
ที่ หองปฏิบัติการ
รายการวิเคราะหที่ถูก

ตรวจประเมิน
คณะผูตรวจประเมิน

ขอบกพรอง
(CAR)

รายละเอียดขอบกพรอง เกณฑตัดสิน รายละเอียด

1 ศพจ.จันทบุรี
(12-13 พ.ค. 59)

Chloramphenicol
Fluoroquinolones

1. นางฉันทนา  แกวตาป (LA)
2. น.ส.พัชรี  ซุนสั้น (AU)

3. น.ส.มณฑิรา  ถาวรยุติการต (AU)
4. นางสุวรรณา  วรสิงห (TA)
5. น.ส.บุณฑริกา  ศิริ (TA)

1 1. ใบขอรับบริการตรวจวิเคราะหสารปฏิชีวนะตกคาง (F-4.4 (3) -
 1/1) ลงวันที่ 19/06/56 จากการตรวจพบในใบขอรับบริการ
เลขที่ จบ AC 74/59 และ จบ AC 75/59 ลงบันทึกขอมูลไม

ครบถวนในสวนของวันที่รับตัวอยาง ซึ่งทั้ง 2 เลขที่ใบขอรับบริการ
ตรวจวิเคราะหสารปฏิชีวนะตกคาง วันที่รับตัวอยาง วันที่ 31 มี.ค. 

2559

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได

2 ศพช.สตูล
(17-19 พ.ค. 59)

Chloramphenicol
Fluoroquinolones

1. นางจุลีรัตน  พรหมสุด (LA)
2. นางจุฑาทิพย  โลกิตสถาพร (AU)

3. น.ส.บุณฑริกา  ศิริ (TA)
4. นางจงกลวรรณ  จันทรใหม (TA)

5. น.ส.จุฑาพร  เมืองรมย (TA)

1 1. การรายงานผลการทดสอบ (ขอ 10) จากการสุมตรวจใบรายงาน
ผลการทดสอบ พบ ใบรายงานผลเลขที่ สต 0093/2559 มีการ
ถายโอนขอมูลผิดพลาดโดยระบุ ใบคํารองเลขที่ 066/2559 วันที่
รับตัวอยาง 11/5/59 ซึ่งไมถูกตอง ขอมูลจริงเปนใบคํารองเลขที่ 

065/2559 และวันที่รับตัวอยาง 4/5/59

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได

3 ศพช.สุราษฎรธานี
(24-25 พ.ค. 59)

Chloramphenicol

Fluoroquinolones

Nitrofurans

Malachite green

1. นางจุลีรัตน  พรหมสุด (LA)
2. น.ส.พัชรี  ซุนสั้น (AU)

3. นางจงกลวรรณ  จันทรใหม (TA)
4. น.ส.จุฑาพร  เมืองรมย (TA)

4 1. อุปกรณและเคร่ืองมือ 
 - เคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ ขาดการระบุผูรับผิดชอบหลักของแต

ละเคร่ืองมือ
 - การทวนสอบเคร่ืองช่ัง พบการทวนสอบเคร่ืองช่ังไมครอบคลุมจุด
ใชงาน เชน ทวนสอบที่ 10 กรัม แตจุดใชงานที่ 1-3 กรัม ควรทวน

สอบที่จุด 1 และ 3 กรัม

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหสารตกคางสังกัด กพช. และ กพจ. ป 2559



ที่ หองปฏิบัติการ
รายการวิเคราะหที่ถูก

ตรวจประเมิน
คณะผูตรวจประเมิน

ขอบกพรอง
(CAR)

รายละเอียดขอบกพรอง เกณฑตัดสิน รายละเอียด

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหสารตกคางสังกัด กพช. และ กพจ. ป 2559

ศพช.สุราษฎรธานี
(ตอ)

2. การจัดการตัวอยาง การจัดเก็บตัวอยางวิเคราะห พบการจัดเก็บ
ตัวอยางรอวิเคราะหและตัวอยางรอจําหนาย มีการจัดเก็บตัวอยางอยู

ในจุดเดียวกัน และไมมีการแบงพื้นที่ในการจัดเก็บที่ชัดเจน

3.วิธีทดสอบ
 - มีการจัดทํา Method Validation แตยังไมครบถวนทั้ง 4 

รายการทดสอบ เนื่องจากยังไมมีขอมูลของ range linear สวน MG
 และ NF ยังไมมีการยืนยันคา LOQ

