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1. บทนา (Introduction)
การทดสอบความชํานาญ (Proficiency testing, PT) หรือการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดย
องค์กรภายนอก (External quality assessment, EQA) ด้วยวิธี การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
(Interlaboratory comparison) เป็นกลวิธีหนึ่งของ การประเมินคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้ง
เป็นหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขหนึ่ง ในการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น การ
รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการขององค์กร
กําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization; ISO 15189: 2012)
หรือการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital accreditation, HA) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วัตถุประสงค์ (Objective)
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการสมาชิก
2.2 เพื่อกระตุ้นการจัดระบบคุณภาพ (Quality system) ตั้งแต่การดําเนินการควบคุมดูแล
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขโดยบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ (Internal quality control, IQC) ให้
มีความสมบูรณ์มากขึ้น
2.3 เพื่อเป็นดัชนีชี้วัด (Indicator) สําหรับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous quality
improvement, CQI) และติดตามการดํารงไว้ซึ่งคุณภาพแบบยั่งยืน (Sustainable quality monitoring) ของ
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในกระบวนการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Laboratory accreditation)
ให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล

3. ผู้ดาเนินการ (Provider /Organizer)
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาเคมีคลินิก ดําเนินการโดยสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติ การ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การควบคุม ดูแลและรับผิดชอบ ของนางสาวสุภาวัลย์
ปิยรัตนวรสกุล ผู้ดําเนินแผน และนางสาวนาฎลดา ภาณุรัตน์ ผู้ช่วยผู้ดําเนินแผน
ทีป่ รึกษาวิชาการ 1. รองศาสตราจารย์ศรีสนิท อินทรมณี การวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิกและการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรณิต แก้วกังวาล การใช้สถิติและระบบสารสนเทศ
คณะกรรมการที่ปรึกษาแผนทดสอบความชํานาญด้านชันสูตรสาธารณสุข (Technical Advisory Board)
ให้คําแนะนําและสนับสนุนข้อมูลวิชาการต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ทางสถิติ จากซึ่งประกอบด้วย คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ
และเอกชน ผู้อํานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสถิติและระบบสารสนเทศจากศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข
โดยมี
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการและผู้ดําเนินงานด้าน
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลําดับ
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สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 703 อาคาร 9 ชั้น 7
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99949 โทรสาร 0-2951-0000 ต่อ 99764
E-mail address: eqacc@dmsc.mail.go.th.

4. การสมัครสมาชิก (BLQS-EQA member participation)
ห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์จะประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิกสามารถ ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกรายปีๆละ 1 ครั้ง โดยสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จะดําเนินการจัดส่งรายละเอียดพร้อม
ใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งระบุชื่อ -ที่อยู่ รหัสของ
ห้องปฏิบัติการ พร้อมเงื่อนไขข้อกําหนดสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (G 07 12 018) และ
ใบเสร็จรับเงินสําหรับราชการ (รหัส ENG 004721) ส่งให้สมาชิกในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี
สมาชิกสามารถนําใบแจ้งการชําระเงินและใบเสร็จรับเงินสําหรับราชการ (รหัส ENG 004721) ไปชําระเงินผ่าน
ระบบ Teller Payment ณ ธนาคารตามที่ระบุในเอกสารภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อสํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการได้รับใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชําระเงิน และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะตอบรับ
การเป็นสมาชิกทางไปรษณีย์ให้แก่หน่วยงานของสมาชิกตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
สําหรับห้องปฏิบัติการรายใหม่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ขอให้แจ้งรายละเอียดที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
หรือ E-mail ที่ติดต่อได้สะดวกให้นายทะเบียน กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ในการจัดส่งใบสมัคร
รายการทดสอบที่ให้บริการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
สาขาเคมีคลินิก 18 รายการ คือ
Glucose, BUN, Creatinine, Uric acid, Total Cholesterol, Triglyceride, Total protein, Albumin, Total
bilirubin, AST, ALT, ALP, Sodium, Potassium, Chloride calcium Phosphorus และ Magnesium
อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิก เรียกเก็บตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ระบุไว้ในเงื่อนไข
ข้อกําหนดสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์แล้ว

