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คานา
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เป็นหน่วยงำนที่ดำเนินกำรประเมินคุณภำพ
กำรตรวจวิเครำะห์ สำหรับห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ด้วยวิธีกำรเปรียบเทียบผลระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร ใน
สำขำหลัก 6 สำขำ ได้แก่ สำขำเคมีคลินิก สำขำจุลชีววิทยำคลินิก สำขำจุลทรรศนศำสตร์คลินิก สำขำโลหิตวิทยำ
สำขำธนำคำรเลือดและภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ จัดทำคู่มือสมำชิกกำรประเมิน
คุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำหรับแจกจ่ำยให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิก ได้รับทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงำน
ผู้ดำเนินกำร วิธีดำเนินกำร กำรประเมินผล รวมทั้งข้อกำหนด ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่ำงๆ สำหรับห้องปฏิบัติกำร
สมำชิก ซึ่งสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำห้องปฏิบัติกำรสมำชิก ทุกแห่งจะได้รับประโยชน์และ
เข้ำใจวิธีกำรดำเนิน งำนกำรประเมินคุณ ภำพกำรตรวจวิเครำะห์ นำข้อมูลผลกำรประเมินคุณ ภำพกำรตรวจ
วิเครำะห์ ไปใช้ พัฒ นำระบบคุณ ภำพห้ องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง หน่วยงำนและ
ผู้รับบริกำรต่อไป
สุภำวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล
นำฏลดำ ภำณุรัตน์
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กระทรวงสำธำรณสุข
5 พฤศจิกำยน 2561

_____________________________________________________________________________
2/20
..................................................................................................................................................................................... Copyright
Bureau of Laboratory Quality Standards, Department of Medical Sciences, Ministry of Public health

คู่มือสมำชิกกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำขำเคมีคลินิก ปีงบประมำณ 2562-G 07 12 004........................................................................
_____________________________________________________________________________

สารบัญ
เรื่อง

หน้ำ

1.

บทนำ (Introduction)

4

2.

วัตถุประสงค์ (Objective)

4

3.

ผู้ดำเนินกำร (Provider /Organization)

4

4.

กำรสมัครสมำชิก (BLQS-EQA member participation)

5

5.

กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality)

5

6.

วัตถุทดสอบ (Proficiency test items)

6

7.

รอบกำรจัดส่งวัตถุทดสอบ (Distribution cycle)

6

8.

กำรตรวจวิเครำะห์วัตถุทดสอบ (Proficiency test item analysis)

7

9.

กำรรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ (Report the analytical results)

7

10. กำรบันทึกผล (Record of analytical results)

8

11. กำรจัดส่งแบบฟอร์มรำยงำนผลกลับ (Submit the analytical results)

13

12. กำรแก้ไขผลกำรทดสอบ (To change the analytical results)

14

13. กำรรำยงำนผล (Scheme report)

15

14. กำรประเมินผลกำรตรวจวิเครำะห์ (Performance evaluation)

16

15. กำรขอสำเนำเอกสำร (Request a copy of evaluation report form)

19

16. กำรมอบประกำศนียบัตรและเกียรติบัตร
(Certificate of participation and Continuous Excellent Quality Award)

19

17. เกณฑ์กำรได้รับประกำศนียบัตรและเกียรติบัตร

19

(Criterion for certificate of participation and Continuous Excellent Quality Award)

_____________________________________________________________________________
3/20
 สงวนลิขสิทธิ์ …......................................................................................................................................................................................
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

…………………………………………………………………………….Participant Manual for NEQAS in Clinical Chemistry Fiscal Year 2019- G 07 12 004
_____________________________________________________________________________

1. บทนา (Introduction)
กำรทดสอบควำมชำนำญ (Proficiency testing, PT) หรือกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์โดย
องค์กรภำยนอก (External quality assessment, EQA) ด้ว ยวิธีกำรเปรียบเทียบผลระหว่ำงห้ องปฏิบัติกำร
(Interlaboratory comparison) เป็นกลวิธีหนึ่งของกำรประเมินคุณภำพและศักยภำพห้องปฏิบัติกำร อีกทั้ง
เป็นหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขหนึ่งในกำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรในระดับชำติหรือนำนำชำติ

2. วัตถุประสงค์ (Objective)
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ระหว่ำงห้องปฏิบัติกำรสมำชิก
2.2 เพื่ อ กระตุ้ น กำรจั ด ระบบคุ ณ ภำพ (Quality system) ตั้ ง แต่ ก ำรด ำเนิ น กำรควบคุ ม ดู แ ล
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ให้มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น
2.3 เพื่ อ เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด (Indicator) กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous quality
improvement, CQI) และติดตำมกำรธำรงรักษำระบบคุณภำพแบบยั่งยืน (Sustainable quality monitoring)
ซึ่งเป็นเงื่อนไขในกำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร (Laboratory accreditation) ให้เข้ำสู่ระดับสำกล

