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1. บทนำ (Introduction)
การประเมินคุณภาพจากภายนอก (External quality assessment, EQA) หรือการทดสอบความชานาญ
(Proficiency testing, PT) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการควบคุมคุณภาพ (Quality control, QC) ซึ่งเป็นการ
บ่ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรและการตรวจวิ เ คราะห์ (Performance) ที่ ท าให้ ผ ลการตรวจวิ เ คราะห์ ท าง
ห้องปฏิบัติการต้องมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และทันตามเวลาที่กาหนด แก่ผู้ใช้บริการ เช่น แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น ที่นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค และการป้องกันควบคุม
โรค อย่างถูกต้อง
การวินิจฉัยโรคโดยการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการมีหลายสาขา เช่น สาขาเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา
ธนาคารเลือด จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก แต่ การตรวจทางโลหิตวิทยาเป็นการตรวจพื้นฐานและ
ส าคัญ ในการวินิ จ ฉัย โรคทั่ว ไป ได้แก่ การตรวจนับเลื อดสมบูรณ์ (Complete blood count, CBC) และการ
ตรวจสเมียร์เลือด เพื่อนับและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (White blood cell differentiation) การตรวจลักษณะเม็ด
เลือดแดง (Red blood cell morphology ) และการประมาณจานวนเกล็ดเลือด (Platelet estimation)
ด้ว ยเหตุนี้ ห้องปฏิบั ติการที่ให้ บริ การตรวจวิเคราะห์ จึงจาเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพ ทั้งการควบ
คุณภาพภายใน (Internal quality control, IQC) และร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ จากภายนอก
(External quality assessment, EQA) ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานสากลสาหรับห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ คือ ISO 15189 และมาตรฐานระดับนานาชาติ คือ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2555 และ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อสนับสนุนการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากภายนอก สาขาโลหิตวิทยา แก่ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ในการตรวจวิเคราะห์การตรวจนับเลือดสมบูรณ์ (Complete blood count - CBC) และการตรวจ
สเมีย ร์ เลื อดโดยการประเมิ น คุ ณภาพจากภายนอก ตามข้อกาหนดของมาตรฐานส าหรับ ห้ องปฏิ บัติ ก ารทาง
การแพทย์ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3. ผู้ดำเนินกำร (Organizer)
3.1. การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา ดาเนินการโดย
นายฐิติวัสส์ สุวคนธ์
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ ผู้ดาเนินการ
น.ส.ชนากานต์ เลิศประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ช่วยผู้ดาเนินการ
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99763, 98383 โทรสาร 02 951 0000 ต่อ 99764
E-mail: eqahm@dmsc.mail.go.th และ eqahemato@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ 2560

หน้าที่ 1 ของ 10 หน้า

คู่มือประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ปี 2560 (G 07 12 008)

