
 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานหองปฏิบัติการดานความดัน 

ศูนยสนับสนนุบริการสขุภาพที่ 5 

(Pressure Laboratory Quality Procedure :  

QP-PRE-HSS5) 

ประกาศใชวันที.่...............................ฉบับแกไขครั้งที่ - 

 

 

 

ผูจัดทํา 
 
 
 

(.....................................................) 
วิศวกร (ชีวการแพทย) 

          /                 /           . 

ผูทบทวน 
 
 
 
(.....................................................) 
หัวหนากลุมวิชาการและมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ 
          /                 /           . 

ผูอนุมัติ 
 
 
 
(.....................................................) 
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการ

สุขภาพที่ 5 
          /                 /           . 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  เอกสารควบคุม 
  เอกสารไมควบคุม 
สําเนาที.่.......................................... 
ผูถือครอง........................................ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  1 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : QP-HSS5-PRE (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

ประวตัิการแกไข 

แกไขครั้งท่ี วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  1 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : QP-HSS5-PRE (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

สารบัญ 

QP-402 ขั้นตอนการรกัษาความลับและสิทธิของผูรบับริการ............................................................................ 
QP-602 ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล.................................................................................................... 
QP-603 ขั้นตอนการจัดการสถานที่และสภาวะแวดลอม.................................................................................. 
QP-604 ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ.............................................................................................................. 
QP-605 ขั้นตอนการสอบกลับไดทางมาตรวิทยา............................................................................................. 
QP-606 ขั้นตอนการจัดซื้อผลิตภัณฑและบริการ............................................................................................. 
QP-701 ขั้นตอนการทบทวนคําขอรับบรกิาร................................................................................................... 
QP-702 ขั้นตอนการตรวจสอบความใชไดของวิธี............................................................................................ 
QP-704 ขั้นตอนการรับและการจัดการเครือ่งมือ............................................................................................ 
QP-706 ขั้นตอนการประเมินความไมแนนอนของการวัด................................................................................ 
QP-707 ขั้นตอนการสรางความมั่นใจในความใชไดของผล.............................................................................. 
QP-708 ขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด................................................................................................ 
QP-709 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน.......................................................................................................... 
QP-710 ขั้นตอนการจัดการงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนด............................................................................... 
QP-711 ขั้นตอนการควบคุมขอมูลและการจัดการสารสนเทศ........................................................................ 
QP-803 ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร............................................................................................................... 
QP-804 ขั้นตอนการควบคุมบันทึก................................................................................................................. 
QP-805 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง............................................................................................................ 
QP-806 ขั้นตอนการปรับปรงุ.......................................................................................................................... 
QP-807 ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข............................................................................................................... 
QP-808 ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน........................................................................................................ 
QP-809 ขั้นตอนการทบทวนการบรหิาร.......................................................................................................... 
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ขั้นตอนความเปนกลาง ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  1 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-401 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของจะดําเนินการดวยความเปน
กลาง ยุติธรรม ซื่อสัตย ไมเอารัดเอาเปรียบ หรือมีสวนไดสวนเสียสงผลตอการดําเนินงานและผลการทดสอบ
และมีความเชื่อถือได  
2. ขอบขาย 
 ใชเปนแนวทางในการปฏิบัตเิพื่อลดความเสี่ยงตอความเปนกลางในการใหบริการของหองปฏิบัติการ
ทดสอบ 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-HSS5-PRE-PRE ขอที่ 4.1 ความ
เปนกลาง 
4. นิยาม   
 - 
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานบริการทดสอบทั้งหมด  
 5.2 ผูจัดการคุณภาพ 
 5.3 ผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการดานวิชาการ/หัวหนาหองปฏิบัต ิ 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 การประเมินความเสี่ยงตอความเปนกลางและการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง 
  6.1.1 ผูจัดการคุณภาพดําเนินการประเมิน ระบุความเสี่ยง และมาตรการลดหรือกําจัดความ
เสี่ยงอันเกี่ยวกับความเปนกลางตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง QP-PRE-805 
  6.1.2 ผูจัดการคุณภาพระบุความสัมพันธขอบบุคลากรภายในหองปฏิบัติการ เพื่อใชเปน
ขอมูลในการประเมินความเสี่ยงและแจกจายงานเพื่อลดความไมเปนกลางในการใหบริการทดสอบ บันทึก
แผนผังความสัมพันธภายในองคกรลงแบบบันทึก (FM-PRE-401-02/00)  
 6.2 เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการใหบริการของหองปฏิบัติการ กําหนดใหผูขอรับบริการติดตอ
ขอรับบริการผานฝายลูกคาสัมพันธเทานั้น  
 6.3 หากหองปฏิบัติการมีการเรียกเก็บคาบริการจากผูรับบริการใหดําเนินการตาม WI-PRE-ระเบียบ
การเก็บคาบริการ โดยทั้งนี้ตองเปนไปตามขอกฎหมาย ระเบียบราชการ ประกาศกระทรวง หรือกฎกระทรวง  
 6.4 บุคลากรที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการทดสอบ ตองลงนามคํารับรองการรักษาความเปนกลาง 
(FM-PRE-401-01/00) ในการปฏิบัติหนาที่โดยมีผูจัดการคุณภาพและผูควบคุมเอกสารเปนผูจัดเก็บสัญญาการ
รักษาความเปนกลางและสําเนาแจกใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
 6.5 การปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไมเปนกลางในกระบวนการทดสอบ 
  6.5.1 หัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูพิจารณามอบหมายงานใหเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบทดสอบ 
โดยพิจารณาจากความเกี่ยวของกับผูรบับริการ 
  6.5.2 หลังเสร็จสิ้นกระบวนการทดสอบ เจาหนาที่ผูทดสอบลงนามในใบบันทกึขอมลูผลการ
ทดสอบ  
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ขั้นตอนความเปนกลาง ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  2 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-401 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

  6.5.3 เจาหนาทีผู่ทดสอบลงนามในใบรายรายงานรับรองการเปนผูทดสอบ จากนั้นหัวหนา
หองทดสอบเปนผูตรวจสอบผลการทดสอบภายในใบรายงานผลแลวจึงลงนามรบัรอง กอนสงใบรายงานผลให
ผูจัดการวิชาการตรวจสอบและลงนามอนุมัติ เพื่อสรางความเชื่อมั่นแสดงถึงความเปนกลางในการทดสอบ 
7.แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-401-01/00 คํารับรองการรกัษาความเปนกลาง 
 7.2 FM-PRE-401-02/00 แผนผงัความสัมพันธภายในองคกร  
8. แผนผังชั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการรักษาความลับและสิทธิ
ของผูรับบริการ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  3 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-402 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมั่นใจวาหองปฏิบัติการมีการรักษาขอมูลที่เปนความลับของผูรับบริการและรักษาสิทธิของ
ผูรับบริการ 
2. ขอบขาย 
 2.1 ใชในการควบคุมการเขาถึงหองปฏิบัติการของบุคคลภายในและภายนอก เชน ผูรับบริการที่
ตองการการเฝาดูการสอบเทียบ/ทดสอบการรับการตรวจติดตามหรือการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ เปนตน   
 2.2 ใชในการควบคุมการสงรายงานผลการทดสอบ  
 2.3 ใชในการควบคุมการเก็บรักษาขอมูลดิบ รายงานผลการทดสอบและเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ 
รวมถึงขอมูลของผูรับบริการ 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5 บทที่ 4.2 การรักษา
ความลับ 
4. นิยาม   
 4.1 ขอมูลที่เปนความลับของผูรับบริการ หมายถึง ขอมูลดิบและรายงานผลการทดสอบ และเอกสารที่
เกี่ยวของอื่นๆ 
 4.2 สิทธิของผูรับบริการ หมายถึง กิจกรรมที่ผูรับบริการสามารถรองขอตอหองปฏิบัติการศูนย
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ไดแก การขอดูการทํางานในระหวางทดสอบ/สอบเทียบ การเยี่ยมชม/เขาชม
หองปฏิบัติการ การคัดลอกรายงานผลการทดสอบ การขอขอมูลคําอธิบายการประเมินผลการทดสอบ ขอมูล
ทางวิชาการ เปนตน 
 4.3 พื้นที่ควบคุม หมายถึง บริเวณที่เขาไดเฉพาะเจาหนาที่ของหองปฏิบัติการสอบเทียบ/ทดสอบ เชน 
หองปฏิบัติการ หองเก็บเอกสารคุณภาพ เปนตน ยกเวนในกรณีที่จําเปนตองไดรับอนุมัติกอน 
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานบริการทดสอบทั้งหมด มีหนาที่ในการรักษาความลับของผูรับบริการ 
 5.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการคุณภาพรับคํารองขอใชสิทธิของผูรับบริการ 
 5.3 ผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการดานวิชาการ/หัวหนาหองปฏิบัติ การรับผิดชอบพิจารณาคําใช
สิทธเิขาชมหองปฏิบัติของบุคคลภายนอกและกําหนดผูรับผิดชอบในการควบคุมการเขาชมหองปฏิบัติ 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 การรักษาความลับของผูรับบริการ 
  6.1.1 หองปฏิบัติการของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ไมอนุญาตใหบุคคลที่ไมมี
สวนเกี่ยวของกับการทดสอบเขาไปในพื้นที่ควบคุม โดยการเขา-ออกพื้นที่ควบคุมดังนี ้
   (1) สําหรับบุคคลภายในหนวยงานและเกี่ยวของกับงานหองปฏิบัติการสอบเทียบ/
ทดสอบ เขา-ออกพื้นที่โดยการใชลายนิ้วมือเปนรหัสผาน 
   (2) สําหรับบุคคลภายในหนวยงานแตไมเกี่ยวของกับงานหองปฏิบัติการทดสอบ ตอง
ไดรับอนุญาตจากผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการดานวิชาการ/หัวหนาหองปฏิบัติการและเขาในพื้นที่พรอม
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ   
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ขั้นตอนการรักษาความลับและสิทธิ
ของผูรับบริการ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  4 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-402 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

   (3) สําหรับบุคคลภายนอกตองทําหนังสืออยางเปนทางการหรือกรอกแบบฟอรมใบ
คํารองการขอใชสิทธิของผู รับบริการ (FM-PRE-402-01/00) และตองไดรับอนุญาตจากผูจัดการ
หองปฏิบัติการ/ผูจัดการดานวิชาการ/หัวหนาหองปฏิบัติการกอน 
   (4) ขอมูลของผูรับบริการทุกชนิด เชน ขอมูลดิบ ผลการสอบเทียบ/ทดสอบ จะตอง
เก็บไวในแฟมและรักษาเปนความลับในพื้นที่ควบคุมโดยปฏิบัติตาม QP-PRE-803 ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร 
   (5) เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะตองไมนําขอมูลใดๆของผูรับบริการไปเปดเผยตอ
บุคคลหรือหนวยงานอื่น  
   (6) เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะตองตระหนักวาผูที่มาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการทุกทาน
จะตองไมสืบคนหรือคนหาขอมูลของผูรับบริการรายอื่น 
   (7) การเขาถึงขอมูลผลการทดสอบ/สอบเทียบ ขอมูลผูรับบริการ จํากัดเฉพาะ
เจาหนาที่หองปฏิบัติการเทานั้น ผูไมเกี่ยวของหามเขาดู แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ 
  6.1.2 บุคลากรในหองปฏิบัติการ ผูรวมในสัญญาการจัดซื้อจัดจาง บุคลากรของหนวยงาน
ภายนอกเชน เจาหนาที่ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในนามหองปฏิบัติการ 
ที่เกี่ยวของกับขอมูลผูรับบริการตองรักษาความลับระหวางที่ปฏิบัติงานกิจกรรมของหองปฏิบัติการ เวนแตตอง
เปดเผยตามกฎหมาย โดยลงนามในหนังสือสัญญารักษาความลับ (FM-PRE-402-04/00) 
 6.2 การรักษาสิทธ ิ
 ผูรับบริการสามารถขอใชสิทธิโดยการทําหนังสือหรือใบคํารองขอใชสิทธิของผูรับบริการ (FM-PRE-
402-01/00) ยื่นตอผูจัดการวิชาการ/ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการหองปฏิบัติการโดยตองแจงวัตถุประสงคและ
กิจกรรมที่ตองการดําเนินการ  
  6.2.1 การขอเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการและขอดูการทํางานในการทดสอบ 
   (1) ผูขอทําหนังสือหรือใบคํารอง (FM-PRE-402-01/00) 
   (2) ผูจัดการวิชาการ/ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการหองปฏิบัติการพิจารณาใบคํารอง
และแจงใหหองปฏิบัติการทราบ 
   (3) ผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการวิชาการ/หัวหนาหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
พิจารณาคําขอและตัดสินใจในการรับหรือไมรับคําขอ โดยใหแจงผลการพิจารณาใหผูรับบริการหรือผูตองการ
เยี่ยมชมทราบดวย 
   (4) หากรับคําขอ หัวหนาหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกําหนดผูรับผิดชอบติดตามผู
เยี่ยมชม ตลอดเวลาที่อยูในหองปฏิบัตกิารโดยคํานึงถึงการรักษาความลับของผูรับบริการรายอื่นๆ ดวย และผู
ควบคุมเอกสารบันทึกใบคํารองลงในทะเบียนใบคํารองการขอใชสิทธ ิ(FM-PRE-402-03/00) 
   (5) ผูขอเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ ลงบันทึกการเขาออกหองปฏิบัติการสําหรับ
บุคคลภายนอก (FM-PRE-402-02/00) และติดปาย “Visitor” 
หมายเหต ุผูขอเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ เขาเยี่ยมชมไดเฉพาะพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต และปฏิบัติตามมาตรการการ
ใชพื้นที่หองปฏิบัติการดวย 
  6.2.2 ขอสําเนารายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบของผูใชบริการ กรณีที่รายงานผลการ
ทดสอบ/สอบเทียบสูญหาย 
   (1) ผูขอทําหนังสือหรือกรอกแบบฟอรม (FM-PRE-402-01/00) 

ศนู
ยส์
นับ
สนุ
นบ
รกิ
าร 

สุข
ภา
พท่ี

 5



ขั้นตอนการรักษาความลับและสิทธิ
ของผูรับบริการ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  5 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-402 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

   (2) ผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการหองปฏิบัติการพิจารณาใบคํา
รองและแจงใหหองปฏิบัติการทราบ 
   (3) ผูจัดการวิชาการ/หัวหนาหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของพิจารณาคําขอและตัดสินใจ
ในการรับหรือไมรับคําขอ โดยใหแจงผลการพิจารณาใหผูรับบริการทราบดวย 
   (4) หากรับคําขอ ผูจัดการวิชาการ/หัวหนาหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของประสานงานกบั
ผูควบคุมเอกสารใหถายเอกสารสําเนาใบรายงานผลการทดสอบพรอมประทับตราสําเนาถูกตองแลวนาํเสนอผูมี
อํานาจลงนามรับรองสําเนา 
   (5) จายสําเนาแกผูขอสําเนารายงานผลการทดสอบที่เกี่ยวของกับการสอบเทียบ/
ทดสอบและลงนามรับเอกสารฉบับคัดลอกสําเนาใบรายงานผลการทดสอบ ในชองหมายเหตุในแบบฟอรม
ทะเบียนขอใชสิทธขิองผูรับบริการ (FM-PRE-402-03/00) 
 6.2.3 ขอขอมูลทางวิชาการ/ขอคําปรึกษาสามารถทําโดยตรงกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการโดยไมตอง
ผานการพิจารณา 
 6.3 การสงผลการสอบเทียบ/ทดสอบ 
  6.3.1 กรณีมารับดวยตนเอง 
   (1) ผูรับบริการนําหนังสือที่ใชติดตอหรือแบบฟอรมที่แสดงไดวาเปนผูรับบริการสอบ
เทียบ/ทดสอบ มายื่นตอเจาหนาที่  ณ กลุมงานวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 5  
   (2) เจาหนาที่จายใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบ ตองตรวจสอบเอกสารและ
จายใหแกผูขอรับเฉพาะใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบ ของผูรับบริการรายนี้เทานั้น โดยใหผูขอรับ
เซ็นช่ือรับพรอมวนั เดือน ป ที่รับในแบบบันทึกการจายรายงานผลการทดสอบ (FM-PRE-708-01/00)  
  6.3.2 กรณใีหทางหองปฏิบัติการสงทางไปรษณีย 
   หองปฏิบัติการจัดทําใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบ ตามรายละเอียดที่
ผูรับบริการไดแจงไวในบันทึกการรับและการจัดการเครื่องมือ (FM-PRE-604-01/00) พรอมทั้งจัดทําหนังสือ/
บันทึกขอความสงยังผูรับบริการแลวลงบันทึกการจายรายงานผลการทดสอบ (FM-PRE-708-01/00) 
7. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-402-01/00 แบบใบคํารองการขอใชสิทธิของผูรับบริการ 
 7.2 FM-PRE-402-02/00 บันทึกการเขาออกหองปฏิบัติการสําหรับบุคคลภายนอก 
 7.3 FM-PRE-402-03/00 ทะเบียนใบคํารองการของใชสิทธ ิ
 7.4 FM-PRE-402-04/00 หนังสือรับรองวาดวยการรักษาความลับของผูรับบริการ 
 7.6 FM-PRE-604-01/00 บันทึกการรับและการจัดการเครื่องมือ 
 7.7 FM-PRE-708-01/00 แบบบันทึกการจายรายงานการสอบเทียบ 
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ขั้นตอนการรักษาความลับและสิทธิ
ของผูรับบริการ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  6 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-402 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  7 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-602 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรผูใชเครื่องมือเฉพาะ ผูปฏิบัติงาน ประเมิน และลงนามในใบรายงานผลการ
ทดสอบมีความสามารถในการปฏิบัติตามหนาที่มอบหมาย 
2. ขอบขาย 
 ขั้นตอนการบริการทรัพยากรบุคคลดําเนินงานใชสําหรับการฝกอบรม และการฝกความชํานาญ
บุคลากรของหองปฏิบัติการ  
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5 บทที่ 6.2 บุคลากร 
(Personnel) 
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผูจัดการหองปฏิบัติการจัดใหมีบุคลากรเพียงพอตามความจําเปนและคัดเลือกบุคลากรตามเกณฑ
ที่กําหนดตามเอกสารบรรยายลักษณะงาน (ภาคผนวก 3) 
 4.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการฝายวิชาการ รับผิดชอบการฝกอบรมเจาหนาที่ 
ติดตามประเมินผลความสามารถ และแตงตั้งมอบหมายงานใหผูปฏิบัติงานทราบ 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 การคัดเลือกบุคลากรหองปฏิบัติการ 
  5.1.1 ผูไดรับคัดเลือกใหปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการจะตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมบนพื้นฐาน
ของการศึกษา ประสบการณ และความชํานาญ ตามเอกสารบรรยายลักษณะงาน (ภาคผนวก 3) 
  5.1.2 ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการวิชาการ/กําหนดเปาหมายการ
ฝกอบรมของแตละสายงานของเจาหนาที่ตามแบบบันทึกความตองการการฝกอบรม (FM-PRE-602-02/00) 
เพื่อเปนขอมูลพิจารณาในการขอฝกอบรมของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ 
 5.2 การเขารับการฝกอบรม 
  5.2.1 เจาหนาที่หองปฏิบัติการ ระบุความตองการฝกอบรมในแบบบันทึกความตองการการ
ฝกอบรม(FM-PRE-602/02) โดยพิจารณาจากการฝกอบรมที่สัมพันธกับงานปจจุบันและงานที่คาดวาจะ
ดําเนินการในอนาคต แลวจึงเสนอตอผูจัดการหองปฏิบัติการ โดยการฝกอบรมมีสองวิธีคือ การฝกอบรมภายใน
และการฝกอบรมภายนอก ซึ่งสาเหตุของความตองการฝกอบรม 
   (1) อบรมหลักสูตรสําหรับเจาหนาที่ใหม 
   (2) อบรมหลักสูตรใหมเพื่อพัฒนางานหรือขยายขอบเขตของงาน 
   (3) อบรมซ้ําเนื่องจากไมผานการประเมิน 
   (4) อบรมซ้ําเพื่อเปนการทบทวน 
  5.2.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทําแผนการฝกอบรม (FM-PRE-602-03/00) 
  5.2.3 ผูอํานวยการฯ/ผูจัดการหองปฏิบัติการ อนุมัติแผนการฝกอบรม 
  5.2.4 เมื่อแผนการฝกอบรมไดรับการอนุมัติแลวผูจัดการคุณภาพและวิชาการ จัดใหมีการ
อบรมตามแผน 
  5.2.5 หลังจากอบรม ใหผูไดรับการฝกอบรมจัดทํารายงานการอบรมหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดง
ถึงความรูความเขาใจในหลักสูตรที่อบรม เสนอตอผูจัดการหองปฏิบัติการ และ/หรือนําสําเนาหลักฐานการผาน
หลักสูตรฝกอบรม มาใหแกผูจัดการวิชาการ เพื่อบันทึกเก็บประวัติบุคลากร (FM-PRE-602-01/00) 
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ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  8 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-602 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

