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1. บทนา (Introduction)
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment :
EQA) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการทดสอบความชํานาญ (Proficiency testing scheme) เป็นวิธีการอย่าง
หนึ่งที่ห้องปฏิบัติการใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ รวมถึง การ
ประเมิน ความสามารถของบุ คลากรผู้ดําเนินการตรวจวิเ คราะห์ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ จึงได้จัดให้มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ โดยองค์กรภายนอกขึ้น โดย
ข้อมูลดังกล่าวห้องปฏิบั ติการสามารถใช้เป็นส่ วนประกอบส่ วนหนึ่ งในการขอรับการรับรองตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการได้อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ (Objective)
การประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์ สาขาจุ ล ทรรศนศาสตร์ ค ลิ นิ ก มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เปรี ย บเทีย บผลวิเคราะห์ ร ะหว่างห้ องปฏิบัติการสมาชิก ที่ได้รับวัตถุทดสอบชนิดเดียวกัน ซึ่งวัตถุทดสอบ
ดังกล่าวถูกเตรียมให้คล้ายสิ่งตัวอย่าง (clinical sample) ที่ห้องปฏิบัติการตรวจในงานประจําวัน โดยผลการ
ตรวจวิเคราะห์ของสมาชิกจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับค่ าพ้องกลุ่ม (consensus mode) ซึ่งผลการประเมิน
คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วเป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ชี้ วั ด คุ ณ ภาพของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (quality
indicator) และช่วยกระตุ้น ให้ห้ องปฏิบัติการมีการพัฒ นาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (continuous quality
improvement) ต่อไป
เกณฑ์การรายงานผลและการคิดคะแนนในรายการทดสอบต่างๆ ที่กําหนดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
สํ า หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์ สาขาจุ ล ทรรศนศาสตร์ ค ลิ นิ ก โดยสํ า นั ก มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการเท่านั้น
3. ผู้ดาเนินแผน (Organizaton)
การประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์ สาขาจุ ล ทรรศนศาสตร์ ค ลิ นิ ก สํ า นั ก มาตรฐาน
ห้ องปฏิบั ติ การ กรมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ นนทบุ รี ดํ าเนิน งานโดยนางสาวนั ฐ กาญจน์ ละเอี ยดดี เป็ น
ผู้ดําเนินแผน (Coordinator) โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99765 และนางสาวสมาพร พรหมประดิษฐ์ ผู้ช่วย
ดําเนิ นแผน (Assistant coordinator) โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99947 โทรสาร 0 2951 0000 ต่อ
99764 e-mail address: eqamp@dmsc.mail.go.th โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนทดสอบความ
ชํานาญด้านชันสูตรสาธารณสุข ให้คําปรึกษา และแนะนําข้อมูลด้านวิชาการของการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ ด้านชัน สูตรสาธารณสุ ข ประกอบด้ว ยคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อํานวยการศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ใน
พระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติและ
ระบบสารสนเทศจากศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางสารสนเทศศาสตร์ ชี ว เวชและสาธารณสุ ข โดยมี อ ธิ บ ดี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษา รองอธิ บ ดี ก รมวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ ป็ น ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการและผู้ดําเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลําดับ
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4. การสมัครสมาชิก (BLQS-EQAS member participation)
4.1 คุณสมบัติของสมาชิก (Type of BLQS-EQAS member)
ห้องปฏิบัติการที่ทําการตรวจวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
ได้แก่ การตรวจหาเชื้อปรสิตในเลือด การตรวจปัสสาวะ และการตรวจอุจจาระ
4.2 วิธีการสมัครสมาชิก (Registration to BLQS-EQAS member)
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เปิดรับสมัครสมาชิกทางระบบ Teller payment โดยสํานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการจะจัดส่ง เอกสารไปยังห้ องปฏิบัติการตามรายชื่อในฐานข้อมูลของสํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี ดังนี้ (1) ใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัครสมาชิกการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งระบุชื่อและรหัสของห้องปฏิบัติการ (2) เงื่อนไขข้อกําหนดสมาชิกการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (3) ใบเสร็จรับเงิน (แถบสีส้ม รหัส ENG. 004721) หลังจากนําไปชําระเงิน
และทางธนาคารลงนามพร้อมประทับตราแล้วถือว่าเป็น ใบเสร็จรับเงิน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (4) หนังสื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0427/23278 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่องขอใช้บริการชําระเงินผ่านระบบ
Teller payment
ห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศน
ศาสตร์ ค ลิ นิ ก สามารถดํ าเนิ น การตามรายละเอี ยดในเงื่ อนไขข้ อกําหนดสมาชิกฯ ที่จัดส่ งให้ พร้ อมชําระ
ค่าสมาชิ กให้ เสร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาที่กําหนดในแต่ล ะปีงบประมาณ ห้ องปฏิบัติก ารที่ส นใจสามารถดู
รายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ http://blqs.dmsc.moph.go.th โดยห้องปฏิบัติการทุกแห่ง (ทั้งสมาชิกเก่า
และสมาชิกใหม่) ต้องแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิกทุกปีงบประมาณ
4.3 อัตราค่าสมาชิก (Annual member fee)
ห้องปฏิบัติการสมาชิกต้องชําระค่าสมัครสมาชิกรายปีตามที่ระบุในเงื่อนไขข้อกําหนดสมาชิกการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละปีงบประมาณ
4.4 รายการทดสอบที่ให้บริการ (Tested properties)
รายการทดสอบสํ าหรั บ การประเมินคุ ณภาพการตรวจวิเ คราะห์ สาขาจุล ทรรศนศาสตร์ค ลิ นิ ก
ประกอบด้วย
1) การตรวจปรสิตในเลือด (Microscopic examination for blood parasite) โดยจัดส่งสเมียร์
เลือดหรือรูปภาพ จํานวน 1 ตัวอย่างต่อรอบ
2) การตรวจวัตถุทดสอบภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ (Urine sediment by photo observation)
โดยจัดส่งภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ จํานวน 4 ภาพต่อรอบ
3) การตรวจวัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ (Stool sediment examination) โดยจัดส่งตะกอน
อุจจาระหรือรูปภาพ จํานวน 2 ตัวอย่างต่อรอบ
4.5 การต่ออายุสมาชิก (Extending the BLQS-EQAS member)
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ เพื่อต่ออายุการเป็นสมาชิกทุกปีงบประมาณโดย
ดําเนินการเช่นเดียวกับวิธีการสมัครสมาชิก ตามข้อ 4.2
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5. การรักษาความลับ (Confidentiality)
ห้ องปฏิบั ติก ารสมาชิกแต่ล ะแห่ งจะได้รั บรหั ส เฉพาะห้ องปฏิบัติ การ (unique confidential
laboratory code) เพือ่ ใช้ในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ซึ่งประกอบด้วย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ MP และตัวเลขลําดับห้องปฏิบัติการ (4 หลัก) โดยรหัสเฉพาะห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง
จะไม่ซ้ํากัน สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะไม่เปิดเผยรหัสและข้อมูล ของห้องปฏิบัติการให้กับบุคคล หรือ
หน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับการรับรองจากผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการหรืออธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจัดเก็บต้นฉบับแบบรายงานผลการวิเคราะห์ของสมาชิกทุกแห่งไว้เป็น
เวลา 4 ปีในห้องเก็บเอกสารที่มีการควบคุ มการเข้าออก ส่วนข้อมูลการประเมิน คุณภาพการตรวจวิเคราะห์
จัดเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปีในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีรหัสผ่าน (password) จํานวน 2 เครื่อง และสํารองข้อมูล
บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูลจํานวน 2 ชุด เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายและมีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
6. วัตถุทดสอบ (Proficiency test items)
วัตถุทดสอบสําหรับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกเตรียมจาก
เลือดหรือสิ่งขับถ่ายจากมนุษย์ หรือเป็นการถ่ายภาพจากสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเหล่านั้น ได้แก่
6.1 วัตถุทดสอบสเมียร์เลือด
วัตถุทดสอบ “-BP” เป็นวัตถุทดสอบที่ได้จากเลือดที่มี (หรือไม่มี) การติดเชื้อปรสิตในเลือด เตรียม
เป็นฟิล์มเลือดบาง (และ/หรือฟิล์มเลือดหนา) บนสไลด์แก้วจํานวน 1 แผ่น ย้อมด้วย Giemsa stain หรือสีย้อม
ชนิดอื่นที่เหมาะสม ใช้ตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อรายงานชนิดและระยะของเชื้อปรสิตในเลือด กรณีที่พบ
เชื้อมาลาเรียให้รายงาน %parasitemia โดยกําหนดให้รายงานทศนิยม 2 ตําแหน่ง สเมียร์เลือดดังกล่าวหาก
เก็บไว้ในกล่องเก็บสไลด์ สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องตามระยะเวลาที่กําหนดให้รายงานผล
6.2 วัตถุทดสอบภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ
วัตถุทดสอบ “-UA-” เป็นภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะที่ถ่ายภาพจากตะกอนปัสสาวะของผู้ป่วยด้วยโรค
หรื อ ภาวะผิ ด ปกติ ต่ า งๆ หรื อ ตะกอนปั ส สาวะของคนที่ ไ ม่ มี อ าการผิ ด ปกติ ใ ดๆ โดยสํ า นั ก มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจัดส่งให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกครั้งละ 4 ภาพ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาภาพถ่าย
หรือผลการตรวจเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการ
6.3 วัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ
วัตถุทดสอบ “-ST A” และ “-ST B” ได้แก่ อุจจาระที่กรองเอากากอาหารออกแล้วรักษาสภาพใน
สารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้นร้อยละ 10 และ/หรือ สเมียร์เชื้อปรสิตในอุจจาระบนสไลด์แก้ว สําหรับ
ตรวจภายใต้กล้ องจุ ล ทรรศน์ เพื่ อหาชนิ ดและระยะของเชื้อ โปรโตซัว และ/หรือหนอนพยาธิ โดยจั ดส่ ง ให้
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจํานวน 2 ตัวอย่างต่อรอบ กรณีเป็นตะกอนอุจจาระในสารละลายฟอร์มาลินความ