3.2. การดาเนินงานมีคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนทดสอบความชานาญด้านชันสูตรสาธารณสุข (Technical
advisory board) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ สาหรับการดาเนินงาน ข้อมูลวิชาการ และการประเมินผล
ทางสถิติ
4. กำรเข้ำร่วม (Participating)
การเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ต้องแจ้งความจานงการสมัครเข้า
ร่วมเป็นรายปี มีการเปิดรับสมัครปี ละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกๆปี อัตราค่าสมัครปีละ 5,500 บาท
โดยจะจัดส่งใบสมัครให้แก่สมาชิกเก่าและผู้ที่ต้องการสมัครใหม่
5. กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality)
5.1. ห้องปฏิบัติการสมาชิ กแต่ล ะแห่งจะได้รับรหัส เฉพาะห้ องปฏิบัติการ (HM number) ซึ่งประกอบด้ว ย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ HM และตัวเลข 6 หลัก (YYXXXX) ประกอบด้วย YY คือ ปี พ.ศ. และ XXXX คือ
หมายเลขของห้องปฏิบัติการ สาหรับใช้ในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ โดยแต่ละแห่งจะไม่ซ้ากัน
5.2. รหัสและข้อมูลของห้องปฏิบัติการ จะไม่เปิดเผยแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับ
อนุ ญ าตอย่ า งเป็ น ทางการ จากผู้ อ านวยการส านั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5.3. รายงานผลการวิเคราะห์ของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นเวลา 3 ปี และข้อมูลการประเมินผลการตรวจวิเคราะห์
จะจัดเก็บเป็นเวลา 5 ปี
6. วัตถุทดสอบ (Proficiency test items)
วัตถุทดสอบที่ใช้สาหรับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา เตรียมจากเลือดมนุษย์
และ/หรือ วัตถุเทียมเลือดมนุษย์ เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการมากที่สุด วัตถุ
ทดสอบทีจ่ ัดส่งในแต่ละรอบ ประกอบด้วย
1. วัตถุทดสอบ Cell Control สาหรับการตรวจนับเลือดสมบูรณ์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ เท่านั้น
จานวน 2 ตัวอย่างต่อรอบ บรรจุในขวดปิดสนิท ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 มิลลิลิตร/ขวด ต้องเก็บ
รักษาในช่วงอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
2. วัตถุทดสอบสไลด์เ สมีย ร์ เลื อ ดย้ อ มสี Wright's ส าหรับ นับและแยกชนิ ด เม็ ดเลื อดขาว การตรวจ
ลักษณะเม็ดเลือดแดง และการประมาณจานวนเกล็ดเลือด จานวน 2 ตัวอย่างต่อรอบ
7. กำรจัดส่งวัตถุทดสอบ (Distribution)
7.1. วัตถุทดสอบทั้งหมดถูกจัดส่ง ปีละ 3 ครั้ง ในการส่งแต่ละครั้งจะแบ่งการส่งเป็น 2 รอบ แต่วัตถุทดสอบไม่
แตกต่างกัน
7.2. จัดส่งแบบรักษาอุณหภูมิ (Cold chain) โดยวัตถุทดสอบทั้ง 2 ชนิด ถูกบรรจุในกล่องพลาสติก ใส่ใน
ถุงพลาสติก Zip lock และใส่ในกล่องโฟมที่มี Ice pack ให้ความเย็นเพื่อความคงตัวของวัตถุทดสอบ
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7.3. สมาชิกต้องตรวจสอบสภาพของวัตถุทดสอบทันทีที่ได้รับ กรณีสมาชิกพบว่าวัตถุทดสอบชารุดหรือไม่ครบ
จะต้องแจ้งผู้ดาเนิน แผนภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับวัตถุทดสอบเป็นลายลั กษณ์อักษร และแสดง
หลักฐานประกอบ เช่น email แจ้งขอวัตถุทดสอบ ระบุสาเหตุ และแนบหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายสิ่งที่ชารุด
รายละเอียดผลทดสอบต่างๆ เป็นต้น
8. กำรตรวจวิเครำะห์วัตถุทดสอบ (Proficiency test items analysis)
1) วัตถุทดสอบแม้ว่ามีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าปราศเชื้อติดต่ออันตราย แต่การปฏิบัติต้องถือว่าเป็น
ตัวอย่างทดสอบชนิดหนึ่งจากผู้ป่วย
2) ต้องใส่เครื่องป้องกันส่วนบุคลก่อนการวิเคราะห์ทุกครั้ง ตามหลัก Universal precaution
3) ตรวจวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกับตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เป็นปฏิบัติงานประจาวัน (Routine work)
4) ไม่สอบถามผลการวิเคราะห์ก่อนวันปิดรับรายงานผล
5) ไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการอื่นก่อนวันปิดรับรายงานผล
6) ไม่ส่งวัตถุทดสอบไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการอื่น
7) เมื่อทดสอบเสร็จ การทาลายหรือกาจัดวัตถุทดสอบ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวัตถุติดเชื้อ โดยใช้
วิธีการทาลายตามที่แต่ละหน่วยงานกาหนดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
9. กำรรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ (Reporting of results)
9.1. ทั่วไป