5.3 การประเมินหลังจากฝกอบรม 
  5.3.1 ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการประเมินความรูความสามารถผูเขาอบรมตามแบบ
ประเมินผูอบรม (FM-PRE-602-04/00) และผูเขาอบรมจะตองไดรับการประเมินไมต่ํากวาเกรด B โดยพิจารณา
จากรายงานการอบรมหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงความรูความเขาใจในหลักสูตรที่อบรม 
 5.4 การมอบหมายงาน 
  5.4.1 กรณีมีเจาหนาที่หองปฏิบัติการเขาอบรมในหลักสูตรดานวิชาการ/เทคนิคและผานการ
ประเมินไมต่ํากวาเกรด B หรือตองการมอบหมายงานเพิ่มเติมใหแกเจาหนาที่หองปฏิบัติการให ผูจัดการ
คุณภาพและวิชาการที่เกี่ยวของดําเนินการประเมินความสามารถทางดานวิชาการ และทดสอบความชํานาญ
ของผูเขาอบรม บันทึกลงประเมินความสามารถทางดานวิชาการ (FM-PRE-602-05/00) 
  5.4.4 ผูจัดการคุณภาพและวิชาการ ตรวจสอบพรอมลงนามจึงยินยอมใหเจาหนาที่
หองปฏิบัติการปฏิบัติงานที่มอบหมายไดดวยตนเองและใหสามารถใชเครื่องมือตามที่กําหนดได โดยการติดปาย
บงชี้ที่ตัวเครื่องมือ 
  5.4.5 ผูจัดการคุณภาพและผูจัดการวิชาการ มอบหมายงานใหแกเจาหนาที่หองปฏิบัติการ
และบันทึกการมอบหมายงาน 
6. บันทึกและรายงานที่ใช 
 6.1 ภาคผนวก 3 เอกสารบรรยายลักษณะงาน 
 6.2 FM-PRE-602-01/00 ประวัติบุคลากร  
 6.3 FM-PRE-602-02/00 แบบบันทึกความตองการการฝกอบรม 
 6.4 FM-PRE-602-03/00 แผนฝกอบรม 
 6.5 FM-PRE-602-04/00 แบบประเมินผูอบรม 
 6.6 FM-PRE-602-05/00 แบบประเมินความสามารถทางดานวิชาการ  
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ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  9 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-602 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

7. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการจัดการสถานทีแ่ละสภาวะ
แวดลอม 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่10 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-603 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมั่นใจวาหองปฏิบัติการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม มีสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ
ดําเนินการทดสอบ/สอบเทียบไดอยางถูกตอง และเปนไปตามวิธีมาตรฐานสอบเทียบ/ทดสอบ 
2. ขอบขาย 
 ใชกับสถานที่และสภาวะแวดลอม ที่มีผลตอการสอบเทียบ/ทดสอบของหองปฏิบัติการ 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5บทที่ 6.3 สถานที่และ
ภาวะแวดลอม (Accommodation and environmental conditions) 
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 หัวหนาหองปฏิบัติการ กําหนดสภาวะแวดลอมของหองสอบเทียบ/ทดสอบ และจัดใหมีการเฝา
ระวัง ตรวจสอบและลงบันทึกตามที่กําหนดไว 
 4.2 ผูปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบที่ไดรับมอบหมายรับผิดชอบเฝาระวังและลงบันทึกสภาวะ
แวดลอมและปฏิบัติอยางเครงครัด 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 สภาวะแวดลอมของหองปฏิบัติการ มีการควบคุมอุณหภูมิไวที่ 23±3 OC และความชื้นสัมพัทธที่ 
55±15% 
 5.2 ในแตละหองปฏิบัติการมีการเฝาระวังอุณหภูมิและความชื้น โดยหัวหนาหองปฏิบัติการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบและลงบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ โดยทุกเดือนผูรับผิดชอบตองนําแผน
บันทึกขอมูล (SD-card) ภายในเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธไปใหผูควบคุมเอกสาร 
 5.3 ผูควบคุมเอกสารพิมพบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ (FM-PRE-603-02/00) และ
ลงทะเบียนบันทึก (FM-PRE-603-01/00) หากเกิดภาวะผิดปกติ ใหแจงหัวหนาหองปฏิบัติการและดําเนินการ
ตามขั้นตอนการควบคุมงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนด (QP-PRE-710) 
 5.4 การเขา-ออกพื้นที่หองปฏิบัติการ 
  5.3.1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติการทดสอบ เขา-ออกโดยใชสแกนนิ้วมือ 
  5.3.2 การเขา-ออกของบุคคลภายนอกใหปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับและสิทธิของ
ผูรับบริการ (QP-PRE-402) 

 5.5 การรักษาความสะอาด 
  5.5.1 เจาหนาที่หองปฏิบัติการ ตองรักษาสภาพหองปฏิบัติการใหเปนไปดังนี้ 
   (1) เปลี่ยนรองเทากอนเขา-ออกหองปฏิบัติการสอบเทียบ/ทดสอบ เพื่อควบคุมความ
สะอาดและลดปริมาณฝุนละอองภายใน 
   (2) ทําความสะอาดเครื่องมือวัด 
   (3) ทําความสะอาดพื้นที่สอบเทียบ/ทดสอบอยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาหและ/หรือ
กอน-หลังทําการสอบเทียบ/ทดสอบภายในหองปฏิบัติการ 
   (4) ทําความสะอาดเครื่องมือของผูรับบริการ กอนนําเขาภายในหองปฏิบัติการ 
ทดสอบ/สอบเทียบ 
   (5) หามสูบบุหรี่ภายในหองปฏิบัติการ 
   (6) หามนําอาหารเครื่องดื่มเขามาภายในหองปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนการจัดการสถานทีแ่ละสภาวะ
แวดลอม 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่11 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-603 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

  5.5.2 พนักงานรักษาความสะอาด ทําความสะอาดพื้น หนาตางและพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย 
และเก็บขยะทิ้ง โดยเจาหนาที่หองปฏิบัติการบันทึกการทําความสะอาด รวมถึงเวลาเขาออกของพนักงานทํา
ความสะอาด ลงแบบบันทึกการทําความสะอาด (FM-PRE-603-03/00) 
6. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 6.1 QP-PRE-710 ขั้นตอนเรื่องการควบคุมงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนด 
 6.2 FM-PRE-603-01/00 ทะเบียนแบบบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ 
 6.3 FM-PRE-603-02/00 แบบบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ 
 6.4 FM-PRE-603-03/00 แบบบันทึกการทําความสะอาด 
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ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  12 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-604 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหหองปฏิบัติการมีวิธีการในการขนยายและการจัดเก็บเครื่องมืออยางเปนระบบ ปองกันเครื่องมือ
ไมใหเกิดความชํารุดเสียหาย อันสงผลกระทบตอการทํางานของเครื่องมือของผูรับบริการและหองปฏิบัติการ 
2. ขอบขาย 
 การปฏิบัติการในการขนยายและการจัดเก็บเครื่องมือ เริ่มตั้งแตการจัดเตรียมเครื่องมือในการขนยาย
จนถึงการรับเครื่องมือที่ปลายทาง ครอบคลุมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานการตรวจสอบมาตรฐานกอนการ
ปฏิบัติงาน (Intermediate checks) ที่จัดข้ึนเพื่อใชในหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัด 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 3.1 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5 บทที่ 6.4 เครื่องมือ 
(Equipment) 
 3.2 QP-PRE-707 การสรางความมั่นใจในความใชไดของผล 
4. ความรับผิดชอบ  
 4.1 ผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการฝายวิชาการ/หัวหนาหองปฏิบัติการควบคุม
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบการเขาออก พรอมทั้งมีอํานาจอนุมัติ ในการขนยายเครื่องมือทางการแพทย 
 4.2 เจาหนาที่หองปฏิบัติการ ทําการตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมือในการขนยาย ควบคุมการขน
ยาย ทําการตรวจสอบมือเครื่องมือถึงปลายทาง 
 4.3 เจาหนาที่ประสานงาน ประสานงานกับรถในการขนยายเครื่องมือ และอํานวยความสะดวกเมื่อมี
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการขนยาย และเก็บรักษาใบแบบบันทึกการขนยายเครื่องมือ 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 การจัดหาเครื่องมือ 
  5.1.1 การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณตามขั้นตอนการจัดซื้อสินคาและบริการ (QP-PRE-
606) 
  5.1.2 เมื่อมีการจัดหา/จัดซื้อ เครื่องมือวัดใหมเขามาใชงานจะตองนํา เครื่องมือวัดนั้นมาทํา
การขึ้นทะเบียนบัญชีรายช่ือเครื่องมือ (FM-PRE-604-01/00) โดยแบงตามชื่อหองปฏิบัติการที่รับผิดชอบ และ
จัดทําประวัติเครื่องมือ (FM-PRE-604-02/00) ระบุขอมูลทางวิชาการ หรือขอกําหนดเฉพาะของเครื่องมือ 
หลังจากนั้นกําหนดรหัส โดยการกําหนดรหัสของเครื่องมือมาตรฐานสามารถกําหนดไดดังนี้ 
          L-AAA (BB) 
 
AAA คือ หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 
 เชน  PRE : หองปฏิบัตกิารดานความดัน 
BB คือ ลําดับเครื่องมือ (01-99) 
 ตัวอยาง L-PRE-01  
 
  5.1.3 วิธีการตรวจรับเครื่องมือหลังการสอบเทียบ/ทดสอบ เครื่องมือวัดที่ผานการรับรองการ
ทดสอบแลวจะตองทวนสอบเครื่องมือใหมกอนนํามาใชงาน โดยหัวหนาหองปฏิบัติการใหเจาหนาที่ทดสอบทํา
การ Intermediate Check  กอนและหลังการสงทดสอบและจะตองทําการติดเครื่องหมายรับรองการทดสอบ 
(ฉลากรับรองผลการทดสอบ) พรอมทั้งจัดทําเครื่องชี้บงเครื่องมือแตละเครื่อง โดยระบุรหัสประจําตัวเครื่อง 
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ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  13 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-604 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

และสถานะของการทดสอบและการบํารุงรักษา โดยระบุวันที่สอบเทียบ/ทดสอบและบํารุงรักษาครั้งสุดทาย 
หรือวันที่ตองไดรับการสอบเทียบ/ทดสอบครั้งตอไปฉลากปองกันการดัดแปลง ปรับแตง ในจุดที่สามารถทําการ
ถอดหรือทําการปรับแตงไดของเครื่องมือวัด 
  5.1.4 ผูจัดการวิชาการ/ผูจัดการหองปฏิบัติการ จัดทําแผนการสอบเทียบ/ทดสอบประจําป
และการตรวจสอบเครื่องมือระหวางการใชงาน (FM-PRE-604-06/00) และจัดทําประวัติการบํารุงรักษา (FM-
PRE-604-07/00) 
  5.1.5 ผูจัดการวิชาการมอบหมายใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการทําการตรวจสอบเครื่องมือวัด
ตามแผนการทดสอบกอนที่จะครบกําหนดการทดสอบ 1 เดือนแลวทําการเรียกเครื่องวัดนั้นกลับมาทําการ 
ทดสอบ 
  5.1.6 เมื่อไดรับเครื่องมือวัดคืนจากหนวยงานภายนอก ผูจัดการวิชาการ ทําการตรวจสอบ
ความถูกตองของเครื่องมือ/อุปกรณมาตรฐานเทียบกับใบสั่งซื้อ พรอมทั้งตรวจสอบผลการสทดสอบประเมินผล
การทดสอบจาก Calibration Certificate เชน การเลื่อนคา คาความคลาด เคลื่อนและคา Uncertainty 
  5.2 การจัดเก็บเครื่องมือ 
  5.2.1 การจัดเก็บเครื่องมือวัดของผูรับบริการและของหองปฏิบัติการทั้งกอนทดสอบและหลัง
ทดสอบใหเก็บไวในช้ันวางเครื่องมือวัดที่สะอาด และอยูภายใตสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและไมทําอันตราย
ตอเครื่องมือ 
  5.2.2 การจัดเก็บเครื่องมือวัดมาตรฐานของหองปฏิบัติการจะตองเก็บไวในหองปฏิบัติการที่มี
การควบคุมสภาวะแวดลอมที่ทางหองปฏิบัติการกําหนดและจะตองจัดเก็บตามขั้นตอนดังนี ้
   5.2.2.1 เครื่องมือที่ใชงานปกติใหวางอยูในหองปฏิบัติงานนั้นๆ 
   5.2.2.2 เครื่องมือที่ครบกําหนดสอบเทียบ/ทดสอบใหหัวหนาหองปฏิบัติการติดปาย 
“หามใช” และจัดเก็บในช้ัน “รอสงทดสอบภายนอก”  
   5.2.2.3 เครื่องมือที่ชํารุดรอการซอมแซมใหหัวหนาหองปฏิบัติการติดปาย “หามใช”  
  5.2.3 การจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณของผูรับบริการ 
   5.2.3.1 เมื่อผูรับบริการนําเครื่องมือมาสงที่งานหองปฏิบัติการ ใหทําการตรวจสอบ
เบื้องตนวาเครื่องผูรับบริการเสียหายหรือไมตามแบบฟอรมการรับและการจัดการเครื่องมือ (FM-PRE-704-
01/00) และนําเครื่องวางไวที่งานหองปฏิบัติการ จนวาจะทําการออกใบสั่งงานเรียบรอยแลวจึงนําเครื่องมือ
พรอมใบสั่งงานเขาหองปฏิบัติการ 
   5.2.3.2 เครื่องมือที่รอการทดสอบ ใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการวางเครื่องมือไวที่ชั้น  
“รอทดสอบ” โดยวางเครื่องลูกคาเรียงตามลําดับของเครื่องลูกคาที่สงเขามาการนําเครื่องไปทดสอบจะตองรับ
ไปตามลําดับเครื่องที่สงเขามาโดยยึดหลัก First In First Out 
   5.2.3.3 เครื่องมือที่ทดสอบเสร็จใหนํามาวางที่ชั้น“รอตรวจสอบคุณภาพ”เมื่อ
ตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลวใหยายเครื่องมือวัดพรอมทั้งรายงานผลการทดสอบมาวางที่ชั้น“รอรับ”โดยแยก
ตามช่ือสถานที่ผูรับบริการไวเพื่อใหงายตอการคนหา 
 5.3 การจัดตรวจสอบเครื่องมือ 
  5.3.1 ผูจัดการวิชาการเปนผูควบคุมใหมีแผนการตรวจสอบเครื่องมือวัดที่ใชงานประจําทุกๆ 
6 เดือนและ กอน-หลังการสงเครื่องมือไปสอบเทียบยังหนวยงานภายนอก 
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ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  14 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-604 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

  5.3.2 ผูจัดการวิชาการเปนผูกําหนดแบบฟอรมในการบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือวัด (FM-
PRE-604-03/00) 
  5.3.3 เจาหนาที่หองปฏิบัติการทดสอบเปนผูทําการตรวจสอบเครื่องมือมาตรฐานตามที่ใชใน
การทดสอบเครื่องมือวัดและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือวัดที่ใชงานเปนประจํา (FM-
PRE-604-03/00) 
  5.3.4 ผูจัดการดานวิชาการทําการตรวจสอบผลการ Verify Standard วาอยูใน Accuracy 
ของบริษัทหรือตามที่หองปฏิบัติการกําหนดถาอยูในเกณฑที่กําหนดก็ใหใชเครื่องมือวัดนั้นตอไปตามปกติถาผล
ที่ไดไมอยูในเกณฑที่กําหนดใหผูจัดการดานวิชาการแจงเจาหนาที่หองปฏิบัติการทดสอบใหหยุดใชงานเครือ่งมอื
วัดนั้นกอนและติดปาย“หามใช” จากนั้นดําเนินการตาม QP-PRE-710 ขั้นตอนการควบคุมงานทดสอบที่ไม
เปนไปตามที่กําหนด 
  5.3.5 ในกรณีการสงเครื่องมือไปทดสอบ/สอบเทียบยังหนวยงานภายนอกใหผูจัดการดาน
วิชาการตรวจสอบผลการสอบเทียบ/ทดสอบที่ไดจากการสอบเทียบ/ทดสอบผลการวัดตามแบบฟอรมบันทึก
การตรวจสอบเครื่องมือหลังสงสอบเทียบ (FM-PRE-604-04/00) และในกรณีเมื่อไดรับผลการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดที่มีคาแกไข ใหผูจัดการดานวิชาการดําเนินการใหเจาหนาที่ทดสอบดําเนินการใหทันสมัยอยาง
ถูกตองทุกครั้ง และเมื่อเจาหนาทีท่ดสอบดําเนินการเสร็จแลวใหแจงผูจัดการดานวิชาการทราบ เพื่อตรวจสอบ
วาไดดําเนินการปรับคาแกใหทันสมัยเรียบรอยแลว 
  5.3.6 การทํา Intermediate Check ตรวจสอบเครื่องมือระหวางใชงาน ใหหัวหนา
หองปฏิบัติการหยุดปฏิบัติการทดสอบชั่วคราวและดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือวัดตามขั้นตอนการทดสอบ
เครื่องมือวัดตามชนิดเครื่องมือและบันทึกผลการตรวจสอบแบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือระหวางใชงาน 
(FM-PRE-604-05/00) 
 5.4 การขนยาย   
  5.4.1 เจาหนาที่หองปฏิบัติการตองบันทึกการขนยายลงแบบบันทึกการขนยาย (FM-PRE-
604-08/00) โดยผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการฝายวิชาการ/หัวหนาหองปฏิบัติการลงนาม
อนุมัติการขนยาย 
  5.4.2 กรณีการขนยายเครื่องมือวัดที่มีน้ําหนักมาก หรือจํานวนมาก อนุญาตใหมีการใช
ภาชนะหรืออุปกรณชวยในการขนยาย เชน รถเข็น หรืออุปกรณอื่นๆที่จําเปนแตจะตองมีอุปกรณที่ปองกันการ
กระแทกของเครื่องมือวัด รองรับอยูระหวางการขนยาย และเคลื่อนยายดวยความระมัดระวัง 
  5.4.3 การขนยายเครื่องมือวัดและอุปกรณที่มีน้ําหนักไมมาก และจํานวนนอยเจาหนาที่
ทดสอบหรือสอบเทียบตองทําดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใชภาชนะหรืออุปกรณชวยในการขนยาย 
เพื่อปองกันการกระทบกระเทือนอันทําใหเกิดความเสียหายและเกิดความผิดพลาดของผลการวัด 
  5.4.4 เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะตองทําการตรวจสอบและดูแลความเรียบรอยของการบรรจ ุ
หรือหีบหอใหอยูในสภาพปลอดภัยกอนนําออกไปทําการทดสอบภายนอก และทําการบันทึกลงแบบบันทึกการ
ขนยาย (FM-PRE-604-08/00) 
  5.4.5 เครื่องมอืวัดที่นํากลบัมาจากการทดสอบภายนอกจะตองไดรับการตรวจสอบความ
เรียบรอยของภาชนะหรือหีบหอ วาอยูในสภาพเรียบรอยหรอืไมโดยเจาหนาทีห่องปฏิบัติการ ในกรณีที่พบ
ความเสียหายของ ภาชนะ หีบหอ หรือเครื่องมือภายใน ใหทําการสอบสวนหาสาเหตุของปญหา ตาม
กระบวนการควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (QP-PRE-710)  
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ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  15 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-604 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

