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ข้ อมูลจำเพำะประกอบกำรตรวจประเมินเพื่อเฝ้ำระวัง







ส่ วนที่ I : ข้ อมูลทั่วไป
1. กำรรับรองห้องปฏิบตั ิกำรตำมมำตรฐำน:  ISO/IEC 17025  ISO 15189  ISO 15190  ISO 22870  ISO 17034
(RMP type No……….(1 ถึง 8 ตำมข้อกำหนด R 07 15 004))  อื่น ๆ ......................
2. เป็ นกำรขอกำรตรวจประเมินเพื่อเฝ้ำระวังร่ วมกับกำรตรวจประเมินประเภทอื่นด้วยหรื อไม่
 ไม่ (เฝ้ำระวังเท่ำนั้น)  ใช่ (วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้ำระวังร่ วมกับกำร  ต่ออำยุใบรับรอง  ขยำยขอบข่ำย อื่น ๆ ...........)
3. ชื่อห้องปฏิบตั ิกำร (ภำษำไทย) ...........................................................................................................................................................
ที่อยู่ห้องปฏิบตั ิกำร (ภำษำไทย) ........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อห้องปฏิบตั ิกำร (ภำษำอังกฤษ) .....................................................................................................................................................
ที่อยู่ห้องปฏิบตั ิกำร (ภำษำอังกฤษ) ...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอำนำจให้ติดต่อประสำนงำนกับสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ชื่อ..................................................................................................ตำแหน่ง......................................................................................
โทรศัพท์....................................โทรสำร.................................มือถือ.......................................E-mail………………………..........
5. ชื่อบุคลำกรสำคัญในระบบคุณภำพ
ชื่อผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด.......................................................................ตำแหน่ง..........................................................................................
ชื่อผูจ้ ดั กำรด้ำนคุณภำพ..............................................................ตำแหน่ง..........................................................................................
โทรศัพท์....................................โทรสำร.................................มือถือ.......................................E-mail……………………………...
ชื่อผูจ้ ดั กำรด้ำนวิชำกำร..............................................................ตำแหน่ง..........................................................................................
โทรศัพท์....................................โทรสำร.................................มือถือ.......................................E-mail……………………………...
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั ิกำร (เฉพำะทำงกำรแพทย์)...................................................................................................
กรณี ห้องปฏิบตั ิกำรมีมำตรฐำนอื่น เช่น ISO 9001, ISO 14000, ISO 14001, ISO 22000 เป็ นต้น
โปรดระบุชื่อผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของแต่ละมำตรฐำน ..............................................................................................................................
ตำแหน่ง.............................................................................................................................................................................................
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 ส่ วนที่ II: ข้อมูลจำเพำะ: รำยกำรทีข่ อรับรองควำมสำมำรถ* (โปรดระบุให้ชดั เจน หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำกกำรได้รับกำรรับรองฯ ครั้งก่อน)
(1)
(2)
ลำดับ สถำนะ
(No.) (Status)

(3)
ชนิดตัวอย่ำง
(Type of
Sample)

(4)
รำยกำรทดสอบ
(Test)

(5)
วิธีทดสอบ
(Method) /รหัส
เอกสำรที่
ห้ องปฏิบัติกำรใช้

(7)
(6)
(8)
หลักกำร วัตถุประสงค์ ปริมำณงำน
ของกำร
ทดสอบ
โดย
ทดสอบ
(Principle)
ประมำณ
(Purpose of (Work load)
หรื อ
the test)
ตัวอย่ ำง/ปี
เทคนิค
(No. of
(Technique)/
เครื่ องมือหลัก
samples /
(Equipment)
year)

(9)
กำรทดสอบ
ควำมชำนำญ
(Proficiency Testing,
PT)

(10)
กำรเปรียบเทียบผล
วิเครำะห์ /ทดสอบ
ระหว่ำงห้ องปฏิบัติกำร
(Interlaboratory
Comparisons)

(11)
กำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำร
ทดสอบ/วิเครำะห์
ภำยในห้ องปฏิบัติกำร
(Intralaboratory
Comparisons)