9.1.1. บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทั้งหมดในแบบฟอร์ม รหัส F 07 12 008/01 ก่อนนาข้อมูล
ทั้งหมดรายงานทางระบบ online
9.1.2. การส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ต้อง ส่ง 1 รายงานผลต่อ 1 รหัสห้องปฏิบัติการที่ สมัคร
ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
9.1.3. หากห้องปฏิบัติการลงทะเบียนหรือสมัครเข้าร่วมฯ มากกว่า 1 รหัส ต้องแยกการส่งผล 1 รหัส ต่อ
1 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
9.1.4. ระบุชนิดของเครื่องมือเพียง 1 เครื่องเท่านั้น และตรวจสอบให้รอบคอบว่าเครื่องมือถูกต้อง
9.1.5. หากสมาชิกมีการรายงานผลกลับมา มากกว่า 1 รายงานผลหรือมากกว่า 1 เครื่อง จะประเมินผล
การวิเคราะห์เพียง 1 รายงานผลที่ส่งมาล่าสุดเท่านั้น
9.2. วัตถุทดสอบ Cell control
9.2.1. รายการทดสอบ ประกอบด้วย
9.2.1.1. Red blood cell count, RBC
9.2.1.2. White blood cell count, WBC
9.2.1.3. Platelet count, Plt
9.2.1.4. Hemoglobin concentration, Hb
9.2.1.5. Hematocrit, Hct
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9.2.1.6. Mean corpuscular volume, MCV
9.2.1.7. Mean corpuscular hemoglobin, MCH
9.2.1.8. Mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC
9.2.2. การประเมินผลจะแยกตามกลุ่มของเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ ที่มีจานวนมากกว่า 20 เครื่อง
9.2.3. สมาชิกต้องระบุยี่ห้อ (Brand) และรุ่น (Model) ของเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ให้ถูกต้อง
9.2.4. การรายงานผลต้องใช้หน่วยและทศนิยมตามที่กาหนดเท่านั้น
9.3. วัตถุทดสอบสไลด์เสมียร์เลือดย้อมสี Wright's
9.3.1. การรายงานผลตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (White blood cell differentiation)
9.3.1.1. นับจานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวจนครบ 100 เซลล์ แล้วรายงานจานวนแต่ละชนิดที่นับได้
9.3.1.2. กรณีพบ Nucleated red blood cell (NRBC) ต้องนับจานวนแยกจากการนับแยกเม็ด
เลือดขาว เมื่อนับจานวนเม็ดเลือดขาวครบ 100 เซลล์ โดยรายงานจานวน NRBC ที่นับได้
9.3.1.3. กรณีพบ Blast cell ให้นับจานวนที่พบในช่อง Other โดยไม่ต้องจาแนกชนิดของ Blast
cell เนื่องจากการจาแนกชนิดของ Blast cell ต้องมีการยืนยันโดยการย้อมพิเศษ
9.3.2. การรายงานผลการตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดง
9.3.2.1. ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ไม่ต้องนับแยก (grading) เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานที่
สามารถอ้างอิง ให้รายงานเซลล์ผิดปกติที่พบอย่างชัดเจนในสเมียร์เท่านั้น
9.3.2.2. หากพบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง น้อยกว่าร้อยละ 5 ให้รายงานว่า “ปกติ”
9.3.2.3. ตัวอย่างวิธีการรายงาน โดยใส่เตรื่องหมาย  กรณีที่พบลักษณะหรือเซลล์ชนิดต่างๆ
9.3.2.3.1. ตัวอย่างที่ 1
สเมียร์เลือดตรวจพบ Burr cell 3+, Polychromasia 2+,
Tear drop cell 1+, Schistocyte few
รายงานผลในช่องของ Burr cell, Polychromasia และ Tear drop cell
9.3.2.3.2. ตัวอย่างที่ 2
สเมียร์เลือดตรวจพบ Burr cell 3+, Polychromasia 2+, สเมียร์เลือดเกือบ
ทุก Field ตรวจพบ Microcyte few, Spherocyte few
รายงานผลในช่องของ Microcyte, Spherocyte
9.3.2.3.3. ตัวอย่างที่ 3
สเมียร์เลือดเกือบทุก Field ตรวจพบเม็ดเลือดแดงปกติ แต่ บาง Field ตรวจ
พบ Microcyte few, Spherocyte few
รานงานผลเม็ดเลือดแดงปกติ เนื่องจากเป็นความผิดปกติเล็กน้อย ซึง่ อาจเกิด
จาก artifact สเมียร์ชนิดนี้จึงไม่สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของเม็ดเลือดของ
โรคได้
9.3.2.4. การรายงาน Anisocytosis และ Poikilocytosis ไม่ มี ก ารบ่ ง ชี้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
วินิจฉัยและรักษาโรค เพราะโดยรวมแสดงถึงเม็ดเลือดแดงมีความผิดปกติของขนาดและ
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รูปร่าง จึงไม่ต้องรายงาน Anisocytosis และ Poikilocytosis แต่มวี ัตถุประสงค์ให้สมาชิก
รู้จักชนิดของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ
9.3.3. การรายงานผลการประมาณจานวนเกล็ดเลือด โดยรายงานจานวนเกล็ดเลือดที่พบ/oil field
ตามเงื่อนไข ดังนี้
Decrease
พบเกล็ดเลือดน้อยกว่า 5 /oil field
Adequate
พบเกล็ดเลือด 5 - 25 /oil field
Increase
พบเกล็ดเลือดมากกว่า 25 /oil field