5. การรักษาความลับ (Confidentiality)
ห้องปฏิบัติการสมาชิกแต่ละแห่งจะได้รับรหัสหน่วยงาน โดยจะไม่ซ้ํากันกับห้องปฏิบัติการสมาชิกอื่น
ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร และรหัสการเป็นสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาเคมี
คลินิก ซึ่งผู้ดําเนินแผนจะแจ้งให้สมาชิกทราบในครั้งแรกที่จัดส่งวัตถุทดสอบปีนั้นๆ
ผู้ดําเนินการ ประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่เปิดเผยรหัสนี้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับการรับรอง
จากผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะเก็บรายงานผลการวิเคราะห์ของสมาชิกทุกแห่งไว้เป็นระยะเวลา
3 ปี
ในห้องเก็บเอกสารที่มีการควบคุมการเข้าออก ส่วนข้อมูลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จะจัดเก็บใน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผล อย่างน้อย 5 ปี พร้อมสํารองข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น หรือบันทึกลงแผ่น
บันทึกข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหาย
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะต้องไม่คัดลอกผลการวิเคราะห์ของผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น ควรรายงานผล การ
วิเคราะห์ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ในการประเมินระบบคุณภาพของหน่วยงานและเป็นข้อมูลที่แท้จริงสําหรับการ
วางแผนพัฒนาต่อไป
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6. วัตถุทดสอบ (Proficiency test items)
วัตถุทดสอบที่ใช้สําหรับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาเคมีคลินิก อยู่ในรูปน้ําเหลืองแห้ง
(Lyophilized serum) ถ้าไม่ทดสอบในทันทีที่ได้รับให้เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส มีอายุใช้งานไม่
น้อยกว่า 1 ปี แต่การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จะยืนยันความคงทนของสารเพียงวันสุดท้าย (closing
date) ที่ยอมรับการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของสมาชิกเท่านั้น ก่อนทําการตรวจวิเคราะห์ วัตถุทดสอบให้
เติมน้ํากลั่น 5 มิลลิลิตร ผสมเบาๆ ให้วัตถุทดสอบละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 30
นาที และผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนทําการ ตรวจวิเคราะห์ ให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกทําการวิเคราะห์ ทุก
รายการที่เปิดให้บริการทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ละลายวัตถุทดสอบ
วัตถุทดสอบสาขาเคมีคลินิก จัดส่งครั้งละ 2 ขวด ซึ่งจะมีปริมาณสารเหมือนกันหรือต่างกัน
ตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละครั้ง โดยรหัสวัตถุทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัวแรก ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ A หรือ B และตัวเลข 3 ตัวหลัง เช่น 161 A 173 หรือ 161 B 174
ตัวเลข 3 หลักแรก แสดงถึงครั้งที่จัดส่งในปีงบประมาณ เช่น 1 61 หมายถึง จัดส่งวัตถุทดสอบเป็น
ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อักษร A หรือ B แสดงถึงความแตกต่างระหว่างขวดบรรจุวัตถุทดสอบ
ตัวเลข 3 ตัวหลัง แสดงถึงลําดับที่ของวัตถุทดสอบตั้งแต่ดําเนินการ เช่น 173 หมายถึงวัตถุทดสอบ
นี้เป็นลําดับที่ 173 ตั้งแต่เริ่มดําเนินการจัดส่งวัตถุทดสอบเป็นต้นมา
ข้อควรระมัดระวังในการเตรียมวัตถุทดสอบ (Handling the test item)

ใช้น้ํากลั่นคุณภาพดี ควรเป็นน้ํากลั่นชนิดเดียวกันที่ใช้ในห้องปฏิบัติการสมาชิก ละลายวัตถุ
ทดสอบด้วยปริมาตรถูกต้องตามที่ระบุข้างขวด

ระวังการฟุ้งกระจาย หก หล่นของเนื้อสารระหว่างการเปิดขวดวัตถุทดสอบ

หลังเติมน้ํากลั่นควรผสมวัตถุทดสอบให้เป็นเนื้อเดียวกันและระมัดระวังไม่ให้มีฟองอากาศ

วัตถุทดสอบผ่านการตรวจ Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg), Anti-HCV, Anti-HIV
อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการติดเชื้อ โดยใช้หลักการ Universal precautions เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโรค

7. รอบการจัดส่งวัตถุทดสอบ (Distribution cycle)
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จะจัดส่งวัตถุทดสอบให้สมาชิกทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ปีงบประมาณละ
3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 3 วันที่ 14
พฤษภาคม 2561 ตามแผนการดําเนินงานประจําปีที่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าทาง website สํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ http://blqs.dmsc.moph.go.th ในช่วงต้นปีงบประมาณแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดําเนิน
แผนจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าทุกครั้ง ห้องปฏิบัติการสมาชิกควรติดตามข่าวสารการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง website ของสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้ขอให้สมาชิกระบุ Email address ในแบบฟอร์มรายงานผล เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารอีกทางหนึ่งด้วย
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เมื่อห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับวัตถุทดสอบ ให้ตรวจสอบความครบถ้วนทันที กรณีมีการชํารุดเสียหาย
ระหว่างการขนส่งให้แจ้งผู้ดําเนินแผนเพื่อขอรับวัตถุทดสอบใหม่โดยเร็วที่สุด สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการขอ
สงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งวัตถุทดสอบให้ใหม่ หากได้รับทราบข้อบกพร่องภายหลังจากวันจัดส่งวัตถุทดสอบ 1 สัปดาห์

8. การตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบ (Proficiency test item analysis)
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก ไม่มีข้อจํากัดสําหรับผู้ทดสอบ เครื่องมือ /วิธี
ทดสอบหรือน้ํายาทดสอบ แต่ให้ ตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบตาม กระบวนการทดสอบที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการ
ปัจจุบันและเป็นงานประจําวัน (Routine work) และปฏิบัติกับวัตถุทดสอบเสมือนเป็นตัวอย่างจากผู้ป่วยโดยตรง
ห้องปฏิบัติการสมาชิกต้องตรวจวิเคราะห์เฉพาะรายการทดสอบที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ ไม่ควรส่งต่อ
ห้องปฏิบัติการอื่นเพื่อตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม และไม่ควรสอบถามผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการอื่น เพราะ
จะไม่สะท้อนการปฏิบัติงานจริง

9. การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Report the analytical results)
การรายงานผลการวิเคราะห์ทุกรายการจะต้องเป็นผลทดสอบเดียว ไม่ว่าจะทําการทดสอบซ้ําหลายครั้ง
หรือไม่ ซึ่งไม่ควรกระทําอย่างยิ่งเพราะจะไม่สะท้อนการกระทําจริงต่อตัวอย่างจากผู้ป่วย
การรายงานผลให้ระบุรายละเอียดของวิธีและเครื่องมือทดสอบ ในแบบฟอร์มรายงานผลทดสอบทุก
รายการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ตามกลุ่มวิธีทดสอบที่หน่วยงานนั้นๆระบุ แต่ละ
รายการทดสอบให้เลือกระบุวิธีการทดสอบเพียงหนึ่งวิธีตามวิธีที่ใช้ตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบนั้น หากสมาชิกไม่
ระบุวิธีทดสอบผู้ดําเนินแผน จะจัดข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของสมาชิกไว้ในข้อมูล กลุ่มอื่นๆ (Others)
ซึ่งจะทําให้สมาชิกไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับห้องปฏิบัติการสมาชิกอื่นที่ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์วิธีเดียวกัน
การรายงานผลทศนิยม
- Glucose, Cholesterol, Triglyceride, AST, ALT, ALP, Chloride ไม่ต้องใส่ทศนิยม
- BUN, Uric acid, Total protein, Albumin, Total bilirubin, Sodium ใส่ทศนิยม 1 ตาแหน่ง
- Creatinine, Potassium ใส่ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
- Calcium Phosphorus Magnesium ใส่ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
หน่วย หากผลวิเคราะห์หน่วยทดสอบแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม F 07 12 004 /01 ให้แปลง
เป็นหน่วยตามที่ระบุในแบบฟอร์มก่อนรายงานผล (หน่วย“U” หมายถึง International Unit)

10. การบันทึกผล (Record of analytical results)
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กําหนดให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกใช้แบบฟอร์มการรายงานผล รหัส
F 07 12 004 /01 สําหรับการทดสอบด้านเคมีคลินิกพื้นฐาน 15 รายการ และใช้แบบฟอร์มรายงานผลรหัส
F 07 12 004 /05 สําหรับทดสอบแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ที่จัดส่งให้พร้อมกับวัตถุทดสอบแต่ละ
ครั้ง หากแบบฟอร์มรายงานผล สูญ หายหรือชํารุด ให้ ประสานผู้ดําเนิน การหรือผู้ช่วย เพื่อขอแบบฟอร์มใหม่
พร้อมนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ประเมินผลให้สมาชิกที่ส่งผลการทดสอบเป็นเอกสารพิมพ์จากเครื่องตรวจวิเคราะห์และไม่
ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานผลที่กําหนด หรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน
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การบันทึกผลการวิเคราะห์ในแบบฟอร์มรายงานผลให้ ใช้ปากกาที่เส้นหนาทึบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
และเขียนตัวบรรจงให้สามารถอ่านได้ง่าย กําหนดให้สมาชิก รายงานผลด้วยตัวเลขที่แท้จริงไม่ใช้เครื่องหมาย
มากกว่า (>) หรือน้อยกว่า (<) หากมีการแก้ไข สามารถใช้ปากกาขีดข้อความหรือตัวเลขแล้วเขียนใหม่
พร้อม
ลงนามผู้แก้ไขและวันที่ แต่ละรายการทดสอบให้ระบุวิธีทดสอบทุกครั้ง และเลือกวิธีทดสอบเพียงหนึ่งวิธีเท่านั้น
ก่อนจัดส่งควรบันทึกผลทดสอบทุกรายการลงในทะเบียนบันทึกผลประจําวัน เพื่อประโยชน์ในการทวนสอบข้อมูล
และใช้ในการพิจารณาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเบื้องต้น

สมาชิกสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาที่ผู้ดําเนินแผนโดยบันทึกรายละเอียดในส่วนสุดท้ายของ
แบบรายงานผล F 07 12 004/01 หรือทาง e-mail : eqacc@dmsc.mail.go.th ในการรายงานผลทุกครั้ง
สมาชิกควรเขียนชื่อผู้ตรวจวิเคราะห์และผู้รับรองผลให้ชัดเจน พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address
เพื่อสะดวกต่อการติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารกลับไปยังสมาชิก
สําหรับการ ร้องเรียน หรือ อุทธรณ์ ผล ให้สมาชิกส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เรียนผู้อํานวยการ
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 11000 เพื่อความโปร่งใส
และเป็นกลางในการพิจารณาผล

นิยามและความหมายที่ใช้ในแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบ
นิยาม

ความหมาย

ครั้งที่........./...........
วันที่จัดส่งวัตถุทดสอบ
รหัสประจําหน่วยงาน
/ โรงพยาบาล
โทรศัพท์ / โทรสาร
วันที่ได้รับวัตถุทดสอบ
สภาพวัตถุทดสอบ
วันที่ทําการทดสอบ
วันที่จัดส่งรายงานผล
กลับ
รายการทดสอบ

ตัวเลขแสดงครั้งที่จัดส่งวัตถุทดสอบประจําปีงบประมาณ
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่จัดส่งวัตถุทดสอบ
หมายเลขรหัสประจําหน่วยงาน / โรงพยาบาล ที่ห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสารของห้องปฏิบัติการสมาชิกที่ใช้ติดต่อได้สะดวก
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับวัตถุทดสอบ
ความครบถ้วนและสภาพของวัตถุทดสอบที่ได้รับ
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ห้องปฏิบัติการสมาชิกทําการทดสอบวัตถุทดสอบ
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ห้องปฏิบัติการสมาชิกส่งแบบฟอร์มรายงานผลกลับ

หน่วยทดสอบ
ผลทดสอบ

รายการทดสอบหาปริมาณสารสําหรับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ โดยการ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสาขาเคมีคลินิก
หน่วยปริมาณสารของรายการทดสอบที่กําหนด
ผลการทดสอบสารในวัตถุทดสอบที่มีระดับความเข้มข้นหรือปริมาณสาร ในระดับต่างๆ
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วิธีทดสอบ

หลักการหรือวิธีทดสอบที่ใช้ตรวจหาปริมาณสารในวัตถุทดสอบ

Colorimetric /
Chemical
colorimetric
Enzymatic

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของสารในวัตถุทดสอบเทียบกับสาร
มาตรฐาน ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