 - ควรระบุเกณฑมาตรฐานในการรายงานผล เชน ระบุคา Level of
 action ทั้ง 4 รายการทดสอบ

4. การรายงานผลการทดสอบ จากการสุมใบคํารองขอรับบริการ
ตรวจวิเคราะหสารตกคาง ใบคํารองเลขที่ FD-5.8-01 

590382-590390 ไมระบุวิธีการแจงผลใหผูรับบริการทราบ  ใน
กรณีที่ไมสามารถออกใบรายงานผลไดตามวันที่นัดรับผลที่ระบุไวใน

ใบคํารอง

4 ศพช.สงขลา
(6 มิ.ย. 59)

*Oxolinic acid

Nitrofurans

Malachite green

1. น.ส.พัชรี  ซุนสั้น (LA)
2. นางฉันทนา  แกวตาป (AU)
3. น.ส.กิติยา  รักษาชนม (TA)
4. นางดวงพร  คีรีรัตน (TA)

- - ผาน



ที่ หองปฏิบัติการ
รายการวิเคราะหที่ถูก

ตรวจประเมิน
คณะผูตรวจประเมิน

ขอบกพรอง
(CAR)

รายละเอียดขอบกพรอง เกณฑตัดสิน รายละเอียด

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหสารตกคางสังกัด กพช. และ กพจ. ป 2559

5 สวช.
(8 มิ.ย. 59)

Oxytetracycline,
Chlortetracycline,

Tetracycline

1. น.ส.สุภมาส  ไขคํา (LA)
2. นางฉันทนา  แกวตาป (AU)

3. น.ส.พัชรี  ซุนสั้น (AU)
4. น.ส.มณฑิรา  ถาวรยุติการต (AU)

5 1. การทดสอบ Tetracycline และ chlortetracycline ไมพบ
วิธีการทดสอบที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษร และไมพบการทวน

สอบวิธีวิเคราะห

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได

5. น.ส.กิติยา  รักษาชนม (TA)
6. นางดวงพร  คีรีรัตน (TA)
7. น.ส.บุณฑริกา  ศิริ (TA)

2. เทอรโมมิเตอรที่ใชในการทวนสอบการใชงานของตูเย็นและตูแช
แข็ง ไมพบการสอบเทียบหรือทวนสอบจากเทอรโมมิเตอรที่ผานการ

สอบเทียบ

3. พบ Volumetric flask ขนาด 50 ml Class A ที่สุมสอบเทียบ 
พบวามีคา Error = 0.11 ml เกินจากคา Tolerance ของเคร่ือง

แกวที่กําหนดไวที่ ±0.06 ml

4. ชุดการทดสอบวิเคราะห เมื่อวันที่ 02/03/2016 ไมพบการทํา
 %Recovery ไมพบการยืนยันผลโครมาโตแกรมในตัวอยางที่สงสัย

วาเปนยา Oxytetracycline ซึ่งเวลาที่ peak ตัวอยาง ออกมาที่เวลา
ใกลเคียงกับ peak std. เชน peak std. มี RT ที่ 5.86 พบ peak 
ตัวอยางออกที่ RT 5.79 ซึ่งยังอยูในเกณฑ ± 1% ของ peak std. 

จึงสมควรทําการยืนยันผลการทดสอบ

5. พบวิธีการทดสอบ Oxytetracycline (T-oxy) อนุมัติเมื่อ 
สิงหาคม 2557 ไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน คือ การคิด %

recovery, การเตรียม Std. Calibration Curve และการคํานวณผล



ที่ หองปฏิบัติการ
รายการวิเคราะหที่ถูก

ตรวจประเมิน
คณะผูตรวจประเมิน

ขอบกพรอง
(CAR)

รายละเอียดขอบกพรอง เกณฑตัดสิน รายละเอียด

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหสารตกคางสังกัด กพช. และ กพจ. ป 2559

6 ศพช.นครศรีธรรมราช
(9-10 มิ.ย. 59)

Oxolinic acid

Oxytetracycline

Chlortetracycline

Tetracycline

1. น.ส.สุภมาส  ไขคํา (LA)
2. น.ส.มณฑิรา  ถาวรยุติการต (AU)