3. ผู้ดาเนินการ (Provider /Organizer)
กำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำขำเคมีคลินิก ดำเนินกำรโดยกลุ่มประเมินคุณภำพกำรตรวจ
วิเครำะห์ สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ภำยใต้กำรดูแลและ
รับผิดชอบของนำงสำวสุภำวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล ผู้ดำเนินแผนและนำงสำวนำฎลดำ ภำณุรัตน์ ผู้ช่วยผู้ดำเนินแผน
ที่ปรึกษำวิชำกำร 1. รศ.ศรีสนิท อินทรมณี กำรวิเครำะห์ด้ำนเคมีคลินิกและกำรดำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17043:2010, ISO 13528:2015
2. รศ.จรณิต แก้วกังวำล กำรใช้สถิติและระบบสำรสนเทศ
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำแผนทดสอบควำมชำนำญด้ำนชันสูตรสำธำรณสุข (Technical Advisory Board)
ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูลวิชำกำรต่ำงๆ รวมทั้งกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ ซึ่งประกอบด้วย คณบดีคณะเทคนิค
กำรแพทย์มหำวิทยำลัย มหิ ดล มหำวิทยำลัยขอนแก่น คณบดี คณะเวชศำสตร์เขตร้อนมหิ ดล นำยกสภำ
เทคนิคกำรแพทย์ นำยกสมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทย ฯ ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรโลหิ ตแห่งชำติ
ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนสถิติและระบบสำรสนเทศจำกศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงสำรสนเทศศำสตร์ชีวเวชและสำธำรณสุข
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนชันสูตรสำธำรณสุข 6 สำขำ โดยมีอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็น ประธำน ผู้อำนวยกำร
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรและผู้ดำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ เป็นเลขำนุกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมลำดับ
สถำน ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำน ห้ อง 703 อำคำร 9 ชั้ น 7 กลุ่ ม ป ระเมิ น คุ ณ ภ ำพ กำรตรวจวิ เ ครำะห์
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99765 โทรสำร 0-2951-0000 ต่อ 99764
E-mail address: eqacc@dmsc.mail.go.th.
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4. การสมัครสมาชิก (BLQS-EQA member participation)
ห้องปฏิบั ติกำรที่ประสงค์จะร่วมประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำขำเคมีคลินิก ต้องสมัครเป็น
สมำชิกรำยปีๆละ 1 ครั้ง โดยสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร จะดำเนินกำรจัดส่งรำยละเอียดพร้อมใบแจ้งกำร
ชำระเงินค่ำสมัครสมำชิก ซึ่งระบุชื่อ-ที่อยู่ รหัสของห้องปฏิบัติกำร พร้อมเงื่อนไขข้อกำหนดสมำชิกกำรประเมิน
คุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ (G 07 12 018) และใบเสร็จรับเงินสำหรับรำชกำร (รหัส ENG 004721) ส่งให้สมำชิก
ในประมำณเดือนเมษำยน – พฤษภำคม ของทุกปี ขอให้สมำชิกนำใบแจ้งกำรชำระเงินและใบเสร็จรับเงินสำหรับ
รำชกำร (รหัส ENG 004721) ไปชำระเงินผ่ำนระบบ Teller Payment ณ ธนำคำรตำมที่ระบุในเอกสำรภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด เมื่อสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรชำระเงิน และตรวจสอบ
ควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะตอบรับกำรเป็นสมำชิกทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ กรณีมีกำรเปลี่ยนวิธีกำร
รับสมัครสมำชิก ทำงสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรจะแจ้งขั้นตอนกำรดำเนินกำรให้สมำชิกทรำบต่อไป
ส ำหรั บ ห้ องปฏิ บั ติ ก ำรรำยใหม่ ที่ ป ระสงค์ จะสมั ค รเข้ ำร่ว มกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรตรวจวิ เครำะห์
ขอให้ แจ้งรำยละเอียดที่อยู่ ในกำรจัดส่ งใบสมัคร หมำยเลขโทรศัพ ท์ หรือ E-mail ที่ติดต่อได้ส ะดวกให้ นำย
ทะเบี ย นกลุ่ ม ประเมิ น คุ ณ ภำพกำรตรวจวิ เ ครำะห์ และติ ด ตำมข่ ำ วสำรกำรรั บ สมั ค รสมำชิ ก ได้ ที่
http://blqs.dmsc.moph.go.th
รำยกำรทดสอบที่ ให้ บ ริ ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรตรวจวิ เครำะห์ สำขำเคมี ค ลิ นิ ก 18 รำยกำร คื อ
Glucose, BUN, Creatinine, Uric acid, Total Cholesterol, Triglyceride, Total protein, Albumin, Total
bilirubin, AST, ALT, ALP, Sodium, Potassium, Chloride, calcium, Phosphorus และ Magnesium
อัต รำค่ ำสมั ค รเป็ น สมำชิก เรี ย กเก็ บ ตำมระเบี ย บกรมวิท ยำศำสตร์ก ำรแพทย์ ได้ ระบุ ไว้ในเงื่อ นไข
ข้อกำหนดสมำชิกกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์แล้ว

5. การรักษาความลับ (Confidentiality)
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกแต่ละแห่งจะได้รับรหัสหน่วยงำน โดยจะไม่ซ้ำกันกับห้องปฏิบัติกำรสมำชิกอื่น
ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร และรหัสกำรเป็นสมำชิกกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์สำขำเคมี
คลินิ ก ซึ่งผู้ ดำเนิน แผนจะแจ้งให้ สมำชิกทรำบในครั้งแรกที่จัดส่ งวัตถุทดสอบปีนั้นๆ ผู้ดำเนินกำรประเมิน
คุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่เปิดเผยรหัสนี้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับกำรรับรอง
จำกผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรจะเก็บรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ของสมำชิกทุกแห่งไว้เป็นระยะเวลำ 3 ปี
ในห้องเก็บเอกสำรที่มีกำรควบคุมกำรเข้ำออก ส่วนข้อมูลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ จะจัดเก็บใน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผลอย่ำงน้ อย 5 ปี พร้อมสำรองข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น หรือบันทึกลงแผ่ น
บันทึกข้อมูลเพื่อป้องกันกำรสูญหำย
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกจะต้องไม่คัดลอกผลกำรวิเครำะห์ ของผู้อื่นหรือหน่วยงำนอื่น ควรรำยงำนผล กำร
วิเครำะห์ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ในกำรประเมินระบบคุณภำพของหน่วยงำนและเป็นข้อ มูลที่แท้จริงสำหรับกำร
วำงแผนพัฒนำต่อไป
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6. วัตถุทดสอบ (Proficiency test items)
วัตถุทดสอบที่ใช้สำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์สำขำเคมีคลินิก อยู่ในรูปน้ำเหลืองแห้ง
(Lyophilized serum) ถ้ำไม่ทดสอบในทันทีที่ได้รับให้เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2 – 8 องศำเซลเซียส มีอำยุใช้งำนไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี แต่กำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์จะยืนยันควำมคงทนของสำรถึงวันสุดท้ำยที่ยอมรับกำร
รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ของสมำชิกเท่ำนั้น (closing date) ก่อนทำกำรตรวจวิเครำะห์วัตถุทดสอบ ให้ใช้
Volumetric pipette ในการเติมนากลั่น 5 มิลลิลิตร ตังไว้ที่อุณ หภูมิห้อง 60 นาที ก่อนผสมเบำๆ ให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน ดำเนินกำรทดสอบสำรที่มีควำมไวต่อแสงและมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอย่ำงรวดเร็วเช่น Bilirubin ALP AST
ALT โดยให้ดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นทุกรำยกำรทดสอบภำยใน 8 ชั่วโมงเท่านัน

วัต ถุ ท ดสอบสำขำเคมี ค ลิ นิ ก จั ด ส่ งครั้งละ 2 ขวด ซึ่ งจะมี ป ริม ำณสำรเหมื อ นกั น หรือ ต่ ำ งกั น ตำม
วัตถุประสงค์ในแต่ละครั้ง โดยรหัสวัตถุทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัวแรก ตัวอักษร
ภำษำอังกฤษ A หรือ B และตัวเลข 3 ตัวหลัง เช่น 162 A 179 หรือ 162 B 180
ตัวเลข 3 หลักแรก แสดงถึงครั้งที่จัดส่งในปีงบประมำณ เช่น 162 หมำยถึง จัดส่งวัตถุทดสอบเป็น
ครั้งที่ 1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
อักษร A หรือ B แสดงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงขวดบรรจุวัตถุทดสอบ
ตัวเลข 3 ตัวหลัง แสดงถึงลำดับที่ของวัตถุทดสอบตั้งแต่ดำเนินกำร เช่น 179 หมำยถึงวัตถุทดสอบ
นี้เป็นลำดับที่ 179 ตั้งแต่เริ่มดำเนินกำรจัดส่งวัตถุทดสอบเป็นต้นมำ
ข้อควรระมัดระวังในการเตรียมวัตถุทดสอบ (Handling the test item)
❑

