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1. บทนํา (Introduction)
การประเมินคุณภาพ การตรวจวิเคราะหโดยองคกรภายนอก (External Quality Assessment : EQA)
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการทดสอบความชํานาญ (Proficiency testing scheme) เปนวิธีการอยางหนึ่งที่
หองปฏิบัติการใชเปนเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการ รวมถึงการประเมิน
ความสามารถของบุคลากรผูดําเนินการตรวจวิเคราะห เพื่อเปนการประกันคุณภาพผลการตรวจวิเคราะหของ
หองปฏิบัติการ สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการได ตระหนัก ถึงความสําคัญของการควบคุมคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห จึงไดจัดใหมีการดําเนิน การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห โดยองคกรภายนอกขึ้น โดยขอมูล
ดังกลาวหองปฏิบัติกา รสามารถใชเปนสวนประกอบสวนหนึ่งในการขอรับการรับรองตามมาตรฐาน
หองปฏิบัติการไดอีกดวย
2. วัตถุประสงค (Objective)
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห สาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิก มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ผลวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการสมาชิก ที่ไดรับวัตถุทดสอบชนิดเดียวกัน ซึ่งวัตถุทดสอบดังกลาวถูกเตรียมให
คลายสิ่งตัวอยาง (clinical sample) ที่หองปฏิบัติการตรวจในงานประจําวัน โดยผลการตรวจวิเคราะหของ
สมาชิกจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับคาพองกลุม ( consensus mode) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ การตรวจ
วิเคราะห ดังกลาวเปน ขอมูลสวนหนึ่งที่ใชชี้ วัดคุณภาพของหองปฏิบัติการ (quality indicator) และชวยกระตุน
ใหหองปฏิบัติการมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (continuous quality improvement) ตอไป
เกณฑการรายงานผลและการคิดคะแนนในรายการทดสอบตางๆที่กําหนดขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อใช
สําหรับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห สาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิก โดยสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
เทานั้น
3. ผูดําเนินการ (Provider/Organization)
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห สาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิก สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย นนทบุรี ดําเนินงานโดยนางสาววิระพร งามภูเขียว เปนผูดําเนินแผน (Coordinator)
โทรศัพท 0 -295 -10000 ตอ 99765 และนางสาวสมาพร พรหมประดิษฐ ผูชวยดําเนินแผน
(Assistant
coordinator) โทรศัพท 0 -295 -10000 ตอ 99 947 โทรสาร 0 -295 -10000 ตอ 9976 4
e-mail address: eqamp@dmsc.mail.go.th โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนทดสอบความชํานาญดาน
ชันสูตรสาธารณสุข ใหคําปรึกษา และแนะนําขอมูลดานวิชาการของการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหดาน
ชันสูตรสาธารณสุข
4. การสมัครสมาชิก (Pariticipation)
4.1 คุณสมบัติของสมาชิก (Qualification)
หองปฏิบัติการที่ทําการตรวจวิเคราะหที่เกี่ยวของกับการตรวจวิเคราะหทางจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ไดแก การตรวจหาเชื้อปรสิตในเลือด การตรวจปสสาวะ และการตรวจอุจจาระ
4.2 วิธีการสมัครสมาชิก (Enrollment)
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการจะจัดสงเอกสารไปยังห องปฏิบัติการตามรายชื่อในฐานขอมูลของสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกป ประกอบดวย
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(1) ใบแจงการชําระเงินคาสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห ซึ่งระบุชื่อและรหัส
ของหองปฏิบัติการ
(2) เงื่อนไขขอกําหนดสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห
(3) ใบเสร็จรับเงิน (แถบสีสม รหัส ENG. 004721) หลังจากนําไปชําระเงินและทางธนาคารลงนาม
พรอมประทับตราแลวถือวาเปนใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย
(4) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0427/23278 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่องขอใชบริการชําระ
เงินผานระบบ Teller payment
หองปฏิบัติการที่มีความประสงคจะเขารวม การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห สาขาจุลทรรศน
ศาสตรคลินิก สามารถดําเนินการตามรายละเอียดในเงื่อนไขขอกําหนดสมาชิกฯ ที่จัดสงให พรอมชําระคาสมาชิก
ใหเสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลาที่กําหนดในแตละปงบประมาณ หองปฏิบัติการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการ
สมัครสมาชิกไดที่ http://blqs.dmsc.moph.go.th โดยหองปฏิบัติการทุกแหง (ทั้งสมาชิกเกาและสมาชิกใหม)
ตองแจงความประสงคเปนสมาชิกทุกปงบประมาณ
4.3 อัตราคาสมาชิก (Fee)
หองปฏิบัติการสมาชิกตองชําระคาสมัครสมาชิกรายปตามที่ระบุใน เงื่อนไขขอกําหนดสมาชิกการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหของแตละปงบประมาณ
4.4 รายการทดสอบ (Services)
รายการทดสอบสําหรับ
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห สาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ประกอบดวย
1) การตรวจปรสิตในเลือด (Microscopic examination for blood parasite) โดยจัดสงสเมียร
เลือดหรือรูปภาพ จํานวน 1 ตัวอยางตอรอบ
2) การตรวจวัตถุทดสอบภาพถายตะกอนปสสาวะ (Urine sediment by photo observation)
โดยจัดสงภาพถายตะกอนปสสาวะ จํานวน 4 ภาพตอรอบ
3) การตรวจวัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ (Stool sediment examination) โดยจัดสงตะกอน
อุจจาระหรือรูปภาพ จํานวน 2 ตัวอยางตอรอบ
4.5 การตออายุสมาชิก (Extention)
หองปฏิบัติการสมาชิกจะตองแจงความประสงคเพื่อตออายุการเปนสมาชิกทุกปงบประมาณโดย
ดําเนินการเชนเดียวกับวิธีการสมัครสมาชิก ตามขอ 4.2
5. การรักษาความลับ (Confidentiality)
หองปฏิบัติการสมาชิกแตละแหงจะไดรับรหัส เฉพาะหองปฏิบัติการ ( unique confidential
laboratory code) เพื่อใชในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห สาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิก ซึ่งประกอบดวย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ MP และตัวเลขลําดับหองปฏิบัติการ (4 หลัก) โดยรหัสเฉพาะหองปฏิบัติการแตละแหงจะ
ไมซ้ํากัน สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการจะไมเปดเผยรหัสและขอมูลของ หอ งปฏิบัติการใหกับบุคคล หรือ
หนวยงาน อื่นที่ไมเกี่ยวของโดยไมไดรับการรับรองจากผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน หองปฏิบัติการหรืออธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติกา รจัดเก็บ ตนฉบับแบบรายงานผลการวิเคราะหของสมาชิกทุกแหง ไวเปน
เวลา 3 ปในหองเก็บเอกสารที่มีการควบคุมการเขาออก สวนขอมูลการประเมินคุณภาพ การตรวจวิเคราะห
จัดเก็บ ไว อยางนอย 5 ปในเครื่อง คอมพิวเตอร ทีม่ ี รหัสผาน ( password) จํานวน 2 เครื่อง และ สํารองขอมูล
บันทึกลงแผนบันทึกขอมูลจํานวน 2 ชุดเพื่อปองกันขอมูลสูญหายและมีระบบควบคุมการเขาถึงขอมูลดังกลาว
6. วัตถุทดสอบ (Proficiency test items)
วัตถุทดสอบสําหรับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหสาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิกเตรียมจาก
เลือดหรือสิ่งขับถายจากมนุษย หรือเปนการถายภาพจากสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการเหลานั้น ไดแก
6.1 วัตถุทดสอบสเมียรเลือด
วัตถุทดสอบ “BP” เปนวัตถุทดสอบที่ไดจากเลือดที่มี (หรือไมมี) การติดเชื้อปรสิต ในเลือด เตรียมเปน
ฟลมเลือดบาง (และ/หรือฟลมเลือดหนา) บนสไลดแกว จํานวน 1 แผน ยอมดวย Giemsa stain หรือสียอมชนิด
อื่นที่เหมาะสม ใช ตรวจภายใตกลองจุลทรรศน เพื่อรายงานชนิดและระยะของ เชื้อ ปรสิตในเลือด กรณีที่ พบเชื้อ
มาลาเรียใหรายงาน % parasitemia โดยกําหนดใหรายงานทศนิยม 2 ตําแหนง สเมียรเลือดดังกลาวหาก เก็บไว
ในกลองเก็บสไลด สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิหองตามระยะเวลาที่กําหนดใหรายงานผล
6.2 วัตถุทดสอบภาพถายตะกอนปสสาวะ
วัตถุทดสอบ “UA” เปนภาพถายตะกอนปสสาวะที่ ถายภาพจากตะกอนปสสาวะของผูปวยดวยโรค
หรือภาวะผิดปกติตางๆ หรือตะกอนปสสาวะของคนที่ไมมีอาการผิดปกติใดๆ โดยสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
จัดสงใหหองปฏิบัติการสมาชิกครั้งละ 4 ภาพ พรอมรายละเอียดประกอบการพิจารณาภาพถายหรือผลการตรวจ
เบื้องตนทางหองปฏิบัติการ
6.3 วัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ
วัตถุทดสอบ “ST A” และ “ST B” เปน อุจจาระที่กรองเอากากอาหารออกแลว รักษาสภาพใน
สารละลายฟอรมาลินความเขมขนรอยละ 10 บรรจุ หลอดละ 0.5 มิลลิลิตร สําหรับ ตรวจภายใตกลองจุลทรรศน
เพื่อ หาชนิดและระยะของ เชื้อ โปรโตซัวและ/หรือหนอนพยาธิ โดยจัดสงใหหองปฏิบัติการสมาชิกจํานวน
2 ตัวอยางตอรอบ ผสมวัตถุทดสอบใหเป นเนื้อเดียวกันกอน การตรวจวิเคราะห สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิหอง
หรืออุณหภูมิ 2-8 องศาตามระยะเวลาที่กําหนดใหรายงานผล
เมื่อหองปฏิบัติก ารสมาชิกไดรับวัตถุทดสอบ ขอใหตรวจสอบ จํานวนและสภาพของวัตถุทดสอบ ทันที
หากไดรับวัตถุทดสอบไมครบถวน หรือชํารุดเสียหาย ใหหองปฏิบัติการสมาชิกติดตอผูดําเนินแผนเพื่อขอรับวัตถุ
ทดสอบใหม พรอมทั้งสงวัตถุทดสอบที่ชํารุดเสียหายคืนสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบตอไป
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการขอสงวนสิทธิ์ไมจัดสงวัตถุทดสอบใหใหมหากไดรับทราบขอบกพรอง
ภายหลังวันจัดสงวัตถุทดสอบแลว 1 สัปดาห
7. รอบการจัดสงวัตถุทดสอบ (Distribution cycle)
วัตถุทดสอบ จัดสงให หองปฏิบัติก ารสมาชิก ปงบประมาณละ 3 รอบ (ครั้ง ) ประมาณเดือน ธันวาคม
มีนาคมและมิถุนายน โดยสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการจัดสงแผนการดําเนินงานในแตละปงบประมาณให
สมาชิกทราบลวงหนาพรอมหนังสือตอบรับการเปนสมาชิกเรียบรอยแลว กรณี มีการเปลี่ยนแปลงผูดําเนินแผน
จะแจง ใหทราบ ลวงหน า โดยสมาชิกสามารถติดตามขาวสารผาน ทาง website ของสํานักม าตรฐ าน
หองปฏิบัติก าร และระบุ E-mail address ในแบบฟอรมร ายงานผลเพื่อ ไดรับการแจงเตือนและแจงขาวสาร
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากสมาชิกไมไดรับวัตถุทดสอบตามแผนที่กําหนดขอใหสมาชิกสอบถามมายัง
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ผูดําเนินแผน ดังนั้นขอใหสมาชิกติดตามวันที่กําหนดสงวัตถุทดสอบและวันสุดทายที่กําหนดใหรายงานผลเพื่อ
ประโยชนของสมาชิก
8. การตรวจวิเคราะหวัตถุทดสอบ (Proficiency test item analysis)
หองปฏิบัติการสมาชิก ควรตรวจวิเคราะหวัตถุทดสอบทันทีที่ไดรับ ดวยกระบวนการและ วิธี
ทดสอบเชนเดียวกับการปฏิบตั งิ านประจํา (Routine work) และใหปฏิบัติกับวัตถุทดสอบเสมือนเปน
ตัวอยางจากผูปวยโดยตรง ดวยหลักการ universal precaution ไม จัดเตรียมหรือกระทําการอยางใดเปน
กรณีพเิ ศษ ไมสงตอใหผูอื่นตรวจวิเคราะห ไมสอบถามผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการอื่นหรือตรวจซ้ํา
หลายๆครั้งโดยไมจําเปน ดวยการกระทําดังกลาวนั้นผลการประเมินคุณภาพฯ (Evaluation result) จะไม
สะทอนถึงคุณภาพการตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการ
วัตถุทดสอบสเมียรเลือด สเมียรเชื้อปรสิตในอุจจาระ ที่ เก็บไว ในกลองเก็บสไลด และ วัตถุทดสอบ
ตะกอนอุจจาระ สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิหองตามระยะเวลาที่กําหนดใหรายงานผล ( closing date) ในกรณีท่ี
สมาชิกยังไมสามารถทําการตรวจวิเคราะหไดในทันทีที่รับวัตถุทดสอบ
9. การรายงานผลการตรวจวิเคราะห (Report the analytical results)
9.1 วัตถุทดสอบสเมียรเลือด “BP” ใหรายงานชนิด และระยะของปรสิตที่พบใน แบบรายงานผลการ
ตรวจปรสิตในเลือด (F 07 12 011/05) ที่จัดสงใหพรอมวัตถุทดสอบ โดย รายงานเฉพาะรหัส ของสิ่งที่ตรวจพบ
ตาม Glossary ที่กําหนดในแบบรายงานผล
กรณีตรวจพบเชื้อมาลาเรียใหรายงานจํานวน (%parasitemia) โดยนับจํานวนเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ
เทียบกับจํานวนเม็ดเลือดแดง จากการตรวจฟลมเลือดบาง รายงานจํานวนรวมเปนรอยละเพียงคาเดียว
ไมอนุญาตใหรายงานเปนชวง รายงานแยกชนิดหรือระยะของเชื้อ รายงานโดย ใชเครื่องหม ายมากกว า (>)
หรือนอยกวา (<) ซึ่งจะไมไดรับการพิจารณาคะแนน
9.2 วัตถุทดสอบภาพถายตะกอนปสสาวะ “UA” ใหรายงานชนิดของสิ่ง ที่เห็นจากภาพตามลูกศรชี้ ใน
แบบรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบภาพถายตะกอนปสสาวะ (F 07 12 011/06) ที่จัดสงใหพรอมวัตถุทดสอบ
โดยรายงานเฉพาะรหัสของสิ่งที่พบตาม Glossary ที่กําหนดในแบบรายงานผล
9.3 วัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ “ST A” และ “ST B” ใหรายงานชนิด และระยะของปรสิตที่พบใน
แบบรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ (F 07 12 011/07) ที่จัดสงใหพรอมวัตถุทดสอบ โดย
รายงานเฉพาะรหัสของสิ่งที่ตรวจพบตาม Glossary ที่กําหนดในแบบรายงานผล
หมายเหตุ * * * วิธีการรายงานผล ตาม Glossary ที่กําหนดในแบบรายงานผล มีวตั ถุ ประสงคเพื่อใหหองปฏิบัติการ สมาชิก
รายงานผลดวยรูปแบบเดียวกัน สําหรับ การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห สาขา จุลทรรศนศาสตร คลินิก โดยสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทยเทานั้น หากสมาชิกรายงานในรูปแบบอื่นจะไมไดรับการประเมินผล ยกเวน
กรณีไมมีขอมูลรหัสใน Glossary ใหหองปฏิบัติการสมาชิกรายงานโดยเขียนสิ่งที่พบในชองรายงานผล

สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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ตัวอยางการรายงานผล
วัตถุทดสอบ BP ตรวจพบ Plasmodium falciparum ระยะ ring form และ gametocyte นับจํานวนเม็ด
เลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรีย ได 5 เซลลตอเม็ดเลือดแดง 1,000 เซลล ใหรายงานชนิดของเชื้อปรสิตดวย รหัส 02
รายงานระยะของเชื้อดวย รหัส 01 และ 04 และรายงาน %parasitemia 0.50 ตามตัวอยางดังนี้

วัตถุทดสอบ UA - รูป UA 1 ตองการรายงาน Red blood cell ใหรายงานดวย
- รูป
UA 2 ตองการรายงาน Hyaline cast
ใหรายงานดวย
- รูป UA 3 ตองการรายงาน Uric acid crystal ใหรายงานดวย
- รูป UA 4 ตองการรายงาน Mucous thread ใหรายงานดวย

รหัส 01
รหัส 12
รหัส 27
รหัส 42 ตามตัวอยางดังนี้

วัตถุทดสอบ ST - ตรวจพบ Entamoeba histolytica ระยะ cyst ในวัตถุทดสอบ ST A ใหรายงานชนิดของ
เชื้อปรสิตดวย รหัส 01 และรายงานระยะของเชื้อดวย รหัส 04
- ตรวจพบ Entamoeba coli ระยะ cyst ใน วัตถุทดสอบ ST B ใหรายงานชนิดของเชื้อ
ปรสิตดวย รหัส 02 และรายงานระยะของเชื้อดวย รหัส 04 ตามตัวอยางดังนี้

