
 

 
แผนภูมิการทำงาน (Flow chart) เร่ือง การให้บริการตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือกำหนดปริมาณรังสี 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการทำงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ลูกค้า การกำหนดปริมาณรังสีให้แก่ลูกค้า 

ลูกค้าขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทั้งก่อน
และหลังฉายรังสีตามแนวทางการแนะนำ  

 

    

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน - ให้คำแนะนำการขอรับบริการตรวจ
วิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา  
- รับและตรวจสอบใบคำขอรับบรกิาร 
- ดำเนินการตาม PM-IC-22 เรื่อง การรับ
ใบคำขอรับบริการ การทบทวนข้อสัญญา
และการมอบหมายงาน  
- ดำเนินการตาม PM-IC2-02 เรื่อง การ
ให้บริการฉายรังสผีลติภณัฑ์และอาหาร 

- PM-IC-22 เร่ือง การรับใบคำขอรับบรกิาร การ
ทบทวนข้อสัญญาและการมอบหมายงาน 
- PM-IC2-02 เร่ือง การให้บริการฉายรังสี
ผลิตภัณฑ์และอาหาร 
- ใบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุล
ชีววิทยา (FM-IC-54) 
- แบบฟอร์มทบทวนข้อตกลง  FM-IC-57 
- แบบคำขอรบับริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และ
อาหาร (FM-IC2-26) 
 

      

เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง รับตัวอย่างดำเนินการรบัตัวอย่าง และ
ดำเนินการจัดส่งตัวอย่าง (ก่อนฉายรังสี) 
ให้แก่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการตรวจ
วิเคราะห ์

- PM-IC-23 เรื่อง การรับ แจกจ่าย และ
การจัดการตัวอย่าง และดำเนินการจัดส่ง
ตวัอย่าง 

   

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ/ 
หัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห ์

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ คำนวณปริมาณ
รังสีและกำหนดปริมาณรังส ี

- แบบฟอร์มการแจ้งผลการตรวจปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์และกำหนดปริมาณรงัสี (FM-
IC2-84) 

 



 

  

ผู้ดำเนินการ ขั้นตอนการทำงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคณุภาพ 

แจ้งผลการกำหนดปริมาณรังสีก่อนฉาย ให้
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานเพื่อกำหนดวันท่ีฉาย
รังสี พร้อมท้ังจัดส่งตัวอย่างให้แก่ฝ่าย
ควบคมุคุณภาพเพ่ือนำเข้าฉายรังสพีร้อมกับ
สนิค้าจริง 

- แบบฟอร์มการแจ้งผลการตรวจ
ปริมาณเชื้อจุลินทรยี์และกำหนดปริมาณ
รังสี  (FM-IC2-84) 
- บันทึกการใหร้หัสและการจัดการ
ตัวอย่าง (FM-IC-58) 

   

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานประสานงานการจัด
ตารางการฉายรังสี ทบทวนข้อตกลง ยืนยัน
การให้บริการฉายรังสี และแจ้งงานให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทราบตาม PM-IC2-02 เรื่อง การ
ให้บริการฉายรังสผีลติภณัฑ์และอาหาร 

- PM-IC2-02 เรื่อง การให้บริการฉาย
รังสีผลิตภัณฑ์และอาหาร 

  
 

 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคณุภาพ เมื่อถึงวันฉายรังสีตามตารางการผลิต 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคณุภาพเตรยีมตัววัด
ปริมาณรังสีของสินคา้นั้นๆเรียบรอ้ยแล้วให้
นำตัวอย่างมาวางคู่กับสินคา้จริงทีจ่ะนำเข้า
ฉายรังสี โดยนำตัวอย่างทีไ่ด้รับวางใน
ตำแหน่งท่ีคาดว่าจะเป็นบรเิวณทีส่ินค้าจะ
ได้รับรังสีปริมาณต่ำทีสุ่ด 

- ตารางการผลิตFM-IC2-32 

   
 

  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฉายรังส ี เจ้าหน้าทีฝ่่ายฉายรังสีดำเนินการคำนวณ
และตั้งเวลาการฉายรังสตีามทีฝ่่ายตรวจ
วิเคราะห์แจ้ง และตรวจสอบว่ามีสนิค้า
ตัวอย่างเข้าฉายพร้อมกับสินค้าหลกันั้นๆ 
ก่อนเริ่มการฉายรังส ี

- ตารางการผลิต FM-IC2-32 



 

 

ผู้ดำเนินการ ขั้นตอนการทำงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฉายรังส ี เมื่อดำเนินการฉายรังสีเสร็จสิ้น นำสินค้ามา

ตั้งไว้ “บริเวณพื้นที่จัดเก็บผลติภณัฑ์ที่ผ่าน
การฉายรังสีแล้ว” และดำเนินการติดป้ายช้ี
บ่ง “สินค้ารอผลการวิเคราะห์ปรมิาณ
เชื้อจุลินทรีย์” จนกว่าจะไดร้ับผลการ
รายงานจากฝา่ยตรวจวิเคราะห ์

- 

 
 