Kinetic

วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดในระหว่างปฏิกิริยา
เป็นระยะๆ ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวหรือ UV ซึ่งจําเพาะกับปฏิกิริยานั้นๆ

Dry chemistry

การวิเคราะห์สารในวัตถุทดสอบ โดยใช้ Dry reagent ที่เคลือบไว้บน film หรือ strip
เมื่อตัวอย่างซึมผ่านชั้นต่างๆ บนแผ่นเคลือบจะเกิดปฏิกิริยาเคมี และทําการวัดผล
ผลิตจากปฏิกิริยา

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ และเอนไซม์ร่วม ของสารในวัตถุ
ทดสอบ ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

GLUCOSE
Enz-GOD
(Glucose oxidase)

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ glucose oxidase, glucose และ
เอนไซม์ร่วม ของ glucose ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาว ที่จําเพาะกับสารสีแดงของ
Quinoemine

Enz- HK
(Hexokinase)

วัดการดูดกลืนแสงของ NADH ที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ hexokinase และ
เอนไซม์ร่วม ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

Enz- HK
(Hexokinase UV)

วัดการดูดกลืนแสงของ NADH ที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ hexokinase และ
เอนไซม์ร่วม ที่ความยาวคลื่นแสง 340 nm

BUN
Enz- Urease
colorimetric

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ Urease ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาว
ที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

Enz- Urease UV
(end point)

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ Urease ที่ความยาวคลื่นแสง 340 nm

Enz- Urease UV
(kinetic)

วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ Urease ที่
ความยาวคลื่นแสง 340 nm
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นิยาม
CREATININE

ความหมาย

Enz- colorimetric

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ Creatininase และ enzyme ร่วมอื่น
เช่น sarcosine oxidase ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

Enz- kinetic

วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ Creatininase
และ enzyme ร่วมอื่น เช่น sarcosine oxidase ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่
จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

Jaffe- kinetic
(Alk. picrate)

วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี ในช่วงความยาว
คลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

URIC ACID
Enz- Uricase
colorimetric

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ Uricase และ เอนไซม์ร่วมอื่น ในช่วง
ความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

Enzyme Uricase UV

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ Uricase และ เอนไซม์ร่วมอื่น ที่ความ
ยาวคลื่นแสง 340 nm

TOTAL PROTEIN
Biuret Blank

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยา Biuret ในวัตถุทดสอบเทียบกับสารมาตรฐาน
ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ โดยมีการชดเชย serum
blank

Biuret unblank

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยา Biuret ในวัตถุทดสอบเทียบกับสารมาตรฐาน
ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ ไม่มีการชดเชย serum blank

ALBUMIN
Bromcresol Green
(BCG)

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาย้อมสีอัลบูมินในวัตถุทดสอบ กับ bromcresol
green (BCG) ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

Bromcresol Purple
(BCP)

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาย้อมสีอัลบูมินในวัตถุทดสอบ กับ bromcresol
purple (BCP) ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ
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นิยาม
ความหมาย
TOTAL BILIRUBIN
Malloy & Evelyn
Jendrassik & Grof
DPD

DCA

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง bilirubin ในวัตถุทดสอบกับ Diazo
ภาวะกรด ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ
วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง bilirubin ในวัตถุทดสอบกับ Diazo
ภาวะด่าง ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ
วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง bilirubin ในวัตถุทดสอบกับ
2,5-dichlorophenyl-diazonium-tetrafluoroborate (DPD) ในช่วงความยาวคลื่น
แสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ
วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง bilirubin ในวัตถุทดสอบกับ
2,4-dichloroaniline (DCA) ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

AST / ALT
Enz-color (Kinetic)
Enz-UV (kinetic) ;
IFCC w P5P
Enz-UV (kinetic) ;
IFCC w/o P5P

วัดอัตราการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ AST/ ALT และ enzyme ร่วม
ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ
วัดอัตราการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ AST / ALT และ เอนไซม์ร่วมอื่น
ตามหลักการ IFCC หรือ IFCC mod. โดยใช้ 5’-pyridoxal-phosphate (P5P) ร่วม
ในปฏิกิริยา ที่ความยาวคลื่นแสง340 nm
วัดอัตราการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ AST / ALT และ เอนไซม์ร่วมอื่น
ตามหลักการ IFCC หรือ IFCC mod. โดยไม่ใช้ 5’-pyridoxal-phosphate (P5P)
ร่วมในปฏิกิริยา ที่ความยาวคลื่นแสง340 nm

ALP
pNPP /AMP ;
(IFCC/mod. IFCC)

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ ALP และ เอนไซม์ร่วมอื่น ตามหลักการ
IFCC หรือ mod.IFCC ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะ

pNPP /DEA ;
(DGKC)
pNPP

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ ALP และ เอนไซม์ร่วมอื่น ตามหลักการ
DGKC ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะ
p-nitrophenyl phosphate คือ substrate ที่ใช้ในปฏิกิริยาการตรวจวัด ALP ซึ่ง
pNPPไม่มีสี (Colorless) จะทําปฏิกิริยาในภาวะด่างได้สาร pNPสีเหลือง

AMP or MAP

2-amino 2- methyl 1-propanol (AMP) หรือ 2- methyl 2-amino 1-propanol
(MAP) คือ buffer ที่ใช้ในปฏิกิริยาการตรวจวัด ALP

DEA

Diethanolamine คือ buffer ที่ใช้ในปฏิกิริยาการตรวจวัด ALP
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นิยาม
CHOLESTEROL