❑
❑
❑

ใช้น้ ำกลั่ น คุณ ภำพดี ควรเป็นน้ำกลั่ นชนิดเดียวกันที่ใช้ในห้ องปฏิบัติกำรสมำชิก ละลำยวัตถุ
ทดสอบด้วยปริมำตรถูกต้องตำมที่ระบุข้ำงขวด
ระวังกำรฟุ้งกระจำย หก หล่นของเนื้อสำรระหว่ำงกำรเปิดขวดวัตถุทดสอบ
หลังเติมน้ำกลั่นควรผสมวัตถุทดสอบให้เป็นเนื้อเดียวกันและระมัดระวังไม่ให้มีฟองอำกำศ
วั ต ถุ ท ดสอบ ผ่ ำ น กำรตรวจ Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg), Anti-HCV, Anti-HIV
อย่ำงไรก็ตำมควรระมัดระวังกำรติดเชื้อ โดยใช้หลักกำร Universal precautions เพื่อป้องกันกำร
ติดเชื้อและกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค

7. รอบการจัดส่งวัตถุทดสอบ (Distribution cycle)
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร จะจัดส่งวัตถุทดสอบให้สมำชิกทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ปีงบประมำณละ
3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤศจิกำยน 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 12-13 กุมภำพันธ์ 2562 และครั้งที่ 3 วันที่
14-15 พฤษภำคม 2562 ตำมแผนกำรดำเนินงำนประจำปี ที่แจ้งให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำทำง website สำนัก
มำตรฐำนห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร http://blqs.dmsc.moph.go.th ในช่ ว งต้ น ปี ง บประมำณ แล้ ว หำกมี ก ำร
เปลี่ ย นแปลงผู้ ดำเนิ น แผนจะแจ้ งให้ ส มำชิกทรำบล่ วงหน้ำ ทำง website ของส ำนักมำตรฐำนห้ องปฏิ บัติกำร
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกควรติดตำมข่ำวสำรกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ทำง website อย่ำงสม่ำเสมอ
และขอให้สมำชิกระบุ E-mail address ในแบบฟอร์มรำยงำนผล เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรสื่อสำรอีกทำงหนึ่งด้วย
เมื่อห้องปฏิบัติกำรสมำชิกได้รับวัตถุทดสอบ ให้ตรวจสอบควำมครบถ้วนทันที กรณีมีกำรชำรุดเสียหำย
ระหว่ำงกำรขนส่งให้แจ้งผู้ดำเนินแผนเพื่อขอรับวัตถุทดสอบใหม่โดยเร็วที่ สุด สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรขอ
สงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งวัตถุทดสอบให้ใหม่ หำกได้รับทรำบข้อบกพร่องภำยหลังจำกวันจัดส่งวัตถุทดสอบ 1 สัปดำห์
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8. การตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบ (Proficiency test item analysis)
กำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำขำเคมีคลินิก ไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ทดสอบ เครื่องมือ/วิธี
ทดสอบหรือน้ำยำทดสอบ แต่ ให้ตรวจวิเครำะห์วัตถุทดสอบตำมกระบวนกำรทดสอบที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติกำร
ปัจจุบันและเป็นงำนประจำวัน (Routine work) และปฏิบัติกับวัตถุทดสอบเสมือนเป็นตัวอย่ำงจำกผู้ป่วยโดยตรง
ห้ องปฏิ บั ติกำรสมำชิ กต้องตรวจวิเครำะห์ เฉพำะรำยกำรทดสอบที่ ให้ บ ริก ำรในห้ องปฏิ บัติ กำร ไม่ควรส่ งต่ อ
ห้องปฏิบัติกำรอื่นเพื่อตรวจวิเครำะห์เพิ่มเติมหรือสอบถำมผลกำรวิเครำะห์จำกห้องปฏิ บัติกำรอื่น เพรำะจะไม่
สะท้อนกำรปฏิบัติงำนจริง

9. การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Report the analytical results)
กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ทุกรำยกำรจะต้องเป็นผลทดสอบเดียว ไม่ว่ำจะทำกำรทดสอบซ้ำหลำยครั้ง
หรือไม่ ซึ่งไม่ควรกระทำอย่ำงยิ่งเพรำะจะไม่สะท้อนกำรกระทำจริงต่อตัวอย่ำงจำกผู้ป่วย
กำรรำยงำนผลให้ระบุรายละเอียดของวิธีและเครื่องมือทดสอบ ในแบบฟอร์มรำยงำนผลทดสอบทุก
รำยกำร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมินผลกำรตรวจวิเครำะห์ตำมกลุ่มวิ ธีทดสอบที่หน่วยงำนนั้นๆระบุ แต่ละ
รำยกำรทดสอบให้เลือกระบุวิธี กำรทดสอบเพียงหนึ่งวิธีตำมวิธีที่ใช้ตรวจวิเครำะห์วัตถุทดสอบนั้น หำกสมำชิกไม่
ระบุวิธีทดสอบผู้ดำเนินแผน จะจัดข้อมูลรำยงำนผลกำรตรวจวิเ ครำะห์ของสมำชิกไว้ในข้อมูล กลุ่มอื่นๆ (Others)
ซึ่งจะทำให้สมำชิกไม่สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลกับห้องปฏิบัติกำรสมำชิกอื่นที่ใช้วิธีกำรตรวจวิเครำะห์วิธีเดียวกัน
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 หำกผลวิเครำะห์หน่วยทดสอบแตกต่ำงไปจำกที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ม F 07 12 004 /01 ให้แปลง
เป็นหน่วยตำมทีร่ ะบุในแบบฟอร์มก่อนรำยงำนผล (หน่วย“U” หมำยถึง International Unit)
New

New service ปี 2562; ฟรี โดยขอความร่วมมือสมาชิกรายงานผลออนไลน์ตาม URl………..
ที่ระบุให้ในแต่ละรอบการดาเนินการ
รอบ 1-2562 ;
• รายการทดสอบ Calcium Phosphorus Magnesium เพิ่มช่องทางรายงานผลออนไลน์
▪ การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Creatinine กับวิธีมาตรฐาน ID-LC-MS (โครงการนาร่อง)
รอบ 2-2562 เพิ่มบริการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ HDL-cholesterol (โครงการนาร่อง)
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10. การบันทึกผล (Record of analytical results)
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
กำหนดให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกใช้แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลรหัส
F 07 12 004 /01 สำหรับกำรทดสอบด้ำนเคมีคลินิกพื้นฐำน 15 รำยกำร และใช้แบบฟอร์มรำยงำนผลรหัส
F 07 12 004 /05 สำหรับทดสอบแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ที่จัดส่งให้พร้อมกับวัตถุทดสอบแต่ละ
ครั้งและเพิ่มช่องทางรับรายงานผลออนไลน์ตาม URL ที่ระบุในแต่ละรอบ
กรณีแบบฟอร์มรำยงำนผลสูญหำยหรือชำรุดให้ประสำนผู้ดำเนินกำรหรือผู้ช่วย เพื่อขอแบบฟอร์มใหม่
พร้อมนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ประเมินผลให้สมำชิกที่ส่งผลกำรทดสอบเป็นเอกสำรพิมพ์จำกเครื่องตรวจวิเครำะห์และไม่
ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มรำยงำนผลที่กำหนด หรือรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ทไี่ ม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน
กำรบันทึกผลกำรวิเครำะห์ในแบบฟอร์มรำยงำนผลให้ ใช้ปากกาที่เส้นหนาทึบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
และเขียนตัวบรรจงให้สามารถอ่ านได้ง่าย ก ำหนดให้สมำชิก รำยงำนผลด้วยตัวเลขที่แ ท้จริงไม่ ใช้เครื่อ งหมำย
มำกกว่ำ (>) หรือน้อยกว่ำ (<) หำกมีกำรแก้ไข สำมำรถใช้ปำกกำขีดข้อควำมหรือตัวเลขแล้วเขียนใหม่
พร้อม
ลงนำมผู้แก้ไขและวันที่ แต่ละรำยกำรทดสอบให้ ระบุวิธีทดสอบทุกครัง และเลือกวิธีทดสอบเพียงหนึ่งวิธีเท่านัน
ก่อนจัดส่งควรบันทึกผลทดสอบทุกรำยกำรลงในทะเบียนบันทึกผลประจำวัน เพื่อประโยชน์ในกำรทวนสอบข้อมูล
และใช้ในกำรพิจำรณำคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำรเบื้องต้น

สมำชิกสำมำรถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มำที่ผู้ดำเนินแผนโดยบันทึกรำยละเอียดในส่วนสุดท้ำ ยของ
แบบรำยงำนผล F 07 12 004/01 หรือกำรรำยงำนผลออนไลน์ หรือทำง e-mail : eqacc@dmsc.mail.go.th
ในกำรรำยงำนผลทุกครั้งสมำชิกควรเขียนชื่อผู้ตรวจวิเครำะห์และผู้รับรองผลให้ชัดเจน พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์
และ E-mail address เพื่อสะดวกต่อกำรติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่ำวสำรกลับไปยังสมำชิก
สำหรับกำรร้องเรียน กำรขอตรวจสอบรำยงำนผลหรือขอรับบริกำรต่ำงๆ สมำชิกจะต้องส่งเอกสำรเป็น
ลำยลักษณ์อักษรมำทีส่ ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 11000
หรือแจ้งออนไลน์ผ่ำนระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
สมำชิกสำมำรถอุทธรณ์กำรดำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ได้โดยกำรส่งเอกสำรเป็น
ลำยลักษณ์อักษร เรียนอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข เพื่อพิจำรณำตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและพิจำรณำผลเป็นรำยกรณีเพื่อควำมโปร่งใสและเป็นกลำงในกำรดำเนินกำร
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นิยามและความหมายที่ใช้ในแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบ
นิยาม

ความหมาย

ครั้งที่........./...........
วันที่จัดส่งวัตถุทดสอบ
รหัสประจำหน่วยงำน
/ โรงพยำบำล
โทรศัพท์ / โทรสำร
วันที่ได้รับวัตถุทดสอบ
สภำพวัตถุทดสอบ
วันที่ทำกำรทดสอบ
วันที่จัดส่งรำยงำนผล
กลับ
รำยกำรทดสอบ

ตัวเลขแสดงครั้งที่จัดส่งวัตถุทดสอบประจำปีงบประมำณ
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่จัดส่งวัตถุทดสอบ
หมำยเลขรหัสประจำหน่วยงำน / โรงพยำบำล ที่ห้องปฏิบัติกำรเป็นสมำชิกกำร
ประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์
หมำยเลขโทรศัพท์/โทรสำรของห้องปฏิบัติกำรสมำชิกที่ใช้ติดต่อได้สะดวก
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกได้รับวัตถุทดสอบ
ควำมครบถ้วนและสภำพของวัตถุทดสอบที่ได้รับ
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกทำกำรทดสอบวัตถุทดสอบ
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกส่งแบบฟอร์มรำยงำนผลกลับ

หน่วยทดสอบ
ผลทดสอบ

วิธีทดสอบ

รำยกำรทดสอบหำปริมำณสำรสำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ โดยกำร
เปรียบเทียบผลระหว่ำงห้องปฏิบัติกำรสำขำเคมีคลินิก
หน่วยปริมำณสำรของรำยกำรทดสอบที่กำหนด
ผลกำรทดสอบสำรในวัตถุทดสอบที่มีระดับควำมเข้มข้นหรือปริมำณสำร ในระดับต่ำงๆ

หลักการหรือวิธีทดสอบทีใ่ ช้ตรวจหาปริมาณสารในวัตถุทดสอบ

Colorimetric /
Chemical
colorimetric
Enzymatic

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเคมีของสำรในวัตถุทดสอบเทียบกับสำร
มำตรฐำน ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Kinetic

วัดอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำกำรดูดกลืนแสงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดในระหว่ำงปฏิกิริยำ
เป็นระยะๆ ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวหรือ UV ซึ่งจำเพำะกับปฏิกิริยำนั้นๆ

Dry chemistry

กำรวิเครำะห์สำรในวัตถุทดสอบ โดยใช้ Dry reagent ที่เคลือบไว้บน film หรือ strip
เมื่อตัวอย่ำงซึมผ่ำนชั้นต่ำงๆ บนแผ่นเคลือบจะเกิดปฏิกิริยำเคมี และทำกำรวัดผล
ผลิตจำกปฏิกริ ิยำ

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ และเอนไซม์ร่วม ของสำรในวัตถุ
ทดสอบ ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
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นิยาม
GLUCOSE

ความหมาย

Enz-GOD
(Glucose oxidase)

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ glucose oxidase, glucose และ
เอนไซม์ร่วม ของ glucose ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำว ทีจ่ ำเพำะกับสำรสีแดงของ
Quinoemine
วัดกำรดูดกลืนแสงของ NADH ที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ hexokinase และ
เอนไซม์ร่วม ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวทีจ่ ำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
วัดกำรดูดกลืนแสงของ NADH ที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ hexokinase และ
เอนไซม์ร่วม ที่ควำมยำวคลื่นแสง 340 nm

Enz- HK
(Hexokinase)
Enz- HK
(Hexokinase UV)

BUN
Enz- Urease
colorimetric
Enz- Urease UV
(end point)
Enz- Urease UV
(kinetic)

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Urease ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำว
ทีจ่ ำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Urease ที่ควำมยำวคลื่นแสง 340 nm
วัดอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Urease ที่
ควำมยำวคลื่นแสง 340 nm

CREATININE
Enz- colorimetric
Enz- kinetic
Jaffe- kinetic
(Alk. picrate)

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Creatininase และ enzyme ร่วมอื่น
เช่น sarcosine oxidase ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
วัดอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Creatininase
และ enzyme ร่วมอื่น เช่น sarcosine oxidase ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่
จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
วัดอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเคมี ในช่วงควำมยำว
คลื่นแสงสีขำวทีจ่ ำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

URIC ACID
Enz- Uricase
colorimetric

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Uricase และ เอนไซม์ร่วมอื่น ในช่วง
ควำมยำวคลื่นแสงสีขำวทีจ่ ำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Enzyme Uricase UV

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Uricase และ เอนไซม์ร่วมอื่น ที่ควำม
ยำวคลื่นแสง 340 nm
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นิยาม
ความหมาย
TOTAL PROTEIN
Biuret Blank
Biuret unblank

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำ Biuret ในวัตถุทดสอบเทียบกับสำรมำตรฐำน
ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ โดยมีกำรชดเชย serum
blank
วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำ Biuret ในวัตถุทดสอบเทียบกับสำรมำตรฐำน
ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ ไม่มีกำรชดเชย serum blank

ALBUMIN
Bromcresol Green
(BCG)

