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5 4.1, 4.2 องคก์รและการบริหาร
จดัการคุณภาพ 

ไม่ปฏิบติัตาม SOP  

4.1  -Impartiality - หอ้งปฏิบติัการไม่ไดป้ระเมินความเส่ียงการเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ 
- ไม่พบการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงเร่ืองความเป็นกลาง 

4.2  -Confidential - หนงัสือรับรองความเป็นกลางในการปฏิบติังานและการปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไม่เป็นปัจจุบนั 
  ขอ้ก าหนดทรัพยากร   

6.2 5.1 บุคลากร  - ไม่พบ Training record ของการใชเ้คร่ืองมือ 
- ไม่พบหลกัฐานการแต่งตั้งและมอบหมายงานการพฒันา ทวนสอบ และตรวจสอบความใชไ้ดข้องวิธี 

    
6.3 5.2 สถานท่ีและภาวะ

แวดลอ้ม 
- การเตรียมตวัอยา่ง อยูภ่ายในหอ้งเดียวกบัเคร่ืองตรวจวดั  
-  พบแบบบนัทึกการเขา้ออกหอ้งปฏิบติัการ บนัทึกไม่ครบถว้น 
-  แบบบนัทึกอุณหภูมิและความช้ืน ไม่ไดท้  าเป็น Control chart เพื่อตรวจสอบ 
- ขวดสารเคมีหลายขวดวางบนพื้น จดัเกบ็ไม่ปลอดภยั 

 5.2.6  - พบเช้ือราท่ี air vent ทั้งดา้นในและดา้นนอก เน่ืองจากเป็นหอ้งปิดและเปิดแอร์ตลอดเวลา เป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน 
6.4 5.3 เคร่ืองมือ - ไม่มีเอกสารการท า Intermediate check,  

- เคร่ืองมือท่ีใชง้านไม่ไดส้อบเทียบ 
- ไม่พบขอ้มูลการตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
- ไม่มีเอกสารการใชง้านของเคร่ืองมือ 

    - ไม่ไดด้ าเนินการสอบเทียบตามแผนสอบเทียบ 
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- ไม่ไดป้ระเมินผล/ทวนสอบผลการสอบเทียบเคร่ืองมือ (พบหลายแห่ง)* 
- ไม่พบเกณฑก์ารยอมรับและการสรุปผลการสอบเทียบเคร่ืองมือ 
- ใบรับรองผลการสอบเทียบไม่มีค่า error uncertainty 
- ไม่มีการตรวจสอบผลกระทบจากการบกพร่องหรือการเบ่ียงเบนจากเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
- ไม่ไดร้ะบุสถานะ และวนัสอบเทียบ ท่ีเคร่ืองมือ** 
 

 5,3,2,1 น ้ายาและวสัดุส้ินเปลือง - รายการวสัดุคงคลงั ไม่มีการบนัทึก lot number และวนัหมดอายขุองวสัดุ น ้ ายาท่ีใชใ้นการทดสอบ 
- ไม่ระบุวนัท่ีแบ่งถ่ายน ้ายาในกล่อง Spill kit 

6.5  การตรวจสอบยอ้นกลบั
ทางมาตรวิทยา 

- พบสารเคมีหมดอาย ุมีการ retest แต่ไม่ไดร้ะบุแนวทาง การประเมินและการก าหนด next retest date ของสารมาตรฐาน   
- หอ้งปฏิบติัการไม่ไดใ้ชส้ารปฐมภูมิ (Primary standard) ท่ีมีค่า UM 

7.1 4.4 การทบทวนค าขอ 
ขอ้เสนอการประมูล และ
ขอ้สัญญา  

 ห้องปฏิบัติการไม่ได้ก าหนดแนวทางการใช้ Decision rule ในกรณลูีกค้าร้องขอให้ตดัสินผล 
 
 
 

6.6 4.5 การใชบ้ริการและ
ผลิตภณัฑจ์ากผูใ้หบ้ริการ
ภายนอก 

 

