   ถาเปล่ียนแปลงวิธีการตองแจงเปนลายลักษณ   มีบันทึกการแจง (MT 
5.4.1.4, MT 5.4.1.5)

55. มีวิธีการรับทําการวิเคราะหตัวอยางท่ีขอสงตรวจดวยวาจาหรือทางโทรศัพท (MT 
5.3.1.4) มีคําอธิบายวิธีการเตรียมตัวกอนการจัดเก็บ ( MT 5.3.1.5)

56.   ใบนําสงตัวอยาง หรือใบสงตรวจในระบบสารสนเทศ ตองมีขอมูลเพียงพอเพื่อ
การช้ีบงผูปวย  ระบุชนิดการทดสอบท่ีชัดเจน  ครบถวน (MT 5.3.2.1)  มีการช้ีบง
ตัวอยาง/ใบสงตรวจ/ตัวอยางท่ีแบงมาใหสามารถสอบกลับไปยังผูปวยแตละคน ใน
แตละวัน/เวลา (MT 5.3.2.2)  และสอบกลับไปยังตัวอยางเริ่มตนได (MT 5.3.2.3)

บันทึกการรับตัวอยาง FM-LAB-002

ระบุวในคูมือสงตัวอยางตรวจฯ

58.  มีเกณฑรับหรือเกณฑปฏิเสธตัวอยาง และบันทึกหลักฐานระบุรายละเอียด
สภาพตัวอยางหรือใบนําสงท่ีไมเปนไปตามเกณฑ ( MT 5.3.3.1 )

59.  กําหนดบุคลากรทําหนาท่ีตรวจสอบใบสงตรวจและตัวอยางเริ่มตน ( MT 5.3.3.3
 ) มีระบบลงทะเบียนรับตัวอยาง ในสมุดหรือระบบสารสนเทศ หรือระบบอื่น ๆ (วัน/
เวลา/ชนิดตัวอยาง/ผูรับ) ( MT 5.3.3.4 )

เกณฑปฏิเสธตัวอยางสงตรวจ FM-LAB-003

NA
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สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

5.6  การรายงานผล

68.  มีระบบตรวจสอบผลการวิเคราะหโดยผูท่ีไดรับมอบหมาย  กําหนดวิธีการ
ตรวจสอบ ความถูกตองของขอมูลผูปวย  ความถูกตองของขอมูลผลการวิเคราะห 
ลงนามในใบรายงานผลทุกครั้งตามท่ีกําหนด (MT 5.5.1)

หนวยในใบรายงานผลเปนมาตรฐานสากล
72.  รายงานผลโดยใชคําศัพท การเรียกช่ือ และหนวยท่ีเปนสากลนิยม  ( MT 5.6.1.2)

75.   รายงานผลเปนเอกสารตามกฎหมาย (MT 5.6.2.1)    รูปแบบใบรายงานผล
เหมาะสม ขอมูลครบถวน  กรณีจําเปนตองวิเคราะหตัวอยางท่ีไมเปนไปตามเกณฑ
การรับตัวอยาง (MT 5.6.2.2)  มีการระบุสภาพปญหา/ขอควรระวัง ในการแปลผล ใน
ใบรายงานผล (MT 5.6.2.3)

69. ระบุระยะเวลา / วิธีการ  ในการเก็บตัวอยางชนิดตาง ๆ หลังวิเคราะห (MT 5.5.2)

ปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัย FM-LAB-006 
และการทําความสะอาดอุปกรณ FM-LAB-007

รูปแบบใบรายงานเปนมาตรฐานในโปรแกรม TB System

มี WI ท่ีเกี่ยวของวางไว ณ จุดปฏิบัติงาน

หัวหนางานมีการ Approved รายงานผลการทดสอบทุกราย
5.5  ข้ันตอนหลังการวิเคราะห

66.  คุณลักษณะของวิธีวิเคราะหเหมาะสม สอดคลองตามวัตถุประสงคการใชงาน 
และตามความตองการของผูสงตรวจ (MT 5.4.2)

67.  มีคูมือวิธีปฏิบัติงาน/ระเบียบปฏิบัติการวิเคราะห  ณ จุดท่ีปฏิบัติงาน  เปน
เอกสารควบคุมในระบบการควบคุมเอกสาร   วิธีในคูมือตรงตามท่ีใชงานจริงเปน
ปจจุบัน(จัดทําใชเองหรือโดยผูผลิต) (MT 5.4.3)

มีการวิเคราะห TAT รายเดือน

WP-LAB-008

กําหนดคาวิกฤตและระบบการรายงานผลในคูมือสงตัวอยางฯ

73.  กําหนดระยะเวลาในการรายงานผล (turnaround time) สะทอนความจําเปน
ทางคลินิก  บันทึกระยะเวลารายงานผลเพื่อปฏิบัติการแกไขกรณีลาชากวาท่ีกําหนด
ไว ( MT 5.6.1.3)