เข้มข้นร้อยละ 10 จัดส่งหลอดละ 0.5 มิลลิลิตร ให้ผสมวัตถุทดสอบเป็นเนื้อเดียวกันก่อนการตรวจวิเคราะห์
วัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ และ สเมียร์เชื้อปรสิตในอุจจาระสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อ งตามระยะเวลาที่
กําหนดให้รายงานผล
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เมื่อห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับวัตถุทดสอบ ขอให้ตรวจสอบจํานวนและสภาพของวัตถุทดสอบทันที
หากได้รับวัตถุทดสอบไม่ครบถ้วน หรือชํารุดเสียหาย ให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกติดต่อผู้ดําเนินแผนเพื่อขอรับ
วัตถุทดสอบใหม่ พร้อมทั้งส่งวัตถุทดสอบที่ชํารุดเสียหายคืนสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบต่อไป
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งวัตถุทดสอบให้ใหม่หากได้รับทราบข้อบกพร่อง
ภายหลังวันจัดส่งวัตถุทดสอบแล้ว 1 สัปดาห์
7. รอบการจัดส่งวัตถุทดสอบ (Distribution cycle)
วัตถุทดสอบจัดส่งให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกปีงบประมาณละ 3 รอบ (ครั้ง) ประมาณเดือนธันวาคม
มีนาคมและมิถุนายน โดยสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจัดส่งแผนการดําเนินงานในแต่ละปีงบประมาณให้
สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกเรี ยบร้อยแล้ว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดําเนินแผน
จะแจ้ ง ให้ ทราบล่ ว งหน้ า โดยสมาชิ ก สามารถติ ดตามข่ าวสารผ่ า นทาง website ของสํ า นัก มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ และระบุ E-mail address ในแบบฟอร์มรายงานผลเพื่อได้รับการแจ้งเตือนและแจ้งข่าวสาร
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หากสมาชิกไม่ได้รับวัตถุทดสอบตามแผนที่กําหนดขอให้สมาชิกสอบถามมายัง
ผู้ดําเนินแผน ดังนั้นขอให้สมาชิกติดตามวันที่กําหนดส่งวัตถุทดสอบและวันสุดท้ายที่กําหนดให้รายงานผลเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิก
8. การตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบ (Proficiency test item analysis)
ห้องปฏิบัติการสมาชิก ควรตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบทันทีที่ได้รับ ด้ว ยกระบวนการและวิธี
ทดสอบเช่นเดียวกับการปฏิบัติงานประจํา (Routine work) และให้ปฏิบัติกับวัตถุทดสอบเสมือนเป็น
ตัวอย่างจากผู้ป่วยโดยตรงด้วยหลักการ universal precaution ไม่จัดเตรียมหรือกระทําการอย่างใดเป็น
กรณีพิเศษ ไม่ส่งต่อให้ผู้อื่นตรวจวิเคราะห์ ไม่สอบถามผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการอื่นหรือตรวจซ้ํา
หลายๆครั้งโดยไม่จําเป็น ด้วยการกระทําดังกล่าวนั้นผลการประเมินคุณภาพฯ (Evaluation result) จะ
ไม่สะท้อนถึงคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ
วัตถุทดสอบสเมียร์เลือด สเมียร์เชื้อปรสิตในอุ จจาระ ที่เก็บไว้ในกล่องเก็บสไลด์ และวัตถุทดสอบ
ตะกอนอุจจาระ สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องตามระยะเวลาที่กําหนดให้รายงานผล (closing date) ในกรณีที่
สมาชิกยังไม่สามารถทําการตรวจวิเคราะห์ได้ในทันทีที่รับวัตถุทดสอบ
9. การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Report the analytical results)
9.1 วัตถุทดสอบสเมียร์เลือด “-BP” ให้รายงานชนิดและระยะของปรสิตที่พบในแบบรายงานผลการ
ตรวจปรสิตในเลือด (F 07 12 011/05) ที่จัดส่งให้พร้อมวัตถุทดสอบ โดย รายงานเฉพาะรหัส ของสิ่งที่ตรวจ
พบตาม Glossary ที่กําหนดในแบบรายงานผล
กรณีตรวจพบเชื้อมาลาเรีย ให้รายงานจํานวน (%parasitemia) โดยนับจํานวนเม็ดเลือดแดงที่ติด
เชื้อเทียบกับจํานวนเม็ดเลือดแดงจากการตรวจฟิล์มเลือดบาง รายงานจานวนรวมเป็นร้อยละเพียงค่าเดียว
ไม่อนุญาตให้รายงานเป็นช่วง รายงานแยกชนิดหรือระยะของเชื้อ รายงานโดยใช้เครื่องหมายมากกว่า (>)
หรือน้อยกว่า (<) ซึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน
9.2 วัตถุทดสอบภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ “-UA-” ให้รายงานชนิดของสิ่งทีเ่ ห็นจากภาพตามลูกศรชี้
ในแบบรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ (F 07 12 011/06) ที่จัดส่งให้พร้อม
วัตถุทดสอบ โดย รายงานเฉพาะรหัส ของสิ่งที่พบตาม Glossary ที่กําหนดในแบบรายงานผล
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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9.3 วัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ “-ST A” และ “-ST B” ให้รายงานชนิดและระยะของปรสิตที่พบ
ในแบบรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ (F 07 12 011/07) ที่จัดส่งให้พร้อมวัตถุทดสอบ โดย
รายงานเฉพาะรหัส ของสิ่งที่ตรวจพบตาม Glossary ที่กําหนดในแบบรายงานผล
หมายเหตุ * * * วิธีการรายงานผลตาม Glossary ที่กําหนดในแบบรายงานผล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก
รายงานผลด้วยรูปแบบเดียวกัน สําหรับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์ คลินิก โดยสํานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น หากสมาชิกรายงานในรูปแบบอื่นจะไม่ได้รับการประเมินผล
ยกเว้นกรณีไม่มีข้อมูลรหัสใน Glossary ให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกรายงานโดยเขียนสิ่งที่พบในช่องรายงานผล

