การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
The analysis factor affected the duration of corrective action time of the laboratory accreditation
for health products accordance with the ISO/IEC 17025:2005
ปิยะวรรณ ชัยณรงค์เกื้อกูล สุธน วงษ์ชีรี เสาวนีย์ อารมณ์สุข อวิรทุ ธ์ เขจรนิตย์ สุรยี ์รัตน์ พุ่มสุข สกุลรัตน์ สาวะโห ชาญฤทธิ์ สัพพัญญู นารีรัตน์ แซ่ลมิ้ สุวรรณ ชื่นใจ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000

บทคัดย่อ

ผลการศึกษา

สานัก มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานให้การรับ รองห้องปฏิบัติการด้า นสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025:2005 ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติที่ผ่านการรับรองจานวนทั้งสิ้น 251 แห่ง [5] การแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน
เป็นขั้นตอนสาคัญของกระบวนการรับรอง การทบทวนข้อมูลย้อนหลังพบว่าห้องปฏิบัติการใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องแตกต่างกัน
มาก การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก
รายงานผลตรวจประเมิน ห้อ งปฏิบัติก าร ในปี 2557 ทั้ง หมด 122 แห่ง ใช้ส ถิติถ ดถอยโลจิส ติก พหุคูณ คิด ระยะเวลาการแก้ไ ข
ข้อบกพร่องเฉลี่ย 105 วัน ห้องปฏิบัติการที่แก้ไขข้อบกพร่องเกินกาหนด มีจานวน 57 แห่ง (46.72%) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลพื้นฐานห้องปฏิบัติการกับข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินที่มีผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง มีจานวน 4 ปัจจัย
ที่มีนัยสาคัญ โดย Odd Ratio (OR) มีค่า p-value น้อยกว่า 0.05 ดังนี้ ข้อ 4.2 ระบบบริหารงาน (OR=3.23, p-value 0.002)
ข้อ 4.3 การควบคุมเอกสาร (OR=4.55, p-value 0.0003) ข้อ 5.6 การสอบกลับได้ของการวัด (OR=2.84, p-value 0.0113)
และ ข้อ 5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ (OR=2.81, p-value 0.0066) ตามลาดับ ห้องปฏิบัติการสามารถนาข้อมูลดังกล่าว
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงระบบเพื่อลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง และยังธารง
รักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

บทนา
ส านัก มาตรฐานห้อ งปฏิบ ัติก าร กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ เป็น องค์ก รรับ รองความสามารถห้อ งปฏิบ ัติก ารด้า นการแพทย์แ ละ
สาธารณสุขตามมาตรฐานสากล และมีระบบบริหารคุณภาพการเป็นองค์กรรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17011 ปัจจุบันสานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติให้การรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ทั้งในประเทศและต่างประเทศจานวนทั้งสิ้น
251 แห่ง [5] การรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการเป็นระบบการให้การยอมรับความสามารถการทดสอบ ถือเป็นกลไกสร้างความ
เชื ่อ มั ่น ต่อ ผู ้ใ ช้บ ริก ารห้อ งปฏิบ ัต ิก ารและหน่ว ยงานควบคุม ดูแ ลตามกฎหมาย ช่ว ยลดต้น ทุน ในทางเศรษฐกิจ และเสริม สร้า งขีด
ความสามารถในการแข่ง ขันในเวทีก ารค้า โลก การได้รับ การรับ รองนั้นห้องปฏิบัติก ารต้องดาเนิน การตามมาตรฐานสากล นโยบาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ [3] เป็นการยืนยันถึงการรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล กระบวนการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งในการได้รับการรับรอง หนึ่งในกระบวนการนั้นคือ การแก้ไขข้อบกพร่อง
ของห้องปฏิบัติการ ถือว่าเป็นขั้นตอนหลักสาคัญที่สุดที่จะผ่านการรับรอง ห้องปฏิบัติการใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างแตกต่างกัน
ส่งผลทาให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองช้ากว่ากาหนด จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

วัสดุและวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสรุปรายงานผลตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ในปี 2557 (มกราคม ถึง
พฤศจิกายน) จานวนทั้งหมด 122 แห่ง จานวนข้อบกพร่องและข้อสังเกตที่พบทั้งหมด 1,323 ข้อ แบ่งเป็นด้านระบบบริหารคุณภาพ
ร้อยละ 37.19 ด้ านวิ ชาการร้ อยละ 61.83 และไม่ เป็ นไปตามนโยบาย ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของส านั กมาตรฐานห้ องปฏิบั ติ การ
ร้อยละ 0.98