74. กําหนด "คาวิกฤติ" หรือ "ชวงของคาวิกฤติ" โดยทําความตกลงกับแพทยผูสงตรวจ
 (MT 5.6.1.4)  กรณีพบคาวิกฤติ  มีวิธีการรายงานผล  บันทึกคาวิกฤติท่ีพบ/วัน/
เวลา/ผูรายงาน นํามาทบทวนระบบคุณภาพ (MT 5.6.1.5 )

76.  เก็บสําเนารายงานผล ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  เรียกมาใชงานไดอีก   (MT 5.6.2 
4 )

มาตรฐานวิธีวิเคราะห

70. มีการทําลายตัวอยางท่ีเหลือจากการวิเคราะหอยางถูกวิธี ตรวจสอบระบบ
เคล่ือนยาย จัดเก็บ ทําลาย ขยะจากหองปฏิบัติการเปนระยะ (MT 5.5.3)

71. มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานผล (ระยะเวลา / วิธีการ /ผูรับ) 
รวมท้ังการรายงานผลดวน(MT 5.6.1.1) กําหนดวิธีปฏิบัติในกรณีรายงานผลทาง
โทรศัพท หรือทางระบบคอมพิวเตอร  (MT 5.6.1.6)

การเก็บและสํารองขอมูลในคอมพิเตอร

บันทึกการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจซ้ํา FM-LAB-041
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สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

80. มีวิธีการควบคุม/ อนุมัติใช  / บัญชีเอกสาร(Master list) /  เอกสารเกาไมปะปน
กับฉบับท่ีใชงานจริงในปจจุบัน ( MT 6.1.3)

77. มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแกไขรายงานผลท่ีเปนเอกสารหรือ ระบบ
คอมพิวเตอร ท่ีสามารถสอบกลับไดถึงผูแกไข (MT 5.6.3  )

79. เอกสารคุณภาพท่ีมีตองระบุหัวขอเร่ือง / วันท่ีออกเอกสาร/ฉบับท่ี  /วันท่ีทบทวน/ 
จํานวนหนา / ผูออกเอกสาร/ รหัสของเอกสาร (MT 6.1.2)

6. เอกสารคุณภาพ

84. มีการบันทึกอุบัติการณ near miss และ miss ตลอดขั้นตอนในกระบวนการกอน
วิเคราะห ขั้นตอนวิเคราะห และหลังวิเคราะห    ติดตามจัดเก็บขอมูลสม่ําเสมอ นํา
ขอมูลมาวิเคราะห เชิงสถิติ หาสาเหตุเพ่ือปองกันการเกิดซํ้า (MT 7.1)

85.  มีบันทึกปฏิบัติการแกไข / ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน/แจงผูเกี่ยวของทราบ
ปฏิบัติตาม /ทบทวน-ติดตามผลการแกไข ความถี่  แนวโนมของปญหาหลังการแกไข  
( MT 7.2)

88.  ระบุช่ือผูตรวจติดตามภายในท่ีผานการฝกอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน 
ไมเปนผูรับผิดชอบในพื้นท่ี หรือกิจกรรมท่ีจะตรวจติดตาม (MT 8.1)

8.  การตรวจติดตามภายใน

86.  กําหนดกิจกรรมปฏิบัติการปองกันปญหา จากการวิเคราะหความเส่ียง หรือ
อุบัติการณท่ีเคยพบ อุบัติการณเชิงรุก(near miss)  หรือผลจากปฏิบัติการแกไข และ
 นํามากําหนดแผนปฏิบัติการปองกัน และติดตามผล (MT 7.3)

 มีการวิเคราะหความเส่ียง และมีบันทึกกิจกรรมแกไข

87.   มีแผนการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ ตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  และระบบความปลอดภัย อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง    กําหนดวันตรวจตดิตาม  กําหนดเวลาในการแกไขหลังการตรวจติดตาม 
(MT 8.1)

รูปแบบเอกสารคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด

มีการควบคุมเอกสาร และ Master lists

WP-LAB-005

กําหนดชนิดและลําดับช้ันเอกสาร QM,WP,WI,FM และ SD

ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสาร (WP-LAB-003)

7.  การควบคุมสิ่งทีไมสอดคลองกับขอกําหนด

78.มีการกําหนดชนิดและลําดับช้ันของเอกสาร  ตามระบบเอกสารของโรงพยาบาล /
 หองปฏิบัติการ (MT 6.1.1)

