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1. บทนา (Introduction)
การประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอก (External quality assessment; EQA) หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าการทดสอบความชานาญ (Proficiency testing scheme) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ง
ของระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลการประเมินคุณภาพนอกจากจะนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการแล้วยังทาให้ผู้ปฏิบั ติงานและผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในผลการวิเคราะห์ว่าได้ผลการ
ตรวจที่ถูกต้องเชื่อถือได้
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาคลินิกโดยมาก ให้บริการด้านการเพาะเลี้ยงและวินิจฉัยจาแนกชนิด
ของเชื้อแบคทีเรี ย การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุล ชีพ การย้อมสีแกรม และการย้อม
สีทนกรด สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ให้บริการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและสามารถนาผลการตรวจวิเคราะห์ ไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยรักษาโรคได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวัตถุทดสอบชุดเดียวกันทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับค่า Consensus mode แล้วนาผล
การตรวจวิเคราะห์มาประเมินความถูกต้องของห้องปฏิบัติการสมาชิกในแต่ละรายการทดสอบ รายงานสรุปผล
การประเมินดังกล่าวจะแจ้งให้สมาชิกทราบ เพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการต่อไป
เกณฑ์การรายงานผลและการคิดคะแนนในรายการทดสอบต่างๆ ที่กาหนดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้
สาหรับ การประเมิน คุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลชีว วิทยาคลินิกโดยสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
เท่านั้น
3. ผู้ดาเนินแผน (Organization)
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ดาเนินงานโดย นางพรรณธิพา
เลิ ศ วงศ์ วี ร ชั ย กลุ่ ม ประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์
ส านั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 704 เลขที่ 88/7 ซอยโรงพยาบาลบาราศนราดูร ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99763, 99697 โทรสาร 02-951-0000
ต่อ 99764 E-mail: eqami@dmsc.mail.go.th
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ได้รับคาแนะนา ข้อมูลสนับสนุน
ทางวิชาการจากคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนการทดสอบความชานาญด้านชันสูตรสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย
คณบดีคณะเทคนิค การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จากมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผู้อานวยการศูนย์ บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติและระบบสารสนเทศ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและ
สาธารณสุข โดยมีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่ปรึกษา รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
ประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการและผู้ดาเนินงานด้านการประเมินคุ ณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ
COPYRIGHT  2017
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4. การสมัครสมาชิก (BLQS-EQAS member participation)
4.1 คุณสมบัติของสมาชิก (Type of BLQS-EQA member)
ห้องปฏิบัติการที่ทาการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาคลินิก
4.2 วิธีการสมัครสมาชิก (Registration to BLQS-EQAS member)
สานั กมาตรฐานห้ องปฏิบัติการเปิดรับสมัครสมาชิก ในแต่ละสาขาเป็นประจาทุกปีงบประมาณ
โดยสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะทาการจัดส่งเอกสารการรับสมัครสมาชิก ได้แก่ ใบสมัครสมาชิก ใบแจ้ง
การชาระเงินค่าสมัครสมาชิก หนังสือเงื่อนไขข้อกาหนดสมาชิก หนังสือกระทรวงการคลังและใบเสร็จรับเงิน
สาหรับนาไปชาระเงินที่ธนาคาร ไปยังห้องปฏิบัติการทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนตามรายชื่อในฐานข้อมูล
โดยทาการจัดส่งประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
โดยห้องปฏิบัติการทุกแห่ง (ทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่) ต้องแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิกทุกปีงบประมาณ
4.3 อัตราค่าสมาชิก (Annual member fee)
Package 1 ค่าสมาชิกปีละ 2,000 บาท ประกอบด้วย
 วัตถุทดสอบชนิดเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ (Pure culture) บรรจุในหลอดอาหารเลี้ยง
เชื้อ จ านวน 2 ตั ว อย่า งต่อ รอบ ส าหรั บรายการทดสอบการวินิ จฉัย แยกชนิด เชื้ อ
แบคทีเรีย และการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ
 สเมียร์เชื้อแบคทีเรียบนแผ่นกระจกสาหรับย้อมสีแกรมจานวน 2 ตัวอย่างต่อรอบ