ข้อบกพร่องด้านวิชาการ พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
1) ข้อกาหนด 5.4 วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธี (Test and calibration methods and
method validation)
2) ข้อกาหนด 5.5 เครื่องมือ (Equipment)
3) ข้อกาหนด 5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบและ
สอบเทียบ (Assuring the quality of test and
calibration results)
4) ข้อกาหนด 5.2 บุคลากร (Personnel)
5) ข้อกาหนด 5.3 สถานที่และภาวะแวดล้อม
(Accommodation and environmental conditions)

จานวนข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ 122 แห่ง

4.3

4.1
4.6

4.13

4.2

ข้อกาหนดด้านระบบบริหาร
Figure 2 : Non-conformities accreditation the Technical requirements of ISO/IEC 17025:2005
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5.5
5.9
5.2 5.3

ข้อกาหนดด้านวิขาการ

จาแนกข้อมูลพื้นฐานของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ได้แก่ ประเภทหน่วยงาน
ประเภทห้องปฏิบัติการ สถานที่ตั้ง ประเภทการตรวจประเมิน และ ประเภทข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน (ข้อกาหนดด้าน
ระบบบริหาร และด้านวิชาการ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง นาข้อมูลทั้ง 5 ปัจจัย วิเคราะห์ด้วยสถิติ
ถดถอยลอจิสติกพหุคูณ (Multiple logistic regression) หาค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นตัวแปรผลลัพธ์ และใช้ปัจจัย
ด้านข้อมูลของพื้นฐานห้องปฏิบัติการร่วมกับปัจจัยประเภทข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินเป็นตัวแปรต้น นาเสนอข้อมูลในรูป
ตารางแสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย/มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน Chi square Odd ratio ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ p-value < 0.05

ผลการศึกษา
ตาราง 1 จาแนกข้อมูลพื้นฐานของห้องปฏิบัตกิ ารที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2005 หาค่าเฉลี่ยระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง

Factor

Mean

SD

95% CI

ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง

105.11

6.74

91.75 - 18.45

ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องเฉลี่ย 105 วัน (%)
เกิน 105 วัน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 105 วัน

ปัจจัย

ตาราง 2 วิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลสัมพันธ์พื้นฐานของห้องปฏิบัติการที่มีผลต่อ
ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง

จานวน (%)

ประเภทหน่วยงาน
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
สถานที่ตั้ง
- กรุงเทพมหานคร
- ปริมณฑลและต่างจังหวัด
ประเภทห้องปฏิบัติการ
- อาหาร
- ยา เครื่องสาอาง สมุนไพร และอื่นๆ
ประเภทการตรวจประเมิน
- ขอการรับรองใหม่
- ต่ออายุ/ขยายขอบข่าย/เฝ้าระวัง
ประเภทข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน
- ข้อกาหนด 4.1-4.15 (ด้านระบบบริหาร)
พบข้อบกพร่อง
ไม่พบข้อบกพร่อง
- ข้อกาหนด 5.1 -5.10 (ด้านวิชาการ)
พบข้อบกพร่อง
ไม่พบข้อบกพร่อง
- นโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ (R, N และ G)
พบข้อบกพร่อง
ไม่พบข้อบกพร่อง

ปัจจัย
39 (31.97)
83 (68.03)

57 (46.72)
65 (53.28)

จาแนกข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนามา
เปรี ย บเที ย บกั บ
ระยะเวลาเฉลี่ ย ของการแก้ ไ ข
ข้ อ บกพร่ อ ง (105 วั น )
พบห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ แ ก้ ไ ข
ข้ อ บกพร่ อ งเกิ น กาหนด
มี จานวน 57 แห่ ง (46.72%)
ดั ง แสดงตาราง 1

30 (24.59)
92 (75.41)
75 (61.48)
47 (38.52)
14 (11.48)
108 (88.52)

108 (88.52)
14 (11.48)
118 (96.72)
4 (3.28)

12 (9.84)
110 (90.16)

ปัจจัย

จานวน (%)

