นโยบาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไข

การรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข

จัดทาครั้งที่ 03
กรกฎาคม 2562

แก้ไขล่าสุดวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ประกาศนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

................
กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทาหน้าที่เป็นหน่วยรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ รวมทั้งทาหน้าที่กาหนดและพัฒนามาตรฐาน และกากับ
ดูแลห้องปฏิบัติการให้มีการธารงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางห้องปฏิบัติการที่มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ห้องปฏิบั ติการรั งสี วินิ จ ฉัย ต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒ นาการบริการให้มีระบบคุณภาพมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับและสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการทั้ งแพทย์ พยาบาล และประชาชน จาเป็นต้องพัฒนาระบบการบริการ
ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรวจประเมิน
รวมทั้งสิ่งที่จาเป็นและสาคัญที่สุดคือการพัฒนาและธารงรักษาระบบการบริการนั้นให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข จึ งประกาศนโยบายการรั บรองระบบบริหารคุ ณภาพห้ องปฏิ บั ติการ
รังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard for Diagnostic Radiology Laboratory) เพื่อให้
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทั้งภาครัฐและเอกชน เลือกใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการ และ
ขอการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยยึดถือวิธีปฏิบัติตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุขุม กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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นโยบายการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทาหน้าที่เป็นหน่วยรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งทาหน้าที่กาหนด พัฒนามาตรฐาน และกากับดูแลห้องปฏิบัติการให้มีการธารงรักษาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (Government and People Excellent)
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนิ นการอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้อง
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากหน่วยงาน องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกแห่ง
เพื่อให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองด้วย
กระบวนงานคุณภาพมาตรฐานสากล มีผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เน้นประโยชน์ของ
การรับ รองเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้ องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผ ล คุ้มค่า และยั่งยืน ดังนั้นสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการในฐานะหน่วยรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ต้องธารงรักษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
กระบวนการรับรองไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยังประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพจากห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จึ ง ประกาศนโยบายการด าเนิ น การรั บ รองระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉั ย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และจัดทาข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยฉบับนี้ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งที่
สนใจขอรับการรับรองดาเนินการและถือปฏิบัติต่อไป

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
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ข้อกาหนด และเงื่อนไข
การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
1. ขอบข่ายการรับรอง
รับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดาเนินการวินิจฉัย
ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ โดยวิธีการถ่ายภาพทางรังสี และรายงานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ผู้ป่วย ติดตามการรักษาโรค ควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค ตลอดจนการนาไปใช้เพื่อวางแผนการบริหาร
จัดการด้านนโยบายสุขภาพและการบริการสาธารณสุขของประเทศ

2. เอกสารอ้างอิง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. แนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พิมพ์ครั้งที่ 0.1 นครสวรรค์: โรงพิมพ์ทิศทางการพิมพ์ 2555.

3. นิยามและคาจากัดความ
งานรังสีวินิ จฉัย หมายถึง การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยาตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ.2549
ภาพถ่ายรังสี หมายถึง ภาพของผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้รังสีในการถ่ายภาพ และภาพทางการแพทย์อื่นๆที่
เกิดจากการใช้เครื่องมือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ.
2549 โดยภาพที่ได้อาจจะพิมพ์หรือถ่ายลงบนฟิล์มกระดาษ หรือภาพอิเล็กทรอนิกส์
ห้องตรวจทางรังสี หมายถึง ห้องที่ใช้ตรวจทางรังสีวินิจฉัย
การรับรอง หมายถึง การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยว่าห้องปฏิบัติการมีระบบ
บริหารคุณภาพทั้งด้านบริหารและด้านวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข
และข้ อก าหนดและเงื่ อ นไขการรั บ รองระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพห้ องปฏิ บั ติก ารรัง สี วิ นิจ ฉั ย มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
มาตรฐานระดับประเทศ ที่แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจประเมิน หมายถึง ผู้ทาหน้าที่ตรวจประเมิน (Assessor) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน
และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ พิจารณาเพื่อประเมินผลคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยผู้ ตรวจประเมินที่ผ่านการ
อบรม/มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณ ภาพตามมาตรฐานห้ องปฏิบั ติการรังสี วินิ จฉัย กระทรวงสาธารณสุ ข
จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย หมายถึง ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย ที่มีผลตรวจประเมิน ทุกข้อมีครบถ้วน อีกทั้งระบุโอกาสพัฒนาต่อไปเพื่อให้คุณภาพมีครบถ้วนตามเกณฑ์
ตรวจประเมิน และคณะกรรมการมีมติให้การรับรอง
2

