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Audit Report 
 
 
DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES 
 
 
Address of Main Location  
 
 
Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Amphoe Muang, Nonthaburi 
11000 
Thailand 
 
 
Standard Audited ISO 9001:2015 
Date of Audit October 19th , 2018 

 
 
 

Disclaimers and Notes 

Number Disclaimer and Notes 

1 The report is confidential between the client and the URS Group of Companies and 
Regulators. Should a client and/or URS wish to circulate to other, non-named parties, then 
consent in writing should be obtained from the stated parties above. 

2 The content of this report has been produced from samples taken during the visit. 

3 If the client does NOT agree with the content of this report, the Client should notify URS 
within 7 working days of receipt of the report. 

4 The audit has been performed in-line with the quotation and the scheme rules and 
regulations - refer to www.urs-holdings.com (Scheme Rules and Regulations) 

5 Cancellation of a planned audit visit may incur a cost if not requested in writing and is less 
than 7 working days before the visit is scheduled - refer to www.urs-holdings.com  

6 If significant changes are made to the management system, scope, location, number of sites 
or ownership, please notify URS in writing as soon as possible. 

7 Please note that Audit Reports are independently reviewed within URS and in the unlikely 
event that the internal reviewer does not agree with the Auditor's recommendations and 
conclusion, URS shall notify you of the outcome. 

8 During the independent review of this report, should the auditor be required to explain further 
his/her audit comments, the content of the audit report and supporting documents may be 
amended. Should any alteration materially affect the outcome of this report, you will be 
advised accordingly. 

 

Client Signature (Optional) Lead Auditor Signature (Optional) 

--- Surachet Wongchalerm 
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1.0 Administration of the Audit Activity and Changes 

AUDIT TEAM members Total 
Hours 
on 
Audit 

Total 
Days on 
Audit 
(nearest 
half 
day) 

Shift(s) 
Audited 

Name of Translator 
if Applicable 

Name of Specialist 
if Applicable 

Surachet Wongchalerm 8.0 1.0 N/A --- --- 

Sunisa Saisoothi 8.0 1.0 N/A --- --- 

Theerayut Kosith 8.0 1.0 N/A --- --- 

Monvipa Panijrum  8.0 1.0 N/A --- --- 

Nipaporn Pongsuwan 8.0 1.0 N/A --- --- 

 

CLIENT CONTACT(s) - Primary  Primary Contact(s) Changed 

คูณธิดารัตน ์ --- 

 

CLIENT FINANCIAL Contact(s) - Currently Financial Contact(s) Changed 

คุณธิดารัตน ์ --- 

 

OTHER ADMINISTRATIVE CHANGES that may be Relevant for the Client Record 

--- 
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2.0 Technical Aspects of the Audit and Changes 

 
 
This section of the Report seeks to identify significant technical or business changes to the Client, that 
may effect the certification scope, the manner in which the audit was conducted, or is to be conducted for 
the future, which may effect the audit duration.    
 
 

2.0.1 The Client's Fundamental Processes: 

The auditor is ONLY defining the Client's Fundamental Processes or Departments that the client refers to 
in their management system (i.e.: functions in the standard such as Management Review, is a 
Management Process and is recorded else where). The auditor may further clarify a Client's fundamental 
process name to aid programme activities e.g.: if reference is made to Manufacture in a general 
engineering company, the auditor may expand its reference by stating Manufacture - cutting, Manufacture 
- Painting. The auditor is responsible for "building" the fundamental processes for the 3 year certification 
programme; as well as showing which fundamental processes have been seen in the individual audit plan 
for this visit.  
 
 

Name of the 
Fundamental 
Process 
or Department 

Name of the 
Fundamental 
Process 
or Department 

Name of the 
Fundamental 
Process 
or Department 

Name of the 
Fundamental 
Process 
or Department 

Fundamental 
Process or 
Department 
CHANGED 
since last Visit 

Management 
Process  

National Control 
Laboratory for 
Biological 
Prodcutrs  

Bureau of 
Radiation and 
Medical Devices 

Reginal Medical 
Sciences Center   

--- 

-- -- -- -- --- 

-- -- -- -- --- 

-- -- -- -- --- 

-- -- -- -- --- 
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2.0.2 The Client's Business Structure - Locations and Shifts 

Client 
Certification 
Structure 

Change in 
Address(es)of 
Certification 
Structure 

Address CHANGES Changes 
in Work 
Pattern 
(e.g.: 
Shifts) 

Shift CHANGES 

Multiple No N/A No N/A 

-- -- --- -- --- 

 

2.0.3 The Client's Scope 

Scope of Certification (refer to relevant Certificate) Scope of Certification - minor CHANGES required 

Administrative Management of Medical and Public 
Health Laboratories Services 

None  

 

3.0 Significant Changes 

Significant changes that have been identified by the auditor during planning activities, or during the audit 
itself, or notified by the client to the auditor, are changes that require additional time to audit. As such, the 
auditor should perform a Special Visit to verify compliance of the changes.  
 