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำย้อมสีอลั บูมินในวัตถุทดสอบ กับ bromcresol
green (BCG) ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Bromcresol Purple
(BCP)

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำย้อมสีอัลบูมินในวัตถุทดสอบ กับ bromcresol
purple (BCP) ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

TOTAL BILIRUBIN
Malloy & Evelyn
Jendrassik & Grof
DPD

DCA

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำระหว่ำง bilirubin ในวัตถุทดสอบกับ Diazo
ภำวะกรด ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำระหว่ำง bilirubin ในวัตถุทดสอบกับ Diazo
ภำวะด่ำง ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำระหว่ำง bilirubin ในวัตถุทดสอบกับ
2,5-dichlorophenyl-diazonium-tetrafluoroborate (DPD) ในช่วงควำมยำวคลื่น
แสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำระหว่ำง bilirubin ในวัตถุทดสอบกับ
2,4-dichloroaniline (DCA) ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

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

วัดอัตรำกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ AST/ ALT และ enzyme ร่วม
ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
วัดอัตรำกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ AST / ALT และ เอนไซม์ร่วมอื่น
ตำมหลักกำร IFCC หรือ IFCC mod. โดยใช้ 5’-pyridoxal-phosphate (P5P) ร่วม
ในปฏิกิริยำ ที่ควำมยำวคลื่นแสง340 nm
วัดอัตรำกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ AST / ALT และ เอนไซม์ร่วมอื่น
ตำมหลักกำร IFCC หรือ IFCC mod. โดยไม่ใช้ 5’-pyridoxal-phosphate (P5P)
ร่วมในปฏิกิริยำ ที่ควำมยำวคลื่นแสง340 nm
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นิยาม
ALP

ความหมาย

pNPP /AMP;
(IFCC/mod. IFCC)
pNPP /DEA;
(DGKC)
pNPP

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ ALP และ เอนไซม์ร่วมอื่น ตำมหลักกำร
IFCC หรือ mod.IFCC ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะ
วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ ALP และ เอนไซม์ร่วมอื่น ตำมหลักกำร
DGKC ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะ
p-nitrophenyl phosphate คือ substrate ที่ใช้ในปฏิกิริยำกำรตรวจวัด ALP ซึง่
pNPPไม่มีสี (Colorless) จะทำปฏิกิริยำในภำวะด่ำงได้สำร pNPสีเหลือง
2-amino 2- methyl 1-propanol (AMP) หรือ 2- methyl 2-amino 1-propanol
(MAP) คือ buffer ที่ใช้ในปฏิกิริยำกำรตรวจวัด ALP
Diethanolamine คือ buffer ที่ใช้ในปฏิกิริยำกำรตรวจวัด ALP

AMP or MAP
DEA

CHOLESTEROL
วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ ที่ควำมยำวคลื่นแสง 340 nm
Enz- UV
Enz- UV; CHOD/POD วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ CHOD/POD ที่ควำมยำวคลื่นแสง
colorimetric
340 nm

TRIGLYCERIDE
Enz–Lipase
colorimetric

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Lipase ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำว
ที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Enz- GPO/PAP
colorimetric w
glycerol correction
Enz- GPO/PAP
colorimetric w/o
glycerol correction

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ GPO/PAP โดยใช้ glycerol
correction ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ GPO/PAP โดยไม่ใช้ glycerol
correction ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

SODIUM/POTASSIUM /CHLORIDE
Indirect ISE
Direct ISE
Others

หลักกำรหรือวิธีทดสอบปริมำณสำร Electrolyte แบบ Ion Selective Electrode
โดยวิธีกำรเจือจำงวัตถุทดสอบก่อนป้อนเข้ำ ISE (Indirect Potentiometric)
หลักกำรหรือวิธีทดสอบปริมำณสำร Electrolyte แบบ Ion Selective Electrode
โดยไม่ต้องมีวิธีกำรเจือจำงวัตถุทดสอบก่อนเข้ำ ISE (Direct Potentiometric)
หลักกำรหรือวิธีทดสอบปริมำณสำรที่แตกต่ำงไปจำกที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น
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เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือหลักที่ใช้ตรวจวัดหรือทดสอบ

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

เครื่องมือสำหรับใช้วัดค่ำดูดกลืนแสงแต่เพียงอย่ำงเดียว กำรแสดงค่ำดูดกลืนแสงอำจ
เป็นแบบเข็มหรือตัวเลข
เครื่องมือสำหรับใช้วัดค่ำดูดกลืนแสง คำนวณ และรำยงำนผลทดสอบ โดยมีขั้นตอน
กำรทดสอบสำรก่อนตรวจวัดด้วยเครื่อง
เครื่องมือสำหรับใช้ทดสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรดูดตัวอย่ำงวิเครำะห์ จนถึงรำยงำน
ผลทดสอบ ดำเนินกำรโดยเครื่องมืออัตโนมัติ
เครื่องมือสำหรับทดสอบโดยกำรใช้แผ่นเคลือบน้ำยำในลักษณะแห้ง
เครื่องมือสำหรับทดสอบหำปริมำณสำรที่แตกต่ำงไปจำกที่ระบุ

รายละเอียดเครื่องมือทดสอบ
ยี่ห้อ
รุ่น
บริษัทผู้ผลิต
ผู้รับรองผลทดสอบ
ตำแหน่ง
วันที่ให้กำรรับรอง
คำถำม / เสนอแนะ

ชื่อเรียกเครื่องมือทดสอบทำงกำรค้ำ
รุ่นหรือแบบเครื่องมือทดสอบ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบโดยตรง (มิใช่บริษัทผู้แทนจำหน่ำย)
หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบควำมถูกต้อง
หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำร หรือตำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมำย
วันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนำมรับรองผลทดสอบ
เป็นส่วนที่ให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกเขียนคำถำมปัญหำข้อสงสัย เสนอแนะ