4. คุณสมบัติของห้องปฏิบัติการที่สามารถขอการรับรอง
เป็นห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
นอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสถานพยาบาลเอกชนที่มีสถานที่ปฏิบัติงานถาวรและจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
หรือตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สามารถยื่นขอการรับรองได้ตามความสมัครใจ

5. ข้อกาหนดทั่วไป
5.1 ต้องยินยอมปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข และข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
5.2 ยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมิน เข้าไปในห้องปฏิบัติการ พื้นที่ และเข้าถึงข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ รวมทั้งเอกสารคุณภาพ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
5.3 ระหว่างที่ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
รวมทั้งยินยอมให้สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการติดตามระบบคุณภาพ และคณะผู้ตรวจประเมินเข้าไปตรวจสอบได้
5.4 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
อิสระ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
5.5 ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่ยื่นขอการรับรองยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ตรวจประเมินตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนดไว้และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ข้อกาหนดด้านบริหารคุณภาพและวิชาการ
6.1 ดาเนินการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 02
จานวน 10 หัวข้อ รายละเอียดตามแบบประเมินผล (Checklist) 114 ข้อ ดังนี้
(1) องค์กร และการบริหาร
(2) บุคลากร
(3) เครื่องมือและอุปกรณ์
(4) การประกันคุณภาพ
(5) การควบคุมเอกสาร
(6) สถานที่และสิ่งแวดล้อม
(7) กระบวนการให้บริการทางรังสี
(8) ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ
(9) การรายงานผล
(10) การติดตามภายในและประเมินผล

7. การรับรอง
7.1 การยื่นขอรับรอง ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่จะยื่นขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิ บัติการ
รังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ให้นาส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่ระบุในแบบคาขอรับรองระบบ
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บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (F 0715080) พร้อมไฟล์เอกสารที่
เกี่ยวข้องและแบบตรวจประเมินตนเอง โดยส่งให้สานักมาตรฐานห้องปฏิ บัติการทางไปรษณีย์ หรืออิเล็กทรอนิกส์
หรือช่องทางอื่นที่กาหนดไว้
7.2 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร ข้อมูลที่ยื่นขอรับรอง
และส่งแบบตอบรับโดยมีรายละเอียดตามข้อ 7.3 หากไม่ครบถ้วน ถูกต้อง สานักฯ จะแจ้งยกเลิกคาขอรับรอง
7.3 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กาหนดรหัสลูกค้า และแจ้งอัตราค่าใช้จ่าย โดยห้องปฏิบัติการชาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยตามช่ อ งทางที่ ก าหนด แล้ ว ส่ ง ส าเนาการช าระค่ า ใช้ จ่ า ยไปยั ง ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
mophx.ray@gmail.com
7.4 สานั กมาตรฐานห้องปฏิบั ติการ คัดเลือก ทาบทาม และแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน โดยแจ้งชื่อ
คณะผู้ตรวจประเมิน วันและเวลาที่จะตรวจประเมิน ให้ห้องปฏิบัติการที่จะรับการตรวจประเมินทราบล่วงหน้า
ห้องปฏิบั ติการสามารถปฏิเสธผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งได้ โดยทาหนังสือพร้อมระบุเหตุผล เสน อต่อ
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หากเหตุผลเพียงพอ เช่น conflict of
interest สานักฯ จะทบทวนแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินใหม่
7.5 คณะผู้ ต รวจประเมิ น ตรวจประเมิ น ณ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข ตามวันเวลาที่แจ้ง
7.6 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน แจ้งผลการตรวจประเมิน ได้แก่ โอกาสพัฒนา สิ่งที่ไม่สอดคล้องตาม
ข้อกาหนด (ข้อบกพร่อง) ให้ทราบภายในวันที่ตรวจประเมิน และแจ้งให้ห้องปฏิบัติการแก้ไขภายใน 30 วัน ทั้งนี้
หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้ยื่นขอขยายเวลาการแก้ไขได้อีก 30 วัน โดยใช้แบบฟอร์มขอขยายเวลาการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (F 0715101) หากพ้นกาหนด สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะจาหน่ายเรื่องออกจากระบบและสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายของการขอรับรองทั้งหมดให้ อย่างไรก็ตามห้องปฏิบัติการสามารถยื่นขอการรับ รองได้ใหม่
เมื่อมีความพร้อม โดยต้องชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดอีกครั้ง
7.7 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ลงนามรับทราบผลการตรวจประเมินร่วมกับผู้บริหารสถานพยาบาล
หรือผู้แทน และมอบสาเนารายงานผลตรวจประเมินแก่ห้องปฏิบัติการ (F 0715113)
7.8 หั วหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน จัดส่งรายงานผลตรวจประเมิน (F 0715113) และใบลงทะเบียน
(F 0715108) ซึ่งเป็นเอกสารตัวจริง ไปยังสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และสานักฯจัดทารายงานผลการตรวจ
ประเมินอย่างเป็นทางการให้กับห้องปฏิบัติการ
7.9 ส านั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ประสานและติ ด ตามห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารส่ ง รายงานผลการแก้ ไ ข
ข้อบกพร่อง (F 0715110) เพื่อส่งให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการแก้ไข ตามระยะเวลาที่กาหนด
7.10 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการประสานคณะผู้ตรวจประเมิน ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งผลพิจารณา
การแก้ไขข้อบกพร่องให้แก่ห้องปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่กาหนด
7.11 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการพิจารณา รวบรวม สรุป และนาเสนอผลการตรวจประเมินต่อ
คณะทางานกลั่นกรองฯ เพื่อสรุปผลเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้การรับรอง
7.12 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการรวบรวมรายงานผลการพิจารณาจากคณะทางานกลั่นกรองฯเสนอ
คณะกรรมการฯพิจารณาให้การรับรอง คณะกรรมการฯอาจมีมติให้ห้องปฏิบัติการส่งรายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ
เพิ่มเติม หรืออาจมีมติไม่ให้การรับรอง โดยสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะแจ้งให้ห้องปฏิบัติการทราบเพื่อทา
เรื่องอุทธรณ์
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7.13 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองทาง website สานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7.14 ส านั กมาตรฐานห้ องปฏิบัติการจัดทาใบรับรองเสนอต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม
7.15 ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการรับรองจากคณะกรรมการฯ

8. ข้อปฏิบัติหลังได้รับการรับรอง
8.1 ห้องปฏิบัติการจะต้องรักษาระบบบริหารคุณภาพและวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ตลอดเวลาที่ถือครองใบรับรอง
8.2 ห้องปฏิบัติการสามารถอ้างหรือแสดงว่า เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง แต่ต้องไม่นาผลการ
รับรองไปใช้ในทางที่จะทาให้เกิดความเสียหายหรือทาให้เกิดความเข้าใจผิดในการได้รับการรับรอง
8.3 เมื่อถูกระงับชั่วคราว หรือเพิกถอนการรับรอง ต้องยุติการกล่าวอ้างหรือแสดงโดยวิธีการใด ให้ผู้อื่น
เข้าใจว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
8.4 ห้องปฏิบัติการต้องเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับระบบบริหารคุณ ภาพและวิชาการ รวมทั้งผลการ
ทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบย้อนกลับ
ได้

9. การเฝ้าระวัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดาเนินการตรวจเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพและวิชาการ ในวงรอบ
1 ปี 6 เดือน โดยดาเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธี ดังนี้
9.1 ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพและวิชาการของห้องปฏิบัติการทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความ
เหมาะสม ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
9.2 ตรวจสอบข้อมูลสาคัญที่แสดงให้เห็นการรักษาระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่
- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit)
- มีผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management review)
รวมทั้งห้องปฏิบัติการต้องส่งคารับรองการธารงรักษาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (F 0715138) ที่ลงนามจริงโดยผู้บริหารโรงพยาบาล หรือผู้รับมอบอานาจ

10. การต่ออายุการรับรอง
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จ ะส่ ง หนั ง สื อ ไปยั ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ แจ้ ง ต่ อ อายุ ก ารรั บ รอง
โดยห้องปฏิบัติการต้องยื่นขอต่ออายุใบรับรองอย่างน้อย 120 วันก่อนวันครบกาหนดการรับรอง โดยส่งคาขอ
รับรองและเอกสารประกอบการขอต่ออายุ มายังสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อแต่งตั้งทีมผู้ตรวจประเมิน
ต่อไป หากห้องปฏิบัติการไม่สามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุผลชี้แจง สานักฯจะเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการฯพิจารณาสถานะการรับรองของห้องปฏิบัติการนั้นต่อไป