 

Area of Significant Change Applicability Brief Description of Change Estimated 
Duration 
of Special 
Visit 

NEW Location (to be added to 
Certification) 

No --- -- 

A major increase in Employee 
numbers (greater than 45% from 
last visit) 

No --- -- 

Major change in the volume of 
Sales and/or Customers (e.g.: 
over 40% increase since last 
visit) 

No --- -- 

Major Change in applied 
technology/equipment/processes 
(e.g.: hand solder to automatic 
placement of components) 

No --- -- 

Major change in Regulation 
and/or customer requirements 

No --- -- 

Major change in scope (e.g.: 
Adding Design, Installation, 
extended products or services 
offered) 

No --- -- 
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4.0 Audit Team Summary, Recommendations and Conclusion 

                          

4.0.1 Audit Team Summary 

ผลการตรวจติดตามระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 สว่นกลางระบบบริหารงานคณุภาพ ศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จงัหวดันครสวรรค์ อบุลราชธานี ตรัง ในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2561 พบรายละเอียดในการตรวจประเมินดงันี ้ 
     การตรวจประเมินครัง้นี ้ครอบคลมุถึงการสมัภาษณ์ผู้บริหารองค์กร ถงึบริบทองค์กร วิสยัทศัน์ พนัธะกิจ วตัถปุระสงค์
คณุภาพตา่งๆ  สุม่ดกูารปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารทัว่ไปในสว่นของงานจดัซือ้จดัจ้างและห้องปฏิบตัิการ  
     ศนูย์วิทยาศาตร์การแพทย์ จงัหวดัตรังได้สุม่ 3 หนว่ยงาน ได้แก่ ห้องปฏิบตัิการรังสแีละเคร่ืองมอืแพทย์ ห้องปฏิบตัิการ
อารหารและห้องปฏิบตักิารพยาธิวิทยา โดยดคูรอบคลมุตัง้แตก่ระบวนการเตรียมความพร้อมของอปุกรณ์เคร่ืองมือตา่งๆ 
การรับตวัอยา่ง เก็บตวัอยา่ง เตรียมตวัอยา่ง การทดสอบและการรายงานผลรวมถงึจดัการกบัตวัอยา่งที่ท าการวิเคราะห์ได้
วิเคราะห์ไปแล้ว เป็นต้น  
     การสมัภาษณ์ผู้บริหารศนูย์วทิยาศาตร์การแพทย์ เช่นสมัภาษณ์ทา่นผู้อ านวยการศนูย์ฯจงัหวดัตรัง คณุอดุมศกัดิ์ สดุ
มาตร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รักษาการต าแหนง่ผู้อ านวยการศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้อธิบายถึง
กิจกรรมทีด่ าเนินการภายใต้ระบบบริหารคณุภาพ ISO9001:2015 ตัง้แตเ่ร่ืองวิสยัทศัน์ พนัธะกิจ วตัถปุระสงค์คณุภาพ 
รวมถงึการจดัการความเสีย่งตา่งๆ รวมถึงการปฏิบตังิานของหนว่ยงานท่ีตรวจประเมินตามทีก่ลา่วไว้ข้างต้น ซึง่ภาพรวมโดย
สว่นใหญ่พบวา่ทางศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้น าระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 มาประยกุต์ใช้อยา่ง
ตอ่เนื่อง  
     ผลการตรวจประเมินมีประเดน็ท่ีไมส่อดคล้องในระดบัยอ่ย (minor)  1 เร่ือง ที่ศนูย์ฯจงัหวดัตรังและประเด็น
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง  (OFI) จ านวน 13 เร่ือง 
     สรุปการตรวจประเมินพบวา่ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสขุยงัคงรักษาระบบตอ่เนื่อง พบประเด็นที่ร้อง
ขอแก้ไข 1 เร่ือง ซึง่จะต้องปฏิบตักิารแก้ไขตามก าหนดเพื่อรักษาการรับรองมาตรฐานอยา่งตอ่เนื่อง โดยระหวา่งด าเนินการ
ปฏิบตัิการแก้ไข ยงัคงการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015  ตอ่เนื่อง   

 