 สเมียร์เสมหะบนแผ่นกระจกสาหรับย้อมสีทนกรดจานวน 2 ตัวอย่างต่อรอบ
Package 2 ค่าสมาชิกปีละ 1,500 บาท ประกอบด้วย
 สเมียร์เชื้อแบคทีเรียบนแผ่นกระจกสาหรับย้อมสีแกรมจานวน 2 ตัวอย่างต่อรอบ
 สเมียร์เสมหะบนแผ่นกระจกสาหรับย้อมสีทนกรดจานวน 2 ตัวอย่างต่อรอบ
4.4 รายการทดสอบที่ให้บริการ (Tested properties)
รายการทดสอบส าหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์ ส าขาจุ ล ชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก
ประกอบด้วย
1. การวินิจฉัยแยกชนิดเชื้อแบคทีเรีย
2. การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ
3. การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยการย้อมสีแกรม
4. การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยการย้อมสีทนกรด
4.5 การต่ออายุสมาชิก (Extending the BLQS-EQA member) สมาชิกจะต้องแจ้งความ
ประสงค์เป็นสมาชิกทุกปีงบประมาณ โดยการชาระเงินค่าสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ผ่านระบบ Teller payment และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมใบสมัครมาทีผ่ ู้อานวยการสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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5. การรักษาความลับ (Confidentiality)
ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งจะได้รับรหัสเฉพาะห้องปฏิบัติการ (Unique confidential code) ที่เข้า
ร่ ว มเป็ น สมาชิกการประเมิน คุณภาพการตรวจวิเ คราะห์ สาขาจุ ล ชี ว วิ ทยาคลิ นิก ประกอบด้ว ยตั ว อั กษร
ภาษาอังกฤษ MI เพื่อใช้ในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รหัสหน่วยงานที่ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับจะ
เป็ น รหั ส เฉพาะของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสมาชิ ก แต่ ล ะแห่ ง โดยไม่ ซ้ ากั น และจะไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแม้ ว่ า
ห้องปฏิบัติการแห่งนั้นจะยกเลิกการเป็นสมาชิกในบางปีงบประมาณ เมื่อห้องปฏิบัติการแจ้งความประสงค์
สมัครสมาชิกมาใหม่ก็จะให้รหัสสมาชิกเดิม ทั้งนี้รหัสสมาชิกดังกล่าวถือว่าเป็นความลับของลูกค้า จะไม่ถูก
แสดงต่อหน่วยงานอื่นหรือบุ คคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการสมาชิก หรือได้รับการอนุญาตจาก
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการหรืออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้จัดเก็บต้นฉบับแบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ข องสมาชิกทุก
แห่งไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ในห้องเก็บเอกสารที่มีการควบคุมการเข้าออก ส่วนข้อมูลการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่าน (Password)
จานวน 2 เครื่อง และสาเนาข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูล Compact Disc (CD) หรือ DVD จานวน
2 ชุด เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
6. วัตถุทดสอบ (Proficiency test items)
วัตถุทดสอบในสาขาจุลชีววิทยาคลินิก ในแต่ละรอบการจัดส่ง ประกอบด้วย
6.1 ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ (Pure culture) บรรจุในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ จานวน 2
หลอด โดยแต่ละหลอดจะมีเชื้อแบคทีเรีย 1 ชนิด สาหรับการประเมินคุณภาพการเพาะเลี้ยง การวินิจฉัยแยก
ชนิดเชื้อแบคทีเรีย และการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ
6.2 ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียทีป่ ้ายบนแผ่นกระจก โดยไม่ได้ย้อมสี จานวน 2 แผ่น โดยแต่ละแผ่นมี
เชื้อแบคทีเรียป้ายอยู่ 3 จุด ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียควบคุมชนิดแกรมบวก 1 จุด เชื้อแบคทีเรียควบคุมชนิดแกรม
ลบ 1 จุด และจุ ดสุ ดท้ายเป็น เชื้อแบคทีเรีย unknown สาหรับ การประเมินคุณภาพในการย้อมสี แกรม
การรายงานผลการติดสีแกรมและรายงานรูปร่างของเชื้อแบคทีเรีย
6.3 ตัวอย่างเสมหะที่ป้ายบนแผ่นกระจก โดยไม่ได้ย้อมสี จานวน 2 แผ่น แผ่นละ 1 จุด เป็น
ตัว อย่างเสมหะ unknown ส าหรั บ การประเมินคุณภาพการย้อมสี ทนกรดและการรายงานปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียทนกรดที่พบ
7. รอบการจัดส่งวัตถุทดสอบ (Distribution cycle)
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการดาเนินการจัดส่งวัตถุทดสอบให้สมาชิกปีงบประมาณละ 3 รอบ
ประมาณเดือนมกราคม เมษายน และมิถุนายน โดยจะทาการจัดส่งแผนการจัดส่งวัตถุทดสอบในแต่ละ
ปีงบประมาณให้สมาชิกทราบก่อนทางจดหมายและแสดงที่ website สมป. http://blqs.dmsc.moph.go.th
หากสมาชิกไม่ได้รับวัตถุทดสอบตามแผนที่กาหนดให้ดาเนินการสอบถามมายังผู้ดาเนินแผน ภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากวันจัดส่งวัตถุทดสอบ
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8. การตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบ (Proficiency test item analysis)