ความหมาย

Enz- UV

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ ทีค่ วามยาวคลื่นแสง 340 nm

Enz- UV;
CHOD/POD
colorimetric

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ CHOD/POD ที่ความยาวคลื่นแสง
340 nm

TRIGLYCERIDE
Enz–Lipase
colorimetric

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ Lipase ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาว
ที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

Enz- GPO/PAP
colorimetric w
glycerol correction

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ GPO/PAP โดยใช้ glycerol
correction ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

Enz- GPO/PAP
colorimetric w/o
glycerol correction

วัดการดูดกลืนแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ GPO/PAP โดยไม่ใช้ glycerol
correction ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีขาวที่จําเพาะกับสารสีนั้นๆ

SODIUM/POTASSIUM /CHLORIDE
Indirect ISE

หลักการหรือวิธีทดสอบปริมาณสาร Electrolyte แบบ Ion Selective Electrode
โดยวิธีการเจือจางวัตถุทดสอบก่อนป้อนเข้า ISE (Indirect Potentiometric)

Direct ISE

หลักการหรือวิธีทดสอบปริมาณสาร Electrolyte แบบ Ion Selective Electrode
โดยไม่ต้องมีวิธีการเจือจางวัตถุทดสอบก่อนเข้า ISE (Direct Potentiometric)

Others

หลักการหรือวิธีทดสอบปริมาณสารที่แตกต่างไปจากที่กล่าวแล้วข้างต้น
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เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือหลักที่ใช้ตรวจวัดหรือทดสอบ

Spectrophotometer,
Photometer
Semi-automated
analyzer
Automated
Analyzer
Dry Chemistry
Analyzer
Others

เครื่องมือสําหรับใช้วัดค่าดูดกลืนแสงแต่เพียงอย่างเดียว การแสดงค่าดูดกลืนแสงอาจ
เป็นแบบเข็มหรือตัวเลข
เครื่องมือสําหรับใช้วัดค่าดูดกลืนแสง คํานวณ และรายงานผลทดสอบ โดยมีขั้นตอน
การทดสอบสารก่อนตรวจวัดด้วยเครื่อง
เครื่องมือสําหรับใช้ทดสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่การดูดตัวอย่างวิเคราะห์ จนถึงรายงาน
ผลทดสอบ ดําเนินการโดยเครื่องมืออัตโนมัติ
เครื่องมือสําหรับทดสอบโดยการใช้แผ่นเคลือบน้ํายาในลักษณะแห้ง
เครื่องมือสําหรับทดสอบหาปริมาณสารที่แตกต่างไปจากที่ระบุ

รายละเอียดเครื่องมือทดสอบ
ยี่ห้อ
รุ่น
บริษัทผู้ผลิต
ผู้รับรองผลทดสอบ
ตําแหน่ง
วันที่ให้การรับรอง
คําถาม / เสนอแนะ

ชื่อเรียกเครื่องมือทดสอบทางการค้า
รุ่นหรือแบบเครื่องมือทดสอบ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบโดยตรง (มิใช่บริษัทผู้แทนจําหน่าย)
หัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกต้อง
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือตําแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนามรับรองผลทดสอบ
เป็นส่วนที่ให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกเขียนคําถามปัญหาข้อสงสัย เสนอแนะ

11. การจัดส่งแบบฟอร์มรายงานผลกลับ (Submit the analytical results)
ห้องปฏิบัติการสมาชิกใช้แบบฟอร์มรายงานผล ของสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติ การ ในการรายงานผล
โดยตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน ก่อนลงนามผู้วิเคราะห์และรับรองผล พร้อม ทําสําเนาเอกสารเก็บไว้ที่
ห้องปฏิบัติการสมาชิก 1 ชุดเพื่อใช้ทวนสอบข้อมูลกรณีที่ต้องการอุทธรณ์ผลการประเมินฯ และจัดส่ง แบบฟอร์ม
รายงานผลฉบับจริงกลับสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กําหนด (Closing date)
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการขอสงวนสิทธิ์ไม่ประเมินผลคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ
สมาชิกที่รายงานผลกลับล่าช้าหรือข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจน
สมาชิกสามารถจัดส่งรายงานผลการทดสอบได้หลายช่องทาง ได้แก่
การรายงานผลทางไปรษณีย์ ให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก ส่งแบบรายงานผลกลับมาที่ สํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 สมาชิกต้องติดดวงตราไปรษณียากรตามราคาที่กําหนดโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัด เพื่อ
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ไม่ให้เกิดความล่าช้าจาก กรณี จดหมายถูกส่งกลับไปต้นทางเนื่องจากติดดวงตราไปรษณียากรน้อยกว่าราคาที่
กําหนด โดยแนะนําให้ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันการสูญหาย
- การรายงานผลทางระบบสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการสมาชิก ต้อง Scan แบบฟอร์มรายงานผลการ
ทดสอบเป็น pdf. file เท่านั้น โดยระบุรหัสสมาชิกไว้ที่หัวข้อจดหมายเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ส่งมาที่
E-mail address : eqacc@dmsc.mail.go.th เมื่อสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตอบ กลับ ว่าได้รับ รายงานผล
การทดสอบเรียบร้อย สมาชิกไม่ต้องส่งรายงานผลการทดสอบทางไปรษณีย์ หากไม่ได้รับการตอบกลับ ภายใน 5
วันทําการ สมาชิกจะต้องโทรศัพท์ตรวจสอบกับผู้ดําเนินการก่อนกําหนดวันสุดท้ายที่ยอมรับการรายงานผลกลับ
หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อีกครั้งภายในระยะเวลาที่กําหนด สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับรายงานที่ส่งมาเป็นไฟล์รูปถ่ายต่างๆ
- การรายงานผลทางโทรสาร กรณีห้องปฏิบัติการสมาชิกส่งรายงานผลการทดสอบทางโทรสารที่
หมายเลข 02-951-0000 ต่อ 99764 ควรระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ให้ชัดเจน และต้องสอบถามกลับมาที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-951-0000 ต่อ 99765 เพื่อตรวจสอบว่าผู้ดําเนินการได้รับรายงานผลดังกล่าวชัดเจน
ครบถ้วนหรือไม่ สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ประเมินผลรายงานที่มีข้อความไม่ชัดเจน โดยขอ
สงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า สมาชิกต้องพิจารณาส่งรายงานผลด้วยวิธีอื่นๆ ควบคู่ด้วย ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้ใช้ช่องทางนี้ในการรายงานผล