6. บันทึกและรายงานที่ใช 
 6.1 QP-PRE-710 การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 
 6.2 FM-PRE-704-01/00 บันทึกการรับและการจัดการเครื่องมือ  
 6.3 FM-PRE-604-01/00 แบบบัญชีรายช่ือเครื่องมือ 
 6.4 FM-PRE-604-02/00 แบบบันทึกประวัติเครื่องมือ 
 6.5 FM-PRE-604-03/00 แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือวัดที่ใชงานเปนประจํา 
 6.6 FM-PRE-604-04/00 แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือหลังสงสอบเทียบ 
 6.7 FM-PRE-604-05/00 แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือระหวางใชงาน 
 6.8 FM-PRE-604-06/00 แผนการสอบเทียบ/ทดสอบประจําป 
 6.9 FM-PRE-604-07/00 ประวัติการบํารุงรักษา 
 6.10 FM-PRE-604-08/00 แบบบันทึกการขนยาย 
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ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  16 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-604 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการสอบกลับไดทางมาตร
วิทยา 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  17 จาก 74 

หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-605 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อความสอบกลับไดของการวัดสามารถสอบกลับไดไปยังหนวยระบบสากล (International System 
of Unit : SI)  การเชื่อมโยงไปยังหนวย SI หองปฏิบัติการทําไดโดยการอางอิงไปยังมาตรฐานการวัดระดับชาติ  
2. ขอบขาย 
 ใชสําหรับการสอบกลับเครื่องมือมาตรฐานหองปฏิบัติการไปยังหนวยงานที่สามารถใหผลการวัดไปใน
หนวย SI ได 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-HSS05 บทที่ 6.5 ความสอบกลับได
ทางมาตรวิทยา (Metrological traceability) 
4.นิยาม 
 การสอบกลับไดของการวัด หมายถึง การสอบกลับไดของการวัดของหองปฏิบัติการ 
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผูจัดการวิชาการ เลือกวิธีการสอบกลับเครื่องมือมาตรฐาน 
 5.2 หัวหนาหองปฏิบัติการ หรือเจาหนาที่หองปฏิบัติการ ทําหนาที่สงเครื่องมือไปทดสอบ และทําการ
ทดสอบเครื่องกอนและหลังสงเครื่องมือมาตรฐานออกไปทดสอบภายนอก 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 ผูจัดการวิชาการเลือกวิธีการสอบกลับเครื่องมือมาตรฐาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี ้
  6.1.1 เลือกการสงภายนอก โดยเลือกใชบริการทดสอบจากหองปฏิบัติการที่สามารถแสดงให
เห็นถึงความสามารถในการวัดและการสอบกลับได โดยหองปฏิบัติการที่เลือกใชตองไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 17025:2017 หรือหองปฏิบัติการของมาตรวิทยาระดับชาติ และคัดเลือกตามขั้นตอนการจัดซื้อผลิตภัณฑ
และบริการ (QP-PRE-606) 
  6.1.2 หัวหนาหองปฏิบัติการ หรือเจาหนาที่ทดสอบ หรือ ผูจัดการหองปฏิบัติการ ดําเนินการ
สงเครื่องมือมาตรฐานไปทดสอบยังหนวยงานภายนอก โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือกอนและหลังการทดสอบ
แลวตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ  (QP-PRE-604) 
 6.2 หลังจากรับเครื่องมือ ใหตรวจสอบรายละเอียดใบรายงานผลการทดสอบ ซึ่งตองระบุถึงหนวยงาน
ซึ่งใหบริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน และเก็บบันทึกใบรายงานผล 
 6.3 ออกรหัสใบรายงานผล(ID) ในรูปแบบรหัสเอกสารของหองปฏิบัติการ ตามขั้นตอนระบบการ
ควบคุมเอกสารของหองปฏิบัติการ   
 6.4 ลงทะเบียนใบรายงานผล โดยระบุหมายเลขไอดีใบรายงานผล(ID) หมายเลขใบรายงานผล(S/N) 
และหนวยงานที่ใหบริการสอบเทียบ ลงในทะเบียนใบรายงานการสอบเทียบ (FM-PRE-605-01/00) 
7. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 ทะเบียนใบรายงานการสอบเทียบ (FM-PRE-605-01/00) 
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ขั้นตอนการจัดซื้อผลิตภัณฑและ
บริการ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  18 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-606 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อกําหนดแนวทางหองปฏิบัติการ จัดทําวิธีดําเนินการในการจัดซื้อสินคาและบริการจากผูใหบริการ
หรือหนวยงานภายนอก 
2. ขอบขาย 
 ใชในการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณของหองปฏิบัติการ โดยครอบคลุม ตั้งแตการกําหนด ประเมิน
และการคัดเลือกผูขายหรือผูใหบริการ การจัดซื้อและการจัดจาง การจัดการพัสดุภัณฑ เชน การตรวจรับ การ
เก็บรักษา และการนําพัสดุภัณฑไปใช เพื่อใหมั่นใจวาหองประปฏิบัติการฯ จะไดรับสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมทดสอบและสอบเทียบของหองปฏิบัติการฯ และคงไวซึ่งความมั่นใจ
ในคุณภาพผลการทดสอบ 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-HSS05 บทที่ 6.6 การจัดซื้อ
ผลิตภัณฑและบริการภายนอก 
4. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจรับ มีการรับมอบสินคา 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 การซื้อผลิตภัณฑจากภายนอก 
 5.1.1 ขั้นตอนการจัดซื้อผลิตภัณฑ 
  1 ผูตองการใชงานผลิตภัณฑหรือบริการ เปนผูออกขอกําหนด ความตองการ รายละเอียด
ขอมูลทางเทคนิค โดยทําบันทึกขอความตามแบบบันทึกขอกําหนดและความตองการรายละเอียดขอมูลทาง
เทคนิค(FM-PRE-606-01/00) 
  2 ทบทวนขอกําหนด โดยผูจัดการฝายวิชาการ และเสนอ ผูจัดการหองปฏิบัติการพิจารณา
อนุมัติสาระทางวิชาการทายบันทึกขอความ แบบบันทึกขอกําหนดและความตองการรายละเอียดขอมูลทาง
เทคนิค (FM-PRE-606-01/00) 
  3 ผูตองการใชงานคัดเลือกผูขาย/ผูใหบริการ โดยพิจารณาจากผูขาย/ผูใหบริการที่อยูใน
ทะเบียนผูขาย (FM-PRE-606-02/00) กรณีการจัดซื้อผลิตภัณฑที่ไมมีผูขายในทะเบียน ใหพิจารณาจากผูขายที่
ไดรับการรับรอง ISO 9001 กรณีการใชบริการสอบเทียบตองพิจารณาผูใหบริการที่ไดรับการรับรอง ISO/IEC 
17025 และสื่อสารความตองการตางๆ ผลิตภัณฑและบริการที่จะใหสงมอบ เกณฑการยอมรับ ความสามารถ 
รวมถึงคุณสมบัติของบุคลากร  
  4 ผูตองการใชงานจัดทําใบแจงความจํานงการจัดซื้อตามแบบบันทึก (FM-PRE-606-03/00) 
และเสนอใหผูจัดการหองปฏิบัติการพิจารณาและเสนอตอผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เพือ่ขอ
การอนุมัติการจัดซื้อ 
  5 เมื่อผูอํานวยการฯ อนุมัติการจัดซื้อ ใหดําเนินการสงตอไปยังฝายพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อ
จัดหาตามระเบียบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  6 ผูตองการใชงานผลิตภัณฑหรือบริการเมื่อไดรับผลิตภัณฑหรือบริการจะตองทําการตรวจรบั
มอบผลิตภัณฑ/บริการใหเปนไปตามขอกําหนดตามแบบบันทึกขอกําหนดและความตองการรายละเอียดขอมูล
ทางเทคนิค (FM-PRE-606-01/00) โดยบันทึกลงในแบบแบบทึกการตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือตามขอกําหนด 
(FM-PRE-606-04/00) พรอมลงชื่อ วันที่ การตรวจรับในสําเนาคูฉบับบันทึกขอความ กอนการนําไปใชงาน 
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ขั้นตอนการจัดซื้อผลิตภัณฑและ
บริการ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  19 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-606 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

 5.1.2 การประเมินผูขาย ผูตองการใชงานผลิตภัณฑหรือบริการจะตองเปนผูประเมินผูขายหรือผู
ใหบริการสินคาทุกครั้งตามแบบประเมินผูขายหรือผูใหบริการ (FM-PRE-606-05/00) สําหรับการบริการสอบ
เทียบหองปฏิบัติการตองไดรับรอง ISO 17025 : 2017 
 5.1.3 การจัดลําดับผูแทนจําหนาย อยูในระดับดีขึ้นไปจัดอยูในทะเบียน กรณีถาอยูในระดับพอใชใหจัด
อยูในทะเบียน แตจะมีหนังสือเตือนเพื่อปรับเปลี่ยนการบริการของผูขาย 
  คะแนน   85 - 100  คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
  คะแนน   70 - 84    คะแนน  หมายถึง  ด ี
  คะแนน   60 - 69    คะแนน  หมายถึง พอใช 
  คะแนน  ตํ่ากวา 60 คะแนน   ไมอนุมัติเปนรายชื่อในบัญชี (ตัดช่ือออกจากบัญช)ี 
 5.1.4 เมื่อประเมินแลวสงขอมูลใหผูจัดการคุณภาพเพื่อขึ้นทะเบียนผูขายและผูใหบริการ โดยนําเสนอ
ในการประชุมทบทวนการบริหารประจําป  
 5.1.5 สําหรับผูขาย/ผูใหบริการที่อยูในทะเบียนแตไมไดซื้อสินคาและใชบริการในระยะเวลา 1 ป เฝา
ระวังโดยผูจัดการคุณภาพใหทําการประเมินซ้ํา โดยหาหลักฐานความสามารถ เพื่อยืนยันวาผูขาย/หรือผู
ใหบริการ โดยนําเสนอในการประชุมทบทวนการบริหารประจําป 
 5.2 การจัดซื้อบริการจากภายนอก 
 5.2.1 ผูจัดการหองปฏิบัติการกับผูจัดการวิชาการตรวจสอบและกําหนดแผนการสอบเทียบ (FM-PRE-
604-06/00) ตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ QP-604  
 5.2.2 พิจารณาผูใหบริการตามที่บันทึกในทะเบียนผูขาย (FM-PRE-606-02/00) โดยพิจารณาผูขาย
ตามลําดับเกรด และมีเงื่อนที่ใชพิจารณาดังตอไปนี ้
  1. ไดรับรอง ISO/IEC 17025 
  2. ความสามารถของหองปฏิบัติการสามารถตอบสนองความตองการในการจัดซื้อบริการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานของหองปฏิบัติการทดสอบของศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได 
  3. มีการแสดงถึงความเปนกลางในการใหบริการ 
 5.2.3 เสนอการจัดซื้อบริการสอบเทียบตอผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
 5.2.4 ผูอํานวยการฯ พิจารณาและอนุมัติการสงสอบเทียบภายนอก 
 5.2.5 กอนการสงสอบเทียบแจงผูจัดการวิชาการ แจงหัวหนาหองปฏิบัติการและเจาหนาที่
หองปฏิบัติการใหรับทราบอยางนอย 2 เดือน 
 5.2.6 หัวหนาหองปฏิบัติการสั่งหยุดการใชงานเครื่องมือมาตรฐานเพื่อเตรียมสงสอบเทียบ และให
เจาหนาที่หองปฏิบัติการดําเนินการทํา intermediate check ตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ QP-604 
 5.2.7 หัวหนาปฏิบัติการ ติดปาย “รอสงสอบเทียบ” ณ เครื่องมือสอบเทียบ พรอมเก็บลงบรรจุภัณฑ
เตรียมขนยายสงสอบเทียบภายนอก 
 5.2.8 หัวหนาหองปฏิบัติการ/ผูจัดการวิชาการ รับผิดชอบดําเนินการกระบวนการรับ-สงเครื่องมือที่จะ
สงสอบเทียบ 
 5.2.9 หัวหนาหองปฏิบัติการตรวจสอบผลการสอบเทียบหลังจากรับเครื่องมือคืนจากการสอบเทียบ
ภายนอก โดยมีเกณฑการยอมรับ คา Maximum permission error หลังจากการสอบเทียบ ดังนี ้
  1.1 เครื่อง Crystal digital test gauge XP2i 
   1. อานคาไดไมเกิน ±(0.1% of reading) 
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ขั้นตอนการจัดซื้อผลิตภัณฑและ
บริการ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  20 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-606 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

 5.2.10 เจาหนาที่หองปฏิบัติการทํา intermediate check ตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ QP-
PRE-604  
 5.2.11 ทําการประเมินผูใหบริการ และทันทึกลงแบบบันทึก FM-PRE-606-05/00 
 5.2.12 การจัดลําดับผูแทนจําหนาย อยูในระดับดีขึ้นไปจัดอยูในทะเบียน กรณีถาอยูในระดับพอใชให
จัดอยูในทะเบียน แตจะมีหนังสือเตือนเพื่อปรับเปลี่ยนการบริการของผูขาย 
  คะแนน   85 - 100  คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
  คะแนน   70 - 84    คะแนน  หมายถึง  ด ี
  คะแนน   60 - 69    คะแนน  หมายถึง พอใช 
  คะแนน  ตํ่ากวา 60 คะแนน   ไมอนุมัติเปนรายชื่อในบัญชี (ตัดช่ือออกจากบัญช)ี 
 5.2.13 เมื่อประเมินแลวสงขอมูลใหผูจัดการคุณภาพเพื่อขึ้นทะเบียนผูขายและผูใหบริการ โดย
นําเสนอในการประชุมทบทวนการบริหารประจําป  
 5.2.14 สําหรับผูขาย/ผูใหบริการที่อยูในทะเบียนแตไมไดซื้อสินคาและใชบริการในระยะเวลา 1 ป เฝา
ระวังโดยผูจัดการคุณภาพใหทําการประเมินซ้ํา โดยหาหลักฐานความสามารถ เพื่อยืนยันวาผูขาย/หรือผู
ใหบริการ โดยนําเสนอในการประชุมทบทวนการบริหารประจําป 
6. บันทึกและรายงานที่ใช 

6.1 FM-PRE-606-01/00 แบบบันทึกขอกําหนดและความตองการรายละเอียดขอมูลทางเทคนิค 
6.2 FM-PRE-606-02/00 ทะเบียนผูขาย 
6.3 FM-PRE-606-03/00 ใบแจงความจํานงการจัดซื้อ 
6.4 FM-PRE-606-04/00 แบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือตามขอกําหนด. 
6.5 FM-PRE-606-05/00 แบบประเมินผูขายหรือผูใหบริการ 
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ขั้นตอนการจัดซื้อผลิตภัณฑและ
บริการ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  21 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-606 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8.  ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการทบทวนคําขอรับบริการ ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่22 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-701 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อกําหนดแนวทางการทบทวนคําขอ และขอสัญญากอนการรับงานบริการทดสอบ หรือเมื่อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหมั่นใจวาขอกําหนดตางๆ และวิธีการตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
2.  ขอบขาย 
 ใชสําหรับการทบทวนระบบริหารคุณภาพ ของหองสอบเทียบ/ทดสอบเครื่องมือแพทย 
3.  เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5บทที่ 7.1 การทบทวน
คําขอ ขอเสนอ และขอสัญญา (Reviews of Requests, Tenders and Contracts) 
4.  นิยาม  
 4.1 ผูรับบริการภายใน หมายถึง กลุม/งานภายในศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
 4.2 ผู รับบริการภายนอก หมายถึง โรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพภาครัฐตางๆ เชน 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ฯลฯ 
 4.3 ผูรับบริการหมายถึง ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก 
5.  ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผูควบคุมเอกสารเปนผูรับผิดชอบในการรับ/สงเอกสารและเครื่องมือจากผูรับบริการ 
 5.2 หัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูรับผิดชอบในการตัดสินใจวางแผนและทบทวนคําขอสําหรับงานสอบ
เทียบของหองปฏิบัติการ 
6.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 สําหรับผูรับบริการภายใน ใหจัดทําแผนการดําเนินการสอบเทียบ/ทดสอบเครื่องมือรวมกับ
หองปฏิบัติการทดสอบ โดยแผนจะลงรายละเอียดรายการเครื่องมือมาตรฐานที่สงสอบเทียบวันที่สงเครื่องมือ
มาสอบเทียบและกําหนดวันเสร็จสิ้น ซึ่งในชวงเวลาที่กําหนดหองปฏิบัติการจะไมใหบริการแกผูรับบริการ
ภายนอก 
 6.3 ผูรับบริการกรอกแบบใบคํารองขอรับการบริการ(FM-PRE-701-01/00) พรอมจัดสงเอกสารมายัง
หองปฏิบัติการ 
 6.2 สําหรับผูรับบริการภายนอกโดยทั่วไปแลวจะมีการประสานงานในเบื้องตนถึงความสามารถในการ
ใหบริการ ระยะเวลาในการดําเนินงาน และความตองการของผูรับบริการกอน โดยมีการบันทึกการ
ประสานงานกอนการทําสัญญาลงแบบบันทึก Contract review (FM-PRE-701-02/00) 
 6.4 หองปฏิบัติการออกรหัสผูรับบริการกรณีผูรับบริการไมเคยใชบริการจากผูใหบริการมากอน แลว
ทําใบทบทวนคําขอ (FM-PRE-701-03/00) และแยกใบทบทวนคําขอตามหองปฏิบัติการแตละดาน จากนั้นผู
ควบคุมเอกสารจัดสงใบทบทวนคําขอใหแกหัวหนาหองปฏิบัติการ 
 6.5 หัวหนาหองปฏิบัติการทบทวนคําขอ  
  6.5.1 กรณีวิธีการที่ผูรับบริการตองการถูกพิจารณาแลววาไมเหมาะสม หรือลาสมัย ให
หองปฏิบัติการแจงผูรับบริการทราบตามแบบใบแจงผูรับบริการ (FM-PRE-701-09/00)  
  6.5.2 หากวิธีการทดสอบเปนไปตามขอกําหนดหรือเหมาะสม หัวหนาหองปฏิบัติการ
มอบหมายใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการพรอมกําหนดวันที่สงเครื่องมือมาทดสอบ/สอบเทียบ ถาหองปฏิบัติการ
สามารถทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือตามที่รองขอได 
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ขั้นตอนการทบทวนคําขอรับบริการ ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่23 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-701 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