8.1 เมื่อสมาชิกได้รับวัตถุทดสอบแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียด สภาพ จานวนและรหัสวัตถุ
ทดสอบ หากพบข้อบกพร่องให้ แจ้ งกลั บภายใน 1 สั ปดาห์นับจากวันที่จัดส่ งวัตถุทดสอบ พร้อมทั้งส่งวัตถุ
ทดสอบที่ชารุดเสียหายกลับคืนมาเพื่อทาการตรวจสอบและประกอบการพิจารณาจัดส่งวัตถุทดสอบใหม่ให้แก่
สมาชิกเพื่อทาการทดสอบต่อไป
8.2 สมาชิกควรทาการตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบทันทีที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุทดสอบที่
เป็นเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ ซึ่งอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน หากสมาชิกยังไม่สามารถดาเนินการตรวจวิเคราะห์ได้ทั นที
ให้เก็บเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 °C สาหรับสเมียร์เชื้อแบคทีเรียบนแผ่นกระจกสาหรับย้อมสีแกรม
และสเมียร์เสมหะบนแผ่นกระจกสาหรับย้อมสีทนกรดให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
8.3 การตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบควรดาเนินการในรูปแบบเดียวกั นกับการตรวจวิเคราะห์ในงาน
ประจาวัน และให้ปฏิบัติกับวัตถุทดสอบเสมือนเป็นตัวอย่างจากผู้ป่วยด้วยหลักการ Universal precautions
รวมถึงไม่กระทาการอย่างใดเป็นกรณีพิเศษ ไม่ส่งต่อให้ผู้อื่นตรวจวิเคราะห์ ไม่ติดต่อสอบถามผลการทดสอบ
จากห้องปฏิบัติการอื่น ด้วยการกระทาดังกล่าวจะทาให้ผลการประเมิน ไม่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการได้
9. การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Report the analytical results)
9.1 การวินิจฉัยแยกชนิดเชื้อแบคทีเรีย ให้รายงานผลการทดสอบทั้งชื่อสกุล (Genus) และชนิด
(Species) ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ กรณีมีการแยก Serotype ต้องรายงาน Serotype ด้วย (โดยเฉพาะเชื้อใน
ตระกูล Cholerae)
9.2 การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ ให้รายงานผล Inhibition zone ของ
เชื้อต่อสารต้านจุลชีพ ตามรายชื่อตัวยาและความเข้ม ข้นของยาที่ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกาหนดให้
และให้แปลผลตาม CLSI 2016; M100-S26
9.3 การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้ว ยการย้อมสีแกรม ให้รายงานผลทดสอบการย้อมสีแกรม ได้แก่
การติ ด สี แ ละรู ป ร่ า ง โดยรายงานเฉพาะรหั ส ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นรหั ส การรายงานผลการย้ อ มสี แ กรม
(Gram stain Glossary) เท่านั้น หากสมาชิกรายงานในลักษณะอื่นจะไม่สามารถประเมินผลฯได้
9.4 การวินิ จฉัย เชื้อแบคทีเรียด้วยการย้อมสี ทนกรด ให้รายงานผลทดสอบตามคาแนะนาของ
องค์ก ารอนามัย โลก โดยรายงานเฉพาะรหั ส ตามที่ก าหนดไว้ใ นรหั ส การรายงานผลการย้อ มสี ท นกรด
(Acid fast stain Glossary) เท่านั้น หากสมาชิกรายงานในลักษณะอื่นจะไม่สามารถประเมินผลฯได้
9.5 การกาหนดรหัสการรายงานผล มีจุดประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการรายงานผลด้วยรูปแบบ
เดีย วกัน เพื่อใช้ในการประเมิ น คุณภาพการตรวจวิเ คราะห์ สาขาจุ ล ชีว วิ ทยาคลิ นิก โดยส านั กมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เท่านั้น ไม่ได้เป็นข้อแนะนาให้ใช้เป็นมาตรฐานสาหรับการรายงาน
ผลในการปฏิบัติงานประจาวันของห้องปฏิบัติการ
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10. การบันทึกผล (Record of analytical results)
10.1 การวินิจฉัยแยกชนิดเชื้อแบคทีเรีย ให้บันทึกผลการทดสอบทั้งชื่อสกุล (Genus) และชนิด
(Species) ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ กรณีมีการแยก Serotype ต้องรายงาน Serotype ด้วย (โดยเฉพาะเชื้อใน
ตระกูล Cholerae) โดยบันทึกผลลงในแบบรายงานผล F 07 12 006/01
10.2 การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ ให้บันทึกผลทั้ง Inhibition zone
และการแปลผล Inhibition zone ของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ ตามรายชื่อตัวยาและความเข้ม ข้นของยาที่
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกาหนดให้ โดยบันทึกผลลงในแบบรายงานผล F 07 12 006/01
10.3 การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยการย้อมสีแกรม และการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยการย้อมสี
ทนกรดให้รายงานเฉพาะรหัส ในแบบรายงานผล F 07 12 006/11 และ F 07 12 006/12
แบบรายงานผลดังกล่าวได้ ถูกจัดส่งมาพร้อมกับวัตถุทดสอบในแต่ละครั้ง เมื่อห้องปฏิบัติการทา
การบั นทึกผลเรี ย บร้ อยแล้ ว กรุ ณาลงชื่อผู้ ตรวจวิเคราะห์ ผู้ รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ พร้อมทั้งเบอร์
โทรศัพท์หรือ E-mail address ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามกลับไปยังสมาชิก และสมาชิก
ควรท าส าเนาแบบรายงานผลไว้ ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานในกรณี ต้ อ งการอุ ท ธรณ์ ผ ลการประเมิ น ฯต่ อ
ส านั ก มาตรฐานห้ องปฏิ บั ติ การ นอกจากนี้ ส มาชิ กสามารถให้ ข้ อคิ ดเห็ น ข้อ เสนอแนะ หรื อค าถามมายั ง