7.2.1 5.5 การเลือกและทวนสอบวิธี
วิเคราะห์ 

- ไม่พบขั้นตอนการปฏิบติังานการทวนสอบความใชไ้ดข้องวิธี (Method verify) 
- พบการทดสอบบางรายการยงัมีขอ้มูลการทดสอบความถูกตอ้งไม่ครอบคลุมตวัอยา่งทดสอบ 
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 (Selection and 
Verification of method) 

- เอกสารมาตรฐานวิธีการทดสอบมีขอ้มูลไม่ครบถว้น 
- เอกสารวิธีการปฏิบติังานเรียงล าดบัการวิเคราะห์ไม่ชดัเจน อ่านแลว้สบัสน 
- เอกสารวิธีการปฏิบติังานมีการใชเ้อกสารอา้งอิงไม่เป็นปัจจุบนั 
-  

7.2.2  การทดสอบความถูกตอ้ง
ของวิธีวิเคราะห์ 
 (Validation of method) 

- ไม่พบหลกัฐานการตรวจสอบความใชไ้ดข้องวิธี 
- ขอ้มูลการทดสอบความถูกตอ้งของวิธีวิเคราะห์ไม่ครบถว้น 
-   พบการถ่ายโอนขอ้มูล LOD, LOQ ไม่ถูกตอ้ง 

7.3 5.4 การชกัตวัอยา่ง - ไม่มีการตรวจสอบและบนัทึกปริมาณตวัอยา่งท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุ 
    
   - กระบวนก่อนการตรวจ

วิเคราะห์ (15189) 
 

 5.4.2  - แบบฟอร์มมีรายละเอียดการปฏิเสธตวัอยา่งไม่ครบถว้น  
 5.4.6 

(b) 
 - ไม่มีหนงัสือปฏิเสธตวัอยา่ง  

7.4 5.7 การจดัการรายการ
ทดสอบ/สอบเทียบ 

- ตูเ้ยน็ส าหรับเกบ็ตวัอยา่งไม่ไดถู้กควบคุม (ลอ๊ค) เพื่อไม่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ถึงตวัอยา่ง 
- การจดัเกบ็ตวัอยา่ง ในตูเ้กบ็ตวัอยา่งไม่ไดช้ี้บ่งสถานะวา่ตวัอยา่งอยูร่ะหวา่งการตรวจวิเคราะห์   ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

     
7.5 5.1 การบนัทึกวิชาการ 

(Technical record) 
- พบมีการตดัแปะเอกสาร มีการอา้งอิงเอกสารไม่ถูกตอ้ง 
-  พบเอกสารบนัทึกขอ้มูลดิบไม่ไดถู้กควบคุม 
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- ไม่พบขอ้มูลการประมาณค่าความไม่แน่นอนในบางรายการทดสอบ 
- บนัทึกการทวนสอบวิธีระบุรายละเอียดไม่ครบถว้น 

7.7 5.6 การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของผลการ 
ทดสอบ /สอบเทียบ- การ
สร้างความมัน่ใจใน
คุณภาพผลการทดสอบ 
(15189) 

- ไม่พบการเขา้ร่วม PT ในบางรายการทดสอบ 
- พบการเขา้ร่วม Interlab กบัหอ้งปฏิบติัการท่ีไม่ไดรั้บการรับรองในเทคนิคท่ีวิเคราะห์ 
- ไม่พบเอกสารการประกนัคุณภาพผลการทดสอบทางดา้นจุลชีววิทยา 
- ไม่พบการน าผลการควบคุมคุณภาพภายในมาวิเคราะห์แนวโนม้ในบางรายการทดสอบ 
- ไม่พบการท า Control chart ในการตรวจวเิคราะห์ 
- ไม่พบสรุปรายงานการประเมินผลการเขา้ร่วมการทดสอบความช านาญ/การเปรียบเทียบผลระหวา่งหอ้งปฏิบติัการ หรือ การ