Matrix : ……………….
Test :………………......
หน่ วยงำนผู้จัด : ……….
วันที่ : ………………….
ผล : (ระบุค่ำที่ได้ เช่ น
z-score)

Matrix : ……………...
Test : ……………
หน่ วยงำนผู้จัด : ……..
วันที่ : ………………..
ผล : (ระบุค่ำที่ได้ )

Matrix : …………….
Test : …………… …..
จำนวนคน : ..................
วันที่ : ………………...
ผล : (ระบุค่ำที่ได้ )

*หมำยเหตุ ใช้ กระดาษแทรก หรื อพิมพ์ ใหม่ ได้
• หมำยเลข 8 หำกไม่ มีตัวอย่ ำงเข้ ำสู่ กระบวนกำรตั้งแต่ กำรรับตัวอย่ำง จนกระทั่งออกรำยงำนผลกำรทดสอบ และตัวอย่ ำงดังกล่ ำวต้ องไม่ ใช่ ตัว อย่ำงที่ใช้ ในกำรประกันคุณภำพ เช่ น กำรเข้ ำร่ วมกำรทดสอบควำม
ชำนำญ (Proficiency Testing) สำนักมำตรฐำนห้ องปฏิบัติกำรจะไม่ รับ ยื่นขอกำรรับรอง
• ห้ องปฏิบัติกำรต้ องเข้ ำร่ วมกำรทดสอบควำมชำนำญในรำยกำรทดสอบที่ขอกำรรับรอง และต้ องจัดทำแผนกำรเข้ ำร่ วมกำรทดสอบควำมชำนำญครอบคลุมขอบข่ ำยที่ขอกำรรับรอง
➢ หมำยเลข 9-11 ต้ องส่ งผลกำรประเมินพร้ อมเอกสำรแนบ กรณีผลกำรประเมินไม่ ผ่ำนเกณฑ์ ให้ แนบหลักฐำนกำรดำเนินกำรแก้ไข
➢ หมำยเลข 10 กำรเปรียบเทียบผลระหว่ำงห้ องปฏิบัติกำร กรณีสมำชิกเกิน 3 แห่ งให้ ระบุชื่อหน่ วยงำนผู้จัดและจำนวนสมำชิกที่เข้ ำร่ วม หำกไม่ เกิน 3 แห่ งให้ ระบุชื่อหน่ วยงำนทั้งหมด
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6. ระบบบริหำร
6.1 วันที่ดำเนินกำรเรื่ องกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยในล่ำสุ ด (Internal Audit)
...............................................................................................................................................................................
6.2 วันที่ดำเนินกำรเรื่ องกำรทบทวนกำรบริ หำรล่ำสุ ด (Management Review)
...............................................................................................................................................................................
6.3 ข้อร้องเรี ยนในรอบปี ที่ผ่ำนมำ (Complaints) จำนวน .............. เรื่ อง ได้แก่
...............................................................................................................................................................................
7. เจ้ ำหน้ ำที่
7.1 ร ำ ย ชื่ อหั วห น้ ำ ห้ อ งปฏิ บั ติ กำร แ ล ะ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ท ดสอ บทุ กขั้ นตอ นของร ำย กำร ที่ ข อรั บ ร อง
(แนบรำยละเอียดประวัติกำรทำงำน)
ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ ง
หน้ ำที่รับผิดชอบ
วุฒิกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์/ปี

7.2 รำยชื่ อผูไ้ ด้รับมอบหมำยให้ลงนำมตรวจสอบใบรำยงำนผลทดสอบแต่ละรำยกำรที่ขอรับรอง ตำแหน่ งและ
ลำยเซ็น พร้อมหลักฐำนแสดงว่ำเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถในรำยกำรทดสอบที่ยื่นขอกำรรับรอง
(Approved Signatory)
รำยกำรทดสอบที่ได้ รับ เลขที่ใบอนุญำต
ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ
ตัวอย่ ำงลำยเซ็น
มอบหมำยให้ ลงนำม ประกอบวิชำชีพ*

* ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ได้แก่ แพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร เป็ นต้น
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8. วัสดุอ้ำงอิง (Reference material) , มำตรฐำนอ้ำงอิง (Reference standard) และเครื่ องมือที่มีผลต่ อกำรทดสอบ
(ต้องทำกำรสอบเทียบ)
(กรอกข้อมูลตำมลำดับ คือ วัสดุอำ้ งอิง, มำตรฐำนอ้ำงอิง และเครื่ องมือทดสอบที่ตอ้ งสอบเทียบ)
ชื่ อวัสดุอ้ำงอิง/
ควำมถี่
วันที่สอบเทียบ
หน่ วยงำนที่
มำตรฐำนอ้ำงอิง/
Lot/Model ผู้รับผิดชอบดูแล
กำรสอบเทียบ
ครั้งล่ำสุ ด
สอบเทียบ
เครื่ องมือ







9. ร ำ ย ชื่ อ เ อ ก ส ำ ร คุ ณ ภ ำพ ( Quality Manual ห รื อ ชื่ อ อย่ ำง อื่ น , SOP ห รื อ QP ห รื อ ชื่ อ อย่ ำ งอื่ น, WI,
WS, F ฯลฯ ตำมมำตรฐำนสำกลที่ ข อกำรรั บ รองฯ) โดยระบุ ร ำยละเอี ย ด ชื่ อ เรื่ อง รหั ส แก้ ไ ขครั้ งที่
วันที่ประกำศใช้ / อนุมตั ิ / มีผลบังคับใช้
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
10. เอกสำรอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้ องกับวิธีทดสอบ (แนบเอกสำรอ้ำงอิงวิธีทดสอบที่ขอกำรรับรอง)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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11. รำยละเอียดจุดเก็บสิ่ งที่ตรวจห้ องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ *สำมำรถพิมพ์ใหม่ หรื อใช้กระดำษแทรกได้
แสดงรำยละเอียดจุดเก็บสิ่ งส่ งตรวจภำยใน, ภำยนอกหน่วยงำน และหน่วยเคลื่อนที่
ลำดับ
ชื่ อหน่ วยงำน
ที่ต้งั
หมำยเหตุ

12. เอกสำรแนบเพิ่มเติม ประกอบกับเอกสำรแนบของข้อ 1. – 12.
❑
❑

1)
2)

❑
❑

3)
4)

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

❑
❑
❑

17)
18)
19)

คู่มือคุณภำพ
ขั้นตอนกำรปฏิบตั งิ ำน/วิธีกำรดำเนินงำน
วิธีปฏิบตั ิงำน
Worksheets / แบบฟอร์ม
คู่มือกำรเก็บตัวอย่ำงที่ระบุสัญญำกับผูร้ ับบริ กำร
รำยชื่อเอกสำรคุณภำพทั้งหมด
สำเนำเอกสำรอ้ำงอิงทุกรำยกำรที่ดรี ับกำรรับรอง
ข้อมูลผลกำรทำ Internal audit
ข้อมูลกำรทำ Management review
ข้อมูลกำรทำ Method validation
ข้อมูลกำรทำ Method verification
ข้อมูลกำรประเมินควำมเป็ นเอกภำพและควำมเป็ นเนื้อเดียวกัน (สำหรับ RMP)
ข้อมูลผลกำรประเมินควำมเสถียรภำพ (สำหรับ RMP)
ข้อมูลผลกำรแสดงลักษณะเฉพำะ (สำหรับ RMP)
ข้อมูลผลกำรทำ Measurement uncertainty
ชุดเอกสำรแนบ และชุด CD/DVD ของไฟล์เอกสำรทั้งหมดที่ยนื่ ขอ ในรู ปแบบของไฟล์ที่สำมำรถอ่ำนได้
ด้วยโปรแกรมและรุ่ นทัว่ ไป ยกเว้นแบบฟอร์มของ สมป. ให้ส่งมำในรู ปแบบของ MS-word
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยง (สำหรับ ISO/IEC 17025:2017)
.......................................................................................................................
....................................................................................................................
ลำยมือชื่อ..................................................................................
ชื่อ – นำมสกุล ผูร้ ับมอบอำนำจ (…………………………………………………)
วันที่ยื่นคำขอ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.) .........................………………….