ผู้ดาเนินแผนโดยบันทึกรายละเอียดลงในส่วนสุดท้ายของแบบรายงานผล F 07 12 006/01, F 07 12 006/11
และ F 07 12 006/12
11. การรายงานผลกลับ (Submit the analytical results)
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามผู้รับรอง
ผลแล้ว ต้องส่งถึงสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กาหนด (Closing date) โดยสมาชิก
สามารถส่งเอกสารได้หลายช่องทาง ดังนี้
- ทางไปรษณีย์ ส่งถึง สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 88/7
ซอยโรงพยาบาลบาราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ทั้งนี้ขอให้สมาชิกติดดวง
ตราไปรษณียากรให้ครบถ้วนตามน้าหนักเอกสาร เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าจากการที่จดหมายถูกส่งกลับไป ยัง
ต้นทาง เนื่องจากดวงตราไปรษณียากรราคาน้อยกว่าราคาที่กาหนดหรือสมาชิกอาจพิจารณาจัดส่งแบบรายงาน
ผลด้วยไปรษณีย์ด่วนพิเศษเพื่อความรวดเร็วและป้องกันการสูญหาย
- รายงานผลทางระบบสารสนเทศ โดยห้องปฏิบัติการสมาชิกจัดส่งเป็น pdf. File มาที่ E-mail:
eqami@dmsc.mail.go.th โดยให้สมาชิกระบุรหัสเฉพาะห้องปฏิบัติการ (MI_ _ _ _) ที่ชื่อเรื่อง เพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบและติดตาม สมาชิกจะต้องได้รับการตอบกลั บทาง E-mail จากสานักมาตรฐาน
ห้ องปฏิ บั ติ การจึ งจะถือ ว่า การส่ งรายงานเสร็จ สมบูร ณ์ หากไม่ ได้ รับ การตอบกลั บขอให้ ส มาชิ กโทรศัพ ท์
ตรวจสอบกับผู้ดาเนินแผนหรือผู้ช่วยผู้ดาเนินแผน ก่อนวันสุดท้ายที่ยอมรับการรายงานผลหรือ พิจารณาจัดส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์อีกครั้งภายในระยะเวลาที่กาหนด
- รายงานผลทางโทรสาร หมายเลข 0-2951-0000 ต่อ 99764 ซึ่งสมาชิกจะต้องติดต่อ สอบถาม
ผู้ดาเนินแผนหรือผู้ช่วยผู้ดาเนินแผนทุกครั้งว่าได้รับแบบรายงานผลดังกล่าวชัดเจน ครบถ้วนหรือไม่ และควร
ส่งแบบรายงานผลต้ น ฉบั บ ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้สานักมาตรฐานห้ องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ป ระเมินผลให้
ห้องปฏิบัติการสมาชิก หากได้รับรายงานผลที่มีข้อความไม่ชัดเจน โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้ งให้ห้องปฏิบัติการ
สมาชิกทราบล่วงหน้า จึงไม่แนะนาให้ใช้วิธีส่งช่องทางนี้
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กรณีสานักมาตรฐานห้องปฏิ บัติการได้รับแบบรายงานผลหลัง Closing date ห้องปฏิบัติการ
สมาชิกนั้น จะไม่ได้รับ การประเมินผล โดยจะถือว่าห้องปฏิบัติการนั้น รายงานผลล่าช้า ซึ่งห้ องปฏิบัติการ
สมาชิกจะต้องประเมินผลด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัย สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการยินดีให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เป็นรายๆไป
12. การรายงานผลเบื้องต้น (Preliminary report) และการส่งสรุปผลฉบับสมบรูณ์ (Final report)
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ เบื้องต้นโดยใช้ผลการตรวจวิเคราะห์
จากห้องปฏิบัติการจัดเตรียมวัตถุทดสอบและห้องปฏิบัติการกลุ่มนา (Expert participants) เพื่อให้สมาชิกนา
ข้อมูล ไปประกอบการพิจ ารณาปรั บ ปรุ งหรือแก้ไขข้อบกพร่องในกรณีที่ห้ องปฏิบัติการสมาชิกรายงานผล
แตกต่างจากรายงานผลดังกล่าว โดยจะเผยแพร่รายงานผลเบื้องต้นใน 1 สัปดาห์หลังวัน Closing date
ที่ website http://blqs.dmsc.moph.go.th เพื่อให้ห้ องปฏิบัติการสมาชิกได้ใช้ข้อมูลของผลเบื้องต้น
ประเมินระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการ หากสมาชิกพบข้อผิดพลาดใดๆควรรีบดาเนินการแก้ไขทันที
13. การประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ (Performance evaluation)
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ใช้วิธี การที่แนะนาโดยองค์การ
อนามัยโลก โดยเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ในรายการทดสอบต่างๆ ของห้องปฏิบัติการสมาชิกกับค่า
พ้องกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
13.1 ค่ากาหนด (Assigned value)
ค่ากาหนดได้จากการหาค่าพ้องกลุ่ม (Consensus from participants) จากห้องปฏิบัติการสมาชิก
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 กรณี ค่ า พ้ อ งกลุ่ ม น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 จะน าผลของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลุ่ ม น า
(Expert participants) ซึ่งได้มาจากห้องปฏิบัติการสมาชิกที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปติดต่อกัน 6 ครั้ง
มาพิจารณาร่วมกับข้อพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ (Professional judgment) และข้อพิจารณาจาก QM และ
TM ด้วย เพื่อกาหนดค่า Assigned value หรือพิจารณางดประเมินผล
13.2 การให้คะแนน (Scoring method)
13.2.1 Bacterial identification
การรายงานผล
รายงาน Genus ถูกต้อง
รายงาน Species ถูกต้อง
รายงาน Serotype ถูกต้อง
รายงานไม่ถูกต้อง