11. การจัดส่งแบบฟอร์มรายงานผลกลับ (Submit the analytical results)
ห้องปฏิบั ติกำรสมำชิกใช้แบบฟอร์มรำยงำนผลของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติ กำร ในกำรรำยงำนผล
โดยตรวจสอบควำมถูกต้อง ชัดเจน ก่อนลงนำมผู้ วิเครำะห์และรับรองผล พร้อมทำส ำเนำเอกสำรเก็บไว้ที่
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิก 1 ชุดเพื่อใช้ทวนสอบข้อมูลกรณีที่ต้องกำรอุทธรณ์ผลกำรประเมิน ฯ และจัดส่งแบบฟอร์ม
รำยงำนผลฉบับจริงกลับสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนด (Closing date)
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรขอสงวนสิทธิ์ไม่ประเมินผลคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำร
สมำชิกทีร่ ำยงำนผลกลับล่ำช้ำหรือข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจน
สมำชิกสำมำรถจัดส่งรำยงำนผลกำรทดสอบได้หลำยช่องทำง ได้แก่
11.1การรายงานผลทางไปรษณี ย์ ส่ ง แบบรำยงำนผลกลั บ มำที่ ส ำนั ก มำตรฐำนห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุ ข เลขที่ 88/7 ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 จะต้ องติดดวงตรำไปรษณี ย ำกรตำมรำคำที่ กำหนดโดยบริษั ท ไปรษณี ย์ ไทยจำกัด โดยแนะน ำให้ ส่ ง
ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันกำรสูญหำย
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11.2 การรายงานผลทางระบบสารสนเทศ
▪ ส ำหรั บ รำยกำร Calcium Phosphorus Magnesium HDL-cholesterol และโครงกำรน ำร่อ ง
เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ Creatinine กับวิธีมำตรฐำน ID-LC-MS สมำชิกรำยงำนผลออนไลน์ตำม URL
ที่ระบุในแต่ละรอบกำรจัดส่งวัตถุทดสอบ
▪ สำหรับรำยงกำรทดสอบพื้นฐำน 15 รำยกำร สมำชิกจะต้อง Scan แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรทดสอบเป็น
pdf. file เท่ำนั้น โดยระบุรหัสสมำชิกไว้ที่หัวข้อ จดหมำยเพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบ ส่งมาที่
E-mail address : eqacc@dmsc.mail.go.th เมื่อสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรตอบกลับว่ำได้รับ
รำยงำนผลกำรทดสอบเรียบร้อย สมำชิกไม่ต้องส่งรำยงำนผลกำรทดสอบทำงไปรษณีย์ หากไม่ได้รับการ
ตอบกลับภายใน 5 วันทาการ สมำชิกจะต้องโทรศัพท์ตรวจสอบกับผู้ดำเนินกำรก่อนกำหนดวันสุดท้ำยที่
ยอมรับกำรรำยงำนผลกลับหรือจัดส่ง เอกสำรทำงไปรษณีย์ อีกครั้งภำยในระยะเวลำที่กำหนด สำนัก
มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรำยงำนที่ส่งมำเป็นไฟล์รูปถ่ำยต่ำงๆ
▪ การรายงานผลทางโทรสาร กรณี ห้ องปฏิ บั ติ กำรสมำชิก ส่ งรำยงำนผลกำรทดสอบทำงโทรสำรที่
หมำยเลข 02-951-0000 ต่ อ 99764 ควรระบุ เบอร์โทรศั พท์ ที่ติ ดต่อกลั บ ได้ให้ ชัดเจน และจะต้อ ง
สอบถำมกลับ มำที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-951-0000 ต่อ 99765 เพื่อตรวจสอบว่ำ ผู้ดำเนินกำรได้รับ
รำยงำนผลดังกล่ ำวชัดเจนครบถ้วนหรือไม่ สำนักมำตรฐำนห้ องปฏิบัติกำรมีนโยบำยไม่ประเมินผล
รำยงำนที่มีข้อควำมไม่ชัดเจน โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ สมำชิกต้องพิจำรณำ
ส่งรำยงำนผลด้วยวิธีอื่นๆ ควบคู่ด้วย ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้ใช้ช่องทางนีในการรายงานผล

12. การแก้ไขผลการทดสอบ (To change the analytical results)
รำยงำนผลมำที่สมำชิกส่งมำที่สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรแล้ว แต่มีควำมประสงค์ขอยกเลิกรำยงำน
ผลดังกล่ำว ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ดำเนินกำรก่อนส่งรำยงำนผลใหม่ ชี้แจงเหตุผลที่ต้องกำรเปลี่ยนรำยงำนผลที่ส่ง
มำก่อนหน้ำนี้ พร้อมลงลำยมือชื่อและวันที่กำกับในรำยงำนผลกำรทดสอบฉบับใหม่ด้วย ทั้งนี้ไม่อนุญำตให้มีกำร
แก้ไขผลกำรทดสอบหลังจำกวันสุดท้ำยที่กำหนดรับรำยงำนผลจำกสมำชิก (Closing date)
ส าหรั บ การส่ ง รายงานผลออนไลน์ แ ล้ ว ต้ อ งการแก้ ไ ข จะต้ อ งโทรศั พ ท์ ห รื อ ส่ ง จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งผู้ดาเนินแผนทราบทุกครังภายในวันสุดท้ายที่กาหนดรับรายงานผลจากสมาชิก
(Closing date)
New
กำรร้ อ งขอให้ ต รวจสอบข้ อ มู ล ที่ ส งสั ย หรื อ ประเด็ น ที่ ไม่ ชั ด เจน ภำยหลั ง จำกที่ ส ำนั ก มำตรฐำน
ห้ องปฏิบั ติ กำรท ำกำรประเมิน ผลและส่ง สรุป ผลกำรประเมินคุณ ภำพฯ ให้ ส มำชิกแล้ ว ปรำกฏว่ำสรุปผลกำร
ประเมินคุณภำพฯ ไม่ถูกต้อง สมำชิกจะต้องส่งเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรแจ้งผู้ดำเนินแผนภำยใน 2 สัปดำห์
นับจำกวันที่รำยงำนผล และจะได้รับกำรแก้ไขผลกำรตรวจวิเครำะห์กรณีพิสูจน์ทรำบว่ำสำเหตุข้อผิดพลำดเกิด
จำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ เท่ำนั้น ถ้ำควำมผิดพลำดเกิดจำกสมำชิก เช่น
ลงผลกำรวิเครำะห์สลับรหัส รำยงำนทศนิยมไม่ครบ จะไม่ได้รับกำรแก้ไขผลกำรประเมินคุณภำพ ฯ แต่ให้
สมำชิกบันทึกกำรวิเครำะห์สำเหตุในระบบคุณภำพและแนวทำงป้องกันกำรเกิดซ้ำด้วยตนเอง
กรณีสมาชิกมีประเด็นที่ไม่ได้รับความยุติธรรม หรือการปฏิบัติที่โปร่งใสเป็นกลางจากสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ สามารถอุทธรณ์เป็นลายลักาณ์อักษรได้ที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