3. น.ส.บุณฑริกา  ศิริ (TA)
4. น.ส.อณัญญา  ไมแกว (TA)
5. น.ส.กุภากร  พรพล (TA)

3 1. พบวา Buffer Standard pH 4 และ 7 หมดอายุแลว และ
หองปฏิบัติการยังไชในการ Calibrate เคร่ือง pH meter

2. ไมพบวิธีทดสอบ Tetracycline และ Chlortetracycline ซึ่ง
หองปฏิบัติการยังไมไดจัดทําไวเปนลายลักษณอักษร รวมถึงการ

พิสูจนความถูกตองของวิธีการทดสอบ
3. พบ PT Chlortetracycline ที่หองปฏิบัติการเขารวม เมื่อ เม.ย.
 59 มีคา Z-score - 2.31 ยังไมมีการสืบหาสาเหตุและทําการแกไข

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได

7 ศพช.สมุทรสงคราม

(๒๔ มิ.ย. ๕๙)

Chloramphenicol
Fluoroquinolones

1. น.ส.สุภมาส  ไขคํา (LA)
2. นางกัญญารัตน  สุนทรา (AU)
3. น.ส.อัญชลี  คมปฏิภาณ (AU)

4. น.ส.ธัญญลักษณ  เสร็จกิจ (AU)
5. นางเพลินจิตต  ไวยโภคา (TA)
6. น.ส.ชณภา จิตประสงค (OB)
7. น.ส.ศมน ศรีตาแสน (OB)

1 1. ไมพบบันทึกการเตรียมสารละลาย เชน Rincing Buffer และ 
Dilution Buffer ที่มากับชุดทดสอบ CAP, FRQ ในแบบฟอรม 

FW-QC-04- 1 ก.ค. 58

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได

8 ศูนยฯคุงกระเบน
(4-5 ก.ค. 59)

*Oxolinic acid

Oxytetracycline

Nitrofurans

Malachite green

1. น.ส.สุภมาส  ไขคํา (LA)
2. น.ส.มณฑิรา ถาวรยุติการต (AU)
3. น.ส.วีรวรรณ  ชินอักษร (AU)

4. น.ส.ธัญญลักษณ  เสร็จกิจ (AU)
5. น.ส.รุงทิวา  แพงมี (TA)

6. นางจีรวรรณ  ศรีทองช่ืน (TA)
7. นางสาคร  ปทถาพงษ  (OB)

2 1. หองปฏิบัติการมีการใช pH buffer ที่หมดอายุในการทวนสอบ
เคร่ืองวัด pH และลงบันทึกการใชเคร่ืองไมครบถวน เชน วันที่ 3 

พ.ค. 59 ไมมีการบันทึกการใชเคร่ืองวัด pH ในการเตรียม mobile 
phase ของรายการทดสอบ Tetracycline group

2 : พบรายงานผลการทดสอบ เลขที่ 273/ลว. 4 พ.ค. 59 
หองปฏิบัติการไดรายงานผลคา OTC ที่มาจากการตรวจสอบยืนยัน

ผลที่มีคา %RPD เกิน 10%

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได



ที่ หองปฏิบัติการ
รายการวิเคราะหที่ถูก

ตรวจประเมิน
คณะผูตรวจประเมิน

ขอบกพรอง
(CAR)

รายละเอียดขอบกพรอง เกณฑตัดสิน รายละเอียด

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหสารตกคางสังกัด กพช. และ กพจ. ป 2559

9 สอช.
(6 ก.ค. 59)

Nitrofurans
Malachite green

1. น.ส.สุภมาส  ไขคํา (LA)
2. น.ส.มณฑิรา ถาวรยุติการต (AU)
3. น.ส.วีรวรรณ  ชินอักษร (AU)

4. น.ส.ธัญญลักษณ  เสร็จกิจ (AU)

3 1. ไมมีบันทึกการฝกอบรมของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ 1 คน กอน
มอบหมายงาน

2. ใช buffer std หมดอายุ ที่ใชทวนสอบเคร่ือง pH-meter และ
ไมทิ้งสารละลายบัฟเฟอรที่ใชงานเสร็จแลว

3. อางน้ําควบคุมอุณหภูมิไมมีการสอบเทียบและไมทําความสะอาด
เคร่ือง

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได

10 ศพช.ฉะเชิงเทรา
(7 ก.ค. 59)