12. การแก้ไขผลการทดสอบ (To change the analytical results)
กรณีสมาชิกส่งรายงานผลมาที่สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการแล้ว แต่มีความประสงค์ขอยกเลิกรายงาน
ผลดังกล่าว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการก่อนส่งรายงานผลใหม่ ชี้แจงเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนรายงานผลที่ส่ง
มาก่อนหน้านี้ พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่กํากับในรายงานผลการทดสอบฉบับใหม่ด้วย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการ
แก้ไขผลการทดสอบหลังจากวันสุดท้ายที่กําหนดรับรายงานผลจากสมาชิก (Closing date)
ในกรณีสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการทําการประเมินผลและส่งสรุปผลการประเมินคุณภาพฯให้สมาชิก
แล้วผลไม่ถูกต้อง สมาชิกสามารถอุทธรณ์โดยส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เรียนผู้อํานวยการสํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการภายใน 2 สัปดาห์ และจะแก้ไขผลการตรวจวิเคราะห์ให้กรณีพิสูจน์ทราบสาเหตุข้อผิดพลาดเกิด
จากเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการบันทึกผลผิดพลาด แต่ในกรณีที่เป็นความผิดพลาดของสมาชิก เช่น ลงผลสลับ ทาง
โครงการจะไม่แก้ผลการประเมินคุณภาพ ฯ แต่ให้สมาชิกบันทึกการวิเคราะห์สาเหตุในระบบคุณภาพและ
แนวทางป้องกันการเกิดซ้ําด้วยตนเอง

13. การรายงานผล (Scheme report)
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดทําและจัดส่งหรือเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก ดังนี้
13.1 รายงานผลเบื้องต้น (Preliminary or interim report)
รายงานผลเบื้องต้นไม่ใช่ค่าเป้าหมายหรือค่ากําหนด ( Designated value) ในการคํานวณคะแนนดัชนี
คุณภาพ แต่เป็นการรายงานช่วงค่าที่ห้องปฏิบัติการควรจะตรวจวิเคราะห์ได้ สําหรับตรวจสอบผลการวิเคราะห์
เบื้องต้นและนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องตามความเหมาะสม
หากสมาชิกพบ
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ข้อผิดพลาดใดๆ ที่มีผลกระทบต่อรายงานผลของผู้ป่วยที่ได้รายงานแพทย์แล้วให้รีบดําเนินการแก้ไขทันที การหา
สาเหตุที่แท้จริงและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ําให้ดําเนินการเป็นการเบื้องต้นตามความรุนแรงของปัญหา และต้อง
บันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน โดยสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จะ เผยแพร่ รายงานผลเบื้องต้น
ทาง website website http://blqs.dmsc.moph.go.th ภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังจากวันสุดท้ายที่กําหนดให้
ห้องปฏิบัติการสมาชิกรายงานผลกลับ (Closing date or due date) สมาชิกสามารถพิมพ์รายงานผลเบื้องต้น
ได้ด้วยตนเอง
13.2 รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (Final report)
รายงานผลฉบับสมบูรณ์ รหัสเอกสาร F 07 12 004/02 สําหรับการวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิกพื้นฐาน 15
รายการ แสดงผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสมาชิกแต่ละแห่ง ด้วยคะแนนดัชนี
คุณภาพ (VIS MVIS และ OMRVIS) พร้อมระบุค่าเป้าหมายที่ใช้ในการคํานวณ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการ
กระจายของข้อมูลในแต่ละวิธีวิเคราะห์ ข้อมูลภาพรวมของสมาชิกที่ร่วมโครงการ รูปภาพแสดงการกระจายของ
ข้อมูลแต่ละรายการ สําหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานต่อไป
รายงานผลฉบับสมบูรณ์ รหัสเอกสาร F 07 12 004/06 สําหรับการวิเคราะห์แคลเซียม ฟอสฟอรัสและ
แมกนีเซียม นําเสนอข้อมูลในรูปตารางค่าเป้าหมาย ค่าการกระจายของข้อมูลและสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
13.3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ประจาปี (Annual report)
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ประจําปี สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะ
ดําเนินการจัดส่งให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก หลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ครบ 3 ครั้ง ใน
แต่ละปีงบประมาณ เพื่อรายงานภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสมาชิกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยนําเสนอข้อมูลความต่อเนื่องในการรายงานผลการวิเคราะห์กลับสม่ําเสมอ
ผลการประเมิน ณ ระดับคะแนนดัชนีคุณภาพต่างๆ ซึ่งแบ่งกลุ่มตามต้นสังกัด แสดงข้อมูลการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ของกลุ่มเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สําหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
งานในแต่ละพื้นที่ต่อไป
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14. การประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ (Performance evaluation)
14.1 การประเมินคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ งานเคมีคลินิก พื้นฐาน โดยเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ ใช้ระบบการประเมินที่แนะนําโดยองค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์เคมีคลินิกระหว่างประเทศ ซึ่ง
ใช้ในกลุ่มประเทศ สหราชอาณาจักร และยุโรป
การเปรียบเทียบผลการทดสอบแบ่งประเภทตามกลุ่มวิธีวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการสมาชิกระบุ สําหรับวิธี
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการสมาชิกรายงานผลกลับน้อยกว่า 10 แห่ง จะไม่ประเมินผลตามวิธีวิเคราะห์นั้นๆ แต่จะ
นําไปประเมินผลรวมในกลุ่มอื่นๆ
14.1.1 ค่าเป้าหมาย (ค่ากําหนด Designated value, DV) ได้มาจากผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ
สมาชิก โดยการคํานวณค่าทางสถิติ ดังต่อไปนี้
A. คํานวณค่าเฉลี่ย (Consensus Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD)
และ Coefficient of Variation (CV) จากผลการวิเคราะห์แต่ละรายการทดสอบของห้องปฏิบัติการสมาชิก
B. คํานวณค่าเฉลี่ยซ้ําใหม่ 2 ครั้ง โดยตัดผลการวิเคราะห์ที่ ไม่อยู่ในช่วงค่า Mean  3 SD
ค่าเฉลี่ยที่ได้จะใช้เป็นค่าเป้าหมาย (Designated value, DV) สําหรับคํานวณคะแนน VIS ของแต่ ละรายการ
ทดสอบ ต่อไป
14.1.2 การคานวณคะแนนดัชนีคุณภาพ (Variance Index Score Calculation)
A. คะแนนดัชนี Variance Index Score (VIS) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 ถึง 400 และเป็นค่าบวกแสดง
เปรียบเทียบผลทดสอบในแต่ละรายการทดสอบ คํานวณจากสูตร
VIS = ผลการวิเคราะห์ – ค่าเฉลี่ย x 10,000
ค่าเฉลี่ย
CCV
CCV = Chosen coefficient of variation
Test
CCV Test
Glucose
7.7 AST
BUN
5.7 ALT
Creatinine
8.9 ALP
Uric acid
7.7 Total Cholesterol
Total protein 3.9 Triglyceride
Albumin
7.5 Sodium
Total bilirubin 19.2 Potassium
Chloride