9.3.4. กรณีตรวจพบเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือเซลล์เม็ดเลือดแดง ชนิดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน ตาราง ให้ระบุใน
ช่อง Other
9.3.5. การวินิจฉัยความน่าจะเป็นของโรคจากสเมียร์เลือด พิจารณาจากเซลล์ที่ตรวจพบ กรณี Leukemia
ถ้าหากสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นชนิดใด สามารถระบุชนิดได้ การรายงานนี้ไม่คิดคะแนน
10. กำรบันทึกผลกำรตรวจวิเครำะห์ (Record of analytical results)
10.1. การบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ต้องใช้ แบบฟอร์มรายงานผลวิเคราะห์ รหัส F 07 12 008 / 01 ของ
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการเท่านั้น
10.2. แบบฟอร์มดังกล่าวจะจัดส่งพร้อมกับวัตถุทดสอบในแต่ละรอบ
10.3. เก็บสาเนาแบบฟอร์มรายงานผลวิเคราะห์ที่บันทึกผลแล้วไว้เป็นหลักฐานเพื่อการทวนสอบ
10.4. นาข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดรายงานผ่านระบบ Online เท่านั้น
11. กำรส่งรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ (Submit the analytical results)
11.1. ส่งรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ทำงระบบ Online เท่ำนั้น
11.2. กรณีสมาชิกมีเหตุขัดข้องในการรายงานผลผ่านระบบ online จะต้องแจ้งผู้ประสานงานสาขาโลหิตวิทยา
ก่อนวันปิดรับรายงานผลเพื่อพิจารณาการรายงานผลในช่องทางอื่นๆ เป็นรายกรณีไป
11.3. URL สาหรับการรายงานผล online จะแจ้งในหนังสือนาส่งทุกครั้ง พร้อมรหัสผ่าน (Password)
11.4. นาผลการวิเคราะห์ที่ได้บันทึกเบื้องต้น เพื่อบันทึกในแบบรายงานผล Online
11.5. เมื่อสมาชิกรายงานผลสาเร็จและระบบได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ระบบจะตอบรับการรายงานผลทาง Email
11.6. ระบบรับรายงานผล Online จะปิดเวลา 23:59 น. ของวันปิดรับรายงานผล (closing date) ที่กาหนด
ในแต่ละรอบการส่ง ระยะเวลาปิดรับรายงานประมาณ 2 สัปดาห์หลังวันส่งวัตถุทดสอบ
11.7. กรณีการรายงานผลล่าช้า (late reports) หรือไม่รายงานผล (Not report) จะไม่มีการประเมินผล และ
ในปีงบประมาณนั้นสมาชิกจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร
11.8. กรณีได้รั บ แบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ที่ บันทึกข้อมูล ครบถ้ว นแล้ ว จะไม่รับการร้องขอเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงผลไม่ว่ากรณีใดๆ หลังวันปิดรับรายงานผล
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12. กำรรำยงำนผลเบื้องต้น (Preliminary report)
12.1. การรายงานผลเบื้ องต้น จะใช้ผ ลการตรวจวิเคราะห์ จากหน่ว ยงานที่จัดเตรียมวัตถุทดสอบ เพื่อให้
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสมาชิก น าข้ อ มู ล ไปประกอบการพิ จารณาปรับ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งในกรณีที่
ห้องปฏิบัติการสมาชิกรายงานผลแตกต่างจากรายงานผลเบื้องต้น
12.2. รายงานผลเบื้องต้น แจ้งภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสุดท้ายที่ปิดรับรายงานผล (Closing date)
12.3. ประกาศบนเวปไซต์ ของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ
http://blqs.dmsc.moph.go.th
13. กำรประเมินผลกำรตรวจวิเครำะห์ (Performance evaluation)
การประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ด้วยการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ อ้างอิงจาก องค์การ
อนามัยโลก (WHO) , United Kingdom National External Quality Assessment Service-Hematology (UK
NEQAS-H) และ United State-Center for Disease Control and Prevention (US-CDC)
13.1. วัตถุทดสอบ Cell control
13.1.1. ค่าเป้าหมาย (Target/assigned value)
13.1.1.1. คานวณจากผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสมาชิกทั้งหมด โดยจาแนกตามรุ่น
ที่มีจ านวนมากกว่า 20 เครื่อง หากไม่ถึงจะไม่จ าแนกรุ่น ค านวณและไม่ แ สดง
รายละเอียด
13.1.1.2. น าข้ อ มู ล มาค านวณค่ า Mean, SD กรณี ที่ มี ค่ า อยู่ น อกเกณฑ์ (Outlier) ของค่า
Mean ± 3 SD (outlier ± 3 SD) ต้องตัดค่านี้ออกไป
13.1.1.3. นาเฉพาะข้อมูลที่อยู่ระหว่าง Mean ± 3 SD มาคานวณอีกครั้ง เพื่อหา adjusted
mean และ adjusted SD ของแต่ละกลุ่ม
13.1.2. วิธีการประเมินผล
ค่า Deviation index (DI) เป็นค่าที่ใช้ประเมินการตรวจวิเคราะห์ RBC count, WBC count,
Platelet count, Hemoglobin concentration, Hematocrit, MCV, MCH และ MCHC
สูตรคานวณ Deviation index (DI)
DI =