ตัวอย่างการรายงานผล
วัตถุทดสอบ BP ตรวจพบ Plasmodium falciparum ระยะ ring form และ gametocyte นับจํานวน
เม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรีย ได้ 5 เซลล์ต่อเม็ดเลือดแดง 1,000 เซลล์ ให้รายงานชนิดของเชื้อปรสิตด้วย
รหัส 02 รายงานระยะของเชื้อด้วย รหัส 01 และ 04 และรายงาน %parasitemia 0.50 ตามตัวอย่างดังนี้

วัตถุทดสอบ UA - รูป UA 1 ต้องการรายงาน Red blood cell ให้รายงานด้วย รหัส 01
- รูป UA 2 ต้องการรายงาน Hyaline cast ให้รายงานด้วย รหัส 12
- รูป UA 3 ต้องการรายงาน Uric acid crystal ให้รายงานด้วย รหัส 27
- รูป UA 4 ต้องการรายงาน Mucous thread ให้รายงานด้วย รหัส 42 ตามตัวอย่างดังนี้

วัตถุทดสอบ ST - ตรวจพบ Entamoeba histolytica ระยะ cyst ในวัตถุทดสอบ ST A ให้รายงานชนิดของ
เชื้อปรสิตด้วย รหัส 01 และรายงานระยะของเชื้อด้วย รหัส 04
- ตรวจพบ Entamoeba coli ระยะ cyst ใน วัตถุทดสอบ ST B ให้รายงานชนิดของเชื้อ
ปรสิตด้วย รหัส 02 และรายงานระยะของเชื้อด้วย รหัส 04 ตามตัวอย่างดังนี้
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10. การบันทึกผล (Record of analytical results)
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ในทุกรายการทดสอบ ให้ใช้แบบรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบ
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์ คลินิก ของกลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ที่จัดส่งให้พร้อมวัตถุทดสอบในแต่ละรอบเท่านั้น และขอให้ส่งแบบ
รายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบทั้ง 3 แผ่น กลับมายังสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หากไม่ได้ทําการตรวจ
วิเคราะห์บางรายการทดสอบให้รายงานด้วยรหัส 88 เพื่อยืนยันการส่งแบบรายงานผลกลับ และป้องกันการส่ง
แบบรายงานผลไม่ครบถ้วน
สมาชิกสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยบันทึกรายละเอียดในส่วนท้ายของแบบรายงานผล
ทั้งนี้สมาชิกควรระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการประเมินผลและสะดวกใน
การติดต่อกลับ
กรณีแบบรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบสูญหาย ขอให้สมาชิกติดต่อกลับเพื่อขอแบบรายงานผล
ฉบับใหม่ทาง e-mail ไม่อนุญาตให้สําเนาจากคู่มือสมาชิกหรือจากห้องปฏิบัติการสมาชิกอื่น เพราะรหัสเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการสมาชิกแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน และหมายเลขวัตถุทดสอบรวมทั้งรอบการจัดส่งแตกต่าง
กันในแต่ละรอบ
11. การรายงานผลกลับ (Submit the analytical results)
แบบรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบ การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุล ทรรศน
ศาสตร์คลินิกที่ได้บันทึกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งถึง
สํ า นั กมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติก าร กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ภายในวั น ที่กํ า หนดในแต่ ล ะรอบการจั ด ส่ ง
วัตถุทดสอบ (closing date) และห้องปฏิบัติการสมาชิกควรทําสําเนาแบบรายงานผลไว้เพื่อทวนสอบความ
ถูกต้อง โดยช่องทางการรายงานผล ได้แก่
- ทางไปรษณี ย์ ส่ ง แบบรายงานผลการตรวจวั ตถุท ดสอบ ถึง สํ านัก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บัติ การ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง นนทบุรี
11000 ทั้งนี้ขอให้สมาชิกติดดวงตราไปรษณียากรให้ครบถ้วนตามน้ําหนักเอกสาร เพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าจากจดหมายถูกส่งกลับ ต้นทางเนื่องจากติด ดวงตราไปรษณียากรน้อยกว่าราคาที่
กํ า หนดหรื อ สมาชิ ก อาจพิ จ ารณาจั ด ส่ ง แบบรายงานผลด้ ว ยไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นหรื อ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษเพื่อป้องกันการสูญหาย
- ทาง Electronic mail: eqamp@dmsc.mail.go.th จัดส่งเป็น file.pdf (เท่านั้น) โดยระบุรหัส
ห้องปฏิบัติการ และครั้งที่ของการประเมินฯ ในช่องชื่อเรื่อง เช่น รหัสห้องปฏิบัติการ MP0000
ต้องการส่งแบบรายงานผลครั้งที่ 1/2560 ทาง e-mail ให้ระบุ “MP0000 ครั้งที่ 1/2560” ใน
ช่องชื่อเรื่อง ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ เมื่อสมาชิกได้รับเมล์ตอบกลับ (reply mail)
ว่าสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้รับรายงานผลเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการส่งรายงานทาง
Electronic mail นั้นสมบูรณ์ หากไม่ได้รับเมล์ตอบกลับสมาชิกจะต้องโทรศัพท์สอบถามก่อนวัน
สุดท้ายที่ยอมรับรายงานผล ดังนั้นขอให้สมาชิกตรวจสอบเมล์ตอบกลับด้วยทุกครั้ง
*การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกรับรองรายงานผลที่
ส่ง file.pdf ทาง eqamp@dmsc.mail.go.th เท่านั้น กรณีส่งเมล์ผิดอาจทาให้ไม่ได้รับ
การประเมินผล
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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- ทางโทรสาร หมายเลข 0 2951 0000 ต่อ 99764 ไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้ กรณีจําเป็น สมาชิกต้อง
โทรศัพท์สอบถามทุกครั้งเนื่องจากมีโอกาสที่ข้อความผลไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ดังนั้นสมาชิก
อาจพิจารณาจัดส่งแบบรายงานผลทางไปรษณีย์หรือ Electronic mail อีกครั้งภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบั ติการมีนโยบาย ไม่ประเมินผล รายงานที่ส่งทางโทรสารและมีข้อความ