คะแนน
1.0
1.0
1.0
0.0

13.2.2 Antimicrobial susceptibility testing
การรายงานผล
รายงานตรงค่าเป้าหมาย
รายงานคลาดเคลื่อนจากค่าเป้าหมายหนึ่งระดับ
รายงานไม่ตรงค่าเป้าหมาย
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

คะแนน
2.0
1.0
0.0
สงวนลิขสิทธิ ์ 2560
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13.2.3 Gram stain
การรายงานผล
รายงานการติดสี (Staining)
รายงานตรงค่าเป้าหมาย
รายงานไม่ตรงค่าเป้าหมาย
รายงานรูปร่าง (Morphology)
รายงานตรงค่าเป้าหมาย
ค่าใกล้เคียงที่ต่างจากค่าเป้าหมาย(เฉพาะรหัส 09-10)
รายงานไม่ตรงค่าเป้าหมาย
13.2.4 Acid fast stain

คะแนน

การรายงานผล
รายงานการติดสีและจานวน (Grading)
รายงานตรงค่าเป้าหมาย
คลาดเคลื่อนค่าเป้าหมายหนึ่งระดับ
คลาดเคลื่อนค่าเป้าหมายสองระดับ
ค่าเป้าหมาย Positive รายงานเป็น Negative
(False negative)
ค่าเป้าหมาย Negative รายงานเป็น Positive
(False positive)