10. การบันทึกผล (Record of analytical results)
การรายงานผล การตรวจวิเคราะหในทุกรายการทดสอบ ให ใชแบบรายงานผล การตรวจวัตถุทดสอบ
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห สาขาจุลทรรศนศาสตร คลินิก ของกลุมประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ ที่จัดสงใหพรอมวัตถุทดสอบ ในแตละรอบ เทานั้น และขอให สงแบบ
รายงานผล การตรวจวัตถุทดสอบทั้ง 3 แผน กลับมายังสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ หากไม ไดทําการตรวจ
วิเคราะหบางรายการทดสอบใหรายงานดวยรหัส 88 เพื่อยืนยัน การสงแบบรายงานผลกลับ และปองกันการสง
แบบรายงานผลไมครบถวน
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สมาชิกสามารถใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยบันทึกรายละเอียดในสวนทายของแบบรายงานผล
ทั้งนี้สมาชิกควรระบุรายละเอียดขอมูลใหชัดเจนครบถวน เพื่อใหมีขอมูลประกอบการประเมินผลและสะดวกใน
การติดตอกลับ
กรณี แบบรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบสูญหาย ขอให สมาชิกติดตอกลับเพื่อขอแบบรายงานผล
ฉบับใหมทาง E-mail ไมอนุญาตให สําเนาจากคูมือ สมาชิกหรือจากหองปฏิบัติการสมาชิกอื่น เพราะรหัสเฉพาะ
หองปฏิบัติการสมาชิกแตกตางกันในแตละหนวยงาน และหมายเลขวัตถุทดสอบรวมทั้งรอบการจัดสงแตกตางกัน
ในแตละรอบ
11. การรายงานผลกลับ (Report submition)
แบบรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบ การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห สาขาจุลทรรศนศาสตร
คลินิก ที่ได บันทึก ขอมูลครบถวน ชัดเจน ตรวจสอบความถูกตองและลงนามเรียบรอย แลว ใหจัดสง ถึง สํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ภายในวัน ที่กําหนดในแตละรอบการจัดสงวัตถุทดสอบ
(closing date) และหองปฏิบัติการสมาชิกควร ทําสําเนาแบบรายงานผลไวเพื่อทวนสอบความถูกตอง โดยชอง
ทางการรายงานผล ไดแก
- ทางไปรษณีย สง แบบรายงานผล การตรวจวัตถุทดสอบ ถึง สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง นนทบุรี
11000 ทั้งนี้ขอใหสมาชิกติดดวงตราไปรษณียากรใหครบถวนตามน้ําหนักเอกสาร เพื่อไมใหเกิด
ความลาชาจากจดหมายถูกสงกลับ ตนทางเนื่องจากติดดวงตราไปรษณียากรนอยกวาราคาที่
กําหนดหรือ สมาชิกอาจพิจารณาจัดสงแบบรายงานผลดวยไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณีย
ดวนพิเศษเพื่อปองกันการสูญหาย
- ทาง Electronic mail: eqamp@dmsc.mail.go.th จัดสงเปน file.pdf (เทานั้น) โดยระบุรหัส
หองปฏิบัติการ และครั้งที่ของการประเมินฯ ใน ชองชื่อเรื่อง เชน รหัสหองปฏิบัติการ MP0000
ตองการสงแบบรายงานผลครั้งที่ 1/256 2 ทาง e-mail ใหระบุ “MP0000 ครั้งที่ 1/2562” ใน
ชองชื่อเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ เมื่อสมาชิกไดรับ เมลตอบกลับ (reply mail)
วาสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการไดรับรายงานผลเรียบรอยแลว จึงจะถือวาการสงรายงานทาง
Electronic mail นั้นสมบูรณ หากไมไดรับ เมลตอบกลับสมาชิกจะตองโทรศัพทสอบ ถามกอนวัน
สุดทายที่ยอมรับรายงานผล ดังนั้นขอใหสมาชิกตรวจสอบเมลตอบกลับดวยทุกครั้ง
*การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห สาขาจุลทรรศนศาสตร คลินิกรับรองรายงานผลที่สง
file.pdf ทาง eqamp@dmsc.mail.go.th เทานั้น กรณีสงเมลผิดอาจทําใหไมไดรับการ
ประเมินผล
- ทางโทรสาร หมายเลข 0 2951 0000 ตอ 99764 ไมแนะนําใหใชวิธีนี้ กรณีจําเปน สมาชิกตอง
โทรศัพทสอบถามทุกครั้ง เนื่องจากมีโอกาสที่ขอความผลไมชัดเจนหรือไมครบถวน ดังนั้นสมาชิก
อาจพิจารณาจัดสงแบบรายงานผลทางไปรษณียหรือ Electronic mail อีกครั้งภายในระยะเวลาที่
กําหนด
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ มีนโยบาย ไมประเมินผล รายงานทีส่ ง ทางโทรสารและมีขอ ความไม
ชัดเจน หรือรายงานที่ไมไดปฏิบัติตามที่กําหนด เชน จัดสง file รูปแบบอื่นทาง e-mail ที่ไมใช file.pdf โดยขอ
สงวนสิทธิ์ไมแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา ดังนั้นขอใหปฏิบัติตามคําแนะนํา ตรวจสอบความถูกตองครบถวน ของ
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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การรายงานผล กอนการสงรายงานผลเสมอในทุกชองทาง และรายงานผลกลับมายังสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการภายในวันสุดทายที่ยอมรับผล (closing date) เพื่อประโยชนของสมาชิก
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กําหนดวันสุดทายที่ยอมรับผล ( closing date) ในแบบรายงานผลการ
ตรวจวัตถุทดสอบ หมายถึงวันที่ สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ ไดรับรายงานผลจากหองปฏิบัติการสมาชิก ไมใช
วันที่หองปฏิบัติการสมาชิกสงรายงานผลจากหองปฏิบัติการ หากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ ไมไดรับรายงาน
ผลหรือหองปฏิบัติการสมาชิกรายงานผลลาชา สมาชิกจะไมไดรับการประเมินผล จะไดรับ เพียงรายงานขอมูลคา
พองกลุมเพื่อใชเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการ และในปงบประมาณนั้นหองปฏิบัติการ
สมาชิกจะไมไดรับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร
สมาชิกสามารถอุทธรณผล ภายใน 3 สัปดาหหลังวันจัดสงรายงาน สรุป ผลฉบับสมบูรณ ในแตละรอบ
โดยทําหนังสือ แจง สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ พรอมระบุ รายละเอียดใหชัดเจน หากเกินกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวขอสงวนสิทธิ์ไมรับการอุทธรณ และสมาชิกสามารถเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือถามคําถามมาที่ผู
ดําเนินแผนโดยบันทึกรายละเอียดในสวนสุดทายของแบบรายงานผล ทั้งนี้สมาชิกควรระบุรายละเอียดขอมูลใน
แบบรายงานผลใหชัดเจนครบถวน เพื่อใหมีขอมูลประกอบการประเมินผลและสะดวกในการติดตอกลับ
หมายเหตุ * * * สมาชิกทุกแหงสามารถติดตามขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห
เชน การรับสมัครสมาชิก คูมือสมาชิก การแจงเตือนวันกําหนดสงรายงานผล เปนตน ทางเวปไซดของสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ http://blqs.dmsc.moph.go.th/ และสําหรับสมาชิกการประเมินคุณภาพฯ สาขาจุล
ทรรศนศาสตร คลินกิ ที่ระบุขอมูล email address มาในแบบรายงานผลจะไดรับการแจงเตือนเพิ่มเติมอีก 1
ชองทางจาก email address ที่สมาชิกใหมา
12. การแกไขผลการทดสอบ (To change the analytical result)
กรณีสมาชิกสงรายงานผลมาที่สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการแลว แตมีความประสงคขอยกเลิก
รายงานผลดังกลาว ใหติดตอเจาหนาที่ผูดําเนินการกอนสงรายงานผลใหม ชี้แจงเหตุผลที่ตองการเปลี่ยนรายงาน
ผลที่สงมากอนหนานี้ พรอมลงลายมือชื่อและวันที่กํากับในรายงานผลการทดสอบฉบับใหมดวย ทั้งนี้ไมอนุญาต
ใหมีการแกไขผลการทดสอบหลังจากวันสุดทายที่กําหนดรับรายงานผลจากสมาชิก (Closing date)
ในกรณีที่สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการทําการประเมินผลและสงสรุปผลการประเมินคุณภาพฯให
สมาชิกแลวผลไมถูกตอง สมาชิกสามารถอุทธรณโดยสงเอกสารเปนลายลักษณอักษร เรียนผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการภายใน 2 สัปดาห และจะแกไขผลการตรวจวิเคราะหใหกรณีพิสูจนทราบสาเหตุ
ขอผิดพลาดเกิดจากเจาหนาที่ผูดําเนินการบันทึกผลผิดพลาด แตในกรณีที่เปนความผิดพลาดของสมาชิก เชน ลง
ผลสลับทางโครงการจะไมแกผลการประเมินคุณภาพฯ แตใหสมาชิกบันทึกการวิเคราะหสาเหตุในระบบคุณภาพ
และแนวทางปองกันการเกิดซ้ําดวยตนเอง
13. การรายงานผล (Scheme report)
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ จัดทําและจัดสงหรือเผยแพรรายงานผลการปะเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะหใหหองปฏิบัติการสมาชิก ดังนี้
13.1 การรายงานผลเบื้องตน (Preliminary report)
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการรายงานผลการตรวจวิเคราะหวัตถุทดสอบเบื้องตนโดยใชผลการตรวจ
วิเคราะหจากหองปฏิบัติการจัดเตรียมวัตถุทดสอบ เพื่อใหสมาชิกนําขอมูลไปประกอบการพิจารณา ปรับปรุงหรือ
แกไขขอบกพรองในกรณีที่หองปฏิบัติการสมาชิกรายงานผลแตกตางจากรายงานผลดังกลาว โดยจะเผยแพร
COPYRIGHT ©2019
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date ทาง เวบไซดของสํานักมาตรฐาน