 6.6 หัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูอนุมัติและลงนามเอกสารสัญญาขอกําหนดระหวางหองปฏิบัติการกับ
ผูขอรับบริการ(FM-PRE-701-05/00) พรอมสงคืนแกผูควบคุมเอกสาร 
 6.7 ผูควบคุมเอกสารหรือฝายธุรการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 พรอมจัดสงใบยืนยันการขอรับ
บริการ (FM-PRE-701-04/00)  
 6.8 ผูรับบริการตอบรับโดยยืนยันการสงเครื่องมือมาสอบเทียบจัดสงคืนใหแกหองปฏิบัติการ 
 6.9 เมื่อหองปฏิบัติการไดรับแจงการยืนยันการสงเครื่องมือมาสอบเทียบ/ทดสอบ เจาหนาที่
หองปฏิบัติการจะกําหนดวันดังกลาวไมใหบริการแกผูรับบริการหลายอื่น และเมื่อผูรับบริการสงเครื่องมือวัด
มายังหองปฏิบัติการจะเขาสูขั้นตอนการรับและการจัดการเครื่องมือตาม (QP-PRE-704) ตอไป 
 6.10 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เคยตกลงกันไวหลังเริ่มปฏิบัติงานแลว ใหเจาหนาที่บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงลงใบบันทึกการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (FM-PRE-701-10/00) หองปฏิบัติการตองทําการทบทวนขอ
สัญญาซ้ํา (FM-PRE-701-07/00) และการแกไขเพิ่มเติมใดๆ โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจะตองแจงใหผูที่
ไดรับผลกระทบทราบเปนลายลักษณอักษรรายละเอียดขอมูลการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขตองบันทึกในแบบฟอรม
ใบขอความยินยอม (FM-PRE-701-08/00) ทั้งนี้ตองไดรับความยินยอมจากผูรับบริการ 
7.แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-701-01/00 แบบใบคํารองของรับการบริการ 
 7.2 FM-PRE-701-02/00 ความสามารถของหองปฏิบัติการ 
 7.3 FM-PRE-701-03/00 ใบทบทวนคําขอ 
 7.4 FM-PRE-701-04/00 ใบยืนยันการขอรับบริการ 
 7.5 FM-PRE-701-05/00 แบบฟอรมสัญญาขอกําหนดการบริการ 
 7.5 FM-PRE-701-06/00 ใบรายการเครื่องการเครื่องมือ 
 7.6 FM-PRE-701-07/00 ใบทบทวนขอสัญญา 
 7.7 FM-PRE-701-08/00 ใบขอความยินยอม 
 7.8 FM-PRE-701-09/00 ใบแจงผูรับบริการ 
 7.9 FM-PRE-701-10/00 แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
  

ศนู
ยส์
นับ
สนุ
นบ
รกิ
าร 

สุข
ภา
พท่ี

 5



ขั้นตอนการทบทวนคําขอรับบริการ ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่24 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-701 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบความใชไดของ
วิธี 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่25 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-702 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อสรางหลักประกันคุณภาพของผลการทดสอบวามีความถูกตอง นาเชื่อถือตามหลักวิชาการ และเพื่อ
เตรียมความพรอมและยกระดับคุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ 
2. ขอบขาย 
 2.1 ศึกษา รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ วิเคราะหความใชไดของวิธีจากมาตรฐานตางๆ วิเคราะห ทั้งสถาบัน
มาตรระดับชาติ และตางประเทศ  
 2.2 กําหนดแนวทาง มาตรการ ในการดําเนินการตรวจสอบความใชไดของวิธี และดําเนินการตรวจสอบ 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5บทที่ 7.2 การคัดเลือก 
การทวนสอบและการตรวจสอบความใชไดของวิธี (Selection, Verification and Validation of Methods) 
4. นิยาม  
 4.1 การตรวจสอบความใชได (validation) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 หมายถึงการยืนยัน
โดยการตรวจสอบและจัดทําหลักฐานที่เปนรูปธรรม เพื่อแสดงวาขอกําหนดพิเศษตางๆ สําหรับการใชตามที่
ตั้งใจไวโดยเฉพาะสามารถบรรลุผลไดครบถวน 
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผูจัดการคุณภาพ/วิชาการเลือกวิธี การตรวจสอบความใชไดของวิธี 
 5.2 เจาหนาที่หองปฏิบัติการทําการทดสอบ 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 ผูจัดการวิชาการคนหา วิเคราะห และเลือกวิธีการตรวจสอบการ สอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณวัด
ที่ตองการจากวิธีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการสอบเทียบและสอดคลองตามวัตถุประสงคและสอดคลองกบัความ
ตองการของผูรับบริการ 
 6.2 ผูจัดการวิชาการจัดทําแผนการตรวจสอบความใชไดของวิธีการ สอบเทียบและมอบหมายให
เจาหนาที่หองปฏิบัติการดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบความใชไดของวิธี และทําการจดบนัทกึผล
การตรวจสอบความใชไดของวิธีไวทุกขั้นตอน ลงแบบบันทึกการตรวจสอบความใชไดของวิธี (FM-PRE-702-
01/00) 
  - หากมีการเปลี่ยนแปลงของวิธีที่ตรวจสอบความใชไดแลว ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นั้นถูกพบวามีผลตอการตรวจสอบความใชไดเดิม ตองทําการตรวจสอบความใชไดของวิธีการนั้นใหม โดยไมมี
การพัฒนาวิธีการขึ้นมาใหม 
 6.3 ทําการทดสอบจนวิธีการนิ่งและเห็นวาเหมาะสมที่จะนําใชทดสอบ จัดทําเปนเอกสาร/คูมือการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ที่มีรายละเอียดครบถวนและทําการเก็บรักษาใหเรียบรอย 
7. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-702-01/00 แบบบันทึกการตรวจสอบความใชไดของวิธี 
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ขั้นตอนการรับและการจัดการ
เครื่องมือ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่26 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-704 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใชเปนคูมืออธิบายรายละเอียดข้ันตอนการรับและการจัดการเครื่องมือ 
2. ขอบขาย 
 ใชเปนวิธีดําเนินการรับและการจัดการเครื่องมือ 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5 บทที่ 7.4 การจัดการ
เครื่องมือภายใตการทดสอบหรือสอบเทียบ (Handling of calibration and test items) 

4. นิยาม   
 4.1 ผูรับเครื่องมือ หมายถึง ใหผูจัดการลูกคาสัมพันธเปนผูรับเครื่องมือ 
 4.2 ผูสงเครื่องมือ หมายถึง ผูขอรับบริการ/ผูนําเครื่องมือมาขอใชบริการทดสอบ  
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผูขอรับบริการ มีหนาที่ กรอกรายละเอียดในสวนที่ 1 รายละเอียดผูขอรับบริการ  
 5.2 ผูรับเครื่องมือ มีหนาที่ กรอกรายละเอียดและตรวจสอบเครื่องมือ เมื่อมีผูขอรับบริการนํา
เครื่องมือมาขอรับบริการทดสอบ รวมทั้งสงคืนเครื่องมือหากเครื่องมือมีสิ่งผิดปกติซึ่งไมตรงตามขอกาํหนด หรอื
ชํารุดไมสามารถทดสอบได และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหสงเครื่องมือและใบรับรองการทดสอบคืนใหแกผู
ขอรับบริการ พรอมแบบประเมินความพึงพอใจ และลงนามใบสงใบรายงานผล 
 5.3 ผูควบคุมเอกสาร/ผูจัดการวิชาการ มีหนาที่ ออกหมายเลขใบสั่งงาน 
 5.4 เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่ ดําเนินการทดสอบตามวิธีการปฏิบัติงาน (WI) จัดทํา
ใบรับรองผล และสงคืนเครื่องมือเมื่อแลวเสร็จ  
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 การรับเครื่องมือจากผูขอรับบริการ ผูรับเครื่องมือใชบันทึกการรับและการจัดการเครื่องมือ (FM-
PRE-704-01/00) 
  6.1.1 ใหผูขอรับบริการกรอกรายละเอียดในสวนที่ 1 รายละเอียดผูขอรับบริการ ไดแก ชื่อผู
ประสานงาน หนวยงาน ที่อยู มือถือ โทรศัพท โทรสารและ E-mail      
  6.1.2 ใหผูรับเครื่องมือแนบรายละเอียดในสวนที่ 2 รายละเอียดเครื่องมือ โดยใชใบบันทึก
รายละเอียดเครื่องมือ (FM-PRE-704-04/00) ซึ่งมีรายละเอียดไดแก ชื่อเครื่องมือ ยี่หอ รุน หมายเลขเครื่อง 
รายละเอียดอื่นๆ และสิ่งที่นํามาดวย และเมื่อตองการใหหองปฏิบัติการปรับตั้งคามาตรฐานให โดยใหผูขอรับ
บริการระบุไวดวยและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  6.1.3 ผูรับเครื่องมือตรวจสอบเครื่องมือถึงความผิดปกติ ชํารุด หรือไมสามารถทดสอบได 
  6.1.4 ใหผูรับเครื่องมือกรอกรายละเอียดในสวนที่ 3 การรับเครื่องมือ หากเครื่องมือมีสิ่ง
ผิดปกติซึ่งไมตรงตามขอกําหนด หรือชํารุดไมสามารถทดสอบ/สอบเทียบไดและแจงใหผูขอรับบริการทราบและ
สงเครื่องมือคืนใหกับผูขอรับบริการ 
 6.2 ผูรับเครื่องมือลงบันทึกทะเบียนวันดําเนินการเครื่องมือแพทย (FM-PRE-704-06/00) โดยลง
บันทึกวันเวลาการดําเนินงานในทุกขั้นตอนทั้งวันรับเครื่องมือ วันออกใบสั่งงาน วันสงเครื่องมือใหกับ
หองปฏิบัติการ วันรับเครื่องมือจากหองปฏิบัติการ วันรับใบรายงานผลจากหองปฏิบัติการ ใบจายใบรายงานผล 
ฯลฯ 
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ขั้นตอนการรับและการจัดการ
เครื่องมือ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่27 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-704 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

 6.3 ผูควบคุมเอกสาร ออกหมายเลข ใบสั่งงาน (FM-PRE-704-02/00) โดยหัวหนาหองปฏิบัติการเปน
ผูพิจารณาออกคําสั่งในการมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการทดสอบ 
 6.4 ผูรับเครื่องมือสงเครื่องมือและเอกสารมายังหองปฏิบัติการ 
 6.5 เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการทดสอบภายใตขอบขายการใหบริการและตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน Pressure gauge (WI-PRE-01-PTG) โดยใชวิธีการทดสอบ/สอบเทียบตามชนิดเครื่องมือตามคูมือ
ดังนี ้
 6.6 จัดทําใบรับรองผล และสงคืนเครื่องมือใหกับผูรับเครื่องมือเมื่อแลวเสร็จ 
 6.7 ผูรับเครื่องมือ รับเครื่องมือและใบรับรองการสอบเทียบ/ทดสอบจากหองปฏิบัติการ 
 6.8 ผูรับเครื่องมือสงคืนเครื่องมือและใบรับรองการทดสอบใหกับผูขอรับบริการ โดยบันทึกรายการ
เครื่องมือสงคืน แลวใหผูรับบริการลงนามรับเครื่องมือคืนลงในใบสงคืน (FM-PRE-704-05/00) และลงนามใน
ทะเบียนการแจกจายใบรายงานผลการทดสอบพรอมแบบประเมินความพึงพอใจ (FM-PRE-704-03/00) 
7. บันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-704-01/00 บันทึกการรับและการจัดการเครื่องมือ    
 7.2 FM-PRE-704-02/00 ใบสั่งงาน 
 7.3 FM-PRE-704-03/00 ทะเบียนการแจกจายใบรายงานผลการทดสอบ 
 7.4 FM-PRE-704-04/00 ใบบันทึกรายละเอียดเครื่องมือ 
 7.5 FM-PRE-704-05/00 ใบสงคืน 
 7.6 FM-PRE-704-06/00 ทะเบียนวันดําเนินการเครื่องมือแพทย 
 7.7 WI-PRE-01-PTG คูมือวิธีการทดสอบ/สอบเทียบ Pressure test gauge 
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ขั้นตอนการรับและการจัดการ
เครื่องมือ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่28 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-704 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการประเมินความไมแนนอน
ของการวัด 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่29 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-706 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใชเคราะห ควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบใหอยูในเกณฑมาตรฐานและใหเกดิความ
นาเชื่อถือตอผลการทดสอบ/สอบเทียบภายในหองปฏิบัติการ 
2.  ขอบขาย 
 ใชกับระบุหาปจจัย/สาเหตุที่ทําใหเกิดความไมแนนอนของในการทดสอบ/สอบเทียบใหมีผลการทดสอบ/
สอบเทียบ 
3.  เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM -HSS5 บทที่ 7.6 การประเมินความไม
แนนอนของการวัด (Evaluation of measurement uncertainty) 
4.  นิยาม  
 ความไมแนนอนของการวัด(Measurement uncertainly) พารามิเตอรที่บงบอกลักษณะเฉพาะของ
การกระจายของคาปริมาณของสิ่งที่วัด 
5.  ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผูจัดการคุณภาพและผูจัดการวิชาการ 
 5.2 หัวหนาหองปฏิบัติการ 
 5.3 เจาหนาที่หองปฏิบัติการ 
6.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 เจาหนาที่หองปฏิบัติการดําเนินการวัดคา, บันทึกคาการวัด หลังทําการทดสอบ เจาหนาที่
หองปฏิบัติการดําเนินการคํานวณคาความผิดพลาดและคํานวณคาความไมแนนอนตามวิธีการและขอกําหนด
มาตรฐาน เปนวิธีที่ยอมรับอยางเปนสากล มีเงื่อนไขการรายงานที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต หากผล
การวัดต่ํากวาเกณฑที่กําหนดใหทําการทดสอบและหาคาใหม โดยบันทึกลงในแบบใบบันทึกขอมูลดิบ (FM-
PRE-708-01) 
  - กรณีที่ผูรับบริการตองการคาความไมแนนอนชนิด Type B ใหผูจัดการดานวิชาการเลือก/
ระบุคุณลักษณะจําเพาะคาพารามิเตอรที่เกี่ยวของกับการทดสอบ/สอบเทียบที่อาจเปนสาเหตุของการเกิดคา
ความไมแนนอน เชน 
   -กระบวน/วิธีการวัดคา 
   -เครื่องมือวัด 
   -ผูปฏิบัติงานสภาวะแวดลอม 
โดยเลือกวิธีประเมินคาความไมแนนอนอยางสมเหตุ สมผลและพิจารณาแลววาถูกตองตามหลักวิชาการยอมรับ
เพื่อความนาเชื่อถือในเชิงวิธีการ โดยมีการคํานวณตาม WI-PRE-06-Uncer วิธีการคํานวณคาความไมแนนอน
ของการวัดความดันและบันทึกลงในแบบบันทึก 
 6.2 ผูจัดการวิชาการทําการประมวลผลการวัดคาความไมแนนอนพรอมรายงานลงในใบรายงานการ
ทดสอบ/สอบเทียบรวมกับการรายงานคาความคาดเคลื่อน 
 6.3 ออกไปใบรายงานการทดสอบ/สอบเทียบตามขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด (QP-708) 
7. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-706-01/00 แบบบันทึกขอมูลดิบ 
 7.2 WI-PRE-06-Uncer คูมือวิธีการคํานวณคาความไมแนนนอนของการวัดความดัน 

ศนู
ยส์
นับ
สนุ
นบ
รกิ
าร 

สุข
ภา
พท่ี

 5



ขั้นตอนการประเมินความไมแนนอน
ของการวัด 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่30 จาก 74 หนา 
ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-706 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

  
7.  ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการสรางความม่ันใจในความ
ใชไดของผล 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  31 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-707 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 

 เพื่อประกันคุณภาพผลการสอบเทียบ/ทดสอบของหองปฏิบัติการ ใหมีความนาเชื่อถือและมั่นใจไดวา
ผลการสอบเทียบ/ทดสอบมีความถูกตองและแมนยํา 
2.  ขอบขาย 

 ใชในการควบคุมคุณภาพผลการสอบเทียบ/ทดสอบของหองปฏิบัติการใหมีคุณภาพ 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เกี่ยวของ 

 3.1 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5บทที่ 7.7 การสราง
ความมั่นใจการใชไดของผลการวัด (Ensuring the Validity of Results) 
4. ความรับผิดชอบ 

 4.1 ผูจัดการดานวิชาการทําหนาที่สุมตรวจสอบคุณภาพ มอบหมายใหเจาหนาหองปฏิบัติการ
ดําเนินการสอบเทียบ/ทดสอบซ้ํา 
 4.2 หัวหนาหองปฏิบัติการควบคุมใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
เครื่องมือวัดที่ใชงานประจําและจัดใหมีการเปรียบเทียบผลการวัดระหวางหองปฏิบัติการ 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 ผูจัดการคุณภาพหรือผูจัดการดานวิชาการทําหนาที่ควบคุมใหเกิดกิจกรรมตามแผนการสรางความ
มั่นใจในความใชไดของผลการทดสอบ 

 5.1 การควบคุมคุณภาพการ ทดสอบ 
  5.1.1 ดําเนินการสุมตรวจสอบคุณภาพโดยการทดสอบซ้ํา 
   5.1.1.1 กําหนดใหผูจัดการวิชาการเปนผูดําเนินการสุมตรวจสอบคุณภาพ เมื่อสอบ
เทียบ/ทดสอบเครื่องมือเสร็จแลวจํานวนประมาณ 100 เครื่องจะตองนํามาสอบเทียบ/ทดสอบซ้ํา จํานวน 1 
เครื่อง อยางไรก็ตามสามารถทําการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือนกรณีที่เครื่องมือไมครบ 100 เครื่อง 
   5.1.1.2 ผูจัดการดานวิชาการมอบหมายใหหัวหนาหองปฏิบัติการและเจาหนาที่
หองปฏิบัติการที่ทําการสอบเทียบ/ทดสอบเครื่องมือที่ถูกสุมตรวจสอบคุณภาพดําเนินการสอบเทียบ/ทดสอบ 
ตามจุดที่ผูจัดการดานวิชาการระบุ แลวทําการเปรียบเทียบผลระหวางหัวหนาหองปฏิบัติการกับเจาหนาที่
หองปฏิบัติการ โดยใช EN Ratio เปนเกณฑในการตัดสินวาผานหรือไมโดย EN Ratio ตองนอยกวาหรือเทากับ 
±1 ดัง 
 

En = 
�����	����

�����
� �	����

�
 

 

 โดย  ��� คือ คาเฉลี่ยของเจาหนาที่หองปฏิบัตกิาร 
  ����� คือ คาเฉลี่ยของหัวหนาหองปฏิบัตกิาร 

  ���  คือ คาความไมแนนอนของเจาหนาที่หองปฏิบัตกิาร 

  ����� คือ คาความไมแนนอนของหัวหนาหองปฏิบัตกิาร 
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ขั้นตอนการสรางความม่ันใจในความ
ใชไดของผล 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  32 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-707 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