คะแนน

2.0
0.0
2.0
0.0
0.0

2.0
1.5
1.0
0.0
-1.0

เงื่อนไขการให้คะแนน (Scoring criterion)
- กรณีรายงาน Genus ผิด Species ถูกต้อง แต่เป็นเชื้อต่างกลุ่มได้คะแนน 0 เช่น เชื้อเป้าหมาย
เป็น Klebsiella pneumoniae แต่สมาชิกรายงานเป็น Streptococcus pneumoniae
- กรณีทเี่ ชื้อนั้นไม่จาเป็นต้องรายงาน Serotype จะไม่คิดคะแนนการรายงานผล Serotype
- หากรายงานลักษณะสปอร์ผิดจากค่าเป้าหมายถือว่ารายงานไม่ถูกต้องเพราะหมายถึงเชื้อต่างชนิด
กัน
- การคิดคะแนนมาตรฐานรายการทดสอบ Gram stain และ Acid fast stain คิดคะแนนรวมทั้ง 2
ตัวอย่างทดสอบ (A และ B)
- กรณีรายงานการติดสีไม่ถูกต้องจะไม่พิจารณาให้คะแนนการรายงานรูปร่าง (Morphology)
แม้ว่าจะรายงานรูปร่างถูกต้อง
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ตัวอย่าง
ค่าเป้าหมาย
Gram A Gram positive, cocci in chains
(รหัส 01, 04)
Gram B Gram negative, bacilli
(รหัส 02, 07)
คะแนนรวม

คะแนน
สมาชิกรายงาน
คะแนน
4.00 Gram positive, cocci in chains 4.00
(รหัส 01, 04)
4.00 Gram positive, bacilli
0.00
(รหัส 01, 07)
8.00 คะแนนที่ได้
4.00

เงื่อนไขการให้คะแนน (Scoring criterion)
- การคิดคะแนนมาตรฐานรายการทดสอบ Acid fast stain คิดคะแนนความถูกต้องรวม 2
ตัวอย่างทดสอบ
ตัวอย่างที่ 1 ค่าเป้าหมาย AFB positive 3+
สมาชิกรายงาน
AFB positive 3+ (รหัส 005)
AFB positive 2+ (รหัส 004)
AFB positive 1+ (รหัส 003)
AFB negative (รหัส 001)

คะแนน
2.0
1.5
1.0
0.0

ตัวอย่างที่ 2 ค่าเป้าหมาย AFB negative
สมาชิกรายงาน
AFB negative (รหัส 001)
AFB positive (รหัส 002 -005)

คะแนน
2.0
-1.0

13.3 การคานวณคะแนนมาตรฐาน (Standard score calculation)
การตรวจวิเคราะห์แต่ละรายการทดสอบมีคะแนนมาตรฐานเต็ม 4.0 โดยคานวณดังนี้
คะแนนมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการได้รับ

=

คะแนนที่ห้องปฏิบัติการได้รับ × 4.0
คะแนนเต็มรวม

ตัวอย่างที่ 1
ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์รายการ Gram stain ของวัตถุทดสอบ 2 ตัวอย่างมี
คะแนนเต็มรวม 8 คะแนน ห้องปฏิบัติการทาการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง 1 ตัวอย่างได้คะแนน 4 คะแนน
คะแนนมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการได้รับ
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

=

4 x 4 = 2.00
8
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ตัวอย่างที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์รายการ Acid fast stain ของวัตถุทดสอบ 2 ตัวอย่างมี
คะแนนเต็มรวม 4 คะแนน ห้องปฏิบัติการทาการตรวจวิเคราะห์ถูกโดยรายงานผลถูกต้องจานวน 1 ตัวอย่าง
(2 คะแนน) และรายงานคลาดเคลื่อน 2 ระดับจานวน 1 ตัวอย่าง (1 คะแนน) ได้คะแนนรวม 3 คะแนน
คะแนนมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการได้รับ

=

3 x 4 = 3.00
4

ตัวอย่างที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์รายการ Acid fast stain ของวัตถุทดสอบ 2 ตัวอย่างมี
คะแนนเต็มรวม 4 คะแนน ห้องปฏิบัติการทาการตรวจวิเคราะห์ โดยรายงานผลถูกต้องจานวน 1 ตัวอย่าง
(2 คะแนน) และรายงานผลผิดจาก AFB negative เป็น AFB positive จานวน 1 ตัวอย่าง (-1 คะแนน) ได้
คะแนนรวม 1 คะแนน
คะแนนมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการได้รับ