13.2. การรายงานผลฉบับสมบูรณ (Final Report)
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ จัดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหฉบับสมบูรณ
ใหหองปฏิบัติการสมาชิก ตามแผนการจัดสงรายงานผลในแตละรอบ โดย แสดงคาคะแนนที่หองปฏิบัติการไดรับ
ในแตละวัตถุทดสอบ และคาเปาหมายที่ใชในการคํานวณ พรอมเอกสารสรุปขอมูลการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห สาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิก เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตอไป
13.3 การรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหประจําป (Annual report)
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการเผยแพร รายงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห
ประจําปงบประมาณใหหองปฏิบัติการสมาชิกหลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหครบ 3 รอบ
ในแตละปงบประมาณ ทางเวบไซดของสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ เพื่อรายงานภาพรวมผลการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ และขอมูลความตอเนื่อง
ในการรายงานผลการวิเคราะหกลับสม่ําเสมอ ซึ่งแบงกลุมตามสังกัด และเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
สําหรับใชเปนแนวทางวางแผนพัฒนางานในแตละพื้นที่ตอไป
14. การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห (Performance evaluation)
หองปฏิบัติการสมาชิกที่รายงานผลกลับภายในเวลาที่กําหนดจะไดรับการประเมิน (Performance
evaluation) โดยพิจารณาความถูกตองของการรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบทั้ง 3 ชนิด ซึ่งสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ใชหลักเกณฑขององคการอนามัยโลก (WHO) และศูนยควบคุมและปองกันโรคติดตอของ
สหรัฐอเมริกา (CDC) ประกอบการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห ดังนี้
14.1 คาเปาหมาย (Target value) หรือคากําหนด (Assigned value)
คํานวณจาก คาพองกลุมของผลการตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการ สมาชิกที่รายงานผลกลับ
(Consensus from participant) ไมนอยกวารอยละ 60 กรณีไมสามารถคํานวณคาพองกลุมหรือ คาพองกลุม
ดังกลาวไมถึง รอยละ 60 สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการจะ ประเมินผล โดยใชคา พองกลุมของหองปฏิบัติการ
กลุมนํา (Expert participants) ซึ่งเปน หองปฏิบัติก ารสงั กัด มหา วิทยาล ัยและหองปฏิบัติการ สมาชิกที่ มี
คุณภาพเปนที่ยอมรับหรือผลการประเมินคุณภาพ การตรวจวิเคราะห ที่ผานมา 2 ปลาสุดอยูในระดับดีถึงดี
เยี่ยม คือ ระดับคะแนนมาตรฐาน 3.5 ถึง 4.0 ไมนอยกวา รอยละ 60 มาพิจารณารวมกับความเห็นของที่
ปรึกษาวิชาการ (Professional judgment)
14.2 วิธีการใหคะแนน (Scoring method)
14.2.1 วัตถุทดสอบสเมียรเลือด
รหัสวัตถุทดสอบ “BP”
คะแนนการรายงานชนิดของสิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้
รายงาน genus และ species ตรงคาเปาหมาย

ได 2 คะแนน

รายงานไมตรงคาเปาหมาย
ได 0 คะแนน
คะแนนการรายงานระยะของสิง่ ที่ตรวจพบ ดังนี้ (พิจารณาเมื่อรายงานชนิดของเชื้อตรงคาเปาหมายเทานั้น)
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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รายงานระยะตรงคาเปาหมาย

ได 2 คะแนน

รายงานระยะไมตรงคาเปาหมาย

ได 0 คะแนน

รายงานระยะตรงคาเปาหมายบางสวน

พิจารณาคะแนนเปนกรณี

คะแนนการรายงาน %parasitemia กรณีวตั ถุทดสอบเปนเชือ้ มาลาเรีย ประเมินดวยสถิติ z-score ดังนี้
|z|≤2

ได 1 คะแนน

2<|z|<3

ได 0.5 คะแนน

|z|>3

ได 0 คะแนน

[คะแนนเต็มคาเปาหมายของการประเมินขึอยู
้น ก บั ชนิด ระยะ และจํานวน%parasitemia ในวัตถุทดสอบรหัส “BP” แตละครั้ง]

14.2.2 วัตถุทดสอบภาพถายตะกอนปสสาวะ รหัสวัตถุทดสอบ “UA”
คะแนนการ

รายงานชนิดของสิ่งที่พบ ดังนี้

รายงานชนิดของสิ่งที่พบตรงคาเปาหมาย

ได 1 คะแนน

รายงานชนิดของสิ่งที่พบไมตรงคาเปาหมาย

ได 0 คะแนน

รายงานชนิดของสิ่งที่พบตรงคาเปาหมายบางสวน

พิจารณาคะแนนเปนกรณี

[คะแนนเต็มคาเปาหมายขึ้นอยูกับชนิดของเซลลในภาพถายปสสาวะ UA แตละครั้ง]