Oxolinic acid
Oxytetracycline

Tetracycline
Chlortetracycline

1. น.ส.สุภมาส  ไขคํา (LA)
2. น.ส.มณฑิรา ถาวรยุติการต (AU)
3. น.ส.วีรวรรณ  ชินอักษร (AU)

4. น.ส.ธัญญลักษณ  เสร็จกิจ (AU)

5 1. การจัดการตัวอยาง พบวาไมดําเนินการตาม QP-5.8-01 ขอ 
5.1.1 เจาหนาที่รับตัวอยางพรอมใบขอรับบริการตรวจสารตกคาง 

พบวา วันที่ 24/05/59 มีตัวอยาง แตไมมีใบขอรับตัวอยางขอ
บริการสารตกคาง ทําใหไมสามารถบงช้ีตัวอยาง และสืบยอนกลับได

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได และให
เพิ่มสมรรถนะบุคลากรให

ตอเนื่อง

2. ใช buffer standard ที่หมดอายุแลว และไมเปน standard 
grade ดวย เคร่ือง pH meter สอบเทียบลาสุด 2009

3. ไมพบบันทึกน้ําหนักตัวอยาง ในการวิเคราะห Oxolinic acid, 
Oxytetracycline และ กลุม TC

4. ไมมีบันทึกการทวนสอบอุณหภูมิตั้งแต วันที่ 16/06/59 ของตู
แชแข็ง FRE-01

5. ผลการทํา PT รายการ tetracycline และ chlortetracycline 
ไมผานการยอมรับ และไมพบการปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง



ที่ หองปฏิบัติการ
รายการวิเคราะหที่ถูก

ตรวจประเมิน
คณะผูตรวจประเมิน

ขอบกพรอง
(CAR)

รายละเอียดขอบกพรอง เกณฑตัดสิน รายละเอียด

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหสารตกคางสังกัด กพช. และ กพจ. ป 2559

11 ศพจ.สุพรรณบุรี
(14-15 ก.ค. 59)

*Oxolinic acid
*Oxytetracycline

*Chloramphenicol
Fluoroquinolones

Nitrofurans
Malachite green

1. น.ส.สุภมาส  ไขคํา (LA)
2. นางจุฑาทิพย  โลกิตสถาพร (AU)

3. น.ส.นงลักษณ  สําราญราษฎร (TA)
4. นายปานปณณ วรนุช (OB)

5. น.ส.ชณภา จิตประสงค (OB)

2 1. ทางหองปฏิบัติการยังไมไดจัดทําวิธีการทดสอบ 
Fluoroquinolones ของหองปฏิบัติการ โดยปจจุบันยังใชวิธี

ทดสอบของหองปฏิบัติการอ่ืน (ขอ 7.2 วิธีทดสอบ)
2. ทางหองปฏิบัติการยังไมไดดําเนินการทดสอบความใชไดของ

วิธีการวิเคราะห Malachite green , Fluoroquinolone (ขอ 7.2 
วิธีทดสอบ)

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได

12 สวจ.
(21-22 ก.ค. 59)

*Oxolinic acid

*Oxytetracycline

Chloramphenicol

*Fluoroquinolones

Nitrofurans

Malachite green

1. น.ส.สุภมาส  ไขคํา (LA)
2. นางจีรวรรณ  ศรีทองช่ืน (TA)

3. น.ส.บุณฑริกา ศิริ (TA)  
4. นายธนพล ปนดี (OB)

5. นางสาคร  ปทถาพงษ (OB)

7 (ISO/IEC
17025)

1. รายงานผลการทดสอบ ออกผลการทดสอบไมตรงกับขอมูลการ
วิเคราะหของ Fluoroquinolones วันที่ทดสอบ 18 มิ.ย. 58 (ขอ 

5.10.1)
2. พบวาหองปฏิบัติการมีผลการทดสอบ Fluoroquinolones เกิน
ชวงการทดสอบ แตยังไมพบการจัดทําข้ันตอนการเจือจางตัวอยาง 

(ขอ 5.4.4 (J))
3. พบวาเกณฑการประเมินผลการสอบเทียบ Auto-pipette และ 
Volumetric flask ยังไมถูกตอง โดยหองปฏิบัติการขาดการประเมิน

ใหครบถวนและถูกตองตามเอกสารอางอิง (ขอ 5.5.2)
4. พบการตรวจสอบคา Accuracy และ Precision ของการ