4.0.2 Recommendation and Conclusion from the Normal Scheduled 
Visit 

Recommendation Indicate Where 
Applicable 

No action required ☐ 

Consider the Comment(s) Raised for the Next Visit ☒ 

Send in a Corrective Action Plan and EVIDENCE to close the Concern(s) - Ds 
(evidence should be sent within 60 working days) 

☒ 

As a Major NC(s) has been raised this visit, a Special Visit will be required to 
verify closure of the NC(s) - the visit must be performed within 90 days 

-- 

The date of the special visit has been booked for  --- 
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Conclusion Indicate Next 
Action 

Grant Certification or Continued Certification ☐ 

Grant Certification or Continued Certification - Subject to the Client forwarding the 
information requested above 

☒ 

Suspension and Special Visit Required ☐ 

Immediate withdrawal of Certification ☐ 

 
 
 

4.0.3 Audit Team Recommendation from Acknowledged 
Significant Changes 

The recommendation below is based upon the information stated in the Table under section 3.0 of this 
report (Significant Changes). The URS Office will review the recommendation below and confirm, or 
otherwise the requirement. 
  

Special Recommendation Duration 
of 
Special 
Visit (to 
the 
nearest 
0.5 day) 

Proposed 
Date 

A special visit to verify compliance of the management system with respect to 
the significant changes noted is required; which may amend the formally issued 
Certificate of Registration. The special visit should be conducted no later than 
90 days from this visit date. 

--- --- 
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5.0 Concerns Raised 

Non-Compliance (NC)= major break-down in a process that may directly effect the final product or service being delivered, regulatory failure; or danger to life, 
or lack of compliance to a clause of the standard. Discrepancy (D) = a partial break-down in a process that does not directly cause a failure to the Product or 
Service being delivered, partial regulatory failure; possible minor injury, or partial non-compliance to a clause or sub-clause of the standard.  
 
 

Number Wording of Requirement Wording of NC or D 
(include Client Document 
Reference) 

Evidence for NC or D Clause 
Ref. 

Classification Justification of D  

1 7.1.5.2 ความสามารถสอบกลบั
ได้ของการวดั b) ชีบ้ง่เพื่อ
พิจารณาก าหนดสถานภาพสอบ
เทียบ 
8.6 การตรวจปลอ่ยผลติภณัฑ์
และบริการ องค์กรจะต้อง
ด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้
ในขัน้ตอนท่ีเหมาะสมเพื่อพิสจูน์
วา่ข้อก าหนดของผลติภณัฑ์และ
บริการได้บรรลุถุึง การปลอ่ย
ผลติภณัฑ์และบริการไปให้
ลกูค้าจะต้องไมถ่กู ด าเนินการ

ระบบการควบคมุ
ห้องปฏิบตัิการอาหารของศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์จงัหวดั
ตรัง (ศนูย์ 12/1) ยงัไมม่ี
ประสทิธิผล ขณะตรวจประเมิน
ที่ห้องปฏิบตัิการพบความไม่
สอดคล้องดงันี ้ 
1.พบไมโครปิเปต จ านวนหนึง่ที่
ไมม่ีความชดัเจนของสถานะ
เคร่ืองมือวดัวา่ได้รับการสอบ
เทียบแล้วหรือไม ่เมื่อไหร่ 
(7.1.5.2) 

1 ไมโครปิเปต จ านวนหนึง่ที่
ห้องปฏิบตัิการ  
2.ตวัอยา่งอาหารที่
ห้องปฏิบตัิการชัน้ 2  
3.สารเคมีที่ชัน้ 2  
 
ตอบกลบัท่ี 
CAR@ursthailand.com 

7.1.5.2, 
8.6, 8.7 

D เป็นความไมส่อดคล้องบางสว่น
ของข้อก าหนด และเป็นงานสว่น
ของหลกัฐานท่ีตรวจประเมิน  
 
ตอบกลบัท่ี 
CAR@ursthailand.com 
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Number Wording of Requirement Wording of NC or D 
(include Client Document 
Reference) 

Evidence for NC or D Clause 
Ref. 