14.2.3 วัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ รหัสวัตถุทดสอบ “ST A” และ “ST B”
คะแนนการ
รายงานชนิดของสิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้
โปรโตซัวที่มีความสําคัญทางการแพทย/ไขพยาธิ/ตัวออนพยาธิ
รายงาน genus และ species ตรงคาเปาหมาย

ได 1 คะแนน

รายงาน genus และ species ไมตรงคาเปาหมาย

ได 0 คะแนน

โปรโตซัวที่ไมมีความสําคัญทางการแพทย
รายงาน genus และ species ตรงคาเปาหมาย

ได 0.5 คะแนน

รายงาน genus และ species ไมตรงคาเปาหมาย
ได 0 คะแนน
กรณีไมจําเปนตองรายงาน
species จะพิจารณาความถูกตองเฉพาะ genus
คะแนนการ

COPYRIGHT ©2019
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โปรโตซัวที่มีความสําคัญทางการแพทย/ไขพยาธิ/ตัวออนพยาธิ
รายงานระยะตรงคาเปาหมาย

ได 1 คะแนน

รายงานระยะไมตรงคาเปาหมาย

ได 0 คะแนน

โปรโตซัวที่ไมมีความสําคัญทางการแพทย
รายงานระยะตรงคาเปาหมาย

ได 0.5 คะแนน

รายงานระยะไมตรงคาเปาหมาย

ได 0 คะแนน

[คะแนนเต็มคาเปาหมายขึ้นอยูกับจํานวนชนิดของปรสิตที่มีอยูในวัตถุทดสอบ ST A และ ST B รวมกันแตละครั้ง]

หมายเหตุ ปรับการใหคะแนนการรายงานวัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561จากการ
ประชุมรวมกันของที่ปรึกษาแผนฯ ผูเชี่ยวชาญดานปรสิตวิทยา ผูจัดการคุณภาพ ผูจัดการวิชาการและผู
ดําเนินแผนการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหสาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตัวอยางการใหคะแนน (จากตัวอยางขอ 9)
วัตถุทดสอบ -BP คาเปาหมาย Plasmodium falciparum ระยะ ring form และ gametocyte
- หองปฏิบัติการ A ตรวจพบ Plasmodium falciparum ระยะ ring form และ gametocyte รายงานชนิด
ดวยรหัส 02 ไดคะแนนชนิดของเชื้อ 2 คะแนน รายงานระยะดวยรหัส 01 และ 04 ไดคะแนนระยะของเชื้อ 2
คะแนน
- หองปฏิบัติการ B ตรวจพบ Plasmodium vivax ระยะ ring form และ gametocyte รายงานชนิดดวย รหัส
01 ไดคะแนนชนิดของเชื้อ 0 คะแนน และรายงานระยะดวยรหัส 01 และ 04 ไมพิจารณาคะแนน เนื่องจาก
รายงานชนิดของเชื้อไมถูกตอง
- หองปฏิบัติการ C ตรวจพบ Plasmodium falciparum ระยะ ring form และ gametocyte รายงานชนิด
ดวยรหัส 01 (ซึ่งไมตรงกับ Glossary ที่กําหนด) และเขียนชื่อเชื้อ Plasmodium falciparum มาดวย ได
คะแนนชนิดของเชื้อ 0 คะแนน เนื่องจาก พิจารณาคะแนนจากรหัส เทานั้น (ตามรายละเอียดขอ 9 การรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห ) และรายงานระยะดวยรหัส 01 และ 04 ไมพิจารณาคะแนน เนื่องจากรายงานชนิดของ
เชื้อไมถูกตอง
สําหรับการใหคะแนน

%parasitemia ประเมินดวยสถิติ Z-score

สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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วัตถุทดสอบ UA คะแนนที่หองปฏิบัติการไดรับ แสดงตามตัวอยางดังนี้

วัตถุทดสอบ ST คาเปาหมายวัตถุทดสอบ ST A คือ Entamoeba histolytica ระยะ cyst
- หองปฏิบัติการ A ตรวจพบ Entamoeba histolytica ระยะ cyst รายงานชนิดดวยรหัส 0 1 ไดคะแนนชนิด
ของเชื้อ 1 คะแนน รายงานระยะดวยรหัส 04 ไดคะแนนระยะของเชื้อ 1 คะแนน
- หองปฏิบัติการ B ตรวจพบ Entamoeba histolytica ระยะ egg รายงานชนิดดวยรหัส 0 1 ไดคะแนนชนิด
ของเชื้อ 1 คะแนน รายงานระยะดวยรหัส 01 ไดคะแนนระยะของเชื้อ 0 คะแนน
- หองปฏิบัติการ C ตรวจพบ Entamoeba coli ระยะ cyst รายงานชนิดดวยรหัส 02 ไดคะแนนชนิดของเชื้อ 0
คะแนน รายงานระยะดวยรหัส 04 ไมพิจารณาคะแนน เนื่องจากรายงานชนิดของเชื้อไมถูกตอง
คะแนนที่หองปฏิบัติการ A, B และ C ไดรับ แสดงตามตัวอยางดังนี้