   5.1.1.3 ถาผูจัดการดานวิชาการพบขอบกพรองของการสุมตรวจสอบ ใหทําการ
แนะนําเจาหนาที่หองปฏิบัติการถึงขั้นตอนที่ถูกตองและใหเจาหนาหองปฏิบัติการดําเนินการสอบเทียบ/
ทดสอบใหม แลวบันทึกผลการสุมตรวจสอบ หากการพบขอบกพรองสงผลกระทบกับการสอบเทยีบ/ทดสอบให
ดําเนินการตาม QP-PRE-710 ขั้นตอนการจัดการงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนด  
  5.1.2 หัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูควบคุมใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบเครื่องมือวัดที่ใชงานประจําทุก ๆ 6 เดือนและ กอน-หลังการสงเครื่องมือไปสอบเทียบ/ทดสอบยัง
หนวยงานภายนอกตาม QP-PRE-604 ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ 
  5.1.3 ผูจัดการหองปฏิบัติการจัดใหมีการเปรียบเทียบผลการวัดระหวางหองปฏิบัติการ ในแต
ละกิจกรรมการสอบเทียบอยางนอยทุก 3 ปและหองปฏิบัติการทดสอบมีการวางแผนดําเนินการในแตละ
รายการอยางนอยปละหนึ่งครั้งโดยหองปฏิบัติการที่จัดการเขารวมตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
หรือเปนหนวยงานภาครัฐ หรือเปนหนวยงานภาคเอกชนที่ใหบริการทดสอบ/สอบเทียบตามลําดับ โดยจัดทํา
บันทึกแผนการเปรียบเทียบผลการวัดและขึ้นทะเบียนใบรายงานผลการเปรียบเทียบผลการวัดระหวาง
หองปฏิบัติการ (FM-PRE-707-02/00) 
 5.2 การวิเคราะหขอมูลผลการควบคุมคุณภาพ เมื่อพบปญหาที่ตองแกไขใหปฏิบัติการแกไขตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข QP-PRE-807 
6. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 6.1 QP-PRE-604 ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ 
 6.2 QP-PRE-710 ขั้นตอนการจัดการงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนด 
 6.3 QP-PRE-807 ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข 
 6.4 FM-PRE-707-01/00 แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบผลการวัดภายในหองปฏิบัติการ 
 6.5 FM-PRE-707-02/00 แผนการเปรียบเทียบและทะเบียนใบรายงานผลการเปรียบเทียบผลการวัด
ระหวางหองปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่33 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-708 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําใบรายงานผลการทดสอบใหมีความชัดเจนไมคลุมเครือและสอดคลองกับ
วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน และเพื่อเปนแนวทางในการออกใบรายงานผลการ ทดสอบทดแทนฉบับที่
บกพรอง 
2.  ขอบขาย 
 2.1 ใชในการจัดทําใบรายงานผลการทดสอบ ที่หองปฏิบัติการสอบเทียบ/ทดสอบออกใหกับ
ผูรับบริการ 
 2.2 ใบรายงานผลการทดสอบทดแทนฉบับที่บกพรอง 
3.  เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5 บทที่ 7.8 การรายงาน
ผล (Reporting the results) 
4.  ความรับผิดชอบ  
 4.1 ผูจัดควบคุมเอกสารทําหนาที่กําหนดหมายเลขรหัสใบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ จัดทํา
แบบบันทึกขอมูลดิบที่ไดจากการทดสอบ/สอบเทียบ 
 4.2 หัวหนาหองปฏิบัติการ ทําหนาที่ ตรวจสอบใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบ และ ลงนามใบ
รายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบ 
 4.3 เจาหนาที่หองปฏิบัติการทําหนาที่จัดทําแบบบันทึกขอมูลดิบที่ไดจากการสอบเทียบ/ทดสอบและ
นําขอมูลดิบมาทําการประมวลผล และ ลงนามอนุมัติใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบในฐานะผูทดสอบ/
สอบเทียบเพื่อออกใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบ 
 4.4 ผูจัดการวิชาการหรือผูจัดการหองปฏิบัติการทําหนาที่ตรวจสอบใบรับรองการทดสอบทั้งหมดใน
ขั้นตอนสุดทาย และลงนามอนุมัติใบรายงานผลและจัดเตรียมใบรายงานผลการทดสอบ 
5.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 ผูจัดการวิชาการจัดทําแบบบันทึกขอมูลดิบที่ไดจากการสอบเทียบ/ทดสอบลงแบบบนัทกึขอมลูดบิ 
ซึ่งรายละเอียดของแบบบันทึก ประกอบไปดวย 
  5.1.1 หัวเรื่อง เชน แบบบันทึกขอมูลดิบ 
  5.1.2 รายละเอียดการชี้บงของเครื่องที่รับการทดสอบ เชน ชื่อเครื่องมือ ยี่หอ รุน หมายเลข
ประจําเครื่อง 
  5.1.3 ภาวะแวดลอมขณะสอบเทียบ/ทดสอบ เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ 
  5.1.4 วันที่เริ่มและสิ้นสุดการสอบเทียบ/ทดสอบ 
  5.1.5 ผลการทดสอบ พรอมทั้งหนวยงานของผลการสอบเทียบ/ทดสอบนั้น 
  5.1.6 ชื่อผูดําเนินการทดสอบ 
 5.2 เมื่อเจาหนาที่หองปฏิบัติการดําเนินการ ทดสอบแลวเสร็จ ใหเจาหนาที่นําขอมูลดิบมาทําการ
ประมวลผล เพื่อออกใบรายงานผลการทดสอบใหกับผูรับบริการ โดยใบรายงานผลการทดสอบ(FM-PRE-708-
01/00) จะตองมีขอมูลดังตอไปนี ้
  5.2.1 หัวเรื่อง เชน รายงานผลการทดสอบใบรับรองผลการทดสอบ 
  5.2.2 ชื่อและที่ตั้งของหองปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่34 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-708 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

  5.2.3 การชี้บงรายงานผลการทดสอบ และในกรณีที่รายงานผลมีหลายหนา ในแตละหนานั้น
ตองมีการชี้บงเพื่อใหแนใจวาเปนสวนหนึ่งของรายงานผลฉบับเดียวกัน 
  5.2.4 ชื่อและที่อยูของผูรับบริการ  
  5.2.5 วิธีการทดสอบ   
  5.2.6 รายละเอียด ลักษณะ สภาพและการชี้บงที่ไมคลุมเครือของเครื่องทดสอบ 
  5.2.7 วันที่รับตัวอยาง วันที่เริ่มทดสอบ 
  5.2.8 ผลการทดสอบ พรอมทั้งหนวยงานของผลการทดสอบนั้น  
  5.2.9 ลายเซ็นผูอนุมัติการออกใบรายงานผล 
  5.2.10 ขอความที่ระบุวา “รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอยางที่นํามาสอบเทียบ/ทดสอบ
เทานั้น รายงานผลตองไมถูกทําสําเนาเฉพาะบางสวน โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
หองปฏิบัติการยกเวนทําทั้งฉบับ” หรือเทียบเทา 
  5.2.11 ภาวะแวดลอมขณะสอบเทียบ/ทดสอบ เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ  
  5.2.12 ขอความระบุคาความไมแนนอนของการวัดที่ประมาณการไว 
  5.2.13 ขอความแสดงหลักฐานการสอบกลับไดของผลการวัด 
 5.3 ผูควบคุมเอกสารทําหนาที่กําหนดหมายเลขรหัสใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบ โดยใชรหัส
บงชี้ดังนี้ 
 วิธีการกําหนดรหัสใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบ  

LLLXXXXXXAAAA-BBB/ZZ 
 
รหัสหองปฏิบัติการ เชน PRE: หองปฏิบัติการดานความดัน* 
รหัสแสดงเดือนป (ค.ศ) ที่สอบเทียบ/ทดสอบ  
รหัสผูรับบริการ 
ลําดับเอกสาร   
ลําดับการแกไข 
 *รหัสกําหนดตามเอกสารอางอิง 
 5.4 เจาหนาทีห่องปฏิบัติการที่ดําเนินการสอบเทียบ/ทดสอบลงลายมอืชื่อในใบรายงานผลการสอบ
เทียบ/ทดสอบ จากนั้นใหนําเสนอผลการสอบเทียบ/ทดสอบแกหัวหนาหองปฏบิัติการหรอืผูจัดการดานวิชาการ
หัวหนาหองปฏิบัตกิารหรือผูจัดการดานวิชาการดําเนินการตรวจสอบใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบดงันี ้
  - ความถกูตองของตัวอักษร และการพิมพ 
  - ถูกตองของขอมูลเมื่อเทียบกับขอมูลดิบ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการคํานวณของ Software  
  - ผลการสอบเทียบ/ทดสอบรวมทั้งคาความคลาดเคลื่อน 
  - ผลของคาความไมแนนอนของการวัดความถูกตอง 
 เมื่อพบขอบกพรองในความถูกตองของขอมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบใหทําการแกไข
และจัดทําใหม 
 5.5 หัวหนาหองปฏิบัติการหรือผูจัดการดานวิชาการลงนามอนุมัติใบรายงานผลการสอบเทียบ/
ทดสอบ 
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ขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่35 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-708 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

 5.6 กรณแีกไขขอมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบหลังจากที่ไดออกใบรายงานผลการสอบ
เทียบ/ทดสอบไปแลว 5.3 เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะตองทําใบรายงานผลทดแทน โดยที่หมายเลขของใบ
รายงานผลทดแทนยังเปนหมายเลขเดิมเพิ่มแตเพิ่มเครื่องหมายทับ “/” ตามดวยหมายเลขลําดับการแกไข 
ตัวอยางเชน XXX–XXXXXXXX-XX-XX/X จากนั้นเพิ่มขอความ “Supplement to Certificate of 
Calibration number XXX–XXXXXXXX-XX-XX” และหมายเหตุความบกพรองในใบรายงานผลฉบับ
ทดแทน 
 5.7 ผูจัดการดานวิชาการ/ผูจัดการหองปฏิบัติการจะเปนผูตรวจสอบใบรับรองการสอบเทียบ/ทดสอบ
ทั้งหมดในข้ันตอนสุดทายและจัดเตรียมใบรายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบไวใหผูรับบริการอยางถูกตอง 
 5.8 ผูควบคุมบันทึกทําการบันทึกตามแบบทะเบียนการจายใบรายงานผลการวัด (FM-704-03/00) 
เมื่อผูรับบริการทําการรับใบรายงานผลการวัด 
6. แบบบันทึกและรายงานทีใช 
 6.1 FM-PRE-708-01/01 แบบบันทึกขอมูลดิบเครื่องวัดความดันโลหิต 
 6.2 FM-PRE-708-02/00 แบบใบรายงานผลการทดสอบ 
 6.2 FM-PRE-704-03/00 ทะเบียนการจายใบรายงานผลการวัด 
7. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่36 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-708 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 
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ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่37 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-709 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมั่นใจวาขอรองเรียนทุกประเภทไดรับการประเมินและแกไข อยางมีประสิทธิภาพ  

2. ขอบขาย 
 ใชสําหรับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ ในการปฏิบัติตอขอรองเรียน 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 3.1 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5 บทที่ 7.9 ขอ
รองเรียน (Complaints) 
 3.2 ขั้นตอนการจัดการงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนด (QP-PRE-710) 
 3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข (QP-PRE-807) 
4. นิยาม   
 4.1 ขอรองเรียน หมายถึง ปญหาหรือขอสงสัยที่เกิดจากความผิดพลาด หรือขอสงสัยที่เกี่ยวของกับ
ระบบคุณภาพ หรือเกี่ยวกับกิจกรรมการทดสอบ ใบรับรองผล การควบคุมคุณภาพ การสังเกตพบขอบกพรอง
ของผูปฏิบัติหรือผูควบคุมงาน ทั้งบุคคลจากภายในหรือภายนอกหนวยงาน 
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผูจัดการคุณภาพ 
  - รับเรื่องรองเรียน จัดการขอรองเรียนและวิเคราะหสาเหตุเบื้องตน  
  - มอบหมายผูรับผิดชอบที่เหมาะสม  
  - วิเคราะหและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาทางดานคุณภาพ  
  - ตรวจสอบผลการแกไข และเก็บรักษาบันทึกขอรองเรียน 
 5.2 ผูจัดการฝายวิชาการ 
  - รับเรื่องรองเรียน 
  - วิเคราะหและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาทางดานวิชาการ 
  - มอบหมายผูรับผิดชอบที่เหมาะสมดําเนินการการแกไข 
 5.3 ผูจัดการหองปฏิบัติการ 
  - รับเรื่องรองเรียน 
  - วิเคราะหและพิจารณาแนวทางแกไขปญหา 
  - มอบหมายผูรับผิดชอบที่เหมาะสมดําเนินการการแกไข 
  - ชะลอ หรือสั่งหยุดงาน 
 5.4 เจาหนาที่หองปฏิบัติการ  
  - รับเรื่องรองเรียนและวิเคราะหสาเหตุเบื้องตน 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 เมื่อพบปญหาและขอรองเรียนใหผูพบเห็นแจงขอรองเรียนยังหองปฏิบัติการ โดยผูรับคํารองเรียน
หรือผูรองเรียนลงบันทึกใน บันทึกขอรองเรียน (FM-PRE-709-01/00) 
 6.2 ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการ รับเรื่องและขึ้นทะเบียนบันทึกขอรองเรียนใน ทะเบียนบันทึก
ขอรองเรียน (FM-PRE-709-02/00) 
 6.3 ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการ วิเคราะหสาเหตุเบื้องตนเพื่อมอบหมายใหผูรับผิดชอบที่
เกี่ยวของโดยตรงกับขอรองเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขขอรองเรียน 
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ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่38 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-709 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

 6.4 ผูรับผิดชอบวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ประเมินผลกระทบตอการทดสอบหรือไม 
  - กรณีมีผลกระทบตองานทดสอบหรือสอบเทียบ ใหดําเนินการตาม ขั้นตอนการจัดการงานที่
ไมเปนไปตามที่กําหนด (QP-PRE-710) 
  - กรณีไมมีผลกระทบตองานทดสอบหรือสอบเทียบ ใหดําเนินการแกไขทันที หรือในกรณีที่
พบวาไมสามารถดําเนินการแกไขไดทันทีจะตองมีการตรวจสอบอยางละเอียดเพื่อแกไขขอรองเรียนให
ดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข (QP-PRE-807) 
 6.5 ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการพิจารณาประเมินผลการแกไขวาสามารถแกไขไดอยางมี
ประสิทธิผลหรือไม  
  - กรณีที่การแกไขเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผูจัดการคุณภาพ/คุณภาพวิชาการ รับรองการ
แกไขขอรองเรียน และใหผูจัดการคุณภาพ/คุณภาพวิชาการ แจงใหผูรับบริการที่ไดรับผลกระทบและผูรองเรยีน
ทราบผลการดําเนินงานแกไขขอรองเรียน 
  - กรณทีี่การแกไขไมมีประสิทธิผล ใหวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาหรือปฏิบัติการแกไขซ้ําอีก
ครั้ง เพื่อปองกันการเกิดปญหาซ้ําอีก และลงนามรับรองโดยผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการ 
 6.6 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแกไข และใหผูจัดการคุณภาพ ทําการสรุปผลการดําเนินการแกไข 
ปองกันปญหา เขาที่ประชุมทบทวนประจําป เพื่อปองกันปญหาในกรณีที่เปนปญหาที่มีผลกระทบกับระบบ
คุณภาพ 
 6.7 หากผูรับผิดชอบในกระบวนการจัดการขอรองเรียนเปนผูถูกรองเรียน ใหหองปฏิบัติการดําเนนิการ
ใหผูบริหารสูงสุดกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดการขอรองเรียนใหมตามความเหมาะสม 
7. บันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-709-01/00 บันทึกขอรองเรียน  
 7.2 FM-PRE-709-02/00 ทะเบียนบันทึกขอรองเรียน 
 7.3 QP-PRE-710 ขั้นตอนการจัดการงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนด 
 7.4 QP-PRE-807 ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข 
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ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่39 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-709 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการจัดการงานที่ไมเปนไป
ตามที่กําหนด 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  40 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-710 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหหองปฏิบัติการมีแนวทางปฏิบัติเมื่อพบงานหรือผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไปตาม
ขั้นตอนการดําเนินงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการ และขอกําหนดที่ตกลงกับผูรับบริการ  
2. ขอบขาย 
 ใชสําหรับเมื่องานทดสอบหรือสอบเทียบ เมื่อพบขอบกพรองที่ไมเปนไปตามขอกําหนดขณะที่กําลัง
ดําเนินการอยู และงานทดสอบหรือสอบเทียบนั้นเสร็จเรียบรอยแลว 

3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 3.1 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5บทที่ 7.10 งาน
ทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไปตามที่กําหนด (nonconforming work) 
 3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข QP-PRE-807 
4. นิยาม   
 งานที่ไมเปนไปตามที่กําหนด หมายถึง งานในกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไปตามที่ได
กําหนด ซึ่งเกิดจากสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้ ขอรองเรียนจากผูรับบริการ การควบคุมคุณภาพ ทดสอบหรือสอบ
เทียบเครื่องมือ การสังเกตพบของเจาหนาที่ทดสอบหรือสอบเทียบ หรือผูควบคุมงาน  การตรวจสอบการ
รายงานผล การทบทวนการบริหาร และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือการตรวจประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก เปนตน                 
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผูจัดการหองปฏิบัติการ มีหนาที่รับคํารองและสั่งหยุดงาน ชะลอใบรายงานผล 
 5.2 ผูจัดการฝายวิชาการ/คุณภาพ มีหนาที่ประเมินความสําคัญและผลที่จะเกิดตามมาของงาน
ทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไปตามกําหนด ดําเนินการแกไขหรือมอบหมายผูอื่นใหปฏิบัติแทน มีอํานาจใน
การอนุมัติใหเรียกงานทดสอบหรือสอบเทียบกลับมาทําใหม หรือทํางานตอไปไดอีกครั้ง 
 5.3 เจาหนาที่หองปฏิบัติการทุกระดับ จดบันทึกรายละเอียดงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไป
ตามที่กําหนดในแบบบันทึก 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 เมื่อพบงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไปตามที่กําหนดจากขอรองเรียนจากผูรับบริการ การ
ควบคุมคุณภาพ การทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องมือ การสังเกตพบของเจาหนาที่ หรือผูควบคุมงาน  การ
ตรวจสอบการรายงานผล การทบทวนการบริหาร และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือการตรวจประเมิน
จากหนวยงานภายนอก เจาหนาที่หองปฏิบัติการทุกระดับจดบันทึกรายละเอียดงานทดสอบหรือสอบเทียบ ที่
ไมเปนไปตามที่กําหนดใน การควบคุมงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไปตามที่กําหนด (FM-PRE-710-
01/00) ยื่นตอหัวหนากลุมวิชาการและมาตรฐานฯ/ผูจัดการวิชาการ 
 6.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ/ผูจัดการคุณภาพ มีอํานาจหนาที่ในการสั่งหยุดงานชะลอใบรายงานผล
เมื่อมีการบงชี้ที่ไมเปนไปตามกําหนด และพิจารณาสงมอบใหแกผูจัดการวิชาการ เพื่อแกไขขอบกพรอง 
 6.3 ผูจัดการวิชาการประเมินความสําคัญ และผลที่จะเกิดตามมาของงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไม
เปนไปตามกําหนด 
  - กรณีไมมีผลกระทบตอผลการทดสอบหรือสอบเทียบ ผูจัดการวิชาการ หรือผูไดรับ
มอบหมาย ดําเนินการแกไขทันที  
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ขั้นตอนการจัดการงานที่ไมเปนไป
ตามที่กําหนด 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  41 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-710 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