11. การระงับชั่วคราว การเพิกถอน และการยกเลิกการรับรอง
11.1 การระงับการรับรองชั่วคราว ดาเนินการเมื่อมีเหตุดังนี้
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กรณีห้องปฏิบัติการกระทาการใดที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบ
บริ ห ารคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี วิ นิ จ ฉั ย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ อ านวยการส านั ก มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจะพิจารณาระงับการรับรองชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 60
วัน นับแต่วันที่สานักฯแจ้งห้องปฏิบัติการทราบ และสานักฯ จะระบุสถานะระงับการรับรองชั่วคราวในทะเบี ยน
รายชื่อห้ องปฏิบั ติก ารที่ผ่ านการรั บ รองจนกว่าห้ องปฏิบั ติการจะดาเนินการแก้ไขแล้ ว เสร็จ ตามเงื่อนไข หาก
ห้องปฏิบัติการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ตามเงื่อนไขโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ สานักฯ จะเสนอเรื่องต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนต่อไป
11.2 การเพิกถอนการรับรอง ดาเนินการเมื่อมีเหตุดังนี้
11.2.1 กระทา หรืองดเว้นการกระทาใดที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
11.2.2 ห้องปฏิบัติการที่ถูกระงับการรับรองชั่วคราวในเรื่องเดียวกัน 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี
ที่ได้รับการรับรอง
ส านั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจะเสนอรายชื่ อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก ารกระท าตามข้ า งต้ น ให้
คณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง เมื่อคณะกรรมการมีมติแล้ว สานักฯ จะแจ้งห้องปฏิบัติการ
ทราบ และลบรายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง
11.3 การยกเลิกการรับรอง ดาเนินการเมื่อมีเหตุดังนี้
กรณีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง หากประสงค์ขอยกเลิกการรับรองให้แจ้งความประสงค์ตาม
แบบฟอร์ม F0715100 ต่อสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หรือให้ทาหนังสือต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งคืนใบรับรองแก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการลบ
ร า ย ชื่ อ อ อ ก จ า ก ท ะ เ บี ย น ร า ย ชื่ อ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง ที่ ป ร า ก ฏ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://blqs.dmsc.moph.go.th/

12. การอุทธรณ์
12.1 การอุทธรณ์ต่อข้อตัดสินใดๆ ของกรรมการรับรอง ได้แก่ มีมติไม่รับรอง มีมติให้เพิกถอนการรับรอง
ให้ ยื่ น เป็ น ลายลั กษณ์อั กษรต่ อปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ไม่ เกิ น 120 วัน นั บตั้ งแต่วั นที่ ส านัก มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการแจ้งข้อตัดสินต่อห้องปฏิบัติการ
12.2 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง โดยมีปลั ดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้อานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือผู้แทน ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หัวหน้า
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ เป็นเลขานุการ คาวินิจฉัยผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สิ้นสุด
12.3 ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมยังมีผลการบังคับใช้อยู่

13. คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมาตรฐานระดับประเทศ
แต่งตัง้ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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1. พิจารณาข้อมูลทางระบบบริหารจัดการคุณภาพและด้านวิชาการ เพื่อให้การรับรองห้องปฏิบัติการ
ตามนโยบาย ข้อกาหนด และเงื่อนไขการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
1.1 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1.2 มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข
1.3 มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา
1.4 มาตรฐานระบบตรวจสอบสารพาตกค้างในผักสด/ผลไม้สด
1.5 มาตรฐานห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทางานต่างประเทศ
2. เพิกถอนการรั บ รอง ในกรณี ที่ห้ อ งปฏิบั ติการที่ไ ด้รับ การรั บรองเลิ กประกอบกิจการ เป็น บุคคล
ล้มละลายตามคาสั่งศาล ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรอง ระบบคุณภาพและมาตรฐานที่
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อทาหน้าที่ตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14. อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยการรั บ รองระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ แ ละ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ค่าพิจารณาเอกสาร (กรณีขอใหม่และต่ออายุ)
6,000
บาท ต่อครั้ง
ค่าตรวจประเมิน
ผู้ตรวจประเมินด้านระบบ
1,500
บาท ต่อคนต่อวัน
ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ
1,000
บาท ต่อคนต่อวัน
(ค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักของผู้ตรวจประเมินตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง)
ค่าใบรับรอง กรณีสูญหาย หรือขอเพิ่มเติม
1,000
บาท
หมายเหตุ : 1. อัตราค่าใช้จ่ายนี้ ใช้สาหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่ประสงค์จะขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
2. การยื่นขอรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้ องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในสถานพยาบาล
เดียวกัน ในคราวเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเรียกเก็บค่าขอการรับรอง 6,000 บาทต่อแห่ง แต่จะเรียก
เก็บค่าผู้ตรวจประเมินทั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตามจานวนที่แต่งตั้งให้ตรวจ
ประเมิน