ไม่ชัดเจน หรือรายงานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่กําหนด เช่น จัดส่ง file รูปแบบอื่นทาง e-mail ที่ไม่ใช่ file.pdf
โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ดังนั้นขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของการรายงานผลก่อนการส่งรายงานผลเสมอในทุกช่องทาง และรายงานผลกลับมายังสํานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในวันสุดท้ายที่ยอมรับผล (closing date) เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกําหนดวันสุดท้ายที่ยอมรับผล (closing date) ในแบบรายงานผลการ
ตรวจวัตถุทดสอบ หมายถึงวันที่ สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติ การได้รับรายงานผลจากห้องปฏิบัติการสมาชิก
ไม่ใช่วันที่ห้องปฏิบัติการสมาชิก ส่งรายงานผลจากห้องปฏิบัติการ หากสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการไม่ได้รับ
รายงานผลหรือห้องปฏิบัติการสมาชิกรายงานผลล่าช้า สมาชิกจะไม่ได้รับการประเมินผล จะได้รับเพียงรายงาน
ข้อมูลค่าพ้องกลุ่มเพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ และในปีงบประมาณนั้น
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร
กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการรายงานผล ให้ ขีดฆ่ารหัส/ข้อความและเขียนรหั ส/ข้อความใหม่
พร้อมลงนามและวันที่กํากับ ตรวจสอบความถูกต้ องก่อนส่งแบบรายงานผล หากต้องการแก้ไขผลหลังส่ ง
รายงานผลแล้ว ให้ทําหนังสือแจ้งสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ พร้อมระบุข้อมูลและเหตุผลที่ต้องการแก้ไขให้
ชัดเจน ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ขอแก้ไขผลภายหลังวันสุดท้ายที่ยอมรับรายงานผล (closing date)
สมาชิกสามารถอุทธรณ์ผลภายใน 3 สัปดาห์หลังวันจัดส่งรายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ์ในแต่ละ
รอบ โดยทําหนังสื อ แจ้ง สํ านั กมาตรฐานห้ องปฏิบัติการพร้อมระบุ รายละเอียดให้ ชัดเจน หากเกินกํา หนด
ระยะเวลาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการอุทธรณ์ และสมาชิกสามารถเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือถาม
คําถามมาที่ ผู้ ดําเนิ น แผนโดยบั น ทึกรายละเอียดในส่ ว นสุ ดท้ายของแบบรายงานผล ทั้งนี้ส มาชิกควรระบุ
รายละเอียดข้อมูลในแบบรายงานผลให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการประเมินผลและสะดวกใน
การติดต่อกลับ
หมายเหตุ * * * สมาชิก ทุก แห่ง สามารถติด ตามข่า วสารข้อมูล เกี่ย วกับ การประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ เช่น การรับสมัครสมาชิก คู่มือสมาชิก การแจ้งเตือนวันกําหนดส่งรายงานผล เป็นต้น ทางเวปไซด์
ของสํ านั กมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ http://blqs.dmsc.moph.go.th/ และสํา หรับ สมาชิก การประเมิน
คุณภาพฯ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ที่ระบุข้อมูล email address มาในแบบรายงานผลจะได้รับการแจ้ง
เตือนเพิ่มเติมอีก 1 ช่องทางจาก email address ทีส่ มาชิกให้มา
12. การรายงานผลเบื้องต้น (Preliminary report)
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบเบื้องต้นโดยใช้ผลการตรวจ
วิเ คราะห์ จ ากห้ อ งปฏิบั ติก ารจั ด เตรี ย มวัต ถุท ดสอบ เพื่ อให้ ส มาชิ กนํ าข้ อมู ล ไปประกอบการพิจ ารณา
ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องในกรณีที่ห้องปฏิบัติการสมาชิกรายงานผลแตกต่างจากรายงานผลดังกล่าว
โดยจะเผยแพร่รายงานผลเบื้องต้นประมาณ 1 สัปดาห์หลังวัน closing date ทางเวปไซด์ของสํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ http://blqs.dmsc.moph.go.th/
COPYRIGHT ©2016
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13. การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (Performance evaluation)
ห้องปฏิบัติการสมาชิกที่รายงานผลกลับภายในเวลาที่กําหนดจะได้รับการประเมิน (Performance
evaluation) โดยพิจารณาความถูกต้องของการรายงานผลการตรวจวัตถุทดสอบทั้ง 3 ชนิด ซึ่งสํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมและป้อ งกันโรคติดต่อของ
สหรัฐอเมริกา (CDC) ประกอบการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
13.1 ค่าเป้าหมาย (Target value) หรือค่ากาหนด (Assigned value)
คํานวณจากค่าพ้องกลุ่ม ของผลการตรวจวิเคราะห์ของห้ องปฏิบัติการสมาชิกที่รายงานผลกลับ
(Consensus from participant) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีไม่สามารถคํานวณค่าพ้องกลุ่มหรือ ค่า
พ้อ งกลุ่ ม ดัง กล่ าวไม่ถึง ร้อยละ 60 สํ า นัก มาตรฐานห้อ งปฏิบัติการจะประเมินผลโดยใช้ค่าพ้องกลุ่ มของ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลุ่ ม นํ า (Expert
participants) ซึ่ ง เป็ น ห ้อ งปฏ ิบ ัต ิก ารส ัง ก ัด มหาว ิท ยาล ัย และ
ห้องปฏิบัติการสมาชิกที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับหรือผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา
2 ปีล่าสุดอยู่ในระดับดี ถึงดีเยี่ยม คือระดับคะแนนมาตรฐาน 3.5 ถึง 4.0 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มา
พิจารณาร่วมกับความเห็นของที่ปรึกษาวิชาการ (Professional judgment)
13.2 วิธีการให้คะแนน (Scoring method)
13.2.1 วัตถุทดสอบสเมียร์เลือด รหัสวัตถุทดสอบ “-BP”
คะแนนการรายงานชนิดของสิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้
รายงาน genus และ species ตรงค่าเป้าหมาย