Classification Justification of D  

จนกวา่แผนท่ีได้วางไว้ 
8.7.1 องค์กรจะต้องมัน่ใจวา่
ผลลพัธ์ที่ไมส่อดคล้องตาม
ข้อก าหนดจะต้องถกูชีบ้ง่ และ
ถกูควบคมุเพื่อป้องกนัการ
น าไปใช้ ท่ีไมไ่ด้เจตนา 

2.การจดัการกบัตวัอยา่งอาหาร
ที่ผา่นการตรวจวิเคราะห์แล้วยงั
ไมม่ีประสทิธิภาพ เช่นที่
ห้องปฏิบตัิการชัน้ 2 ตรวจพบ
ตวัอยา่งอาหารจ านวนมากเก็บ
ไว้ในตู้ เย็นที่ระบวุา่รอท าลายแต่
ภายในตู้ไมส่ามารถรักษาความ
เย็นได้และตวัอยา่งอาหารบาง
รายการก็วเิคราะห์เสร็จแล้วเป็น
เวลานานมาก สว่นตู้เย็นที่ระบุ
วา่อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ เมื่อ
เปิดดพูบตวัอยา่งอาหารบาง
รายการรับเข้ามาตัง้แตเ่ดือน
เมษายน 2561 เป็นต้น (8.6) 
3.ระบบการจดัการสารเคมีที่ใช้
ในการทดสอบของ
ห้องปฏิบตัิการอาหารยงัไมม่ี
ประสทิธิผล โดยเฉพาะที่ชัน้ 2 
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Number Wording of Requirement Wording of NC or D 
(include Client Document 
Reference) 

Evidence for NC or D Clause 
Ref. 

Classification Justification of D  

พบสารเคมีหลายรายการท่ี
หมดอายแุล้ว สารเคมีหลาย
รายการระบวุนัเปิดใช้ตัง้แต่ปี 
2012 เป็นต้น (8.7) 
 
ตอบกลบัท่ี 
CAR@ursthailand.com 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 

-- --- --- --- -- -- --- 
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Number Wording of Requirement Wording of NC or D 
(include Client Document 
Reference) 

Evidence for NC or D Clause 
Ref. 

Classification Justification of D  

-- --- --- --- -- -- --- 

 

6.0 Comments Raised 

OFI = Opportunity for Improvement - An area noted in a process that the auditor is aware that potential improvement can be made within the said process. 
PNC = Potential Non-Compliance - An area where the auditor has not fully audited the process (e.g.: a new change has been introduced to a process) but is 
aware that the process is not fully compliant.   
 
 

Number Description of Comment Comment 
Type 

1 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จงัหวดันครสวรรค์  
1 การประชมุทบทวนฝ่ายบริหารมีการด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด และรายงานถึงการเปลีย่นแปลงทรัพยากรในแตล่ะด้าน อยา่งไรก็ตามพจิารณา
ทบทวนสรุปความเพียงพอของทรัพยากรให้ชดัเจนมากขึน้ (อ้างองิข้อก าหนด 9.3) 
2 ความเสีย่งและโอกาส พิจารณาทบทวนความเสีย่งเพิ่มเตมิให้ชดัเจนมากขึน้ เช่น กิจกรรมการสรรหา ,การจดัซือ้จดัจ้าง เป็นต้น (อ้างองิข้อก าหนด 6.1) 
3 องค์กรมีกระบวนการติดตามประเมินสมรรถนะของ External provider ตามระยะเวลา อยา่งไรก็ตามพจิารราทบทวนประเมิน External provider เพิม่เตมิ 
เช่นกลุม่งานบริการรับก าจดัขยะติดเชือ้ , และกลุม่งานบ ารุงรักษาเป็นต้น (อ้างอิงข้อก าหนด 8.4) 
4 กระบวนการจดัเก็บสิง่สง่ตรวจมีการบง่ชีแ้ละควบคมุอณุภมูิเป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตามพิจารณาทบทวนก าหนดพืน้ท่ีการจดัเก็บสิง่สง่ตรวจที่ไมส่มบรูณ์รอ
พิจารณาสง่คืนหรือท าลายให้ชดัเจนมากขึน้ ปัจจบุนัจดัเก็บในตู้เดยีวกนักบัสิง่สง่ตรวจรอการวเิคราะห์ (อ้างองิข้อก าหนด 8.5.4) 

OFI 

2 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จงัหวดัอบุลราชธานี  
1 กลุม่งานรังส ี, จากการตรวจสอบ SOP ที่เก่ียวข้องกบัด้านรังส ีมีการระบกุารท างานภายใต้ มาตรฐานด้านความปลอดภยั  อยา่งไรก็ดีให้พิจารณาทบทวน
ระบบการใช้ การวดัปริมาณรังส ีสว่นบคุคลเช่นเดยีวกนั ทัง้นีจ้ากการตรวจสอบพบวา่ Dosimeter โดยหนว่ยภายนอก ยงัไมไ่ด้มีการรายงานครัง้สดุท้ายเมื่อ

OFI 
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Number Description of Comment Comment 
Type 