R-X
SD
R = ผลการวิเคราะห์ของแต่ละห้องปฏิบัติการ
X = Mean/adjusted mean
SD = Standard deviation/adjusted standard deviation
ค่า DI ทีแ่ สดงผลเป็นค่า (+) หรือค่า (-) แสดงถึงผลการวิเคราะห์ของสมาชิกแต่ละห้องปฏิบัติการ
มากกว่า (+) หรือน้อยกว่า (-) จากค่าเป้าหมาย (Target/Assigned value)
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กำรแปลผลค่ำ DI
DI ≤ 0.5
0.5 < DI ≤ 1.0
1.0 < DI ≤ 2.0
2.0 < DI ≤ 3.0
DI > 3.0

= Excellent
= Good
= Satisfactory
= Unsatisfactory
= Serious problem

13.2. วัตถุทดสอบสไลด์เสมียร์เลือดย้อมสี Wright's
13.2.1. รายการทดสอบ WBC Differential Count
ค่าเป้าหมายและวิธีการประเมินผลค่า Deviation index ใช้หลักการและวิธีการ เหมือนการ
การประเมินวัตถุทดสอบ Cell control
13.2.2. รายการตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดง
ค่าเป้ าหมาย (Target/Assigned value) ของเซลล์ เม็ดเลื อดและลั กษณะเด่น ของโรคที่ต้อง
ตรวจพบ โดยมีเงื่อนไขการคานวณ ดังนี้
1) กรณีผลการรายงานของทุกห้องปฏิบัติการสมาชิกมีค่าพ้องกัน มากกว่าร้อยละ 60 และ
สอดคล้องกับค่าพ้องกันของห้องปฏิบัติการอ้างอิงและห้องปฏิบัติการศักยภาพสูง ที่ถูก
คัดเลือกมารวมไม่น้อยกว่า 35 แห่ง จึงจะใช้ค่าของทุกห้องปฏิบัติการสมาชิกมาคานวณ
2) กรณีผลการรายงานของทุกห้องปฏิบัติการสมาชิกมีค่าพ้องกัน น้อยกว่าร้อยละ 60 จะ
ใช้ค่าพ้องกันของห้องปฏิบัติการอ้างอิง และห้องปฏิบัติการศักยภาพสูง ไม่น้อยกว่า 35
แห่ง มาคานวณ
3) กรณีผลการรายงานของทุกห้องปฏิบัติการสมาชิกมีค่าพ้องกัน น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
ค่าของห้องปฏิบัติการอ้างอิงและห้องปฏิบัติการศักยภาพสูง ไม่น้อยกว่า 35 แห่ง ไม่มี
ค่าพ้องกัน จะไม่มีการประเมินผลสมาชิก
13.2.2.1. วิธีการคานวณและประเมินผลการตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดง
คะแนนที่ได้ =