กําหนด 1 ครั้ง/ป

ใช External Auditor

FM-LAB-014

82. มีระเบียบปฏิบัติ ระบุวิธีการ ควบคุมการเขาถึง การใช การเปล่ียนแปลง การ
ทําลาย ขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยคํานึงถึงความลับและสิทธิผูปวย และมี
คุณลักษณะของระบบสารสนเทศที่เหมาะสม (MT  6.3)

83.  มีระเบียบปฏิบัติ การควบคุมส่ิงท่ีไมสอดคลองกับขอกําหนด ระบุวิธีการแกไข
ขอบกพรองหรือส่ิงท่ีไมสอดคลองกับขอกําหนด    ระบุผูแกไข   วิธีการแกไข (MT 7.1)

81. บันทึกคุณภาพ มีวิธีการจัดเก็บ  เรียงลําดับ  การเขาถึง  ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เก็บรักษาตามประเภทบันทึกคุณภาพแตละชนิด  (MT  6.2)

ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสาร (WP-LAB-003)

กําหนดในระเบียบปฏิบัติการรายงานผล WP-LAB-008

บันทึกอุบัติการณ FM-LAB-005
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สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

95.  มีการเฝาระวัง  ติดตาม และประเมินผลตัวช้ีวัดคุณภาพของกระบวนการ(QI)  
ในกระบวนงานใหบริการอยางเปนระบบ  คนหาสาเหตุของปญหา และมั่นใจวา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสามารถแกปญหา/สงผลดีตอผูรับบริการหรือการดูแลผูปวย 
(MT 9.3)

9.  การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

89.   มีบันทึก/รายงานผลการตรวจติดตาม ระบุโอกาสพัฒนาในเชิงบริหารจัดการ   
เชิงเทคนิควิชาชีพ และระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  สงบันทึก/รายงานผล
การตรวจติดตามภายในใหหองปฏิบัติการท่ีไดรับการตรวจรับทราบโอกาสพัฒนา 
(MT 8.2)

มีคําส่ังแตงตั้งแพทย และนักวิชาการสาธารณสุขเปนท่ีปรึกษา

10.  การตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

ลายเซ็นรับทราบของเจาหนาทีหองปฏิบัติการ

98.  มีนโยบาย  หลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติในการรับเรื่อง ประเมินและวิธีจัดการ
กับขอรองเรียนของผูใชบริการและ  ผูเกี่ยวของ จัดเก็บบันทึกขอรองเรียน  ผลการ
ตรวจสอบ และปฏิบัติการแกไข (MT 10.3)

94.  มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ   ระหวางหนวยงาน /ระหวางทีม
  หรือระหวางสาขาวิชาชีพตาง ๆ (MT 9.2)

93. มีการส่ือสารผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ไปยังบุคลากรภายใน
หองปฏิบัติการและผูเกี่ยวของ(MT 9.1.2 ) และสรุปผลนําเสนอตอผูบริหารเพื่อ
สนับสนุนทรัพยากร หรือปรับเปล่ียนกระบวนการใหบริการ (MT 9.1.3)

92. การทบทวนตองครอบคลุมหัวขอ ทรัพยากรนําเขา(MT 9.1.1.1)  กระบวนการ(MT
 9.1.1.2)   ผลลัพธ(MT 9.1.1.3) และผลกระทบตอผูใชบริการ (MT 9.1.1.4)(MT 
9.1.1)

ระเบียบปฏิบัติการจัดการขอรองเรียน (WP-LAB-007)

90.  มีบันทึกผลการแกไขโอกาสพัฒนาท่ีพบจากการตรวจติดตามภายใน  ภายใน
ระยะเวลาที่หองปฏิบัติการกําหนดไว  (MT 8.2 )  มีการสรุปผลการตรวจติดตาม
ภายใน และเสนอผูบริหารเพื่อเปนขอมูลในการทบทวนระบบคุณภาพ   (MT 8.3 )

96.   กําหนดใหมท่ีีปรึกษาทางวิชาการ เชน นักเทคนิคการแพทย, แพทยสาขาตาง ๆ 
หรือนักวิชาการ มาใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริการท่ีทําอยู  มี
รายงาน/บันทึกขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากท่ีปรึกษา (MT 10.1)

97. กําหนดผูรับผิดชอบท่ีมีคุณวุฒิและความสามารถเหมาะสมในการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ มีบันทึกการส่ือสารในการใหบริการ
คําปรึกษา (MT 10.2)

แพทย นักวิชาการฯ

91.  กําหนดแผนทบทวนระบบคุณภาพอยางนอย ปละครั้ง นํา ผลการทบทวน ท้ัง
ปญหา อุปสรรค โอกาสพัฒนา นําไปเปนขอมูลวางแผนปฏิบัติการในวงรอบถัดไป 
(MT 9.1.1)