  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคณุภาพ ดำเนินการอ่านคา่ปริมาณรังสีที่สนิค้าไดร้ับ
แล้วให้ดำเนินการแจ้งให้ฝ่ายตรวจวิเคราะห์
มารับตัวอย่างเพื่อดำเนินการต่อไป  ในกรณี
ที่ไม่ได้รับการแจ้งให้มารับตัวอย่าง ภายหลัง 
3 วันจากวนัท่ีกำหนดให้ฉายรังสี ให้ฝา่ย
ตรวจวเิคราะห์ ติดตามทวงถาม 

- 

   

เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่างของฝ่ายตรวจวิเคราะห์ 
รับตัวอย่างท่ีผ่านการฉายรังสีแล้วจากฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ และจัดส่งตัวอย่าง (หลัง
ฉายรังสี) ให้แก่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการ
ตรวจวิเคราะหห์าปรมิาณจลุินทรยี์ตาม PM-
IC-23 เรื่อง การรับ แจกจ่าย และการจัดการ
ตัวอย่าง 

- PM-IC-23 เรื่อง การรับ แจกจ่าย และ
การจัดการตัวอย่าง 

   

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 
ผู้จัดการวิชาการ 
หัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห ์

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ พิจารณาและแจ้ง
ผลให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายฉายรังส ี
และฝา่ยควบคุมคุณภาพทราบ 
โดยแบ่งผลเป็น 2 กรณ ี

- แบบฟอร์มการแจ้ งผลการตรวจปริมาณ

เช้ือจุลินทรีย์และกำหนดปริมาณรังสี FM-IC2-84 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ผู้ดำเนินการ ขั้นตอนการทำงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 กรณีที ่1 ผลการตรวจวิเคราะห์หลังฉาย

รังสีไม่ไดต้ามทีลู่กค้าร้องขอ 

 

 
 

  

เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง ฝ่ายตรวจวิเคราะหด์ำเนินการจัดสง่
ตัวอย่างหลังฉายรังสีที่มีผลการวเิคราะหไ์ม่
ผ่านนั้นให้แก่ฝ่ายควบคุมคณุภาพอีกครั้ง 

- บันทึกการให้รหัสและการจัดการ
ตัวอย่าง (FM-IC-58) 

   

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฉายรังส ี
เจ้าหนา้ทีฝ่่ายควบคุมคณุภาพ 

กำหนดวันและเวลาทีเ่หมาะสมในการฉาย
รังสีซ้ำให้แก่สินค้าชนิดนั้นๆ โดยกำหนด
เป็น Job No. ใหม่ทุกครั้ง และแจง้ให้
เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน ทราบถึงวันที่จะ
ดำเนินการฉายรังสคีรั้งท่ี 2 

- ตารางการผลิต  FM-IC2-32 

   

 กรณีที่ 2 เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์ได้
ตามที่ลูกค้าร้องขอแล้ว 

 

   

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฉายรังส ี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฉายรังสีดำเนินการติด
สติ๊กเกอรบ์นสินค้า โดยหากฉายรงัสี
มากกว่า 1 ครั้ง : Job No. ให้เขียน Job 
No. แรกที่ทำการฉายรังสี และ 
Minimum dose หมายถึงปรมิาณรังสี
ต่ำสุดรวมของทุกครั้งท่ีทำการฉายรังส ี

 WI-IC2-13 เรื่องการจัดทำสติ๊กเกอร์ 



 

 
 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานแจ้งให้ลูกค้าทราบ 

และมารับผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการฉายรังสี 
ตาม  PM-IC2-02เรื่อง การให้บรกิารฉาย
รังสีผลิตภัณฑ์และอาหาร 

 PM-IC2-02 เรื่อง การใหบ้ริการฉายรังสี
ผลิตภณัฑ์และอาหาร 

   

 หลักปฏิบัติในการให้บริการ (เพ่ิมเติม) 
-  ศูนย์ฉายรังสีจะรับรองผลการฉายรังสี
เมื่อลูกค้าขอใช้บริการตรวจวเิคราะห์ทั้ง
ก่อนและหลังฉายรังสเีท่านั้น 
- หากจำนวนตัวอย่างที่ลูกค้าร้องขอมี
มากกว่า 1 ตัวอย่าง ดำเนินการกำหนด
ปริมาณรังสีจากปริมาณเชื้อจลุินทรีย์ของ
ตัวอย่างที่สูงท่ีสุด 
- ฝ่ายควบคุมคณุภาพจะดำเนินการนำถุง
ตัวอย่างที่ลูกค้าสุม่ให้สำหรับตรวจ
เชื้อจุลินทรีย์ของทุกตัวอย่างวางอยู่บริเวณ
ที่คาดว่าเป็นปรมิาณรังสตี่ำสดุพรอ้มกับตัว
วัดปริมาณรังส ี
- หากจะต้องทำการฉายรังสีซ้ำเนือ่งจากมี
ตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งผลของ
เชื้อจุลินทรียไ์ม่ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน ดำเนินการสอบถาม
ลูกค้าว่าต้องการฉายรังสซี้ำให้แก่สินค้า
ทั้งหมด หรือ ต้องการฉายรังสีซ้ำเฉพาะ
สินค้าท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ทีต่้องการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