CCV
10.0
10.0
19.6
7.6
10.0
1.6
2.9
10.0
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B. คะแนนดัชนี Mean Variance Index Score (MVIS) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 400 เป็นค่าบวก
แสดงค่าเฉลี่ยของรายการทดสอบแต่ละวัตถุทดสอบ หรือแต่ละ Trial คํานวณจากสูตร
MVIS = ผลบวกของคะแนน VIS ในแต่ละวัตถุทดสอบ
จานวนรายการที่รายงานผลทดสอบ
C. คะแนนดัชนี Overall Mean Running Variance Index Score (OMRVIS) เป็นค่าเฉลี่ยของ
VIS เรียงลําดับย้อนหลัง 30 รายการทดสอบต่อเนื่อง มีค่าระหว่าง 0 – 400 เป็นค่าบวก แสดงเปรียบเทียบ
คุณภาพในภาพรวมแบบต่อเนื่อง คํานวณจากสูตร
OMRVIS = ผลบวกของคะแนน VIS 30 รายการทดสอบต่อเนื่องเรียงลาดับย้อนหลัง
30
D. ค่า BIAS มีค่าเป็นบวกและลบแสดงความแตกต่างระหว่างผลทดสอบของห้องปฏิบัติการกับ
ค่ากําหนดคํานวณจากสูตร
BIAS = ผลทดสอบของห้องปฏิบัติการสมาชิก – ค่ากาหนด
14.1.3 เกณฑ์การยอมรับคะแนนมาตรฐาน (Acceptable Standard Score)
คะแนน VIS เท่ากับหรือน้อยกว่า 120 ใน แต่ละรายการทดสอบ
คะแนน MVIS เท่ากับหรือน้อยกว่า 120 ในแต่ละวัตถุทดสอบ
ภาพรวมของห้องปฏิบัติการได้รับคะแนน OMRVIS เท่ากับหรือน้อยกว่า 120
หมายเหตุ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้ปรับเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับหรือน้อยกว่า 120 ตามคาแนะนาในการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาแผนทดสอบความชานาญด้านชันสูตรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 29 สิงหาคม 2554

