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Quality Control – Verifying the Quality of the Output 

QC = the most basic level of quality management.  
      เป็นกิจกรรมท่ีท า ทดสอบ หรือตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้ผลผลิต
ตามท่ีต้องการ  
        - ทกุกิจกรรมท่ีท า ต้องมีการบนัทึก 
        -  ในใบบนัทึกผล QC ต้องมีค่าท่ีก าหนดการยอมรบัตามมาตรฐาน 
เพ่ือผูท่ี้บนัทึกผลสามารถตรวจสอบว่าผา่นเกณฑ ์ตามมาตรฐานหรือไม่ 
       - กรณีท่ีได้ผลอยู่นอกเกณฑม์าตรฐาน ต้องบนัทึกเพ่ิมว่าได้
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร และได้ผลอย่างไร 

         



QC Program for Microbiology Laboratory 

ต้องมีการควบคมุคณุภาพของปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
•  Samples 
•  Temperature 
•  Equipment 
•  Media 
•  Reagents 
•  Antimicrobial susceptibility 
•  Personnel 

 

 



QC for Samples 

 - ต้องมีคู่มือแนะน าการส่งตรวจ วิธีการเกบ็ตวัอย่างจากผูป่้วย และการ
น าส่งส่ิงส่งตรวจตามหลกัวิชาการโดยค านึงถึงความปลอดภยัและ
คณุภาพของส่ิงส่งตรวจ 
  - มีรายการท่ีบริการตรวจ และข้อจ ากดัของการทดสอบ  
  - แจกคู่มือให้แก่หน่วยงานท่ีเกบ็ตวัอย่าง เพ่ือให้ปฏิบติัได้ถกูต้อง 
  -  บริการภาชนะและอาหารเลี้ยงเช้ือ ส าหรบัเกบ็ส่ิงส่งตรวจท่ีเหมาะสม 
    

 



QC for Samples 

     รายละเอียดในคู่มือการส่งตรวจ 

   - บอกวิธีการตรวจ เวลาท่ีให้บริการ การเกบ็และการปฏิเสธตวัอย่าง 

       -  ระบกุารจดัท าใบน าส่งตวัอย่าง ให้มีข้อมลูส าคญัครบถ้วน 

    - บอกวิธีการเกบ็ตวัอย่างแต่ละชนิด และปริมาณท่ีเหมาะสม  เพ่ือส่งตรวจ 

   - แนะน าวิธีหลีกเล่ียงการปนเป้ือนจากเช้ือประจ าถ่ิน 

       - แนะน าช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเกบ็ตวัอย่างแต่ละชนิด 

       - การเลือกใช้ภาชนะให้เหมาะสมกบัชนิดของส่ิงส่งตรวจ 

       - ระบสุภาวะหรืออณุหภมิูท่ีเหมาะสมในการน าส่ง หรือการเกบ็รกัษาหากส่ง
ทนัทีไม่ได้ 

      -  ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจ และวิธีการรายงานผล 



QC for Temperature 

ต้องมีการตรวจสอบประจ าวนั อณุหภมิูของเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
•  Incubators 
•  Heating blocks 
•  Water baths 
•  Refrigerators 
•  Freezers 
ต้องมีการ calibrate thermometer ก่อนเร่ิมใช้งาน หรือเลือกซ้ือท่ีมี
ใบรบัรองการ calibrate 



QC for Equipment 

ต้องมีการตรวจสอบการท างานของเครื่องมือ อปุกรณ์ ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมของ
แต่ละเครื่อง เช่น 

 Equipment Test type Frequency 

Incubator Temperature, CO2 daily 

Anaerobic jar Anaerobiosis, catalyst-heated each use 

Anaerobic chamber Anaerobiosis, temp, humidity daily 

Biohazard hood Air flow (done by specialist) annually or after hood are moved 

Centrifuge Check of rpm every 6 months 

Microscope Cleaned and adjusted 4 times/year or as needed 

Autoclave Temperature / spore testing each load /  weekly 

Balance Accuracy of weights annually  



QC for Equipment 

• ต้องมีโปรแกรม
บ ารงุรกัษา ให้การ
ท างานของเครื่องมือ 
อยู่ในสภาพท่ี
สมบรูณ์อยู่เสมอ 
เช่น การเติมน ้ามนั, 
การท าความสะอาด, 
การเปล่ียน filter, 
การ calibrate ซ า้
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 
• เพ่ือให้เครื่อง
สามารถท างาน มี
คณุภาพในระดบัท่ี
เหมาะสม และยืด
อายกุารใช้งานของ
เครื่อง 
 