ดังนั้นหองปฏิบัติการสมาชิกควรศึกษาการรายงานผลและตรวจสอบความถูกตอง
กอนการรายงานผลกลับมายังสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการภายในเวลาที่กําหนดเพื่อประโยชนของสมาชิก 
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14.3 การคํานวณคะแนนมาตรฐาน (Calculation for standard score)
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ ประเมินผลการตรวจวิเคราะหแยกตามชนิดของวัตถุทดสอบ คื อ
สเมียรเลือด ภาพถายตะกอนปสสาวะ และ ตะกอนอุจจาระ โดยกําหนดคะแนนมาตรฐานของวัตถุทดสอบแตละ
ชนิดเทากับ 4.0
คะแนนมาตรฐานของวัตถุทดสอบแตละชนิด =

คะแนนรวมที่หองปฏิบัติการไดรับของวัตถุทดสอบแตละชนิด X 4
คะแนนเต็มรวมคาเปาหมาย

14.4 เกณฑการยอมรับมาตรฐาน (Performance acceptable criterion)
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กําหนดเกณฑการยอมรับคุณภาพการตรวจวิเคราะหของแตละรายการ
ทดสอบ สาขา จุลทรรศนศาสตร คลินกิ ที่คะแนนมาตรฐานมากกวาหรือเทากับ 3.0 โดยจัดระดับคุณภาพ
(Quality Ranking) ดังนี้
คะแนนมาตรฐาน (Standard score)
4.00
3.50 ≤ คะแนนมาตรฐาน < 4.00
3.00 ≤ คะแนนมาตรฐาน < 3.50
< 3.0

ระดับคุณภาพ (Quality ranking)
Excellent
Good
Satisfactory
Unsatisfactory

15. การขอสําเนาเอกสาร (Request a copy of evaluation report)
กรณีที่สมาชิกตองการขอเอกสารที่สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการไดเคยจัดสงไปใหแลว เชน รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห สาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิก ครั้งที่ 1/25 60 และ ครั้งที่ 2/2560
สมาชิกตองทําหนังสือจากหัวหนาหนวยงานถึงผูอํานวยการสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ระบุเหตุผลและรายละเอียดของเอกสารที่ตองการขอสําเนาอยางชัดเจนพรอมชําระ
คาจัดทําสําเนาเอกสารฉบับละ 300 บาท โดยจัดสงตั๋วแลกเงินสั่งจายผูอํานวยการสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
จากตัวอยางขางตนสมาชิกจะตองชําระเงินคาสําเนาเอกสารรวม 600 บาท
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ ยกเวนการชําระคาจัดทําสําเนาเอกสารกรณีที่ขอผิดพลาดเกิดจาก การ
ดําเนินการของสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ ทั้งนี้สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการจัดทําสําเนาเอกสารดังกลาว
ยอนหลังใหเพียง 5 ปงบประมาณเทานั้น สวนแบบรายงานผล ( Participant result form) ที่ไดรับจาก
หองปฏิบัติการสมาชิกจะจัดเก็บใหทวนสอบ 4 ปงบประมาณ
16. การมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร (Certificate of participation and continuous
Excellent quality award)
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย จะมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร
ใหแกหองปฏิบัติการสมาชิก 2 แบบ ดังนี้
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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16.1 ประกาศนียบัตร (Certificate) การเปนสมาชิกและการรายงานผลกลับภายในระยะเวลาที่
กําหนดอยางตอเนื่องครบ 3 ครั้ง ตลอดปงบประมาณ
16.2 เกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพดีเยี่ยมตลอดปงบประมาณ ( Continuous Excellent
Quality: CEQ)
ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรระบุชื่อหนวยงาน หองปฏิบัติการ สาขา และรายการทดสอบที่มีผล
การประเมินตลอดปงบประมาณตรงตามเงื่อนไข สวนหองปฏิบัติการสมาชิกที่มีผลการประเมินไมตรงตามเงื่อนไข
จะไมไดรับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร แตจะไดรับหนังสือแจงรายละเอียดผลการประเมินตลอด
ปงบประมาณของทุกสาขาที่สมัครสมาชิก
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ มีนโยบายไมรับผิดชอบกรณี หองปฏิบัติการสมาชิก นําขอมูลใน
ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร ไปกลาวอางตอผูรับบริการเพื่อใหเขาใจวา “หองปฏิบัติการสมาชิก มีการ
ใหบริการดวยระบบคุณภาพดีเยี่ยมตาม
ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร ที่ไดรับจาก สํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ” เพราะประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร ทีม่ อบให หองปฏิบัติการสมาชิก เปนเพียงขอมูลที่ไดจาก
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหเพียงปละ 3 ครัง้ และหองปฏิบัติการสมาชิก แตละแหงขอรับการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะหในรายการทดสอบที่แตกตางกัน
17.เกณฑการไดรับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร
excellent quality award)

(Criterion for certificate and continuous

17.1 ประกาศนียบัตรการเปนสมาชิกและการรายงานผลกลับตอเนื่องตลอดปงบประมาณ
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ มอบประกาศนียบัตรใหหองปฏิบัติการสมาชิกที่สงรายงานผลการตรวจ
วิเคราะหถึงสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กําหนดทั้ง 3 รอบของการจัดสงวัตถุทดสอบ
17.2 เกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพดีเยี่ยมตลอดปงบประมาณ
หองปฏิบัติการสมาชิกที่ไดรับประกาศนียบัตรตามขอ 1 7.1 หากมีผลการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะหทั้ง 3 รอบเปนไปตามเกณฑของสาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
คือ คะแนนมาตรฐานเทากับ 4.0
ทุกรายการทดสอบจะไดรับเกียรติบัตร (Continuous Excellent Quality: CEQ)
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