ได้ 2 คะแนน

รายงานไม่ตรงค่าเป้าหมาย
ได้ 0 คะแนน
คะแนนการรายงานระยะของสิ่งทีต่ รวจพบ ดังนี้ (พิจารณาเมื่อรายงานชนิดของเชื้อตรงค่าเป้าหมายเท่านั้น)
รายงานระยะตรงค่าเป้าหมาย

ได้ 2 คะแนน

รายงานระยะไม่ตรงค่าเป้าหมาย

ได้ 0 คะแนน

รายงานระยะตรงค่าเป้าหมายบางส่วน

พิจารณาคะแนนเป็นกรณี

คะแนนการรายงาน %parasitemia กรณีวัตถุทดสอบเป็นเชื้อมาลาเรีย ประเมินด้วยสถิติ z-score ดังนี้
|z|≤2

ได้ 1 คะแนน

2<|z|<3

ได้ 0.5 คะแนน

|z|>3

ได้ 0 คะแนน

[คะแนนเต็มค่าเป้าหมายของการประเมินขึ้นอยู่กับชนิด ระยะ และจํานวน %parasitemia ในวัตถุทดสอบรหัส “-BP” แต่ละครั้ง]

หมายเหตุ ปรับการให้คะแนนการรายงาน %parasitemia ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากการ
ประชุมร่วมกันของที่ปรึกษาแผนฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรสิตวิทยา ผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ
และผู้ดาเนินแผนการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก

สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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13.2.2 วัตถุทดสอบภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ รหัสวัตถุทดสอบ “-UA-”
คะแนนการรายงานชนิดของสิ่งที่พบ ดังนี้
รายงานชนิดของสิ่งที่พบตรงค่าเป้าหมาย

ได้ 1 คะแนน

รายงานชนิดของสิ่งที่พบไม่ตรงค่าเป้าหมาย

ได้ 0 คะแนน

รายงานชนิดของสิ่งที่พบตรงค่าเป้าหมายบางส่วน

พิจารณาคะแนนเป็นกรณี

[คะแนนเต็มค่าเป้าหมายขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ในภาพถ่ายปัสสาวะ -UA- แต่ละครั้ง]