 



QC for Equipment 

ใน  log book ของเครื่องมือ ต้องมีข้อมลูดงัต่อไปน้ี 
•  ช่ือเครื่อง serial number วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมใช้เครื่อง 
• วิธีการใช้เครื่อง และการตรวจสอบการท างานของเครื่องตามความถ่ีท่ี
ผูผ้ลิตแนะน า  
•  การทดสอบการท างานของเครื่อง ก่อนท าการตรวจตวัอย่างจากผูป่้วย 
•  ช่วงค่าท่ียอมรบัได้ 
•  แนวทางการแก้ไขเบือ้งต้น หากเครื่องท างานผิดปกติ 
•  วนัท่ี เวลา ท่ีบริการตรวจ 
•  บนัทึกประวติัการบ ารงุ รกัษาเครื่อง  ตามความถ่ีขัน้ต า่ท่ีผูผ้ลิตแนะน า 
•  สมดุบนัทึกประวติัการใช้งานเครื่อง ต้องเกบ็รกัษาไว้ในห้อง lab ตลอดท่ี
ยงัคงใช้งานเครื่องนัน้ 
 
 
 



QC for Media 

อาหารเลีย้งเช้ือแต่ละชนิด ทุกครัง้ท่ีเตรียม ต้องมีการตรวจสอบก่อนน าไปใช้ 
•  sterility                เพ่ือแสดงว่าอาหารนัน้ ส่งเสริมการเจริญของเช้ือ  
•  performance      หรือยบัยัง้เช้ือ (ตามชนิดของอาหาร) และเกิดปฏิกิริยา    
                                ตามท่ีคาดหวงั 
•  ต้องบนัทึกวนัท่ี/เดือน/ปี ท่ีเตรียม ปริมาณท่ีเตรียม เช้ือท่ีทดสอบ และผล
การทดสอบ วนัหมดอาย ุ(จาน 1 เดือน, หลอด 6 เดือน) และเกบ็ใบบนัทึกไว้
อย่างน้อย 2 ปี 
 

 
 อาหารท่ีเตรียมเองทกุชนิด ต้องทดสอบ QC ก่อนน าไปใช้ 
 ต้องทดสอบด้วยเช้ือท่ีให้ผลบวก, ลบ / เช้ือท่ีเจริญ, ไม่เจริญ 
 ต้องตรวจสอบ ลกัษณะ สี ความสม า่เสมอ sterility และ pH  
 primary plate ควรทดสอบด้วยเช้ือท่ีเจือจาง ส่วน biochemical test 
ใช้ undiluted 





ตวัอย่างตารางบนัทึกผล QC อาหารท่ีเตรียมเอง 



 



QC for Media : อาหารเตรียมส าเรจ็พร้อมใช้  

•  ต้องขอใบรายงานผล QC จากบริษทัผูผ้ลิต มาใส่แฟ้ม 
•  CLSI มี list รายการอาหารท่ีผูซ้ื้อไม่ต้องทดสอบ QC ซ า้ 
•  อาหารเตรียมส าเรจ็พร้อมใช้ บางชนิด ผูซ้ื้อต้องทดสอบ QC ซ า้ : chocolate 
agar, selective media ส าหรบั Neisseria, Campylobacter (ดรูายการอาหารท่ี
ควร retest QC ใน CLSI M22-A2) 
• อาหารท่ีไม่ได้ เตรียมเอง: เมื่อแรกรบั ต้องสงัเกตลกัษณะ สี ความช้ืน รอยแตก 
การปนเป้ือน  การ hemolysis หากพบลกัษณะไม่เหมาะสม ควรแจ้งบริษทัผูผ้ลิต 
 
•  ต้องมี log book บนัทึกผลการตรวจสอบคณุภาพของอาหาร พร้อมบนัทึก lot 
number  
•  กรณีท่ีพบว่าอาหารเลีย้งเช้ือมีคณุสมบติัไม่ได้ตามมาตรฐาน ต้องด าเนินการ
แก้ไข และบนัทึกใน media failure log  