ตรวจสอบความใชไดของวิธีที่ทดสอบ Fluoroquinolones ที่ความ
เขมขน 10 ng/g และ 15 ng/g ยังไมถูกตอง มีคา Response เกิน
ชวงการทดสอบของชุดทดสอบที่ใชงาน (ขอ 5.4.5.3 หมายเหตุ 3 )

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได และให
เพิ่มสมรรถนะบุคลากรให

ตอเนื่อง



ที่ หองปฏิบัติการ
รายการวิเคราะหที่ถูก

ตรวจประเมิน
คณะผูตรวจประเมิน

ขอบกพรอง
(CAR)

รายละเอียดขอบกพรอง เกณฑตัดสิน รายละเอียด

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหสารตกคางสังกัด กพช. และ กพจ. ป 2559

สวจ. (ตอ) 5. การรับตัวอยางจากตูใสตัวอยางเตรียมทดสอบ ไมมีการลงช่ือผู
เบิกตัวอยาง, วันที่/เวลา ที่เบิก (ขอ5.8.2)

6. มีการเก็บสารมาตรฐานไวรวมกับตูเก็บตัวอยางเตรียมทดสอบโดย
ไมแยกเปนสัดสวน (ขอ 5.8.4)

7. พบวาการลงบันทึกตัวอยางทดสอบ ไมลงบันทึกทันทีที่ปฏิบัติงาน
 (ขอ 4.12.2.2)

3 (GLP) 1. การตรวจสอบความถูกตองของวิธีทดสอบ Chloramphenicol 
พบวาตัวอยาง Sample Blank มีคาสารที่ตองการวิเคราะห แต

หองปฏิบัติการไมนํามาใชในการคิดคา LOD และ LOQ (+3sd

และ +10sd)

2. ไมมีการสอบเทียบอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ และเทอรโมมิเตอรที่
ใชทวนสอบยังไมไดรับการสอบเทียบ

3. ไมมีรายงานการตรวจสอบความใชไดของวิธีการทดสอบไนโตรฟว
แรนส และ มาลาไคทกรีน

13 ศพช.สมุทรสาคร
(8 ส.ค. 59)

*Oxolinic acid
Oxytetracycline

Nitrofurans
Malachite green

1. นางจุลีรัตน  พรหมสุด (LA)
2. นางภมรพรรณ  ฉัตรภูมิ (TA)
3. น.ส.วิภาวดี  ขําเขียว (TA)

4. นางอาภรณ  เทพพานิช (TA)
5. นางเพลินจิตต  ไวยโภคา (TA)

6. น.ส.บุณฑริกา ศิริ (TA)

1 1. การควบคุมบันทึก พบการบันทึกขอมูลในแบบฟอรมตางๆที่ไม
ถูกตอง ไมสมบูรณ และมีการแกไขที่ไมถูกตองเชน

- เอกสาร F-404-02 เลขที่คํารอง 186/2559 ไมมีการกรอก
ขอมูล เลขทะเบียนฟารม โดยเวนวางไมกรอกขอมูล

ผาน ยังคงการแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได

- เอกสาร F-404-02 เลขที่คํารอง 055-066/2559 มีการขีดฆา
ขอความแตไมลงนามกํากับ



ที่ หองปฏิบัติการ
รายการวิเคราะหที่ถูก

ตรวจประเมิน
คณะผูตรวจประเมิน

ขอบกพรอง
(CAR)

รายละเอียดขอบกพรอง เกณฑตัดสิน รายละเอียด

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหสารตกคางสังกัด กพช. และ กพจ. ป 2559

ศพช.สมุทรสาคร (ตอ) - เอกสาร F-404-02 เลขที่ 032/2559 , 035/2559 ไมระบุ
ชนิดของตัวอยาง

- เอกสาร F-508-03 ขอมูลวันที่ 06/11/58 ไมพบลายเซ็นตผู
ถายโอนผลการทดสอบ

- เอกสาร F-508-02 ขอมูลวันที่ 02/03/59 ไมมีผูลงนามในใบ
รายงานผล

- ช่ือของเอกสาร F-505-RE-01 ระบุช่ือวา "สมุดจดการใชงาน
ตูเย็น/ตูแช"

- เอกสาร F-406-02 ของสาร Buffer solution pH 4.1 กรอก
ขอมูลวันที่หมดเปน "-"