(>105 วัน)
57 แห่ง
(46.72%)
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ปัจจัย

p-value

ประเภทข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน (ข้อกาหนด 4.1 - 4.15 ด้านระบบ
บริหาร พบ 4 ข้อ)
พบ NC 23 (18.85) 7 (30.43) 16 (69.57) 0.015 *
ข้อกาหนด 4.2
ระบบการบริหารงาน ไม่พบ NC 99 (81.15) 58 (58.59) 41 (41.41)
พบ NC 80 (65.57) 33 (41.25) 47 (58.75) 0.0001 *
ข้อกาหนด 4.3
การควบคุมเอกสาร ไม่พบ NC 42 (34.43) 32 (76.19) 10 (23.81)
พบ NC
ข้อกาหนด 4.10
11 9.02)
3 (27.27) 8 (72.73) 0.070 *
ไม่พบ NC 111 (90.98) 62 (55.86) 49 (44.14)
การปรับปรุง
พบ NC 22 (18.03) 8 (36.36) 14 (63.64) 0.079 *
ข้อกาหนด 4.15
ไม่พบ NC 100 (81.97) 57 (57.00) 43 (43.00)
การทบทวนการ
บริหาร
ประเภทข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน (ข้อกาหนด 5.1 - 5.10 ด้านวิชาการ
พบ 4 ข้อ)
พบ NC 39 (31.97) 14 (35.90) 25 (64.10) 0.008 *
ข้อกาหนด 5.6
ความสอบกลับได้ ไม่พบ NC 83 (68.03) 51 (61.45) 32 (38.55)
ของ การวัด
ข้อกาหนด 5.7
การชักตัวอย่าง
ข้อกาหนด 5.9
การประกันคุณภาพ
ผลการทดสอบและ
สอบเทียบ

พบ NC

5 (4.10)
ไม่พบ NC 117 (95.90)
พบ NC 65 (53.28)
ไม่พบ NC 57 (46.72)

60 (51.28) 57 (48.72)
5 (100.00)
0 (0)
38 (66.67) 19 (33.33)
27 (41.54) 38 (58.46)

p-value
0.489

20 (51.28)
37 (44.58)
0.994
14 (46.67)
43 (46.74)
0.270
38 (50.57)
19 (40.43)
0.162
9 (64.29)
48 (44.44)

ตารางที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยสัมพันธ์ของประเภทข้อบกพร่องที่ได้รับ
จากการตรวจประเมินที่มีผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
การวิเคราะห์ ด้วยสถิติการถดถอยลอจีสติก (Logistic Regression)
Odd ratio และ ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ตาราง 3 วิเคราะห์ปัจจัยสัมพันธ์ประเภทข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน
ที่มีผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง
(≤105 วัน)
65 แห่ง
(53.28%)

(>105 วัน)
57 แห่ง
(46.72%)

(* ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง p-value < 0.05)

0.032 *
0.006 *

ข้อกาหนด 4.2
ระบบการบริหารงาน
ข้อกาหนด 4.3
การควบคุมเอกสาร
ข้อกาหนด 4.10
การปรับปรุง
ข้อกาหนด 4.15
การทบทวนการบริหาร
ข้อกาหนด 5.6
ความสอบกลับได้ของการวัด
ข้อกาหนด 5.7
การชักตัวอย่าง
ข้อกาหนด 5.9
การประกันคุณภาพผลการ
ทดสอบและสอบเทียบ

Odds
ratio

95% CI
Conf. Interval
(Min - Max)

p-value

3.23

1.24 - 8.35

0.0199 *

4.55

1.99 - 10.40

0.0003 *

3.37

0.91 - 12.32

0.1112

2.31

0.91 - 5.89

0.0999

2.84

1.30 - 6.21

0.0113 *

0

0 - 0.83

0.06

2.81

1.34 - 5.86

0.0066 *

(* ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง p-value < 0.05)

วิ เ คราะห์ ปัจ จั ย ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกั บ ข้ อ บกพร่ อ งที่
ได้ รั บ จากการตรวจประเมิ น แต่ ล ะ
กลุ่ ม ปั จ จั ย ทั้ ง 5 กลุ่ ม ที่ มี ผ ลต่ อ
ระยะเวลาการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง
อย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ ถ ดถอยลอจิ ส ติ ก พหุ คู ณ และ Odd
ratio (p-value<0.05) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%
พบว่ า มี จานวน 4 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระยะเวลา
การแก้ ไ ขจ้ อ บกพร่ อ งของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ดั ง แสดงตาราง 4

ปัจจัยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
(p-value ≥ 0.05)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คือ
 ประเภทหน่ ว ยงาน
 ประเภทห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
 สถานที่ ตั้ ง
 ประเภทการตรวจประเมิ น