 



ตวัอย่าง media failure log 

Date 2/14/16 

Media TMS 

Lot no. In-house preparation 2/13/16 

Expiration date 6 months from preparation 

Quantity  2 racks 

Failure  Fail to give proper reaction with S. epidermidis, S. aureus, other 
CoNS -OK 

Action taken  QC repeated, S. epidermidis failed; memo sent to all technicians; all 
tubes discarded; new TMS slants prepared 

Technologist MAR 



Media observation log sheet 

 
 

 



QC for Reagent 
•  ขวดน ้ายาควรมีฉลากระบช่ืุอน ้ายา ความเข้มข้น การเกบ็รกัษา วนัท่ีเตรียม วนัท่ี
เปิดใช้ วนัหมดอาย ุผูผ้ลิต และ lot number 
•  น ้ายา ควรเกบ็รกัษาตามท่ีผูผ้ลิตแนะน า 
•  น ้ายา ควรทดสอบคณุภาพทุกวนัท่ีใช้  ด้วย control + และ - ก่อนด าเนินการ
ตรวจตวัอย่างของผูป่้วย 
•  น ้ายาบางชนิดอาจทดสอบมากกว่าหน่ึงครัง้ ต่อวนั บางชนิดอาจไม่ต้อง QC บอ่ย 
•  ต้องปฏิบติัตามค าแนะน าของผูผ้ลิต ในเอกสารท่ีระบเุก่ียวกบั QC  
•  สีย้อมทกุชนิดควรทดสอบคณุภาพทกุวนั 
•  น ้ายาท่ีไม่ผา่น QC แม้ทดสอบซ า้ด้วยเช้ือท่ีเลีย้งใหม่ ๆ แล้ว ให้ก าจดัออกทนัที 
•  ตวัอย่างของผูป่้วย ไม่ควรทดสอบด้วยน ้ายาท่ียงัไม่ผา่น QC   
•  กรณีท่ี QC ไม่ผา่นแม้ทดสอบซ า้แล้ว ต้องตรวจตวัอย่างผูป่้วยด้วยวิธีอ่ืนแทน 
หรือน าส่งตรวจท่ีห้องปฏิบติัอ่ืนท่ีได้มาตรฐาน 
•  antisera lot ใหม่ควรทดสอบควบคู่กบั lot เก่า และควรทดสอบทัง้ control +, - 
•  Kits ควรทดสอบตามระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตแนะน า ควรทดสอบน ้ายาท่ีส่งมาใหม่ทกุ
ครัง้ แม้จะเป็น lot number เดิม และไม่ควรสลบั set น ้ายา ยกเว้นผูผ้ลิตได้ระบไุว้ 
   



QC for Reagent 

ตวัอย่างน ้ายาท่ีควรท า QC  
-น ้ายาย้อมสีต่าง ๆ - bacitracin  - β-lactamase 

-- catalase  - coagulase  - gelatin 

-- hippurate  - Kovacs reagent  - nitrate solution A, B 

-- optochin  - oxidase  - typing antisera 

-- X and V strips  - Voges-Proskauer - methyl red 
-- etc. 



ตวัอย่างตารางบนัทึกผล QC ท่ีท า ณ จดุเดียว 



QC for Antimicrobial susceptibility 

•  เพ่ือความมัน่ใจในความถกูต้อง แม่นย าของการตรวจความไวต่อยา 
•  ปฏิบติัตามข้อแนะน าใน CLSI guidelines โดยทดสอบด้วยเช้ือสายพนัธุอ้์างอิง 
ATCC ต่าง ๆ และเช้ือกลุ่มท่ีเจริญยากเช่น Haemophilus influenzae, Neisseria 
gonorrhoeae  
•  ควรทดสอบตามวิธีท่ีก าหนดอย่างเคร่งครดั เพ่ือให้ได้ผลท่ีถกูต้องท่ีสดุ 
•  ควรทดสอบทุกครัง้ท่ีซ้ือยา lot ใหม่ (disk, microdilution trays) 
 

 