ตลุาคม 2018 (อ้างองิข้อก าหนด 8.4) 
2 องค์กรมีการประยคุใช้ข้อก าหนด การแก้ไข การควบคมุสิง่ที่ไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนด โดยทีจ่ าพจิารณาใช้ร่วมมาตรอื่น  อยา่งไรก็ดีให้ก าหนดข้อก าหนด ที่
เก่ียวข้องให้ชดัเจนกบั ISO 9001:2015 

3 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จงัหวดัตรัง  
1 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรังน าเสนอข้อมลูบริบทองค์กรที่ใช้หลกัของ SWOT แตข้่อมลูดงักลา่วไมม่ีรายละเอียดวา่จดัท าไว้เมื่อไหร่ และ
รายละเอียดบางสว่นไมเ่ป็นปัจจบุนัแล้ว 
2 แตล่ะฝ่ายมีการประเมินความเสีย่งตามกระบวนการในแบบฟอร์ม 0600FM071ระบวุนัท่ี 5/2/61 ซึง่เมื่อทวนสอบรายละเอียดความเสีย่งพบวา่ข้อมลู
ผลกระทบความเสีย่งทีจ่ดัท าไว้ยงัไมถ่กูต้องตามเกณฑ์ในเอกสาร 0600WM0019 ฉบบัประกาศใช้ มกราคม 2561 (มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมลูเบือ้งต้นมา
ให้ทวนสอบแล้ว แตฝ่ากประเด็นนีเ้พื่อให้ทบทวนอกีครัง้และจดัท าความเสีย่งให้ครบถ้วนตามกระบวนการท่ีจ าเป็น 
3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องปฏิบตัิการยงัมีโอกาสเกิดความเสีย่งตอ่การด าเนินการกระบวนการเช่น พบวา่ตู้เย็นโดยสว่นใหญ่มีน า้หยด ร่ัวซมึถงึพืน้
ห้องปฏิบตัิการ ตู้เย็นที่ห้องปฏิบตัิการอาหารชัน้ 1 ใช้แผน่ฟีเจอร์บอร์ดปิดทบัไว้ รวมถงึควรมีมาตรฐานท่ีชดัเจนในการท าความสะอาดรองเท้าทีใ่ช้ในการเปลีย่น
เพื่อเข้าไปยงัห้องปฏิบตักิาร 
4 ในการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ตา่งๆ นัน้พบวา่การลงบนัทกึตรวจสอบยงัไมส่ม ่าเสมอ โดยขณะตรวจประเมินพบเพียงบนัทกึการตรวจบ ารุงรักษา UPS ที่
ห้องปฏิบตัิการพยาธิวิทยา เป็นต้น สว่นอปุกรณ์อื่นๆยงัไมม่ีรายงานตรวจเช็คทีช่ดัเจน 
5 ทบทวนความเหมาะสมของข้อความวตัถปุระสงค์คณุภาพรวมถงึระบแุนวทางบรรลวุตัถปุระสงค์เหลา่นัน้ให้ชดัเจนขึน้ เช่นกรณีวตัถปุระสงค์ที่ระบวุา่ จดัให้มี
การคิดค้นนวตักรรมใหมห่รือตอ่ยอดนวตักรรมเดิมโดยเพิ่มขึน้อยา่งน้อย 5 เร่ืองจากปีที่ผา่นมา โดยข้อมลูงบประมาณ 2561 สรุปวา่จดัท าได้ 8 เร่ืองแตย่งัไม่
บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ เนื่องจากไมส่ามารถเพิ่มได้เกิน 5 เร่ืองจากทีเ่คยท าได้ในปีงบประมาณ 2560   
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4 สว่นกลาง 
1 สถาบนัชีววตัถ,ุ พิจารณาทบทวนการประเมินความเสีย่งและโอกาสเพื่อให้ครอบคลมุกิจกรรม ซึง่สถาบนัชีววตัถปัุจจบุนัมกีารกระบวนการวิจยั พฒันา และ
การน าไปใช้ประโยชน์ ดงันัน้การประเมินมาตรการจดัการความเสีย่งและโอกาส จะครอบคลมุถงึกิจกรรมดงักลา่ว เพื่อมัน่ใจวา่ความต้องการและความคาดหวงั
ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เช่น สถาบนั ภาคเอกชน ถกูน ามาทบทวนมาตรการครบถ้วน 
2 การตรวจตดิตามระบบคณุภาพภายใน , พิจารณาทบทวนและปรับปรุง Audit Check list 0600-FM-0003  มีการอ้างถึงข้อก าหนด  อยา่งไรก็ดี ผลตรวจ
ประเมินจากครัง้ก่อนสามารถน ามาระบเุพื่อติดตามในการตรวจตดิตามภายในครัง้ตอ่ๆไป  
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