New
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13. การรายงานผล (Scheme report)
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร จัดทำและจัดส่งหรือเผยแพร่รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจ
วิเครำะห์ให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิก ดังนี้
13.1 รายงานผลเบืองต้น (Preliminary or interim report)
รำยงำนผลเบื้องต้นไม่ใช่ค่ำเป้ำหมำยหรือค่ำกำหนด (Designated value) ในกำรคำนวณคะแนนดัชนี
คุณภำพ แต่เป็นกำรรำยงำนช่วงค่ำที่ห้องปฏิบัติกำรควรจะตรวจวิเครำะห์ได้ สำหรับตรวจสอบผลกำรวิเครำะห์
เบื้องต้นและนำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องตำมควำมเหมำะสม หำกสมำชิกพบ
ข้อผิดพลำดใดๆ ที่มีผลกระทบต่อรำยงำนผลของผู้ป่วยที่ไ ด้รำยงำนแพทย์แล้วให้รีบดำเนินกำรแก้ไขทันที กำรหำ
สำเหตุที่แท้จริงและป้องกันกำรเกิดปัญหำซ้ำให้ดำเนินกำรเป็นกำรเบื้องต้นตำมควำมรุนแรงของปัญหำ และต้อง
บันทึกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำน โดยสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร จะเผยแพร่รำยงำนผลเบื้องต้น
ทำง website website http://blqs.dmsc.moph.go.th ภำยใน 1-2 สัปดำห์ หลังจำกวันสุดท้ำยที่กำหนดให้
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกรำยงำนผลกลับ (Closing date or due date) สมำชิกสำมำรถพิมพ์รำยงำนผลเบื้องต้น
ได้ด้วยตนเอง
13.2 รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (Final report)
รำยงำนผลฉบับสมบูรณ์ รหัสเอกสำร F 07 12 004/02 สำหรับกำรวิเครำะห์ด้ำนเคมีคลินิกพื้นฐำน 15
รำยกำร แสดงผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำรสมำชิกแต่ละแห่ง ด้วยคะแนนดัชนี
คุณภำพ (VIS MVIS และ OMRVIS) พร้อมระบุค่ำเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรคำนวณ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำกำร
กระจำยของข้อมูลในแต่ละวิธีวิเครำะห์ ข้อมูลภำพรวมของสมำชิกที่ร่วมโครงกำร รูปภำพแสดงกำรกระจำยของ
ข้อมูลแต่ละรำยกำร สำหรับใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนต่อไป
รำยงำนผลฉบับสมบูรณ์ รหัสเอกสำร F 07 12 004/06 สำหรับกำรวิเครำะห์แคลเซียม ฟอสฟอรัสและ
แมกนีเซียม นำเสนอข้อมูลในรูปตำรำงค่ำเป้ำหมำย ค่ำกำรกระจำยของข้อมูลและสัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวน
13.3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ประจาปี (Annual report)
รำยงำนสรุป ผลกำรประเมินคุณ ภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ประจำปี สำนักมำตรฐำนห้ องปฏิบัติกำรจะ
ดำเนินกำรจัดส่งให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิก หลังเสร็จสิ้นกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ครบ 3 ครั้ง ใน
แต่ละปีงบประมำณ เพื่อรำยงำนภำพรวมผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกทั้ง
ภำครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยนำเสนอข้อมูลควำมต่อเนื่องในกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์กลับสม่ำเสมอ
ผลกำรประเมิน ณ ระดับคะแนนดัชนีคุณภำพต่ำงๆ ซึ่งแบ่งกลุ่มตำมต้นสังกัด แสดงข้อมูลกำรประเมินคุณภำพ
กำรตรวจวิเครำะห์ของกลุ่มเขตตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข สำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำ
งำนในแต่ละพื้นที่ต่อไป
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14. การประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ (Performance evaluation)
14.1 การประเมินคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์งานเคมีคลินิกพืนฐาน โดยเปรียบเทียบผลระหว่ำง
ห้องปฏิบัติกำร ใช้ระบบกำรประเมินที่แนะนำโดยองค์กำรอนำมัยโลกและสมำพันธ์เคมีคลินิกระหว่ำงประเทศ ซึ่ง
ใช้ในกลุ่มประเทศ สหรำชอำณำจักร และยุโรป
กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบแบ่งประเภทตำมกลุ่มวิธีวิเครำะห์ที่ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกระบุ สำหรับวิธี
วิเครำะห์ที่ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกรำยงำนผลกลับน้อยกว่ำ 20 แห่ง จะไม่ประเมินผลตำมวิธีวิเครำะห์นั้นๆ แต่จะ
นำไปประเมินผลรวมในกลุ่มอื่นๆ
14.1.1 ค่าเป้าหมาย (ค่ำกำหนด Designated value, DV) ได้มำจำกผลกำรวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำร
สมำชิก โดยกำรคำนวณค่ำทำงสถิติ ดังต่อไปนี้
A. คำนวณค่ำเฉลี่ย (Consensus Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation, SD)
และ Coefficient of Variation (CV) จำกผลกำรวิเครำะห์แต่ละรำยกำรทดสอบของห้องปฏิบัติกำรสมำชิก
B. ค ำนวณค่ ำเฉลี่ ย ซ้ำใหม่ 2 ครั้ง โดยตั ด ผลกำรวิเครำะห์ ที่ ไม่ อยู่ ในช่ ว งค่ ำ Mean  3 SD
ค่ำเฉลี่ ย ที่ได้จะใช้เป็ น ค่ำเป้ ำหมำย (Designated value, DV) ส ำหรับคำนวณคะแนน VIS ของแต่ ล ะรำยกำร
ทดสอบ ต่อไป
14.1.2 การคานวณคะแนนดัชนีคุณภาพ (Variance Index Score Calculation)
A. คะแนนดัชนี Variance Index Score (VIS) ซึ่งมีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 400 และเป็นค่ำบวกแสดง
เปรียบเทียบผลทดสอบในแต่ละรำยกำรทดสอบ คำนวณจำกสูตร
VIS = ผลกำรวิเครำะห์ – ค่ำเฉลี่ย x 10,000
ค่ำเฉลี่ย
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. คะแนนดั ช นี Mean Variance Index Score (MVIS) มีค่ ำระหว่ำง 0 ถึง 400 เป็ น ค่ำบวก
แสดงค่ำเฉลี่ยของรำยกำรทดสอบแต่ละวัตถุทดสอบ หรือแต่ละ Trial คำนวณจำกสูตร
MVIS = ผลบวกของคะแนน VIS ในแต่ละวัตถุทดสอบ
จานวนรายการที่รายงานผลทดสอบ
C. คะแนนดัชนี Overall Mean Running Variance Index Score (OMRVIS) เป็นค่ำเฉลี่ยของ
VIS เรีย งล ำดับ ย้ อนหลั ง 30 รำยกำรทดสอบต่อเนื่ อง มีค่ำระหว่ำง 0 – 400 เป็นค่ำบวก แสดงเปรียบเที ยบ
คุณภำพในภำพรวมแบบต่อเนื่อง คำนวณจำกสูตร
OMRVIS = ผลบวกของคะแนน VIS 30 รายการทดสอบต่อเนื่องเรียงลาดับย้อนหลัง
30
D. ค่ำ BIAS มีค่ำเป็นบวกและลบแสดงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลทดสอบของห้องปฏิบัติกำรกับ
ค่ำกำหนดคำนวณจำกสูตร
BIAS = ผลทดสอบของห้องปฏิบัติการสมาชิก – ค่ากาหนด
14.1.3 เกณฑ์การยอมรับคะแนนมาตรฐาน (Acceptable Standard Score)
New

คะแนน VIS เท่ากับหรือน้อยกว่า 100 ใน แต่ละรายการทดสอบ
คะแนน MVIS เท่ากับหรือน้อยกว่า 100 ในแต่ละวัตถุทดสอบ
ภาพรวมของห้องปฏิบัติการได้รับคะแนน OMRVIS เท่ากับหรือน้อยกว่า 100

หมายเหตุ สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบั ติกำรได้ปรับเกณฑ์ มำตรฐำนเท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 100 ตำมคำแนะนำในกำรประชุม
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำแผนทดสอบควำมชำนำญด้ำนชันสูตรสำธำรณสุข ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 มีนำคม 2561