13.2.3 วัตถุทดสอบตะกอนอุจจาระ รหัสวัตถุทดสอบ “-ST A” และ “-ST B”
คะแนนการรายงานชนิดของสิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้
รายงาน genus และ species ตรงค่าเป้าหมาย

ได้ 1 คะแนน

รายงาน genus และ species ไม่ตรงค่าเป้าหมาย
ได้ 0 คะแนน
กรณีไม่จําเป็นต้องรายงาน species จะพิจารณาความถูกต้องเฉพาะ genus
คะแนนการรายงานระยะของสิ่งทีต่ รวจพบ (พิจารณาเมื่อรายงาน genus และ species ตรงค่าเป้าหมายเท่านั้น)
รายงานระยะตรงค่าเป้าหมาย

ได้ 1 คะแนน

รายงานระยะไม่ตรงค่าเป้าหมาย

ได้ 0 คะแนน

[คะแนนเต็มค่าเป้าหมายขึ้นอยู่กับจํานวนชนิดของปรสิตที่มีอยู่ในวัตถุทดสอบ -ST-A และ -ST-B รวมกันแต่ละครั้ง]

ตัวอย่างการให้คะแนน (จากตัวอย่างข้อ 9)
วัตถุทดสอบ -BP ค่าเป้าหมาย Plasmodium falciparum ระยะ ring form และ gametocyte
ห้องปฏิบัติการ A ตรวจพบ Plasmodium falciparum ระยะ ring form และ gametocyte รายงานชนิด
ด้วยรหัส 02 ได้คะแนนชนิดของเชื้อ 2 คะแนน รายงานระยะด้วยรหัส 01 และ 04 ได้คะแนนระยะของเชื้อ 2
คะแนน
ห้องปฏิบัติการ B ตรวจพบ Plasmodium vivax ระยะ ring form และ gametocyte รายงานชนิดด้วย รหัส
01 ได้คะแนนชนิดของเชื้อ 0 คะแนน และรายงานระยะด้วยรหัส 01 และ 04 ไม่พิจารณาคะแนน เนื่องจาก
รายงานชนิดของเชื้อไม่ถูกต้อง
ห้องปฏิบัติการ C ตรวจพบ Plasmodium falciparum ระยะ ring form และ gametocyte รายงานชนิด
ด้วยรหัส 01 (ซึ่งไม่ตรงกับ Glossary ที่กําหนด) และเขียนชื่อเชื้อ Plasmodium falciparum มาด้วย ได้
คะแนนชนิดของเชื้อ 0 คะแนน เนื่องจาก พิจารณาคะแนนจากรหัส เท่านั้น (ตามรายละเอียดข้อ 9 การ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ) และรายงานระยะด้วยรหัส 01 และ 04 ไม่พิจารณาคะแนน เนื่องจากรายงาน
ชนิดของเชื้อไม่ถูกต้อง
สําหรับการให้คะแนน %parasitemia ประเมินด้วยสถิติ Z-score
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วัตถุทดสอบ UA คะแนนที่ห้องปฏิบัติการได้รับ แสดงตามตัวอย่างดังนี้

วัตถุทดสอบ ST ค่าเป้าหมายวัตถุทดสอบ ST A คือ Entamoeba histolytica ระยะ cyst
ห้องปฏิบัติการ A ตรวจพบ Entamoeba histolytica ระยะ cyst รายงานชนิดด้วยรหัส 01 ได้คะแนนชนิด
ของเชื้อ 1 คะแนน รายงานระยะด้วยรหัส 04 ได้คะแนนระยะของเชื้อ 1 คะแนน
ห้องปฏิบัติการ B ตรวจพบ Entamoeba histolytica ระยะ egg รายงานชนิดด้วยรหัส 01 ได้คะแนนชนิด
ของเชื้อ 1 คะแนน รายงานระยะด้วยรหัส 01 ได้คะแนนระยะของเชื้อ 0 คะแนน
ห้องปฏิบัติการ C ตรวจพบ Entamoeba coli ระยะ cyst รายงานชนิดด้วยรหัส 02 ได้คะแนนชนิดของเชื้อ 0
คะแนน รายงานระยะด้วยรหัส 04 ไม่พิจารณาคะแนน เนื่องจากรายงานชนิดของเชื้อไม่ถูกต้อง
คะแนนที่ห้องปฏิบัติการ A, B และ C ได้รับ แสดงตามตัวอย่างดังนี้

สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ดังนั้นห้องปฏิบัติการสมาชิกควรศึกษาการรายงานผลและตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนการรายงานผลกลับมายังสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในเวลาที่กําหนดเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
13.3 การคานวณคะแนนมาตรฐาน (Calculation for standard score)
สํานั กมาตรฐานห้ องปฏิบั ติการประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ แยกตามชนิด ของวัตถุทดสอบ คื อ
สเมียร์เลือด ภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ และตะกอนอุจจาระ โดยกําหนดคะแนนมาตรฐานของวัตถุทดสอบ
แต่ละชนิดเท่ากับ 4.0
คะแนนมาตรฐานของวัตถุทดสอบแต่ละชนิด =