  - กรณีมีผลกระทบตอผลการทดสอบหรือสอบเทียบ ใหผูจัดการวิชาการแจงและขอความ
คิดเห็นจากหัวหนากลุมวิชาการและมาตรฐานฯ/ผูจัดการคุณภาพ ควรดําเนินการสั่งใหหยุดและยกเลิกการ
ทดสอบหรือสอบเทียบหรือไม กอนดําเนินการแกไขโดยผูจัดการดานวิชาการหรือผูไดรับมอบหมายจากผูจดัการ
วิชาการ และกรณีที่พบวาไมสามารถดําเนินการแกไขไดทันทีจะตองมีการตรวจสอบอยางละเอียด ให
ดําเนินการตาม ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข (QP-PRE-807) 
 6.4 ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการ หรอืผูทีม่ีสวนเกี่ยวของโดยตรง รับผิดชอบ และมีอํานาจในการ
อนุมัติ ใหเรียกงานทดสอบหรือสอบเทียบกลบัมาทําใหม หรอืทํางานตอไปไดอีกครั้ง 
 6.5 เมื่อปฏิบัติการแกไขแลวเสร็จ ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการ ตรวจสอบประสิทธิผลการแกไข
รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับงานสอบเทียบและทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไปตามทีก่าํหนด 
และถาจําเปนผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการ แจงผูรับบริการและอนุมัติเรียกงานกลับคืนมาทําใหม กรณีมี
ผลกระทบตอรายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบของผูรับบริการที่ออกไปแลว 
  - มีประสทิธิผล ลงนามรับรอง 
  - ไมมีประสทิธิผลใหดําเนินการตาม ขั้นตอนการปฏิบัตกิารแกไข (QP-PRE-807) ใหมอีกครั้ง 
 6.6 จัดสงบันทึกการควบคุมงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไปตามทีก่ําหนด ยังผูจัดการคุณภาพ 
เพื่ออนุมัตปิดคํารอง 
 6.7 ผูจัดการคุณภาพ ลงทะเบียนแบบบันทึกงานทดสอบหรอืสอบเทียบที่ไมเปนไปตามที่กําหนด ลงใน
แบบบนัทึกงานที่ไมเปนไปตามทีก่ําหนดลงในทะเบียนควบคมุบันทึกงานทดสอบหรอืสอบเทียบที่ไมเปนไป
ตามที่กําหนด (FM-PRE-710-02/00) เพื่อปดสถานะของงาน 
 6.8 เมื่อเสรจ็สิ้นกระบวนการใหผูจัดการคุณภาพทําการสรปุผลการดําเนินการเขาที่ประชุมทบทวน
ประจําป เพือ่ปองกันปญหาในกรณีทีเ่ปนปญหาที่มผีลกระทบกับระบบคุณภาพ 
7. บันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-710-01/00 การควบคุมงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไปตามที่กําหนด 
 7.2 FM-PRE-710-02/00 ทะเบียนควบคุมบันทึกงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมเปนไปตามทีก่ําหนด 
 7.3 QP-PRE-807 ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข 
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ขั้นตอนการจัดการงานที่ไมเปนไป
ตามที่กําหนด 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  42 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-710 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการควบคุมขอมูลและการ
จัดการสารสนเทศ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  43 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-711 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใชในการควบคุมขอมูลระบบสารสนเทศและควบคุมการเขาถึงขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆของหองปฏิบัติการ 
2.  ขอบขาย 
 สําหรับใชควบคุมขอมูลและระบบสารสนเทศตางๆที่ใชเพื่อรวบรวม ประมวลผล บันทึก รายงาน เก็บ
รักษาหรือเรียกคืนขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของหองปฏิบัติการทดสอบ 
3.  เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5 บทที่ 7.11 การควบคุม
ขอมูลและการจัดการสารสนเทศ 
4.  นิยาม   
  ระบบสารสนเทศ หมายถึง  ระบบที่ประกอบดวยสวนตางๆ ไดแก ระบบคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร 
ซอฟทแวร ระบบเครือขาย ฐานขอมูล ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ พนักงานที่เกี่ยวของ 
5.  ความรับผิดชอบ 
 5.1 หัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูควบคุมการเขาถึงขอมูลและบันทึกขอผิดพลาดของระบบ 
 5.2 หัวหนากลุมวิชาการและระบบมาตรฐานฯ(ผูจัดการหองปฏิบัติการ) มีหนาที่ควบคุมระบบ
สารสนเทศ ระบบเซิรฟเวอร ปองการเขาถึงขอมูลภายในหองปฏิบัติการผานระบบเซิรฟเวอร 
 5.3 ผูจัดการวิชาการ จัดหาและตรวจสอบซอฟทแวรกอนการนํามาใช 
6.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 ผูจัดการวิชาการจัดหาซอฟทแวรเพื่อใชในการบันทึก ประมวลผลขอมูล รายงานขอมูล เก็บรักษา
ขอมูลหรือเรียกเก็บขอมูล โดยดําเนินการตรวจสอบการใชไดกอนนํามาใชงานตาม คูมือปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ Software ที่ใชงาน (WI-PRE-04-Software) ลงแบบบันทึกการตรวจสอบความใชไดกอนนํามาใช 
(FM-PRE-711-01/00) 
 6.2 ขึ้นทะเบียนซอฟแวรที่ใชงานภายในหองปฏิบัติการลงในแบบบันทึกบัญชีรายชื่อซอฟตแวร (FM-
PRE-711-02/00) 
 6.3 ผูจัดการวิชาการจัดทําเอกสารคูมือการใชงานซอฟทแวร 
 6.4 ผูจัดการวิชาการตั้งรหัสระบบซอฟทแวรปองกันบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาถึง
ขอมูลภายในระบบซอฟทแวร 
 6.5 ผูจัดการหองปฏิบัติการและเจาหนาที่สารสนเทศติดตั้งระบบเซิรฟเวอรและตั้งรหัสปองกันการ
เขาถึงระบบสารสนเทศของหองปฏิบัติการทดสอบ 
 6.6 ผูจัดการหองปฏิบัติการทําหนาที่ควบคุมการเขาถึงขอมูลสารสนเทศผานระบบเซิรฟเวอรรหัส
ผูใชงานและการอนุญาตสิทธิการเขาใชงานในสวนๆตางๆของฐานขอมูลบนระบบเซิรฟเวอร 
 6.7 หัวหนาหองปฏิบัติการควบคุมผูใชงานและผูที่สามารถเขาถึงสวนตางๆของระบบซอฟทแวร 
 6.8 หองปฏิบัติการมีการทวนสอบซอฟแวรที่ใชในการคํานวณตามแผนที่กําหนด ตามคูมือขั้นตอนการ
ตรวจสอบ Software ที่ใชงาน (WI-PRE-04-Software) โดยบันทึกลงแบบบันทึกแผนการทวนสอบซอฟแวร 
FM-PRE-711-03/00 และ 
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ขั้นตอนการควบคุมขอมูลและการ
จัดการสารสนเทศ 

ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  44 จาก 74 
หนา 

ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-711 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

7. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-711-01/00 แบบบันทึกการตรวจสอบความใชไดกอนนํามาใช 
 7.2 FM-PRE-711-02/00 แบบบันทึกบัญชีรายช่ือซอฟตแวร 
 7.3 WI-PRE-04-Software คูมือขั้นตอนการตรวจสอบ Software ที่ใชงาน 
 7.4 FM-PRE-711-03/00 แบบบันทึกแผนการทวนสอบซอฟแวร  
 7.5 FM-PRE-711-04/00 แบบบันทึกการทวนสอบซอฟแวร  
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ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่45 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-803 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนวิธีดําเนินการในการจัดทํา เก็บรักษา และควบคุมเอกสารภายในระบบการบริหารงานและ
ระบบคุณภาพรวมถึงเอกสารภายนอก 
2. ขอบขาย 
 สําหรับใชกับเอกสารทั้งหมดที่เปนสวนประกอบของระบบการบริหารงาน และระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการที่จัดทําขึ้นหรือนํามาจากภายนอกเพื่อใหเปนระบบเดียวกัน 
3. เอกสารอางอิงและเอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5 บทที่ 8.3 การควบคุม
เอกสาร (Control of management system Documents) 
4. นิยาม 
 4.1 เอกสารควบคุม (Controlled copy) หมายถึง เอกสารที่จัดมอบใหผูครอบครองตามบัญชีรายชื่อ
ผูครอบครองโดยมีขอความ“เอกสารควบคุม”เมื่อมีการแกไขเอกสารทุกครั้งผูครอบครองจะไดรบัเอกสารฉบบัที่
แกไข 
 4.2 เอกสารไมควบคุม (Uncontrolled copy) หมายถึง เอกสารที่มอบใหผูอื่นนอกเหนือจากผูที่มีชื่อ
ในรายชื่อผูครอบครองโดยประทับตรา “เอกสารไมควบคุม”เมื่อมีการแกไขเอกสารทุกครั้งจะไมมีการสง
เอกสารฉบับที่แกไขแลวไปให 
 4.3 คณะผูจัดทําเอกสารซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูจัดการคุณภาพ มีหนาที่รับผิดชอบจัดทํา แกไขทั้ง
ดานวิชาการและดานบริหาร 
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพ รับผิดชอบอนุมัติคูมือคุณภาพ (QM) 
 5.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ รับผิดชอบอนุมัติเอกสารทุกชนิด ยกเวนคูมือคุณภาพ (QM) และ
รับผิดชอบทบทวนเอกสารดานคุณภาพ และอนุมัติการทําลายเอกสารที่ยกเลิกใช 
 5.3 ผูจัดการวิชาการ รับผิดชอบทบทวนเอกสารวิชาการ จั 
 5.4 ผูจัดการคุณภาพ รับผิดชอบจัดทําเอกสารดานคุณภาพ 
 5.4 หัวหนาหองปฏิบัติการ รับผิดชอบจัดทําคูมือปฏิบัติงาน  
 5.5 ผูควบคุมเอกสาร และรับผิดชอบในการแจกจาย ควบคุม เก็บรักษาเอกสารจัดทําทะเบียนควบคุม
เอกสารใหเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงานฉบับนี้ ศนู
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ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่46 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-803 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทํา ทบทวนและอนุมัติเอกสารคุณภาพ ดังนี ้

หนาที่ 

ประเภทเอกสาร 

คูมือคุณภาพ 
(QM) 

วิธกีาร 
ดําเนินงาน 

(QP) 

วิธีปฏิบัติงาน 
(WI) 

บันทึก(FM) 

ดานวิชาการ ดานคุณภาพ 
ผูจัดทําหรือ 
ผูแกไข 

ผูจัดการ
คุณภาพ 

ผูจัดการ
คุณภาพ 

หัวหนา
หองปฏิบัติการ 

หัวหนา
หองปฏิบัติการ 

หัวหนา
หองปฏิบัติการ 

ผูทบทวน 
ผูจัดการ

หองปฏิบัติการ 

ผูจัดการ
หองปฏิบัติการ 

ผูจัดการ
วิชาการ 

ผูจัดการวิชาการ 
ผูจัดการ
คุณภาพ 

ผูอนุมัติใช ผูบริหารสงูสุด ผูจัดการหองปฏบิัติการ 
  
 6.2  กําหนดรหัสเอกสาร 
  6.2.1 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (Laboratory Quality 
Manual of Centre of Health Service Support Calibration & Testing) 
  รหัสเอกสาร QM-PRE-HSS5 
  6.2.2  ขั้นตอนการดําเนินงาน (QP: Quality Procedure) 
  รหัสเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานไดแก            QP-PRE-AAA (RV. XX) 
 
 
PRE คือ หองปฏิบัติการดานความดัน 
AAA คือ หมวดเอกสาร : 4XX ขอกําหนดทั่วไป 
 6XX ดานทรัพยากร 
 7XX ดานกระบวนการ 
 8XX ดานระบบการบริหาร 
XX คือ ลําดับการแกไขครั้งที่ (01-99) 

 ตัวอยาง QP-PRE-803 (RV.00) ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร 
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ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่47 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-803 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

  6.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(WI: Work Instruction) 
  รหัสเอกสารวิธีปฏิบัติงานไดแก                       WI-AAA-BB-CC/XX 
 
 
AAA คือ หมวดเอกสาร (ตามหองปฏิบัติการ) 
 PRE : หองปฏิบัติการดานความดัน 
BB คือ ลําดับเอกสาร  
 BPM :  
CC คือ รหัสแสดงชนิดเครื่องมือ (01-99) 
XX คือ ลําดับการแกไขครั้งที่ (01-99) 

 ตัวอยาง WI-PRE-BMP-01/00 รหัสเอกสารวิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 
  6.2.4 แบบฟอรม (FM : Form) เอกสารอางอิง (REF: Reference) 
   6.2.4.1 รหัสเอกสารหรือ FM ไดแก              FM-PRE-AAA-BB/XX 
 
 
แสดงหมวดเอกสาร(ตามหองปฏิบัติการ) 
AAA คือ ขอกําหนด :  
 4XX ขอกําหนดทั่วไป 
 5XX ดานโครงสราง 
 6XX ดานทรัพยากร 
 7XX ดานกระบวนการ 
 8XX ดานระบบการบริหาร 
BB คือลําดับเอกสาร (01-99) 
XX คือ ลําดับการแกไขครั้งที่ (01-99) 
 ตัวอยาง FM-PRE-701-01/00 ใบคํารองขอรับบริการ 
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ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่48 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-803 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

   6.2.4.2 รหัสเอกสาร RE และจะถูกขึ้นทะเบียนไวที่ ไดแก    REF-AA-BB-CC/XXX 
 
 
แสดงหมวดเอกสาร 
A คือ แสดงรหัสหมวด (แบงตามหองปฏิบัติการ) : 
 P : เอกสารดานความดัน 
 T : เอกสารดานอุณหภูม ิ
B คือลําดับหอง 
 00 : หองปฏิบัติการ 
 01 : หองปฏิบัติการดานอุณหภูมิ 
CC คือ รหัสประเภทเอกสาร: 
 RE : เอกสารอางอิง 
 ML : คูมือการใชงานเครื่องมือของหองปฏิบัติการ 
 MC : คูมือการใชงานเครื่องมือของหองผูรับบริการ 
 LW : พ.ร.บ. กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวของฯ 
 RW : มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
 OT: เอกสารอางอิงอื่นๆ 
XX ลําดับ (Running Number) (001-999) 
 ตัวอยาง  REF-T-00-RE/001 รหัสเอกสาร คูมือการประเมินตาม มอก.17025-2561 ฉบับแปลความ
เปน ภาษาไทย (G-02) 
  6.2.5 การกําหนดหมายเลขใบบันทึก,ใบขอรองเรียน,ใบคําขอ,ใบทบทวน,ใบแจง,ใบรายงาน 
   6.2.5.1 หมายเลขเอกสารเกี่ยวของผูใหบริการ 
    
  การกําหนดหมายเลขใบตางๆ ไดแก  AAA-BB-CC/XXXX-ZZ 
 
 
AAA คือ ขอกําหนด :  
 4XX ขอกําหนดทั่วไป 
 5XX ดานโครงสราง 
 6XX ดานทรัพยากร 
 7XX ดานกระบวนการ 
 8XX ดานระบบการบริหาร 
BB คือ ลําดับแบบฟอรม FM 
CC คือ ลําดับเอกสาร 
XXXX คือ รหัสหมายเลขผูรับบริการ 
ZZ คือ ลําดับ/ครั้ง ที่ผูรับบริการมาขอใชบริการ 
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ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่49 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-803 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

   6.2.5.2 หมายเลขเอกสารภายใน 
  การกําหนดหมายเลขใบตางๆ ไดแก  AAA-BB-CC 
 
 
AAA คือ ขอกําหนด :  
 5XX ดานโครงสราง 
 6XX ดานทรัพยากร 
BB คือ ลําดับแบบฟอรม FM 
CC คือ ลําดับเอกสาร 
 
  6.2.6 หมายเลขผูรับบริการ 
 การกําหนดหมายเลขผูรับบริการ    AAABBCC 
 
 
AA คือ รหัสจังหวัดที่ตั้งของผูรับบริการ 
 01 จังหวัดราชบุรี 
 02 จังหวัดนครปฐม 
 03 จังหวัดกาญจนบุรี 
 04 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 05 จังหวัดเพชรบุรี 
 06 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 07 จังหวัดสมุทรสาคร 
 08 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 09 จัดหวัดอื่นๆ นอกเขตบริการสุขภาพที่ 5 
BB คือ รหัสประเภทหนวยงาน 
 01 หนวยงานรัฐ 
 99 หนวยงานเอกชน 
CC คือ รหัสลําดับผูรับบริการแบงตามจังหวัด  
 (จัดลําดับการมาขอรับบริการในครั้งแรก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนู
ยส์
นับ
สนุ
นบ
รกิ
าร 

สุข
ภา
พท่ี

 5



ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่50 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-803 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

  6.2.7 การกําหนดรหัสเครื่องมือ 
   6.2.7.1 รหัสเครื่องมือมาตรฐาน 
   รหัสเครื่องไดแก    XXXHSS05AA 
 
 
XXX คือ รหัสหองปฏิบัติการ 
 P______R__E หมายถึง หองปฏิบัตกิารดานความดัน 
 T______M__P หมายถึง หองปฏิบัตกิารดานความดัน  
HSS05 คือรหสัศูนยสนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 5  
AA คือ ลําดับเครื่องมือ 

 
   6.2.7.2 รหัสเครื่องมือของผูรับบริการ 
   รหัสเครื่องไดแก    XAAAAAAXBBX 
 
 
X_____X__X คือ รหัสหองปฏิบัติการ 
 P______R__E หมายถึง หองปฏิบัตกิารดานความดัน 
 T______M__P หมายถึง หองปฏิบัตกิารดานความดัน  
AAAAAA คือรหัสเจาของเครือ่งมอื ตามขอ 6.2.6 
BB คือ ลําดับเครื่องมือ 
 
 6.3 การจัดทํา/การแกไขและออกเอกสาร 

  6.3.1 การจัดทํา/การแกไขและออกเอกสาร 

   6.3.1.1 ผูรองขอจัดทําใบคํารองขอดําเนินการออกเอกสารคุณภาพ (FM-PRE-803-
01/00) หรือใบคํารองขอดําเนินการแกไขเอกสารคุณภาพ (FM-PRE-803-02/00) เสนอตอผูจัดการ
หองปฏิบัติการ 
   6.3.1.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ พิจารณาคํารอง 
   6.3.1.3 หากเปนการออกเอกสารคุณภาพใหมผูควบคุมเอกสาร ดําเนินการกําหนด
รหัสเอกสารตามระบบการกําหนดรหัสเอกสาร และลงรายละเอียดในทะเบียนรายชื่อเอกสารคุณภาพ (FM-
PRE-803-03/00) 
   6.3.1.4 การออกเอกสารใหมใหใสเปนแกไขครั้งที่ 0 แลวหากเปนการแกไขเอกสาร
ใหใสเปนแกไขครั้งที่ถัดไปเปน 1, 2, 3, …ตามลําดับของการแกไขเอกสารครั้งใหม 
   6.3.1.5 หากเห็นดวย ผูจัดการหองปฏิบัติการ แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมคุณภาพหรือ
ผูรับผิดชอบ จัดทําเอกสารตามรูปแบบและโครงสรางเอกสาร 
   6.3.1.6 เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพหรือผูรับผิดชอบ นําเสนอเอกสารยังผูทบทวนตาม 
6.1 เพื่อพิจารนาเอกสารหากอนุมัตสิงตอยังผูจัดการหองปฏิบัติการแตถาไมอนุมัติใหเจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ
หรือผูรับผิดชอบดําเนินการแกไข และนําเสนอยังผูทบทวนอีกครั้ง 
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ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่51 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-803 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

   6.3.1.7 ผูจัดทํา/ผูจัดการหองปฏิบัติการ นําเสนอเอกสารยังผูอนุมัติใชลงนาม 
   6.3.1.8 เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงเอกสารจะตองทําการบงชี้การแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอความในเอกสารโดย ขีดเสนใตขอความโดยผูควบคุมเอกสารบันทึกขอความการแกไขหรือเพิ่มเติมไวในแบบ
บันทึกประวัติแกไขเอกสาร (FM-PRE-803-06/00) และนําเอกสารดังกลาวมาใสไวในหนาแรกของเอกสารที่
แกไข 

   6.3.1.9 ผูจัดการคุณภาพยกเลิกใชเอกสารเกา และจัดเก็บเอกสารฉบับเกาพรอม
ประทับตรา “ยกเลิก"เพื่ออางอิงอยางนอย 3 ป   
   6.3.1.10 ผูควบคุมเอกสารจัดทําเอกสารฉบับสําเนาตามจํานวนผูครอบครองเอกสาร
และระบุหมายเลขสําเนาผูครอบครองเอกสาร ลงในเอกสารโดยหมายเลขผูครอบครองเปนไปตามที่อางอิงใน
ทะเบียนผูครอบครอง (FM-PRE-803-04/00) 
   6.3.1.11 ใหใสคําวา “เอกสารควบคุม” ที่ดานลางเอกสารทุกหนา 
   6.3.1.12 ผูควบคมุเอกสาร จัดเก็บเอกสารตนฉบับ พรอมทั้งใบคํารองโดยมีการบงชี้
และจัดหมวดหมูเอกสาร เอกสารยกเลิกใชเอกสารเกา และจัดเก็บเอกสารฉบับเกาพรอมประทับตรา “ยกเลิก"
เพื่ออางอิงอยางนอย 3 ป  กรณีที่เอกสารควบคุมถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ใหจัดแยกหมวดหมูการ
จัดเก็บและระบุชื่อของเอกสารรวมทั้งรหัสของเอกสารเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและจัดทํา  Password 
เพื่อปองกันการแกไขขอมูล 
 6.4 การแจกจายเอกสารคุณภาพ 