15. อื่นๆ
15.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะแจ้งให้ห้องปฏิบัติการทราบ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
หรือข้อกาหนดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
15.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไม่รับผิดชอบการกระทาใดๆ ของห้องปฏิบัติการ
ที่ได้กระทาไปโดยไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อกาหนด และเงื่อนไข หรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กาหนดไว้
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ภาคผนวก 1
ขั้นตอนการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
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ภาคผนวก 2
เอกสารประกอบการขอรับรอง กรณีขอรับรองรายใหม่ และต่ออายุการรับรอง
1. แบบคาขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข (F 0715080)
2. แบบข้อมูลจาเพาะเพื่อการขอรับรอง (F 0715126) โดยจัดส่งเป็น MS word
3. ไฟล์เอกสารคุณภาพ รวม 3 เรื่อง โดยจัดส่งเป็น pdf ไปที่ mophx.ray@gmail.com ดังนี้
4.1 สาเนาผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ฉบับ checklist 114 ข้อ โดยมี
รายละเอียดในช่อง "รายละเอียด/หลักฐานที่พบ" และมีการลงนามของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมระบุ
ตาแหน่ง เลขทะเบียน และชื่อหน่วยงานของผู้ตรวจประเมิน (F 0715122) และสรุปผลการตรวจประเมิน (C และ
O)
4.2 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual, QM) หรือเอกสารเรียกชื่ออย่างอื่นที่ใช้อธิบายการ
ดาเนินการตามระบบคุณภาพ
4.3 Service Profile
โดยห้องปฏิบัติการสามารถดาวน์โหลดคู่มือ และแบบฟอร์ม เพื่อขอรับรอง ได้ที่
URL: http://blqs.dmsc.moph.go.th เลือกหัวข้อมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard)
หรือ เข้าถึงโดยตรง URL: http://blqs.dmsc.moph.go.th/page-view/90
ทั้ ง นี้ ส านั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อาจจะขอเอกสาร หรื อ หลั ก ฐานอื่ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาการขอรับรอง เป็นรายกรณี
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ภาคผนวก 3
การประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองทางอินเตอร์เน็ต
การประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองทางอินเตอร์เน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่
เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (http://www.dmsc.moph.go.th)
เลือก “รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง”
หรือไปที่เว็บสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (http://blqs.dmsc.moph.go.th)
เลือก “ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ” และเลือกหัวข้อ”การรับรอง
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ภาคผนวก 4
ตัวอย่างใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข กรณีรายใหม่

กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัตกิ ารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล.............................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................
ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ทีม่ รี ะบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข
และข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข
................................................................................
(.............................................................................)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

................................................................................
(.............................................................................)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ให้ไว้ ณ วันที่..............................................................
หมดอายุ วันที่ ...........................................................

ทะเบียน............../...................
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ภาคผนวก 5
ตัวอย่างใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข กรณีต่ออายุการรับรอง

กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัตกิ ารรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล.............................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................
ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข
และข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข

ต่ออายุการรับรองครั้งที่ .......
................................................................................
(.............................................................................)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

................................................................................
(.............................................................................)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ให้ไว้ ณ วันที่..............................................................
หมดอายุ วันที่ ...........................................................

ทะเบียน............../...................
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ที่ปรึกษา
1. นายแพทย์โอภาส
2. นายแพทย์สมฤกษ์

การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จึงสมาน
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บรรณาธิการ
นางสาวภัทรวีร์

สร้อยสังวาลย์

คณะผู้จัดทา
1. นางสาวเรวดี
2. นายวรรณปรัชญ์

สิริธัญญานนท์
เรืองเดช
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