QC for Antimicrobial susceptibility 

•  ระยะเร่ิมต้นควรทดสอบ QC ด้วยเช้ือมาตรฐานทุกวนั ประมาณ 20 – 30 วนั 
และประเมิน precision ถ้าดี (ออกนอกค่าท่ีก าหนดไม่เกิน 2-3 ครัง้) จึงทดสอบกบั
เช้ือของผูป่้วย และเปล่ียนเป็นท า QC ประจ าสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ (บนัทึกผลการ
ทดสอบ 20-30 ครัง้ ควรเกบ็รกัษาไว้จนกว่าจะเลิกใช้ยาชนิดนัน้) 
•  ค่า MIC, inhibition zone ต้องอยู่ในช่วงค่าท่ีคาดหวงัตาม CLSI guidelines 
•  หากการทดสอบประจ าสปัดาห ์ไม่ผา่น ให้หาสาเหตแุละทดสอบซ า้  
     แต่ถ้าไม่พบสาเหต ุให้ทดสอบแบบต่อเน่ือง 5 วนั หาก precision ดี ให้ท า
สปัดาหล์ะครัง้ ได้  
     แต่ถ้าท าแบบ 5 วนั ผล precision ไม่ได้  ต้องท า QC แบบต่อเน่ือง 20-30 วนั  
•  ถ้าผล QC ไม่ผา่น ยงัไม่ควรรายงานหรือทดสอบกบัเช้ือของผูป่้วย 
 

 



Recommended Control Organisms for QC Susceptibility Testing 

a  หากมี Ca2+ Mg2+ มากเกินไป,  P. aeruginosa จะดือ้ต่อยา aminoglycosides มากขึน้ 
b  หากมี thymidine มากเกินไป, จะเกิดผลดือ้ต่อยาบางชนิด คือ sulfonamides, trimethoprim, 

trimethoprim -  sulfamethoxazole 
 

Organism Susceptibility tests 

Escherichia coli, ATCC 25922 Gram-negative drugs 

Escherichia coli, ATCC 35218 β-lactamase inhibitor drugs 

Staphylococcus aureus, ATCC 25923  Gram-positive drugs – Kirby Bauer test 

Staphylococcus aureus, ATCC 29213 Gram-positive drugs – minimal inhibitory 
concentration 

Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853 Monitors Ca2+ and Mg2+ contenta 

Enterococcus faecalis, ATCC 29212 Monitors thymidineb 



Personnel Competency (สมรรถนะของบุคลากร) 

•  หมายถึง ความสามารถของแต่ละคน ในการปกิบติังาน ขัน้ตอนต่าง ๆ ได้ถกูต้อง 
แม่นย า มีประสิทธิภาพ 
•  การทดสอบ ท าได้หลายวิธี : สงัเกตขณะปฏิบติังาน, ตรวจใบงาน, ให้ท า
แบบทดสอบ 
•   วิธีท่ีนิยมใช้คือ การทดสอบความช านาญ (proficiency  test) โดยส่ง blind 
unknown sample (อาจซ้ือหรอืเตรียมเอง)  แต่ละ test ควรท า 2 ครัง้ / ปี 
•  ผลการทดสอบสมรรถนะของบคุลากร น าไปสู่แผนการพฒันาบคุลากร แต่ละคน 
และควรเกบ็ไว้ในแฟ้มประวติัส่วนบคุคล 
•  proficiency  testing : required to maintain successful performance (คะแนน
เฉล่ีย 80%) 
        

 



Personnel Competency (สมรรถนะของบุคลากร) 

• การทดสอบความช านาญ :   
        -   ทุก test ท่ีบริการตรวจ 
        -  ควรด าเนินการตรวจเช่นเดียวกบัท่ีท าในตวัอย่างของผูป่้วย 
        -  ไม่ทดสอบมากกว่า 1 วิธี หรือ ใช้เครื่องมากกว่า 1 เครื่อง 
        -  if fail 2-3 consecutive testing events  =   unsuccessful performance 
        -  เมื่อได้ผล PT กลบัมา ต้องมีการประชุม คิด action plan เพ่ือแก้ไขจดุบกพร่อง 
• บาง test อาจไม่มี external PT ให้เตรียม internal PT จาก 
      -  เตรียมตวัอย่างเองและ label เป็น autopsy 
      -  แบง่ตวัอยา่งเป็น 2 แล้วส่งให้บคุลากร 2 คนตรวจในงานประจ าวนั 
      - แบง่ตวัอยา่งส่วนหน่ึง ส่งให้ reference lab ตรวจ แล้วเปรียบเทียบผลกนั 