14.2 การประเมินคุณภาพผลการ ตรวจวิเคราะห์ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม โดยใช้
หลักการ Robust Statistics คํานวณค่า Median ค่า Normalized Interquartile Range (NormIQR) ค่า
Robust CV และ ค่า Robust Z-score ซึ่ง การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สามารถชี้บ่งความแม่นยํา
โดยเปรียบเทียบผลต่างจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเดียวกันในห้องปฏิบัติการนั้นๆ ด้วยการคํานวณค่า Within
Z-score และชี้บ่งความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับค่าการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่ใช้วิธีการตรวจ
วิเคราะห์หลักการเดียวกันด้วยการคํานวณค่า Between Z-score สมาชิกจะได้รับ ทราบผลการประเมิน ฯ
ประกอบด้วย
14.2.1 สรุปภาพรวมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ นําเสนอในรูปตารางค่าเป้าหมาย ค่า
การกระจายของข้อมูล สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน แผนภูมิข้อมูลผลการประเมิน ฯ ในภาพรวมของสมาชิก
A. ค่าเป้าหมาย ใช้ค่ามัธยฐาน (Median) ซึ่งเป็นค่ากึ่งกลางข้อมูล จึงไม่มีผลกระทบจาก ค่าสูง
หรือต่ําหรือการแจกแจงข้อมูลแบบเบ้
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B. การกระจายข้อมูล ใช้ Normalized IQR แทน Standard deviation เพื่อแสดงว่าข้อมูลมีการ
กระจายแบบใดหรือข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งการใช้พิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (Interquartile Range;
IQR, Q3-Q1) จะแก้ปัญหาผลกระทบจากค่าสูงหรือต่ํากว่าปกติ
C. สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน ( Coefficient of Variation) แสดงในรูป Robust CV โดยใช้
Median หารด้วย Normalized IQR คูณด้วย100
D. ค่า Z-score คํานวณจากผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสมาชิกลบด้วย Median หารด้วย
Normalized IQR
กรณีที่ 1 วัตถุทดสอบ A และ B เป็นวัตถุทดสอบที่ระดับสารที่วิเคราะห์ แตกต่างกัน เป็นระดับ
ปกติและระดับผิดปกติ
Z-score = (Lab result- Median)/Normalized IQR
กรณีที่ 2 วัตถุทดสอบ A และ B เป็นวัตถุทดสอบที่ระดับสารที่วิเคราะห์ ไม่แตกต่างกัน เป็น
วัตถุทดสอบ Lot. Number เดียวกัน
การประเมินความแม่นยาของการวิเคราะห์ (Precision; Within - lab Z-score)
Within - lab Z-score = D – Median (D)/ Normalized IQR (D)
เมื่อ Standardised difference (D)
D = (Result A - Result B)/ √2
D = (Result B - Result A)/ √2

If median(A)>median(B)
If median(A)<median(B)

การประเมินความถูกต้องของการวิเคราะห์ (Accuracy; Between - lab Z-score)
Between - lab Z-score = S– Median (S)/ Normalized IQR (S)
เมือ่ Standardised sum(S) = (Result A + Result B)/ √2
14.2.2 เกณฑ์การยอมรับคะแนนมาตรฐาน (Acceptable Standard Score)
ผลการประเมินค่า Z-score แบ่งออกเป็น 4 ระดับตามค่าความแตกต่างของข้อมูลสมาชิก
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน (Median) ของกลุ่มห้องปฏิบัติการที่ใช้วิธีวิเคราะห์เดียวกัน
Z1
ดีเยี่ยม (Excellent; E)
1<  Z   2
ดี (Good; G)
2<  Z   3 พึง พอใจ (Satisfactory; S)
Z3
ไม่พึงพอใจ (Unsatisfactory; U)
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15. การขอสาเนาเอกสาร (Request a copy of evaluation report form)
กรณีที่สมาชิกต้องการขอสําเนาเอกสารที่สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้จัดส่งให้แล้ว เช่น รายงานผล
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สมาชิกจะต้องทําหนังสือจากหัวหน้าหน่วยงาน ถึงผู้อํานวยการสํานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุเหตุผลและรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการขอสําเนา
อย่างชัดเจนพร้อมชําระค่าจัดทําสําเนาเอกสาร ฉบับละ 300 บาท โดยจัดส่งตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ผู้อํานวยการ
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ยกเว้นการชําระค่าจัดทําสําเนาเอกสาร กรณีข้อผิดพลาดเกิดจากการ
ดําเนินงานของสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าว
ย้อนหลังให้เพียง 5 ปีงบประมาณเท่านั้น

16. การมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร (Certificate of participation and Continuous
Excellent Quality Award)
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร ให้
ห้องปฏิบัติการสมาชิก 2 แบบ ดังนี้
16.1 ประกาศนียบัตร (Certificate) การเป็นสมาชิกและการรายงานผลกลับภายในระยะเวลาที่
กําหนด ต่อเนื่องครบ 3 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ
16.2 เกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ดีเยี่ยมตลอดปีงบประมาณ ( Continuous
Excellent Quality: CEQ)
โดยทั้งประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรจะระบุชื่อหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ สาขาและรายการที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ตลอดปีงบประมาณ ตรงตามเงื่อนไขลงในประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร
ดังกล่าว

17. เกณฑ์การได้ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร
(Criterion for certificate of participation and Continuous Excellent Quality Award)
17.1 ประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกและการรายงานผลกลับต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สําหรับ
สมาชิกที่ส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถึงสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กําหนดทั้ง 3 ครั้ง
การจัดส่งวัตถุทดสอบ
17.2 เกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ดีเยี่ยมตลอดปีงบประมาณ สําหรับสมาชิก
ที่มีผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาเคมีคลินิก แต่ละวัตถุทดสอบที่จัดส่งในรอบปีงบประมาณ ได้
ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพ Variance Index Score ไม่เกิน 50
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กาหนดการจัดส่งวัตถุทดสอบและการรายงานผล สาขาเคมีคลินิก ปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ครั้งที่ ส่งวัตถุทดสอบ

รับรายงานผล

เผยแพร่รายงานผล
เบื้องต้น

ส่งรายงานผลฉบับ
สมบูรณ์

1

13 พฤศจิกายน 2560 5 ธันวาคม 2560

12 ธันวาคม 2560

12 กุมภาพันธ์ 2561

2

12 กุมภาพันธ์ 2561

12 มีนาคม 2561

14 พฤษภาคม 2561

3

14 พฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561

11 มิถุนายน 2561

14 สิงหาคม 2561

6 มีนาคม 2561

กรณี มีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าที่ website http://blqs.dmsc.moph.go.th

สามารถ Download เอกสารเพื่อใช้ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ สาขาเคมีคลินิก ปี 2561
 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 
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