ปัจจัยที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
(p-value<0.05) ที่ระดับ
ความเชือ่ มั่น 95% คือ
คือ ปัจจัยประเภท
ข้อบกพร่องที่ได้รับจากการ
ตรวจประเมิน

วิจารณ์ และ สรุป
การศึกษาในครั้งนี้ได้นาข้อมูลจากสรุปรายงานผลตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการรับรอง ในปี 2557 (มกราคม ถึง พฤศจิกายน) จานวนทั้งหมด 122 แห่ง เพื่อมา
วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องของปฏิบัติการ
พบว่ า ปั จ จั ย ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ ประเภทหน่ ว ยงาน ประเภท
ห้องปฏิบัติการ สถานที่ตั้ง ประเภทการตรวจประเมิน และประเภทข้อบกพร่องที่ได้รับจากการ
ตรวจประเมิน ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ แต่เป็นปัจจัยประเภทข้อบกพร่องที่ได้รับจาก
การตรวจประเมินซึ่งพบในส่วนด้านระบบริหารและด้านวิชาการ จานวน 4 ข้อกาหนด คือ

ทั้ ง 4 ปั จ จั ย นี้ อ าจเป็ น สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระยะเวลาการแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการด้ านสาธารณสุขตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2005 จึงควรให้ความสาคัญกับการดาเนินการตามข้อกาหนดทั้ง
4 ข้อนี้ เพื่อให้ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องลดลง ส่งผลให้ได้รับการรับรองเร็วขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่อให้ค รอบคลุ มปัจ จั ย ที่อาจจะส่ งผลกระทบกั บระยะเวลาการแก้ ไข
ข้ อ บกพร่ อ ง ควรศึ ก ษาปั จ จั ย อื่ น ร่ ว มด้ ว ย อาทิ สาขา/เครื อ ข่ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วัตถุประสงค์การรับรอง (ให้บริการทดสอบ/ประกันคุณภาพภายใน) จานวนรายการ
ทดสอบ ระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง และการส ารวจปั ญ หา/ปั จ จั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง จาก
ห้องปฏิบัติการ โดยทาแบบประเมินสอบถามไปยังแต่ละห้องปฏิบัติการ

ข้อกาหนด 4.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องนานถึง 3.23 เท่า
สาเหตุอาจเกิดการปรับเปลี่ยนตาแหน่งผู้จัดการคุณภาพ บุคลากรมาทาหน้าที่แทนนั้นไม่สามารถดาเนินการได้
ทั น ตามแผนที่ ตั้ ง ไว้ ใ นแต่ ละปี และอี ก หนึ่ ง สาเหตุ คื อ ผู้ บ ริ หารไม่ ไ ด้ ใ ห้ค วามส าคั ญต่ อ ระบบงานรั บ รอง
เท่าที่ควร ซึ่งพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับข้อผูกพันของผู้บริหาร และการสื่อสารให้องค์กรทราบถึงความสาคัญของ
ความเป็นไปตามข้อกาหนดของลูกค้าเช่นเดียวกับการคานึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบ โดยผู้บริหารสูงสุด
ต้อ งมี การสื่ อ สาร ในรูป แบบการประชุ มชี้ แจง หรื อ แจ้ งเวียนให้บุค ลากรตระหนั กถึงความสาคัญของการ
ดาเนินงานตามความต้องการของผู้ใช้บริการและข้อกาหนด [1]
ข้อกาหนด 4.3 การควบคุมเอกสาร ใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องนานถึง 4.55 เท่า สาเหตุ
หลัก คือ มีการกาหนดให้มีการทบทวนเอกสารด้านคุณภาพทุกประเภทอ่างน้อยปีละครั้ง แต่ไม่พบหลักฐาน
การดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงเอกสารไม่มีการชี้บ่งข้อความที่แก้ไข หรือเพิ่มเติมใหม่ไว้ในเอกสาร หรือ
เอกสารแนบตามความเหมาะสม เมื่อเอกสารคุณภาพไม่มีความถูกต้อง ชัดเจน การปฏิบัติตามเอกสารย่อมไม่
ถูกต้องเช่นกัน จึงอาจส่งผลต่อการพบข้อบกพร่องอื่นๆมากกว่าห้องปฏิบัติการทั่วไป [2]
ข้อกาหนด 5.6 การสอบกลับได้ของการวัด ใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องนานถึง 2.84 เท่า
สาเหตุหลัก คือ ห้องปฏิบัติการไม่มีหลักฐาน โปรแกรม หรือตารางบันทึกการสอบเทียบเครื่องมือตามแผนที่
กาหนดไว้ ไม่พบหลักฐานแสดงความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการไม่มีสารมาตรฐาน
อ้างอิง และวัสดุอ้างอิง ซึ่งการสอบเทียบ การจัดซื้อสารมาตรฐานอ้างอิง และวัสดุอ้างอิง อาจต้องใช้ระยะ
เวลานานในการดาเนินการเช่นกัน
ข้อกาหนด 5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ ใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องนานถึง 2.81
เท่ า สาเหตุ ห ลั ก คื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารไม่ เ ข้ า ร่ ว มการทดสอบความช านาญหรื อ เปรี ย บเที ย บผลระหว่ า ง
ห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมขอบข่ายที่ขอการรับรอง ไม่พบหลักฐานการนาข้อมูลควบคุมคุณภาพภายในมา
วิเคราะห์แนวโน้มของการควบคุมคุณภาพภายในการทดสอบ โดยทาเป็น Control Chart เพื่อการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเชิงรุกได้ทันการณ์ ไม่มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหา เมื่อ พบผลการควบคุมคุณภาพอยู่นอก
เกณฑ์การควบคุมคุณภาพภายในที่กาหนดไว้ [2]