14.2 การประเมินคุณ ภาพผลการตรวจวิเคราะห์แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม โดยใช้
หลักกำร Robust Statistics คำนวณค่ำ Median ค่ำ Normalized Interquartile Range (NormIQR) ค่ำ
Robust CV และ ค่ำ Robust Z-score ซึ่งกำรประเมินคุณ ภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ส ำมำรถชี้บ่งควำมแม่นยำ
โดยเปรียบเทียบผลต่ำงจำกกำรวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือเดียวกันในห้องปฏิบัติกำรนั้นๆ ด้วยกำรคำนวณค่ำ Within
Z-score และชี้บ่งควำมถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับค่ำ กำรวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำรอื่นๆ ที่ใช้วิธีกำรตรวจ
วิเครำะห์ห ลักกำรเดียวกัน ด้วยกำรคำนวณค่ำ Between Z-score สมำชิกจะได้รับ ทรำบผลกำรประเมิน ฯ
ประกอบด้วย
14.2.1 สรุปภาพรวมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ นำเสนอในรูปตำรำงค่ำเป้ำหมำย ค่ำ
กำรกระจำยของข้อมูล สัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวน แผนภูมิข้อมูลผลกำรประเมินฯ ในภำพรวมของสมำชิก
A. ค่ำเป้ำหมำย ใช้ค่ำมัธยฐำน (Median) ซึ่งเป็นค่ำกึ่งกลำงข้อมูล จึงไม่มีผลกระทบจำกค่ำสูง
หรือต่ำหรือกำรแจกแจงข้อมูลแบบเบ้
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B. กำรกระจำยข้อมูล ใช้ Normalized IQR แทน Standard deviation เพื่อแสดงว่ำข้อมูลมีกำร
กระจำยแบบใดหรือข้อมูลแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด ซึ่งกำรใช้พิสัยระหว่ำงควอร์ไทล์ (Interquartile Range;
IQR, Q3-Q1) จะแก้ปัญหำผลกระทบจำกค่ำสูงหรือต่ำกว่ำปกติ
C. สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วำมแปรปรวน (Coefficient of Variation) แสดงในรู ป Robust CV โดยใช้
Median หำรด้วย Normalized IQR คูณด้วย100
D. ค่ำ Z-score คำนวณจำกผลกำรวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำรสมำชิกลบด้วย Median หำรด้วย
Normalized IQR
กรณีที่ 1 วัตถุทดสอบ A และ B เป็นวัตถุทดสอบที่ระดับสำรที่วิเครำะห์ แตกต่างกัน เป็นระดับ
ปกติและระดับผิดปกติ
Z-score = (Lab result- Median)/Normalized IQR
กรณีที่ 2 วัตถุทดสอบ A และ B เป็นวัตถุทดสอบที่ระดับสำรที่วิเครำะห์ 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)
เมื่อ Standardised sum(S) = (Result A + Result B)/ √2
14.2.2 เกณฑ์การยอมรับคะแนนมาตรฐาน (Acceptable Standard Score)
ผลกำรประเมินค่ำ Z-score แบ่งออกเป็น 4 ระดับตำมค่ำควำมแตกต่ำงของข้อมูลสมำชิก
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำมัธยฐำน (Median) ของกลุ่มห้องปฏิบัติกำรที่ใช้วิธีวิเครำะห์เดียวกัน
Z1
1<  Z   2
2<  Z   3
Z3

ดีเยี่ยม (Excellent; E)
ดี (Good; G)
พึงพอใจ (Satisfactory; S)
ไม่พึงพอใจ (Unsatisfactory; U)
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15. การขอสาเนาเอกสาร (Request a copy of evaluation report form)
กรณีที่สมำชิกต้องกำรขอสำเนำเอกสำรที่สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้จัดส่งให้แล้ว เช่น รำยงำนผล
กำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สมำชิกจะต้องทำหนังสือจำกหัวหน้ำหน่วยงำน ถึงผู้อำนวยกำรสำนัก
มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ระบุเหตุผลและรำยละเอียดของเอกสำรที่ต้องกำรขอสำเนำ
อย่ำงชัดเจนพร้อมชำระค่ำจัดทำสำเนำเอกสำร ฉบับละ 300 บำท โดยจัดส่งตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ำยผู้อำนวยกำร
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยกเว้นกำรชำระค่ำจัดทำสำเนำเอกสำร กรณี ข้อผิดพลำดเกิดจำกกำร
ดำเนินงำนของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ทั้งนี้สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรจัดทำสำเนำเอกสำรดังกล่ำว
ย้อนหลังให้เพียง 5 ปีงบประมำณเท่ำนั้น

16. การมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร (Certificate of participation and Continuous
Excellent Quality Award)
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์จะมอบประกำศนียบัตรและเกียรติบัตรให้
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิก 3 แบบ ดังนี้
16.1 ประกำศนี ย บั ตร (Certificate) กำรเป็น สมำชิกและกำรรำยงำนผลกลั บ ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด ต่อเนื่องครบ 3 ครั้ง ตลอดปีงบประมำณ
16.2 เกียรติบัตรผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ดีเยี่ยมตลอดปีงบประมำณ (Continuous
Excellent Quality: CEQ)
16.3 เกียรติบัตรผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ที่สมำชิกได้คะแนนดีเยี่ยมอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอด3 ปีงบประมำณ (Continuous Excellent Quality: CEQ)
โดยทั้งประกำศนียบัตรและเกียรติบัตรจะระบุชื่อหน่วยงำน ห้องปฏิบัติกำร สำขำและรำยกำรที่มีผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ตลอดปีงบประมำณ ตรงตำมเงื่อนไขลงในประกำศนียบัตรและเกียรติบัตร
ดังกล่ำว

17. เกณฑ์การได้ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร
(Criterion for certificate of participation and Continuous Excellent Quality Award)
17.1 ประกำศนี ย บั ตรกำรเป็ น สมำชิกและกำรรำยงำนผลกลั บต่อเนื่องตลอดปีงบประมำณ ส ำหรับ
สมำชิกที่ส่งรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ถึงสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดทั้ง 3 ครั้ง
กำรจัดส่งวัตถุทดสอบ
17.2 เกียรติบัตรผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ดีเยี่ยมตลอดปีงบประมำณ สำหรับสมำชิก
ทีม่ ีผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำขำเคมีคลินิก แต่ละวัตถุทดสอบที่จัดส่งในรอบปีงบประมำณ ได้
ค่ำคะแนนดัชนีคุณภำพ Variance Index Score ไม่เกิน 50
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กาหนดการจัดส่งวัตถุทดสอบและการรายงานผล สาขาเคมีคลินิก ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
รายการ
จัดส่งวัตถุทดสอบ
วันสุดท้ำย
ที่ยอมรับผล
จัดส่งรำยงำน
ประเมินผลเบื้องต้น
จัดส่งสรุปผล
กำรประเมิน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

13-14 พฤศจิกำยน 2561 12-13 กุมภำพันธ์ 2562 14-15 พฤษภำคม 2562
04 ธันวำคม 2561

05 มีนำคม 2562

04 มิถุนำยน 2562

11 ธันวำคม 2561

12 มีนำคม 2562

11 มิถุนำยน 2562

12 กุมภำพันธ์ 2562

14 พฤษภำคม 2562

14 สิงหำคม 2562

หมายเหตุ : หำกมีกำรเปลี่ ย นแปลงระยะเวลำกำรดำเนินงำน ผู้ ดำเนินแผนจะแจ้งให้ ห้ องปฏิบัติกำร
สมำชิกทรำบทำงเว็บไซต์ http://blqs.dmsc.moph.go.th เป็นครั้งๆ ไป
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