ประเมินอ่ืนๆท่ีเทียบเท่า ของการทดสอบ 
 

7.8 5.9.1e การจดัส่งรายงานผล ไม่มีวิธีปฏิบติัในการรายงานผลทางโทรศพัท ์ e mail หรือทางวาจา ในกรณีท่ีมีการร้องขอ (ตามท่ีก าหนดใน SOP ของหน่วยงาน- 
สชพ 

7.9 4.8 ขอ้ร้องเรียน  การจดัการขอ้ร้องเรียนไม่ไดร้ะบุถึงการส่ือสาร การจดัการตอ้งไม่ด าเนินการโดยผูถู้กร้องเรียน 
7.1 4.9 การควบคุมงานทดสอบ

และ/หรือสอบเทียบ 
 ท่ีไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนด 

 เอกสารการปฏิบติังาน NC ไม่ไดร้ะบุ 
- ระดบัความเส่ียง (Risk level) เพื่อใหท้ดสอบซ ้าหรือระงบัรายงาน 
- การประเมินนยัส าคญั (significance) ของงานท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (nonconformity work) รวมถึงการวิเคราะห์กระทบ 
(impact analysis) ของผลการด าเนินงานก่อนหนา้นั้น(previous results) 

7.11 4.3 การควบคุม เอกสาร
ขอ้มูล(Control of data 

- เอกสารการปฏิบติังานอยา่งยอ่ (Card file) ของการ ยงัไม่ update และไม่จดัท าเป็นเอกสารควบคุมในระบบคุณภาพ 
- ใบน าส่งตวัอยา่งไม่เป็นปัจจุบนั 
- เอกสารไม่ไดท้บทวนตามระยะเวลา 
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and information 
management) 

8.3  การควบคุมเอกสารระบบ
การจดัการ 

เอกสารไม่เป็นปัจจุบนั/อา้งเอกสารท่ียกเลิกไปแลว้/อา้งเอกสารผดิ  

8.4 4.13 การควบคุมการบนัทึก  
8.5 4.14.6 การจดัการความเส่ียงและ

โอกาส 
 การจดัการความเส่ียงหอ้งปฏิบติัการยงัไม่สอดคลอ้งครบถว้นตามขอ้ก าหนด 

- ไม่พบการประเมินความเส่ียงของความเป็นกลาง และความไม่สอดคลอ้ง (Nonconformity) ท่ีมีนยัส าคญั 
- ไม่ครบถว้นตามกระบวนงานทดสอบ/สอบเทียบ (pre,analysis, post) 
 

8.7 4.1 ปฏิบติัการแกไ้ข  เอกสาร “การปฏิบติัการแกไ้ข” ไม่ไดร้ะบุถึง 
-การประเมินนยัส าคญัของความไม่สอดคลอ้ง (Nonconformity) 
-การปรับ ความเส่ียงและโอกาสการพฒันา (Risk and opportunity) กรณีท่ีความไม่สอดคลอ้ง (Nonconformity) มีนยัส าคญั 

 4.14.6  ไม่มีหลกัฐานแสดงการวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการตรวจวเิคราะห์ การจดัระดบัความเส่ียงและการป้องกนั 
 5.10.2  - ไม่มีการก าหนดผูมี้สิทธิอนุมติัและขั้นตอนการขอ user name และ password เพื่อเขา้ถึงระบบสารสนเทศ 

- มีการก าหนดระดบัการเขา้ถึงสารสนเทศ เป็น 3 ระดบั แต่ไม่ไดก้ าหนดวา่แต่ละระดบัด าเนินการอะไรบา้ง 
 5.10.3  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเกบ็ผลผูป่้วยหลงัจากการตรวจวิเคราะห์ ไม่มี password เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล  
   บุคลากรไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพ และยงัไม่ไดรั้บวคัซีน 

 