สรุป

ปัจ จัย ที่ส่ง ผลกระทบต่อระยะเวลาการแก้ไ ขข้อ บกพร่อ ง คือ ปัจ จัย ประเภท
ข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน จานวน 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1) ข้อกาหนด 4.2 ระบบบริหารงาน (Management system)
(OR = 3.23, p-value 0.002)
2) ข้อกาหนด 4.3 การควบคุมเอกสาร (Document control)
(OR = 4.55, p-value 0.0003)
3) ข้อกาหนด 5.6 การสอบกลับได้ของการวัด (Measurement traceability)
(OR = 2.84, p-value 0.0113)
4) ข้อกาหนด 5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ
(Assuring the quality of test and calibration results)
(OR = 2.81, p-value 0.0066)
ห้องปฏิบัติการสามารถนาข้อมูลดังกล่าว ใช้เ ป็น แนวทางสาหรับ ลดจานวนข้อ บกพร่อ ง เพื่อ
สามารถแก้ปัญ หาได้ทัน ในระยะเวลาที่กาหนด และป้อ งกัน ปัญ หาที่จ ะเกิด ขึ้น อีก ทั้ง เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒ นา ปรับ ปรุง ระบบ จัด การระบบคุณ ภาพของตนเอง และธารง
รัก ษาระบบคุณ ภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในการเตรีย มความพร้อ ม
สาหรับการตรวจประเมินในครั้งถัดไป ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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จานวน (%)

(≤105 วัน)
65 แห่ง
(53.28%)

ประเภทหน่วยงาน
- ภาครัฐ
39 (31.97) 19 (48.72)
- ภาคเอกชน
83 (68.03) 46 (55.42)
สถานที่ตั้ง
- กรุงเทพมหานคร 30 (24.59) 16 (53.33)
- ปริมณฑลและ
92 (75.41) 49 (53.26)
ต่างจังหวัด
ประเภทห้องปฏิบัติการ
- อาหาร
75 (61.48) 37 (49.33)
- ยา เครื่องสาอาง
47 (38.52) 28 (59.57)
และอื่นๆ
ประเภทการตรวจประเมิน
- ขอการรับรองใหม่ 14 (11.48) 5 (35.71)
- ต่ออายุ/ขยาย
108 (88.52) 60 (55.56)
ขอบข่าย/
เฝ้าระวัง

(* ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง p-value < 0.05)
NC = Non-conformities (ข้อบกพร่องด้านบริหารและวิชาการ)

จานวนข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ 122 แห่ง

ข้อบกพร่องด้านระบบบริหารพบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
1) ข้อกาหนด 4.3 การควบคุมเอกสาร (Document control)
2) ข้อกาหนด 4.1 องค์กร (Organization)
3) ข้อกาหนด 4.13 การควบคุมบันทึก (Control of records)
4) ข้อกาหนด 4.6 การจัดซื้อสินค้าและบริการ
(Purchasing services and supplies)
5) ข้อกาหนด 4.2 ระบบการบริหารงาน
(Management system)

Figure 1 : Non-conformities accreditation the management requirements of ISO/IEC 17025:2005

ตาราง 1 จาแนกข้อมูลพื้นฐานของห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 หาค่าเฉลีย่ ระยะเวลาการแก้ไข