 





การทดสอบความช านาญ 

•  test ท่ีไม่มีโครงการ EQA /PT ต้องมีกลไกเปรียบเทียบผลระหว่าง ห้องปฏิบติัการ 
(interlaboratory comparison) อย่างน้อย 3 แห่ง เช่น  
  -  การแลกเปล่ียนตวัอย่างกบัห้องปฏิบติัการอ่ืนท่ีใช้หลกัการวิเคราะห์
เหมือนกนั  
 -  หากใช้หลกัการวิเคราะหต่์างกนั ต้องมีวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือ ทวนสอบ
ค่าท่ีได้ในเชิงคลินิก ได้แก่ รายงานผลอยู่ในเกณฑต์ดัสินใจว่าค่า ผิดปกติหรือปกติ
ตามค่าอ้างอิง 
 
•  ตวัอย่างท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลระหว่าง ห้องปฏิบติัการ อาจใช้สารมาตรฐาน 
หรือ ตวัอย่างท่ีวิเคราะหแ์ละรูผ้ลแล้ว 

 



 การเกบ็รกัษาเช้ืออ้างอิงส าหรบั Quality Control 

-   เช้ืออ้างอิงอาจได้จากการซ้ือ ATCC, จาก PT program, เช้ือจากผูป่้วยท่ีมี
การทดสอบคณุสมบติัแล้ว 
-ห้องปฏิบติัการต้องมีเช้ืออ้างอิงมากพอให้ครอบคลมุทกุการทดสอบ 
1. Bacteria 
-   เช้ือ nonfastidious อาจเกบ็ใน TSA slant ได้นาน 1 ปี (ท่ี 4oC) 
    อาจท า lyophilization หรือ freeze ท่ี -70oC ใน skimmilked หรือ TSB + 
15-30% glycerol 
- เช้ือ nonfastidious ควรน าออกมาละลาย, reisolated, และrefrozen ทุก 5 ปี 
- เช้ือ fastidious ควรน าออกมาละลาย, reisolated, และrefrozen ทกุ 3 ปี 

 



 การเกบ็รกัษาเช้ืออ้างอิงส าหรบั Quality Control 

2. Mycology 
-  Yeast เกบ็เหมือน แบคทีเรียกลุ่ม nonfastidious    
- รา เกบ็ใน PDA slant ท่ี 4oC ได้นาน 6 เดือน – 1 ปี / ถ้าต้องการเกบ็นานขึน้ 
อาจราดทบัด้วย sterile mineral oil เกบ็ท่ีอณุหภมิูห้อง 
             หรืออาจเกบ็โดยใช้ sterile water ราดชะล้างเอา spore จากเช้ือท่ี
เจริญในระยะ active เกบ็น ้าท่ีมี spore ในหลอดปิดฝาแน่น ไว้ท่ีอณุหภมิูห้อง 
3. Mycobacterium 
 -  Acid fast bacilli อาจเกบ็ไว้ใน LJ agar ไว้ท่ี 4oC ได้นาน 1 ปี  
                   หรือ อาจเกบ็ใน 7H9 broth + glycerol ไว้ท่ี -70oC  



 การเกบ็รกัษา Quality Control Records  

-   ทกุการทดสอบ QC ต้องมีการบนัทึก 
-   ผลจากการบนัทึก ควรมีการรวบรวม สรปุผล เก่ียวกบัประสิทธิภาพ 
การแก้ปัญหา เพ่ือทบทวนนโยบาย และ ขัน้ตอนปฏิบติั เพ่ือป้องกนัการ
เกิดซ า้  
- โดยทัว่ไป หวัหน้าห้องปฏิบติัการ ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินผลจาก
แบบบนัทึก QC ทุกสปัดาห ์และ หวัหน้างานชนัสตูร ท าหน้าท่ีทวนสอบ 
ทกุเดือน 
-  เอกสารบนัทึก QC ควรเกบ็ไว้อย่างน้อย 2 ปี ยกเว้นของเครื่องมือต้อง
เกบ็ไว้ตลอดหากยงัใช้เคร่ืองนัน้อยู่ 

