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แก้ไขครั้งที่ 00
หน้ า 1 ของ 2 หน้ า

แนวทางปฏิบัตใิ นการเปลี่ยนผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
จาก ISO 15190:2003 เป็ น ISO 15190:2020
1. ความมุ่งหมาย
เพื่อใช้เป็ นคู่มือกำรปฏิบตั ิ ในกำรดำเนิ นกำรเปลี่ยนผ่ำนกำรรับรองห้องปฏิบัติ ก ำรทำงกำรแพทย์จ ำก
ISO 15190:2003 เป็ น ISO 15190:2020
2. การใช้ งาน
แนวทำงปฏิบตั ิฉบับนี้ใช้สำหรับห้องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์ที่ขอกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO 15190
3. เอกสารอ้างอิง
3.1 ISO 15190:2020 Medical laboratories - Requirements for safety.
4. นิยามและคาย่อ
5. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1 N 07 15 020 นโยบำยและหลัก เกณฑ์กำรรับรองควำมปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์
ตำมมำตรฐำน ISO 15190
5.2 F 07 15 058/01(T) Application form No. 10 Laboratory safety audit checklists regarding to ISO
15190:2020
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ห้องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์ที่ยื่นขอกำรรับรอง ISO 15190 รำยใหม่ โดยมีเอกสำรครบถ้วนก่อนวันที่
31 มีนำคม 2565 หรื อห้องปฏิบตั ิกำรที่ขอต่ออำยุกำรรับรองทีใ่ บรับรองหมดอำยุก่อนวันที่ 31 มีนำคม
2565 สำมำรถเลือกขอรับรอง ISO 15190:2003 หรื อ ISO 15190:2020
6.2 กรณี หำกเลือกขอรับรอง ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติก ำรต้องทำ ISO 15190:2020 Self-assessment
ภำยใน 12 เดื อ นหลังได้รั บ กำรรับ รอง โดยห้ องปฏิ บัติ ก ำรต้อ งจัด ส่ งเอกสำรด้ำนคุ ณ ภำพตำม
แบบฟอร์ม F 07 15 058/01(T) ทั้งนี้สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำรประเมินผล Self-assessment โดย
ควรเป็ นผูต้ รวจประเมินที่ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบตั ิกำรครั้งล่ำสุ ดพิจำรณำ ISO 15190:2020 Selfassessment หำกมีสิ่งที่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ งจะให้เป็ นข้อบกพร่ องหรื อข้อสังเกต และห้องปฏิบัติกำร
ผูจ้ ดั ทำ

ผูร้ ับรอง

ผูอ้ นุมตั ิใช้

(นำงสำวนัฐกำญจน์ ละเอียดดี) (นำยสุ รศักดิ์ หมื่นพล/น.ส.สี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

(น.ส.ภัทรวีร์ สร้อยสังวำลย์)
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แก้ไขครั้งที่ 00
หน้ า 2 ของ 2 หน้ า

ต้องแก้ไขสิ่ งที่พบตำมแบบฟอร์ม F 07 15 038 ตำรำงสรุ ปผลกำรแก้ไขสิ่ งที่ตรวจพบ/ข้อบกพร่ อง/
ข้อสังเกต พร้ อมหลักฐำนภำยใน 30 วัน เมื่อ ผูต้ รวจประเมิน ยอมรับ กำรแก้ไข ผูป้ ระสำนงำนสรุ ป
รำยงำนผลกำรตรวจประเมิน เสนอผูอ้ ำนวยกำรสำนัก มำตรฐำนห้องปฏิบตั ิ กำรเพื่อ พิจำรณำให้ก ำร
รับรอง ISO 15190:2020 หรื อหำกพบว่ำข้อบกพร่ องส่ งผลกระทบต่อระบบคุณ ภำพและกำรแก้ไข
ไม่สำมำรถบรรลุประสิ ทธิผลและเป็ นที่ยอมรับ สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำรจะดำเนินกำรตรวจ
ประเมิน ณ สถำนที่จริ ง (Onsite assessment) แทนกำรทำ Self-assessment
7. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้
8. ประวัติการแก้ไขเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
การเปลี่ยนแปลงเอกสาร
00
เอกสำรใหม่

ผู้จัดทา/ผู้แก้ไข
นัฐกำญจน์ ละเอียดดี

วันทีอ่ อกเอกสาร

รายนามผู้ถือเอกสารควบคุม
1.
2.
3.
4.

ผูจ้ ดั ทำ

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
หัวหน้ำกลุ่มรับรองห้องปฏิบตั กิ ำร
Quality Manager of Laboratory Accreditation
นำงสำวนัฐกำญจน์ ละเอียดดี

ผูร้ ับรอง

รหัส 07 00
รหัส 07 03
รหัส QM 07

ผูอ้ นุมตั ิใช้

(นำงสำวนัฐกำญจน์ ละเอียดดี) (นำยสุ รศักดิ์ หมื่นพล/น.ส.สี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

(น.ส.ภัทรวีร์ สร้อยสังวำลย์)