=

1 x 4 = 1.00
4

13.4 เกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน (Performance acceptable criterion)
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกาหนดเกณฑ์การยอมรับคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละ
รายการทดสอบที่คะแนนมาตรฐานตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
คะแนนมาตรฐาน (Standard score)
4.00
3.50  คะแนนมาตรฐาน < 4.00
3.00  คะแนนมาตรฐาน < 3.50
< 3.00

ระดับคุณภาพ (Quality ranking)
Excellent (ดีเยี่ยม)
Good (ดี)
Satisfactory (พึงพอใจ)
Unsatisfactory (ไม่พึงพอใจ)

14. การรายงานผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์
ให้แก่ห้องปฏิบัติการสมาชิกตามกาหนดการส่งรายงานผลในแต่ล ะรอบ โดยแสดงค่าคะแนนที่ห้องปฏิบัติการ
ได้รับในแต่ละวัตถุทดสอบ พร้อมระบุค่าเป้าหมายที่ใช้ในการคานวณ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงานต่อไป
15. การอุทธรณ์ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (Appeal for evaluation report)
สมาชิกสามารถอุทธรณ์ ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ โดยส่งเอกสารเป็นลายลั กษณ์
อักษร เรียนผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันจัดส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์
สาหรับรอบที่ 1/2560 และ 2/2560 กรณีรอบที่ 3/2560 สมาชิกสามารถอุทธรณ์ผลได้ภายใน 3 สัปดาห์หลัง
วันจัดส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการอุทธรณ์หากเกินกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว
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16. การมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร (Certificate of participation and Continuous
Excellent Quality Award)
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายมอบประกาศนียบัตรและ
เกียรติบัตร ดังนี้
16.1 ประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกและการรายงานผลกลับภายในระยะเวลาที่กาหนดอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
16.2 เกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพดีเยี่ยมตลอดปีงบประมาณ (Continuous Excellent
Quality; CEQ)
ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร ได้ระบุชื่อหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ สาขา และรายการทดสอบที่มีผล
การประเมิ น ตลอดปี ง บประมาณตรงตามเงื่ อ นไขในประกาศนี ย บั ต รและเกี ย รติ บั ต รดั ง กล่ า ว ส าหรั บ
ห้องปฏิบัติการสมาชิกที่มีผลการประเมินไม่ตรงตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร แต่จะ
ได้รับหนังสือแจ้งรายละเอียดผลการประเมินตลอดปีงบประมาณของทุกสาขาที่สมัครสมาชิก
ส านั ก มาตรฐานห้ องปฏิ บั ติการมีนโยบายไม่รั บผิ ดชอบกรณีห้ องปฏิบัติ การสมาชิก นาข้อ มูล ใน
ประกาศนี ยบั ตรและเกีย รติบั ตรไปกล่ าวอ้างต่อผู้ รับบริการเพื่อให้เข้าใจว่า “ห้องปฏิบัติการสมาชิกมีการ
ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพดี เ ยี่ ย มตามประกาศนี ย บั ต รและเกี ย รติ บั ต รที่ ไ ด้ รั บ จากส านั ก มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ” เนื่องจากประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรที่มอบให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกเป็นเพียงข้อมูลที่ได้
จากการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เพียงปีละ 3 ครั้ง และห้องปฏิบัติการสมาชิกแต่ละแห่งขอรับการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในรายการทดสอบที่แตกต่างกัน
17. เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร (Criteria for certificate of participation and
continuous excellent quality award)
17.1 ประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกและการรายงานผลกลับต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอบประกาศนียบัตรให้ห้องปฏิบัติ การสมาชิกในกรณีสมาชิกส่ง
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถึงสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กาหนดทั้ง 3 รอบของการ
จัดส่งวัตถุทดสอบ
17.2 เกียรติบัตร ผลการประเมินคุณภาพดีเยี่ยมตลอดปีงบประมาณ
ห้องปฏิบัติการสมาชิกที่ได้รับประกาศนียบัตรตามข้อ 16.1 หากมีผลการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ ทั้ง 3 รอบเป็น ไปตามเกณฑ์ ของสาขาจุลชีววิทยาคลินิก คือได้รับคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 4.00
ทุกรายการทดสอบที่สมัคร ห้องปฏิบัติการสมาชิกนั้นจะได้รับเกียรติบัตร (Continuous Excellent Quality;
CEQ)
18. การขอสาเนาเอกสาร (Request a copy of evaluation report form)
การขอเอกสารที่ สานั กมาตรฐานห้ องปฏิบัติการได้ จัดส่ งไปให้ แล้ว เช่นรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลชีววิท ยาคลินิก ครั้งที่ 1/2559 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา ครั้งที่ 3/2559 สมาชิกต้องทาหนังสือจากหัวหน้าหน่วยงานถึงผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุเหตุผลและรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการ
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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ขอสาเนาอย่างชัดเจน พร้อมชาระค่าจัดทาสาเนาเอกสารฉบับละ 300 บาท จากตัวอย่างข้างต้นสมาชิกจะต้อง
ชาระค่าสาเนาเอกสารรวม 600 บาท
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการยกเว้นการชาระค่าจัดทาสาเนาเอกสารกรณีที่มีข้อผิดพลาดจากการ
ดาเนินการของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าว
ย้อนหลังให้เพียง 5 ปีงบประมาณเท่านั้น
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ภาคผนวกที่ 1
เอกสารตัวอย่าง
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
การวินิจฉัยแยกชนิดเชื้อแบคทีเรียและการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ
(F 07 12 006/01)

สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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เอกสารตัวอย่าง
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยการย้อมสีแกรม (F 07 12 006/11)
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เอกสารตัวอย่าง
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยการย้อมสีทนกรด (F 07 12 006/12)

สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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ภาคผนวกที่ 2
เอกสารตัวอย่าง
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
การวินิจฉัยแยกชนิดเชื้อแบคทีเรีย (F 07 12 006/02)

ให้คะแนนตามเอกสารหน้า 6 ข้อ 13.2.1
ค่าเป้าหมาย กาหนดจากผลการตรวจวิเคราะห์
ของห้องปฏิบัติการกลุ่มนาและจากรายงานผล
ของสมาชิกทั้งหมด ตามเอกสารหน้า 6 ข้อ 13.1

คะแนนรวมของวัตถุทดสอบ
.....C/S-A และ.....C/S-B = 2.00+2.00 = 4.00
คานวณตามเอกสาร หน้า 8 ข้อ 13.3
คะแนนมาตรฐาน = 4.00 x 4.00 = 4.00
4.00
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เอกสารตัวอย่าง
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ (F 07 12 006/09)

ให้คะแนนตามเอกสารหน้า 7 ข้อ 13.2.2
ค่าเป้าหมาย กาหนดจากผลการตรวจวิเคราะห์
ของห้องปฏิบัติการกลุ่มนาและจากรายงานผล
ของสมาชิกทั้งหมด ตามเอกสารหน้า 6 ข้อ 13.1

คะแนนรวมของวัตถุทดสอบ
.....C/S-A และ.....C/S-B = 10.00+6.00 = 16.00

คานวณตามเอกสาร หน้า 8 ข้อ 13.3
คะแนนมาตรฐาน = 16.00 x 4.00 = 4.00
16.00

สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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เอกสารตัวอย่าง
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยการย้อมสีแกรม (F 07 12 006/03)

ค่าเป้าหมาย กาหนดจากผลการตรวจวิเคราะห์
ของห้องปฏิบัติการกลุ่มนาและจากรายงานผล
ของสมาชิกทั้งหมด ตามเอกสารหน้า 6 ข้อ 13.1

ให้คะแนนตามเอกสารหน้า 7 ข้อ 13.2.3

คะแนนรวมของวัตถุทดสอบ
.....GR-A และ.....GR-B = 4.00+4.00 = 8.00
คานวณตามเอกสาร หน้า 8 ข้อ 13.3
คะแนนมาตรฐาน = 8.00 x 4.00 = 4.00
8.00
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เอกสารตัวอย่าง
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยการย้อมสีทนกรด (F 07 12 006/04)

ค่าเป้าหมาย กาหนดจากผลการตรวจวิเคราะห์
ของห้องปฏิบัติการกลุ่มนาและจากรายงานผล
ของสมาชิกทั้งหมด ตามเอกสารหน้า 8 ข้อ 13.3

ให้คะแนนตามเอกสารหน้า 7 ข้อ 13.2.4

คะแนนรวมของวัตถุทดสอบ
.....AFB-A และ.....AFB-B = 2.00+2.00 = 4.00

คานวณตามเอกสาร หน้า 8 ข้อ 13.3
คะแนนมาตรฐาน = 4.00 x 4.00 = 4.00
4.00

สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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