 



การควบคมุคณุภาพ (Quality Control) 

• Total Quality Management  
       all organizational processes to  
       ensure quality 
 
 
• Quality Assurance  
        manage and plan for quality 
 
 
• Quality Control  
        verify if the products meets the requirements 

 



Quality Assurance 

–   เป็นการจดัการและ วางแผน เพ่ือให้มีคณุภาพ 
–  วตัถปุระสงคห์ลกัของ QA คือการด าเนินการเพ่ือป้องกนัข้อบกพร่อง 
–   QA จึงเน้นท่ีการวางแผน การจดัท าเอกสาร  การด าเนินการตามขัน้ตอน 
กฎระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีส าคญัเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีคณุภาพ 
–   เป็นระบบท่ีสนับสนุนให้มัน่ใจในคณุภาพ 
–   มีส่วนช่วยบรรเทาความเส่ียง  
–   การตรวจประเมิน QA จึงดท่ีูความคล่องตวัความสะดวก ความถกูต้อง ท่ีผูป่้วย
ได้รบับริการ จากทัง้ระบบของสถานพยาบาลรวมถึงห้องปฏิบติัการ, ดกูารท างาน
ของระบบและโอกาสในการปรบัปรงุให้ดีขึน้ 



Quality Assurance Program 
1. Preanalytic 
        -  การสัง่ตรวจจากแพทย ์
        -  การจดัท าใบ request ตามค าสัง่แพทย ์
 -  การเกบ็ตวัอย่าง ตามคู่มือการเกบ็และน าส่ง 
  -  การน าส่งตวัอย่างมายงัห้องปฏิบติัการ 
 -  ห้องปฏิบติัการรบัตวัอย่าง และตรวจสอบฉลากและใบส่งตรวจ 
2. Analytic 
 -  การตรวจหรอืเพาะเช้ือตามท่ีระบใุนใบส่งตรวจ ตามคู่มือปฏิบติัการ 
 -  การแปลผล 
3.      Postanalytic 
  -  รปูแบบบการเขียนหรือพิมพใ์บรายงานผล 
 -  การส่ือสารผลตรวจจากผูป้กิบติัไปยงัแพทย ์ในรปูแบบการเขียนหรือพิมพ ์
  -  การแปลผล จากใบรายงานโดยแพทย ์
 -  การรกัษาผูป่้วยอย่างเหมาะสมโดยแพทย ์



Quality Assurance Audits in Microbiology 

 -  blood culture use 
        -  heath care-associated infections  
 -  cumulative susceptibility results 
  -  antimicrobial usage 
 -  turnaround time for CSF Gram stain 
 -  viral hepatitis test use 
 -  laboratory of diagnosis tuberculosis 
 -  blood culture contamination rates 
 -  appropriateness of the ordering of stools for microbiology testing 
  -  sputum quality 
 - others : error reporting, quality of reference laboratories, effects of 

laboratory computer downtime 



Quality Management Principles 

•  Customer focus รู้ความต้องการของลกูค้า 
•  Leadership มีภาวะผูน้ า น าองคก์รสู่การพฒันาคณุภาพ รบัรูแ้ละแก้ไขปัญหา 
•  Engagement of people ทุกคนมีส่วนร่วม และตระหนักว่าขบวนการถดัไปคือ
ลกูค้าของตนเอง 
•  Process approach สนใจขบวนการหรือขัน้ตอน ตัง้แต่จดุเร่ิมต้น ถึงขัน้ตอน
สดุท้าย 
•  Improvement มีการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 
•  Evidence-based decision making มีการตดัสินใจบนพืน้ฐานของข้อมลู 
•  Relationship management  
•  QMS ท่ีดีมีประโยชน์หลายประการ : ก าจดัของเสียได้ถกูต้อง, ผลิตภณัฑมี์การ
พฒันาคณุภาพ, ลดเวลาการตรวจทดสอบ, ลดต้นทุน, ลกูค้ามีความพึงพอใจมาก
ขึน้ 
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Thank you 

 

Questions? 