แผนทบทวนระบบคุณภาพ ป 2557 FM-LAB-038

มีกิจกรรม CQI ภายในหนวยงาน

มีกิจกรรม CQI

มีรายงานการแกไขโอกาสพัฒนา เสนอผูบริหารเพื่อสนับสนุนทรัพยากร

แผนทบทวนระบบคุณภาพ ป 2557 FM-LAB-038

รายงานโอกาสพัฒนาท่ี Auditor เสนอแนะ
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สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

Y

Y

Y P N NA

93 3 2 2

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7 8 9 10
องคกร
และการ
บริหาร

บุคลากร เครื่องมือ การ
จัดซ้ือ
และใช
บริการ
ภายนอก

สถานท่ีและ
สภาวะแวดลอม

การประกัน
คุณภาพ

ข้ันตอนกอนการ
วิเคราะห

ข้ันตอน 
การ
วิเคราะห

ข้ันตอน หลัง
การวิเคราะห

การ
รายงาน
ผล

เอกสาร
คุณภาพ

การ
ควบคุม
ส่ิงท่ีไม
สอดคลอ
งกับ

การตรวจ
ติดตาม
ภายใน

การพัฒนา
คุณภาพ
อยางตอเน่ือง

การตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ

 จํานวนขอยอย 11 9 12 5 7 9 7 7 3 7 5 4 4 5 5
จํานวนขอท่ีทําไดครบ(Y) 11 9 11 5 7 5 6 6 3 7 5 4 4 5 5
จํานวนขอท่ีทําไดบางสวน(P) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จํานวนขอท่ีไมไดทํา(N) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 จํานวนขอท่ีไมเกี่ยวของ(NA) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3. สรุปผลการประเมิน

ขอ 

คะ
แน
นเ
ต็ม

คะ
แน
นท
ี่ได
 Y

คะ
แน
นท
ี่ได
 P

ขอ %

1. องคกรและการบริหาร 11 11 0 ขอ1 100      0

2. บุคลากร 9 9 0
ขอ2 100      

0

3. เคร่ืองมือ 12 11 0 ขอ3 92        0

4. การจัดซื้อและใชบริการภายนอ 5 5 0 ขอ4 100      0

5.1 สถานที่และสิ่งแวดลอม 7 7 0 ขอ5.1 100      0

5.2 การประกันคุณภาพการวิเคราะ 9 5 3 ขอ5.2 81        1

5.3 ข้ันตอนกอนการวิเคราะห 7 6 0
ขอ5.3 86        

0

รายละเอียด

 Lab งานชันสูตรโรคและวิจัย

NA

นําผลการวิเคราะหท่ีไดจากแบบสํารวจมาพัฒนา

แบบสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ FM-LAB-030

สรุปรอยละ

99. มีนโยบายและกําหนดวิธีปฏิบัติในการสอบถามความคิดเห็น  การสํารวจความ
พึงพอใจ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพ่ือคนหาความตองการของผูใชบริการ เปนระยะๆ 
ครอบคลุมผูรับบริการภายนอกและผูใชบริการภายในท่ีเกี่ยวของ  ประเด็นในการ
สอบถามความคิดเห็นตองครอบคลุมคุณภาพการบริการ  และมี
จํานวนแบบสอบถามท่ีเพียงพอในการเปนตัวแทนกลุมผูรับบริการ   และเหมาะสมใน
เชิงสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล(MT 10.4)

96.43

มาตรฐาน(MT)รายขอ

100. นําขอมูลจากการคนหาความตองการของผูใชบริการ ใน  MT10.4   มาใช
ประโยชนในการกําหนดกิจกรรมหรือวิธีการตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง(MT 10.5)

สร
ุปร
อย
ละ

100.00              

81.25                

100.00              

100.00              

100.00              

สรุป  

91.67                

การจําแนกผลการประเมินตามขอกําหนดหลัก

85.71                
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สําหรับหนวยงานใชประเมินตนเอง F12 Checklist MT 2555 

ระบบคุณภาพ ผล
ประเมิน

รายละเอียด(หลักฐานท่ีพบ)

5.4 ข้ันตอนวิเคราะห 7 6 0 ขอ5.4 100      1

5.5 ข้ันตอนหลังการวิเคราะห 3 3 0 ขอ5.5 100      0

5.6 การรายงานผล 7 7 0 ขอ5.6 100      0

6. เอกสารคุณภาพ 5
5 0

ขอ6 100      
0

7.การควบคุมส่ิงที่ไมสอดคลองกบั 4 4 0
ขอ7 100      

0

8.การตรวจติดตามภายใน 4 4 0 ขอ8 100      0

9. การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือ 5 5 0 ขอ9 100      0

10. การตอบสนองความตองการข 5 5 0 ขอ10 100      0
รวม 100 93 3  % 2

100.00              

100.00              

100.00              

96.43      

100.00              

100.00              

100.00              

100.00              

100.00              
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