  ผูควบคุมเอกสาร ดําเนินการแจกจายสําเนาเอกสารควบคุมใหแกที่มีรายชื่อในทะเบียนผู
ครอบครองเอกสารคุณภาพ (FM-PRE-803-04/00) จากนั้นลงบันทึกรายละเอียดและใหผูครอบครองเอกสาร
ลงนามรับเอกสารในแบบบันทึกการแจกจายเอกสารคุณภาพ (FM-PRE-803-05/00) ไวดวยหากมีเอกสารฉบับ
เดิม ใหผูควบคุมเอกสารรับเอกสารฉบับเดิมคืนกลับมาดวยทุกครั้ง  

 6.5 การออกเอกสารฉบับไมควบคุม  
  6.5.1 หากมีผูที่มิไดเปนผูถือเอกสารควบคุม มีความตองการขอสําเนาเอกสารคุณภาพ จะตอง
ทําเรื่องรองขอ เอกสารโดยลงรายละเอียดในใบรองขอเอกสารฉบับไมควบคุม (FM-PRE-803-07/00) เสนอตอ
ผูจัดการหองปฏิบัติการ 
  6.5.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ ดําเนินการสงเรื่องการขอเอกสารฉบับไมควบคุม ยังผูจัดทํา/ผู
แกไขเอกสารฉบับดังกลาวเพื่อใหขอคิดเห็น และสงยังผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัต/ิไมอนุมัติ การรองขอ 
  6.5.3 กรณีอนุมัติ ใหผูควบคุมเอกสารจัดทําสําเนาจากเอกสารตนฉบับและใหใสคําวา 
“เอกสารไมควบคุม” ที่ดานลางเอกสารทุกหนาและจัดสงเอกสารใหผูรองขอ 
 6.6 การทําลายเอกสาร 
  6.5.1 ควบคุมเอกสารลงรายละเอียดในแบบบันทึกขอทําลายเอกสารคุณภาพ (FM-PRE-803-
08/00) เสนอตอหัวหนางานพัฒนาฯ เมื่อเลิกใช/ครบระยะเวลาการเก็บ (3 ป) 
  6.5.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัต ิ
  6.5.3 การทําลายเอกสาร จะทําโดยการตัดเอกสารเปนชิ้นๆ เอกสารที่ไมเปนความลับอาจ
นํามาใชไดอีก โดยการขีดครอมหนาที่ใชแลว และใชเฉพาะในหองปฏิบัติการเทานั้น 
 6.7 การทบทวนเอกสาร 
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ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่52 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-803 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

  เอกสารระบบคุณภาพ ตองไดรับการทบทวนเปนประจําตามกําหนดเวลา 1 ครั้งตอป โดย
ผูจัดทํา 
7. บันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 (FM-PRE-803-01/00) ใบคํารองขอดําเนินการออกเอกสารคุณภาพ 
 7.2 (FM-PRE-803-02/00) ใบคํารองขอดําเนินการแกไขเอกสารคุณภาพ  
 7.3 (FM-PRE-803-03/00) ทะเบียนรายชื่อเอกสารคุณภาพ  
 7.4 (FM-PRE-803-04/00) ทะเบียนผูครอบครองเอกสารคุณภาพ 
 7.5 (FM-PRE-803-05/00) แบบบันทึกการแจกจายเอกสารคุณภาพ  
 7.6 (FM-PRE-803-06/00) แบบบันทึกประวัติแกไขเอกสาร 
 7.7 (FM-PRE-803-07/00) ใบรองขอเอกสารฉบับไมควบคุม  
 7.8 (FM-PRE-803-08/00) แบบบันทึกขอทําลายเอกสารคุณภาพ  
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ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่53 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-803 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8.ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการควบคุมบนัทึก ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่54 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-804 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใชในการควบคุมบันทึกขอมูล ใหมีระบบชี้บง รวบรวม ควบคุมการเขาถึงขอมูล การจัดเก็บรักษา
ใหปลอดภัย สะดวกในการหยิบมาใชงาน และการทําลายบันทึกขอมูล ทั้งทางดานการจัดการและวิชาการ 
คํานึงถึงการรักษาสิทธิและความลบัของผูใชบริการตามที่กําหนดไว  
2.  ขอบขาย 
 ขอมูลบันทึกจะครอบคลุมถึง เอกสารซึ่งลงขอมูลตางๆ ในคูมือคุณภาพหองปฏิบัติการสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5บทที่ 8.4 การควบคุมบันทึก 
3.  เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5 บทที่ 4.13 การควบคุม
บันทึก (Control of records) 
4.  นิยาม   
 ผูควบคุมขอมูลบันทึกเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําทะเบียนควบคุมขอมูลบันทึก ตลอดจน
รับผิดชอบเก็บรักษา และทําลายขอมูลบันทึก  
5.  ความรับผิดชอบ 
 5.1 หัวหนาหองปฏิบัติการ รับผิดชอบการจัดทําทะเบียนควบคุมขอมูลบันทึก ตลอดจนรับผิดชอบเก็บ
รักษา และการตรวจสอบและยืนยันการทําลายขอมูลบันทึกในสวนที่เกี่ยวของกับวิชาการเมื่อพิจารณาแลวเห็น
วาขอมูลบันทึกนั้นไมมีความจําเปนตองนํากลับมาใชอีก 
 5.2 ผูจัดการคุณภาพ รับผิดชอบการจัดทําทะเบียนควบคุมขอมูลบันทึก ตลอดจนรับผิดชอบเก็บรักษา 
และการตรวจสอบและยืนยันการทําลายขอมูลบันทึกในสวนที่เกี่ยวของกับระบบบริหารคุณภาพ เมื่อพิจารณา
แลวเห็นวาขอมูลบันทึกนั้นไมมีความจําเปนตองนํากลับมาใชอีก 

6.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 การจัดการ 
  6.1.1 หองปฏิบัติการจะตองมีการมอบหมายบุคลากรภายในเพื่อทําหนาที่เปนผูควบคุมขอมูล
เอกสารของแตละสวนงาน 

  6.1.2 เมื่อหองปฏิบัติการจัดทําขอมูลบันทึกตางๆ ซึ่งหลังจากใชงานเสร็จสิ้นแลวจะตองมีการ
นําขอมูลบันทึกเหลานั้นจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูตรวจทานความถูกตองในการ
ถายโอนเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
  6.1.3 ผูควบคุมเอกสาร ควบคุมการเขาถึงขอมูล มีการกําหนดการเขารหสัของขอมลูในแตละ
ระดับ มทีะเบียนคุมแฟมขอมลูบันทึก (FM-PRE-804-02/00) และทะเบียนคุมตูขอมลูบันทึก (FM-PRE-804-
01/00) 
  6.1.4 จัดเก็บรักษาใหปลอดภัย สะดวกในการหยิบมาใชงาน  
 6.2 การแกไข 
  6.2.1 หากมีขอผิดพลาดใหผูบันทึกขีดเสนเดียวแนวนอนทับขอความเดิม เขียนสิ่งที่ถูกตอง
และเซ็นชื่อกํากับไว  หามใชน้ํายาลบคําผิดหรือยางลบ เพื่อใหเห็นขอความเดิม  
  6.2.2 กรณีขอมูลบันทึกที่เปนอิเล็กทรอนิกสไฟล ใชขีดฆาขอความเดิมแลวพิมพขอความที่
ถูกตองไวบนขอความเดิม 
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ขั้นตอนการควบคุมบนัทึก ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่55 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-804 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

ตัวอยาง 
 
ขอความ 
 6.3 การสํารองขอมูล 
  กรณีเก็บบันทึกทางสื่ออิเล็กทรอนิกส จะทําการบันทึกทุกๆวันโดยผูที่เกี่ยวของกับงานนั้นๆ
เพื่อปองกันการสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 6.4 การทําลาย 
  ผูจัดการวิชาการ/ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการหองปฏิบัติการพิจารณาตรวจสอบขอมูลบันทึก 
หากเล็งเห็นวาขอมูลบันทึกนั้นไมมีความจําเปนตองนํากลับมาใชอีก ใหมอบหมายใหผูควบคุมบันทึก นําขอมูล
บันทึกมาทําลายบันทึกเพื่อใหขอมูลความลับของผูใชบริการมีความปลอดภัย โดยผูจัดการวิชาการ/ผูจัดการ
คุณภาพ/ผูจัดการหองปฏิบัติการลงนามยืนยันในใบขอทําลายบันทึก (FM-PRE-804-03/00) 
7. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-804-01/00 ทะเบียนคุมตูบันทึก 
 7.2 FM-PRE-804-02/00 ทะเบียนควบคุมแฟมขอมูลบันทึก 
 7.3 FM-PRE-804-03/00 แบบใบขอทําลายบันทึก 
8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขอความที่ถูกตอง 
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ขั้นตอนการควบคุมบนัทึก ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่56 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-804 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 
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ขั้นตอนการควบคุมบนัทึก ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่57 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-804 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่58 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-805 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารงานและระบบคุณภาพของปฏิบัติการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ผลกระทบที่ไมตองการหรือไมเปนไปตามขอกําหนดในกิจกรรมของหองปฏิบัติการ และมีการปฏิบัติการปองกนั 
รวมถึงขอบกพรองที่ไดรับการแกไขแลว และมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนอีก 
2. ขอบขาย 
 ใชในการจัดการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับกิจกรรมของหองปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้นจาก
งานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ทั้งดานระบบการบริหารงานและทางดานการดําเนินงานวิชาการ โดยครอบคลุม
ตั้งแตเครื่องมือ อุปกรณของหองปฏบิัติการและเจาหนาที่ของหองปฏิบัติการ 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพของหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5บทที่ 8.5 การ
ดําเนินการระบุความเสี่ยงและโอกาส (Actions to Address Risk and Opportunities) 
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผูจัดการหองปฏิบัติการ มีหนาที่ระบุและคนหาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหองปฏิบัติการทดสอบทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
 4.2 ผูจัดการดานคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการมีหนาที่เริ่มใหมีปฏิบัติการจัดการงานทางดานวิชาการ 

กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการ และมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงใหเปนผู

ทบทวนขอมูลจากกิจกรรมตางๆของการดําเนินงานในระบบการบริหารงาน ทบทวนหรือจัดใหมีการประเมิน

ความเสี่ยงของงาน เพื่อสามารถช้ีบงแนวโนมของการเกิดงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนด 

 4.3 หัวหนาหองปฏิบัติการ และเจาหนาที่หองปฏิบัติการ มีหนาที่ปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ในการบันทึกรายละเอียดของแหลงที่มาและงานที่มีแนวโนมการเกิดสิ่งที่ไมเปนไปตามที่กําหนดและหรืองานที่

จําเปนตองมีการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดการปฏิบัติการตามกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยง 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 ผูจัดการหองปฏิบัติการสํารวจและวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองปฏิบัติการ
ทดสอบที่อาจเปนสาเหตุของปจจัยเสี่ยงหรือเหตุการณเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในหองปฏิบัติการ ตามแบบ
ประเมินความเสี่ยง (FM-PRE-805-01/00) โดย 
  5.1.1 สํารวจความพรอมของสิ่งแวดลอมภายในหองปฏิบัติการ 
  5.1.2 สํารวจ ประเมินความสามารถและความพรอมของผูปฏิบัติงานภายในหองปฏิบัติการ 
  5.1.3 สํารวจความพรอมของเครื่องมือและอปุกรณภายในหองปฏิบัติการทดสอบ 
  5.1.4 สํารวจงบประมาณทีจ่ะใชในการดําเนินงานภายในหองปฏบิัติการ 
  5.1.5 สํารวจความพรอมของคูมอื กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ทีน่ํามาบังคับใชในหองปฏบิัติการ 
 5.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงเพื่อใหครอบคลุม
หองปฏิบัติการ 
 5.3 ผูจัดการหองปฏิบัติการ ระบุเหตุการณเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหองปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่59 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-805 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

 5.4 ผูจัดการดานคุณภาพและผูจัดการวิชาการประเมิน วิเคราะหและจัดลําดับเหตุการณ/ปจจัยเสี่ยง 
โดยประเมินระดับความรุนแรงตาม Risk Matrix ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 Risk Matrix สําหรบัประเมินระดบัของความเสี่ยง 
 
 5.5 ผูจัดการดานคุณภาพและวิชาการเลือกแผนจัดการความเสี่ยงหรือตอบสนองตอความเสี่ยง 
กําหนดกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยง ลด หรือกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากนั้นช้ีแจงและมอบหมายใหบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการทราบ 
 5.6 ตดิตามผลการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงและทบทวนวิธีการ 
7. บันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-805-01/00 แบบประเมินความเสี่ยง 
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่60 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-805 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการปรับปรุง ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่61 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-806 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 

  เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานและระบบบริหารหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  ขอบขาย 

 ใชกับงานที่พบที่ตองการปรับปรุงอันมีผลจากการนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งการ

ปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด จากการการตรวจพบความบกพรองขณะตรวจติดตามคุณภาพ ทั้งภายใน

และภายนอก ขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือหนวยงานอื่น  การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  การ

ทบทวนการบริหาร 

3.  เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 

 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพ QM-PRE-HSS5บทที่ 8.6 การปรับปรุง 

(Improvement) 

4. ความรับผิดชอบ 

 4.1 ผูจัดการหองปฏิบัติการและฝายประชาสัมพันธรวมกันระบุหัวขอที่ตองการปรับปรุงและวาง

แผนการดําเนินการปรับปรุงประจําป 

 4.2 ฝายประชาสัมพันธสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 5.1 ผูจัดการหองปฏิบัติการและฝายประชาสัมพันธสํารวจขอมูลที่เกิดจากผลการดําเนินงาน การใช

นโยบายงานวัตถุประสงคโดยรวม ผลการตรวจประเมิน การปฏิบัติการแกไข การทบทวนการบริการ คําแนะนํา

จากบุคลากร การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะหขอมูลและผลการทดสอบความชํานาญ 

 5.2 ฝายประชาสัมพันธจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการ (FM-PRE-806-01/00) และ

สํารวจความพึงพอใจจากผูรับการบริการ 

 5.3 ผูจัดการหองปฏิบัติการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการรวมกันระบุความตองการ

ปรับปรุง พรอมแนวทางวิธีการปรับปรุงลงแบบบันทึกการปรับปรุง (FM-PRE-806-02/00)  

 5.4 ผูรับผิดชอบในการปรับปรุงดําเนินการปรับปรุงตามแนวทางและบันทึกผลการปรับปรุง 

 5.5 สรุปผลการปรับปรุงปลายป และนําขอการปรับปรุงรวมพิจารณาในการทบทวนการบริหาร 

7. บันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-806-01/00 แบบประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการ 

 7.2 FM-PRE-806-02/00 แบบบันทึกการปรับปรุง 
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ขั้นตอนการปรับปรุง ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่62 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-806 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่63 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-807 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมั่นใจวาหองปฏิบัติการไดกําหนดเปนนโยบายและจัดทําวิธีดําเนินการสําหรับใชในการ
ปฏิบัติการแกไข เมื่อมีผลการตรวจพบการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานไปจากนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน 
รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด และการปฏิบัติการแกไขตองเหมาะสมกับผลกระทบของการ
เบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น พรอมทั้งตองเก็บรักษาบันทึกเพื่อเปนหลักฐาน  

2.  ขอบขาย 
 ใชกับงานที่พบมีผลการตรวจพบการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานไปจากนโยบาย ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด จากการการตรวจพบความบกพรองขณะตรวจ
ติดตามคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก ขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือหนวยงานอื่น  การสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ  การทบทวนการบริหาร 
3.  เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏบิัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพ QM-PRE-HSS5 บทที่ 8.7 การปฏบิัติการ
แกไข (Corrective action) 
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผูจัดการหองปฏิบัติการ/หัวหนาหองปฏิบัติการ/ ผูจัดการฝายวิชาการ และเจาหนาที่
หองปฏิบัติการรับผิดชอบในการเฝาระวัง เมื่อพบการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานไปจากขั้นตอนการดําเนินงาน 
หรือการดําเนินการทางดานวิชาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนดจะตองเสนอเรื่องเพื่อ
พิจารณา 
 4.2 ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการ มีหนาที่ในการพิจารณามอบหมายผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการแกไขและอนุมัติปดใบคํารองที่เหมาะสม  
 4.3 ผูจัดการหองปฏิบัติการ รับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันการปฏิบัติการแกไข 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เมื่อพบวามีผลการตรวจพบการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานไปจากนโยบาย ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ใหผูตรวจพบลงบันทึกในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน
ที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (FM-PRE-807-01/00) และสงยังผูจัดการคุณภาพ 
 5.2 ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการพิจารณาและขึ้นทะเบียนใบคํารองขอดําเนินการแกไขปญหา 
Corrective Action Request (CAR) ตามแบบบันทึกใบคํารอง FM-PRE-807-02/00 และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบที่เหมาะสม 
 5.3 ผูรับผิดชอบวิเคราะหสาเหตุของปญหา ดําเนินการเลือกวิธีการปฏิบัติการแกไขใหถูกตอง 
เหมาะสมกับความรุนแรงและความเสี่ยงของปญหา ประเมินความจําเปนของการดําเนินการที่จะขจัดสาเหตุ
ของการเบี่ยงเบนจากการปฏิบัติงานเพื่อไมใหเกิดซ้ําหรือเกิดในจุดอื่น และนําวิธีการแกไขไปปฏิบัติ พรอมทั้ง
ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัตกิารแกไข 
 5.4 ผูจัดการคุณภาพ มอบหมายใหมีผูตรวจติดตาม ดําเนินการติดตามผลการแกไขและปองกันตาม
ระยะเวลาที่กําหนดใน CAR พรอมทั้งบันทึกผลการติดตามผลลงใน CAR พรอมปรับปรุงแผนความเสี่ยงและ
โอกาส ถาจําเปน 
 5.5 กรณีผลการติดตามมีการประเมินแลววาการแกไขไมมีประสิทธิผล ใหผูจัดการคุณภาพขยายเวลา
ในการแกไขปญหาตามระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อครบกําหนดการขยายระยะเวลาการแกไขปญหาแลว 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่64 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-807 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

หากการแกไขไดรับการประเมินแลววายังคงไมมีประสิทธิผล ผูตรวจติดตามทําการออก CAR ซ้ําสําหรับปญหา
เดิม อาจเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร ถาจําเปน และดําเนินการซ้ําตามขอที่ 5.2 ถึง 5.4 
 5.6 กรณีการติดตามประเมินผล มีประสิทธิผลสามารถกําจัดปญหาและปองกันไมใหเกิดข้ึนอีกผูตรวจ
ติดตาม เสนอผลตรวจติดตามตอผูจัดการคุณภาพ และผูจัดการคุณภาพ อนุมัติผลการแกไขปดสถานะ CAR 
และแจงผูไดรับผลกระทบหรือผูรับบริการ 
 5.7 เมื่อเสรจ็สิ้นกระบวนการใหผูจัดการคุณภาพ ทําการสรปุผลการดําเนินการเขาทีป่ระชุมทบทวน
ประจําป เพือ่ปองกันปญหาในกรณีทีเ่ปนปญหาที่มผีลกระทบกับระบบคุณภาพ และตองเก็บรักษาบันทึกเพื่อ
เปนหลักฐานของขอเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงาน, สาเหต,ุ และการปฏิบัติทีเ่กิดข้ึน พรอมทัง้ผลของการ
ปฏิบัติการแกไขใดๆ 
7. บันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-807-01/00 แบบบันทึกการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 
 7.2 FM-PRE-807-02/00 ใบคํารองปฏิบัติการแกไข 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่65 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-807 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

8.  ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนู
ยส์
นับ
สนุ
นบ
รกิ
าร 