คะแนนรวมที่ห้องปฏิบัติการได้รับของวัตถุทดสอบแต่ละชนิด X 4
คะแนนเต็มรวมค่าเป้าหมาย

13.4 เกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน (Performance acceptable criterion)
สํานั กมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ กําหนดเกณฑ์การยอมรับคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของแต่ล ะ
รายการทดสอบ สาขาจุลทรรศนศาสตร์ คลินิก ที่คะแนนมาตรฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 3.0 โดยจัดระดับ
คุณภาพ (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

14. การรายงานผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
สํา นัก มาตรฐานห้อ งปฏิ บัติก าร จัดส่ งรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ฉบับ
สมบู ร ณ์ ใ ห้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสมาชิ ก ตามแผนการจั ด ส่ ง รายงานผลในแต่ ล ะรอบ โดยแสดงค่ า คะแนนที่
ห้องปฏิบัติการได้รับในแต่ละวัตถุทดสอบ และค่าเป้าหมายที่ใช้ในการคํานวณ พร้อมเอกสารสรุปข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานต่อไป
15. การรายงานสรุปผลประจาปีและการมอบประกาศนียบัตร (Annual report and Certificate)
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการเผยแพร่รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ประจําปีงบประมาณให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกหลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ครบ 3 รอบ
ในแต่ละปีงบประมาณ ทางเวปไซด์ของสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อรายงานภาพรวมผลการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ของห้องปฏิบัติการสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ และข้อมูล ความ
ต่อเนื่องในการรายงานผลการวิเคราะห์กลับสม่ําเสมอ ซึ่งแบ่งกลุ่มตามสังกัดและเขตตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขสําหรับใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนางานในแต่ละพื้นที่ต่อไป
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเงื่อนไขการมอบประกาศนียบัตรและ
เกียรติบัตร ดังนี้
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15.1 ประกาศนี ยบั ตรการเป็นสมาชิกและการรายงานผลกลั บภายในระยะเวลาที่กําหนดอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
15.2 เกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพดีเยี่ยมตลอดปีงบประมาณ (Continuous Excellent
Quality: CEQ)
ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรระบุชื่อหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ สาขา และรายการทดสอบที่มีผล
การประเมินตลอดปีงบประมาณตรงตามเงื่อนไข ส่วนห้องปฏิบัติการสมาชิกที่มีผลการประเมินไม่ตรงตาม
เงื่อนไขจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร แต่จะได้รับหนังสือแจ้งรายละเอียดผลการประเมินตลอด
ปีงบประมาณของทุกสาขาที่สมัครสมาชิก
สํ า นั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี น โยบายไม่ รั บ ผิ ด ชอบกรณี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสมาชิ ก นํ า ข้ อ มู ล ใน
ประกาศนี ย บั ตรและเกีย รติบัตรไปกล่ าวอ้างต่อผู้รับบริการเพื่อให้ เข้าใจว่า “ห้ องปฏิบัติการสมาชิก มีการ
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 จากสํ า นั ก มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ” เพราะประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรที่มอบให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เพียงปีละ 3 ครั้ง และห้องปฏิบัติการสมาชิก แต่ละแห่ งขอรับการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในรายการทดสอบที่แตกต่างกัน
16. เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร (Criterion for certificate and continuous
excellent quality award)
16.1 ประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกและการรายงานผลกลับต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอบประกาศนียบัตรให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก ที่ส่งรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์ถึงสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กําหนดทั้ง 3 รอบของการจัดส่งวัตถุทดสอบ
16.2 เกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพดีเยี่ยมตลอดปีงบประมาณ
ห้องปฏิบัติการสมาชิกที่ได้รับประกาศนียบัตรตามข้อ 16.1 หากมีผลการประเมินคุ ณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ ทั้ง 3 รอบเป็ น ไปตามเกณฑ์ ของสาขาจุล ทรรศนศาสตร์คลิ นิก คือคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 4.0
ทุกรายการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตร (Continuous Excellent Quality: CEQ)
17. การขอสาเนาเอกสาร (Request a copy of evaluation report)
กรณีที่สมาชิกต้องการขอเอกสารที่สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้เคยจัดส่งไปให้แล้ว เช่น รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 2/2558
สมาชิ ก ต้ อ งทํ า หนั ง สื อ จากหั วหน้ า หน่ ว ยงานถึ ง ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุเหตุผลและรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการขอสําเนาอย่างชัด เจนพร้อม
ชําระค่าจัดทําสําเนาเอกสารฉบับ ละ 300 บาท โดยจัดส่ง ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายผู้ อํานวยการสํ านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ จากตัวอย่างข้างต้นสมาชิกจะต้องชําระเงินค่าสําเนาเอกสารรวม 600 บาท
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ยกเว้นการชําระค่าจัดทําสําเนาเอกสารกรณีที่ข้อผิดพลาดเกิดจาก
การดําเนินการของสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจัดทําสําเนาเอกสาร
ดังกล่าวย้อนหลังให้เพียง 5 ปีงบประมาณเท่านั้น ส่วนแบบรายงานผล (Participant result form) ที่ได้รับจาก
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะจัดเก็บให้ทวนสอบ 4 ปีงบประมาณ
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