สุข
ภา
พท่ี

 5



ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่66 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-808 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหแตละสวนของระบบคุณภาพไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหมั่นใจวากิจกรรมการ
ทดสอบหรือสอบเทียบตางๆยั งคง เปนไปตามระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการและขอกํ าหนด
มาตรฐาน ISO 17025-2017 และมีการติดตามผลการปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกันตามความ
เหมาะสม 
2. ขอบขาย 
 ใชในการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 3.1 คูมือคุณภาพหองปฏบิัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5บทที่ 8.8 การตรวจ
ติดตามภายใน 
 3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน QP-PRE-807 ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข 
4. นิยาม   
 4.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) หมายถึง การตรวจติดตามในทุกกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการทดสอบหรือสอบเทียบในสวนที่ขอการรับรอง เพื่อใหแตละสวนของระบบคุณภาพไดรับการ
ตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง โดยผูตรวจติดตามเปนบุคลากรภายในหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 5 หรือเปนบุคลากรจากหนวยงานภายนอก เพื่อใหมั่นใจวาระบบคุณภาพไดมีการนําไปปฏิบัติอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4.2 คณะผูตรวจติดตาม (Auditor Team) ประกอบดวยหัวหนาผูตรวจประเมิน (Lead Auditor, LA) 
โดยตรวจติดตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ และผูตรวจติดตามวิชาการ (Technical Auditor, TA) ทําหนาที่
ตรวจติดตามดานวิชาการ 
 4.3 ผูรับการตรวจติดตาม (Audi tee) หมายถึง บุคลากรภายในหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 5 ที่ไดรับการตรวจติดตาม 
 4.4 การตรวจติดตาม Vertical Audit หมายถึง การตรวจติดตามเชิงลึกที่มุงเนนตรวจในทุกในทุก
แงมุมของกระบวนการหรือการดําเนินงานที่พบวาไมเปนไปตามขอกําหนด 
 4.5 การตรวจติดตามเชิงกวาง Horizontal Audit หมายถึง การตรวจติดตามจากกลุมตัวอยาง 
 4.6 ขอบกพรอง หมายถึง การดําเนินการที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว 
 4.7 ขอบกพรองหลัก (Major) หมายถึง การกระทําที่ไมเปนไปตามขอกําหนด มีผลกระทบโดยตรงตอ
คุณภาพและความถูกตองของงาน 
 4.8 ขอบกพรองรอง (Minor) หมายถึง การกระทําที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและมีผลกระทบตอ
คุณภาพของงานแตไมสงผลกระทบถึงความถูกตองของงาน 
 4.9 ขอสังเกต (Observation) หมายถึง ขอเท็จจริงที่พบระหวางการตรวจติดตามโดยสามารถยืนยัน
ดวยขอมูลและหลักฐานที่มีอยู  
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผูจัดการคุณภาพ รับผิดชอบการจัดใหมีกิจกรรมการตรวจติดตาม และเปนผูประสานงานทั้งหมด 
  5.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ เปนผูประเมินคุณสมบัติของผูตรวจติดตาม 
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ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่67 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-808 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในเพื่อติดตามวาระบบคุณภาพที่ใชอยูนั้นมีประสิทธิภาพซึ่งผูทําหนาที่ตรวจติดตามตองผานการ
อบรมหลักสูตรการตรวจติดตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และเปนบุคลากรจาก
งานที่ไมมีสวนเกี่ยวของใดๆกับงานที่ตรวจติดตามทั้งนี้เพื่อใหการตรวจติดตามนั้นเปนกลางและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดการตรวจติดตามนี้จะดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และสามารถจัดใหมีการตรวจติดตามนอกแผนได
ในกรณีตางๆ ตอไปนี้ เชน 
  - เมื่อมีลูกคารองเรียน 
  - เมื่อพบปญหาในการทํางาน 
  - เมื่อพบเครื่องมือ/อุปกรณไมเปนไปตามขอกําหนด 
  - เมื่อพบปญหาซ้ําจากการตรวจติดตามครั้งกอน 
  - และกรณีอื่นๆตามที่ หัวหนาหองปฏิบัติการ เห็นสมควร 
 6.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
  6.1.1 ผูจัดการคุณภาพ สํารวจรายการกิจกรรม จัดทํา, นําไปปฏิบัต ิและธํารงรักษาโปรแกรม
การตรวจติดตาม รวมทั้งความถี่ วิธีการ ความรับผิดชอบ ขอกําหนดการวางแผน และรายงาน ที่ตองนําไป
พิจารณาความสําคัญของกิจกรรมหองปฏิบัติการ ตระหนักโอกาสที่จะกระทบตอหองปฏิบัติการ และผลการ
ตรวจติดตามกอนหนา ในการขอรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
  6.1.2 ผูจัดการคุณภาพ กําหนดวันที่ตรวจติดตามคุณภาพภายใน และคณะผูตรวจติดตาม ซึ่ง
ประกอบดวย ผูทําหนาที่เปนหัวหนาผูตรวจติดตาม และผูทําหนาที่เปนผูตรวจติดตามวิชาการ ในแตละรายการ
สอบเทียบ ทั้งนี้ผูตรวจติดตามวิชาการ จะตองไมเปนหัวหนาหองปฏิบัติการในดานที่ตนตรวจติดตาม กรณีที่
ตองใชผูตรวจติดตามจากภายนอกหัวหนากลุมวิชาการและมาตรฐานฯ เปนผูประสานงาน  
  6.1.3 ผูจัดการคุณภาพเปนผูรับผิดชอบจัดทําแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal 
audit plan) (FM-PRE-808-01/00) ซึ่งบอกถึงผูตรวจติดตามและกลุมงานที่รับการตรวจติดตาม  
  6.1.4 ผูจัดการคุณภาพ เสนอแผนการตรวจติดตามตอผูจัดการหองปฏิบัติการ เพื่ออนุมัติ 
หากมีเหตุจําเปนที่สงผลใหไมสามารถ ดําเนินการตามแผนฯได ผูจัดการหองปฏิบัติการ หรือผูจัดการคุณภาพ
บันทึกเหตุผลความจําเปนลงในแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit plan) (FM-PRE-808-
01/00) 
  6.1.5 ผูจัดการหองปฏิบัติการสรรหาและประเมินคุณสมบัติของผูตรวจติดตามในแตละ
กิจกรรมตาม (FM-PRE-808-07/00) และขึ้นทะเบียนรายชื่อผูตรวจติดตามเพื่อใชเปนขอมูลในปถัดไป (FM-
PRE-808-08/00) 
  6.1.6 ผูจัดการคุณภาพจัดเตรียมเอกสารที่ใชตรวจติดตามใหกับผูตรวจติดตามไดแก คูมือ
คุณภาพ วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับรายการทดสอบที่ขอรับการตรวจติดตามและกําหนดการตรวจติดตาม 
(FM-PRE-808-02) ใหคณะผูตรวจติดตามกอนกําหนดการตรวจติดตามอยางนอย 10 วัน 
  6.1.7 คณะผูติดตามจัดทํา แบบบันทึกผลการตรวจติดตาม (Check List) (FM-PRE-808-
03/00) ในแตละกิจกรรมที่จะทําการตรวจติดตามภายในพรอมกอนการตรวจติดตาม 
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ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่68 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-808 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

6.2 ขั้นตอนการตรวจติดตาม 
  6.2.1 การเปดประชุม (Opening Meeting)  
   6.2.1.1 องคประชุมประกอบดวยคณะผูติดตาม ผูอํานวยการกองวิศวกรรม
การแพทย ผูรับการตรวจติดตามของกลุม/ฝาย ตามรายการทดสอบที่แจงความประสงคขอรับการตรวจติดตาม  
ผูเขาประชุมลงชื่อการเขาประชุม 
   6.2.1.2 หัวหนาผูตรวจติดตาม ชี้แจงวัตถุประสงคของการตรวจติดตาม ผูตรวจ
ติดตามและผูรับการตรวจติดตามของแตละรายการ  
   6.2.1.3 แจงกําหนดการตรวจติดตามอยางเปนทางการ และขอปรึกษากําหนดการ
ตรวจติดตามกับ ผูรับการตรวจติดตาม เพื่อเห็นชอบและดําเนินตามเวลาที่กําหนด 
  6.2.2 การตรวจติดตามดานวิชาการและดานบริหารจัดการ 
   6.2.2.1 ผูตรวจติดตามดําเนินการตรวจติดตาม และบันทึกผลการตรวจติดตามใน
แบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Check List) FM-PRE-808-03/00 
   6.2.2.2 ในกรณีที่พบสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
บันทึกขอบกพรองและจําแนกขอบกพรองเพื่อลําดับความสําคัญของปญหา/ขอบกพรองที่พบ ปฏิบัติการแกไข
ใหสอดคลองกับขนาดและความรุนแรงของปญหา ดังนี้ขอบกพรองสําคัญ (Major) ขอบกพรองยอย (Minor) 
ขอสังเกต (Observation) และดําเนินการเขียนขอบกพรองในการตรวจติดตามคุณภาพภายในพรอมระบุถึง
สาเหตุของขอบกพรองที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ตามแบบฟอรมบันทึก
ขอบกพรองที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (FM-PRE-808-04/00) 
  6.2.3 การปดประชุม (Closing Meeting) 
   6.2.3.1 องคประชุมประกอบดวยคณะเดิมที่เขาประชุมการเปดประชุม (Opening 
Meeting) ผูเขาประชุมลงชื่อการเขาประชุม 
   6.2.3.2 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทําการแจงใหผูรับผิดชอบพื้นที่ที่ถูกตรวจ
ติดตามทราบถึงขอบกพรองที่พบ ลงนามรับทราบเพื่อดําเนินการแกไขและระยะเวลาการแกไข 
   6.2.3.4 ผูตรวจติดตาม และผูถูกตรวจติดตามรวมประชุมปดการตรวจติดตาม ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 6.3 ขั้นตอนการการแกไขขอบกพรอง 
  6.3.1 หัวผูจัดการหองปฏิบัติการ หรือผูจัดการวิชาการ สรุปขอบกพรองที่ไดจากการตรวจ
ติดตามภายใน ตามแบบฟอรมแบบบันทึกขอบกพรองที่ไดจากการตรวจติดตามภายใน (FM-PRE-808-05/00) 
และจัดประชุมเจาหนาที่หองปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนแกไขขอบกพรองที่ไดรับจาการตรวจประเมิน  
  6.3.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ หรือผูจัดการวิชาการและเจาหนาที่หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 
จัดทํารายงานสรุปแนวทางการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามภายใน (FM-PRE-808-06/00) โดย
รายการประกอบดวย แนวทางการแกไข ผูรบัผิดชอบและกําหนดการแลวเสร็จ โดยผูรับผิดชอบบันทึกใบคํารอง
ปฏิบัติการแกไข (FM-PRE-807-01/00) เพื่อเปด CAR 
  6.3.3 ผูจัดการหองปฏิบัติการ หรือผูจัดการคุณภาพ มอบหมายใหมีผูตรวจติดตาม 
ดําเนินการติดตามผลการแกไข และปองกันตามระยะเวลาที่กําหนดใน CAR พรอมทั้งบันทึกผลการติดตามผล
การแกไขและปองกันลงใน CAR  
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ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่69 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-808 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

   - กรณีผลการติดตามประเมินผลไมมีประสิทธิผล ใหผูจัดการหองปฏิบัติการ หรือ
ผูจัดการคุณภาพติดตามผลการแกไขขยายเวลาในการแกไขปญหาตามระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อครบ
กําหนดการขยายระยะเวลาการแกไขปญหาแลว ผลการติดตามประเมินผลไมมีประสิทธิผล ผูตรวจติดตามทํา
การออก CAR ซ้ําสําหรับปญหาเดิม 
   - กรณีการติดตามประเมินผล มีประสิทธิผลสามารถกําจัดปญหาและปองกันไมให
เกิดข้ึนอีกผูตรวจติดตาม เสนอผลตรวจติดตามตอผูจัดการหองปฏิบัติการ หรือผูจัดการคุณภาพ และอนุมัติผล
การแกไขปดสถานะ CAR และแจงในผูตรวจติดตาม Auditor ทราบสถานะแกไข 
  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการใหผูจัดการคุณภาพทําการสรุปผลการดําเนินการเขาที่ประชุม
ทบทวนประจําป เพื่อปองกันปญหาในกรณีที่เปนปญหาที่มีผลกระทบกับระบบคุณภาพ 
หมายเหตุ  : การตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอกใหมีแนวปฏิบัติในการแกไขขอบกพรองตามเอกสารฉบับ
นี ้
7.1 บันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-807-02/00 บันทึกใบคํารองปฏิบัติการแกไข  
 7.2 FM-PRE-808-01/00 แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit plan)  
 7.3 FM-PRE-808-02/00 กําหนดการตรวจติดตาม  
 7.4 FM-PRE-808-03/00 แบบบันทึกผลการตรวจติดตาม (Check List)  
 7.5 FM-PRE-808-04/00 แบบบันทึกขอบกพรองที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 
 7.6 FM-PRE-808-05/00 แบบบันทึกขอบกพรองที่ไดจากการตรวจติดตามภายใน 
 7.7 FM-PRE-808-06/00 แบบบันทึกรายงานสรุปแนวทางการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตาม 
 7.8 FM-PRE-808-07/00 ทะเบียนคุณสมบัติของผูตรวจติดตามในแตละกิจกรรม  
 7.9 FM-PRE-808-08/00 ทะเบียนรายชื่อผูตรวจติดตาม  
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ขั้นตอนการทบทวนการบริหาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่70 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-809 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหหองปฏิบัติการไดมีการทบทวนการบรหิาร และนําไปปรับปรงุพฒันาใหหองปฏิบัติการมีระบบ
บรหิารงานที่มปีระสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ และมผีลการทํางานในระดบัมาตรฐาน และลดความเบี่ยงเบน
ของผลการดําเนินงาน 
2. ขอบขาย 
 2.1 ใชในการควบคุมการบริหารงานหองปฏิบัติการใหเปนไปตามระบบและเปนไปตามระเบียบ
ขอกําหนดมาตรฐาน มอก.17025-2017 
 2.2 ใชในการทบทวนระบบริหารงานภายในหองปฏิบัติการประจําป เพื่อใหหองปฏิบัติการดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ 
 2.3 ใชในการควบคุมการดําเนินงานของเจาหนาที่และผูมสีวนเกี่ยวของภายในหองปฏิบัติงาน 
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 QM-PRE-HSS5 บทที่ 8.9 การทบทวน
การบริหาร 
 4. นิยาม   
 4.1 ความเบี่ยงเบน คือ การดําเนินงานที่ไมเปนไปตามระบบหรือแผนการบริหารงานของ
หองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ 
5. ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผูอํานวยการศูนยสนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 5 (ผูบริหารสูงสุดของหองปฏิบัติการ) จัดการประชุม
เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 
 4.2 ผูจัดการวิชาการ/หัวหนาหองปฏิบัติการ ทํารายงานการประชุม 
 4.3 เจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการทดสอบทั้งหมด 
6. ขั้นตอนดําเนินงาน 
 6.1 ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (ผูบริหารสูงสุด) แตงตั้งผูจัดการหองปฏิบัติการ 
 6.2 ผูจัดการหองปฏิบัติการ กําหนดตําแหนงหนาที่ตางๆภายในหองปฏิบัติการ และมอบหมายหนาที่
โดยตําแหนงผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการวิชาการใหดําเนินการจัดทําเอกสารคูมือคุณภาพและขั้นตอนการ
ดําเนินงานภายในหองปฏิบัติการตามาตรฐาน  
 6.3 ผูจัดการวิชาการดําเนินการจัดทําเอกสารคุณภาพและเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานภายใน
หองปฏิบัติการ โดยปรับปรุงใหเอกสารคุณภาพและขั้นตอนทันสมัยอยูเสมอเปนประจําทุกๆป 
 6.4 เมื่อผูจัดการวิชาการดําเนินการจัดทําเอกสารคุณภาพและขั้นตอนการดําเนินงานเสร็จเรียบรอยให
สงมอบใหผูจัดการหองปฏิบัติการหรือผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เปนผูลงนามอนุมัติการ
ออกเอกสาร 
 6.5 หลังจากผูบริหารหองปฏิบัติการลงนามอนุมัติแลวใหผูจัดการวิชาการประกาศใชเอกสารคุณภาพ
และขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.6 เมื่อเอกสารคุณภาพถูกประกาศใช ใหเจาหนาที่และผูเกี่ยวของภายในหองปฏิบัติการประชุมวาง
แผนการดําเนินงานภายในหองปฏิบัติการประจําป (FM-PRE-809-02/00) ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือ
ตามตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งตามคูมือคุณภาพศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 โดยใหอยูภายใตระบบ
มาตรฐาน ISO 17025-2017 
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ขั้นตอนการทบทวนการบริหาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที ่71 จาก 74 หนา ผูอนุมัต:ิ 

รหัสเอกสาร : QP-PRE-809 (RV.00) วันที่ประกาศใช: 

 

 

 6.7 เจาหนาที่และผูเกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ ดําเนินงานและกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานภายใต
คูมือคุณภาพศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
 6.8 ระหวางดําเนินงานหากพบความเบี่ยงเบนที่ไมเปนไปตามระบบมาตรฐานที่เกิดจากขั้นตอนการ
ดําเนินงานหรือระบบบริหารงานใหผูพบเห็นความเบี่ยงเบนดําเนินระบุความเบี่ยงเบนลงแบบรายงานความ
เบี่ยงเบน (FM-PRE-809-01/00) และแจงใหผูจัดการวิชาการ/ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการหองปฏบิัติการทราบ 
 6.9 หัวหนาหองปฏิบัติการ/ผูจัดการวิชาการ/ผูจัดการคุณภาพ/ผูจัดการหองปฏิบัติการพิจารณาวิธีลด
และปองกันความเบี่ยงเบนโดยดําเนินงานตามขั้นตอนการควบคุมงานที่ไมเปนไปตามที่กําหนด (QP-710) แลว
แจงใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการทราบเพื่อดําเนินการปฏิบัติตามแนวทาง หรือแจงใหผูบริการสูงสุดทราบเพื่อ
ชวยในการดําเนินการแกไข 
 6.10 ผูอํานวยการฯจัดการประชุม ช้ีแจงนโยบายและแนวทางการบรหิารหองปฏิบัติการอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และรวมกันกับเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของหารอืรวมกันพิจารณาถึงการดําเนินงานทีผ่านมาและในอนาคต 
โดยใชเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของดังตอไปนีป้ระกอบการพิจารณา 
  - การทบทวนการบริหารครั้งกอน 
  - ขอรองเรียน 
  - การระบุความเสี่ยง 
  - บันทึกการแกไขขอบกพรอง 
  - บันทึกการตรวจติดตามภายใน 
  - นโยบายและขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ความเบี่ยงเบน 
  - การปรับปรงุ 
  - ความตองการทรัพยาการ 
  - แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 
 6.12 ผูจัดการวิชาการและหัวหนาหองปฏิบัตกิารทําการจดบันทึกรายละเอียดการประชุม ทั้งญัตติการ
ประชุม มติการประชุมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการลงแบบบันทกึการประชุม (FM-PRE-
809-01) 
 6.13 ผูจัดการวิชาการจัดทําสรปุรายงานการประชุม (FM-PRE-809-02) 
 6.14 ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารงานหองปฏิบัติการตามโดยใชสรุปรายงานการประชุมทบทวนการ
บรหิารครัง้ลาสุดประกอบการพฒันาบรหิารงาน 
7. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FM-PRE-809-01/00 แผนการดําเนินงานงานหองปฏิบัติการประจําป 
 7.2 FM-PRE-809-02/00 แบบรายงานความเบี่ยงเบน 
 7.3 FM-PRE-809-03/00 แบบบันทึกการประชุม 
 7.4 FM-PRE-809-04/00 แบบรายงานการประชุม 
8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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