NR × 4.0
NC + NA

Number of correct result (NR)

= จานวนชนิดของเซลล์ที่ห้องปฏิบัติการรายงานตรงกับ
ค่าเป้าหมายหรือค่ากาหนด
Number of challenges (NC)
= จานวนชนิดของเซลล์ที่เป็นค่าเป้าหมาย
Number of incorrect abnormality (NA)= จานวนชนิดของเซลล์ที่ห้องปฏิบัติการรายงานเกินจาก
ค่าเป้าหมายหรือค่ากาหนด
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กำรแปลผลคะแนน
คะแนน 3.5 ถึง 4.0
3.0 ≤ คะแนน < 3.5
2.5 ≤ คะแนน < 3.0
1.5 ≤ คะแนน < 2.5
คะแนน < 1.5

= Excellent
= Good
= Satisfactory
= Unsatisfactory
= Serious problem

13.2.3. รายผลการประมาณจานวนเกล็ดเลือด
ค่าเป้าหมาย (Target/Assigned value) การประมาณจานวนเกร็ดเลือดของโรคที่ต้องตรวจพบ
โดยมีเงื่อนไขการคานวณ ดังนี้
1) กรณีผลการรายงานของทุกห้องปฏิบัติการสมาชิกมีค่าพ้องกัน มากกว่าร้อยละ 60 และ
สอดคล้องกับห้องปฏิบัติการอ้างอิง/ห้องปฏิบัติการศักยภาพสูง ไม่น้อยกว่า 35 แห่ง
โดยจะใช้ค่าของทุกห้องปฏิบัติการสมาชิกมาคานวณ
2) กรณีผลการรายงานของทุกห้องปฏิบัติการสมาชิกมีค่าพ้องกัน น้อยกว่าร้อยละ 60 จะ
ใช้ค่าของห้องปฏิบัติการอ้างอิง/ห้ องปฏิบัติการศักยภาพสูง ไม่น้อยกว่า 35 แห่งมา
คานวณ
13.2.3.1. การแปลผลวิเคราะห์กับค่าเป้าหมายและการให้คะแนน
ผลวิเคราะห์ตรงกับค่าเป้าหมาย
=
2.0 คะแนน
ผลวิเคราะห์ต่างกับค่าเป้าหมาย 1 ระดับ
=
1.0 คะแนน
ผลวิเคราะห์ไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้น
=
0.0 คะแนน
ตัวอย่าง ค่าเป้าหมายการประมาณค่าเกร็ดเลือด คือ decreased ถ้าสมาชิกรายงานว่า
- Decreased จะได้ 2.0 คะแนน
- Adequate จะได้ 1.0 คะแนน
- Increased จะได้ 0.0 คะแนน
13.2.3.2. วิธีการคานวณเพื่อประเมินผล
คะแนนที่ได้ =
กำรแปลผลคะแนน
คะแนน 3.5 ถึง 4.0
3.0 ≤ คะแนน < 3.5
2.5 ≤ คะแนน < 3.0
1.5 ≤ คะแนน < 2.5
คะแนน < 1.5
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คะแนนรายงานของห้องปฏิบัติการ × 4.0
คะแนนค่าเป้าหมาย
=
=
=
=
=

Excellent
Good
Satisfactory
Unsatisfactory
Serious problem
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หมำยเหตุ
1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference laboratory) คัดเลือกจากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน ห้องปฏิบัติการพิเศษ สาขาโลหิตวิทยา
2) ห้องปฏิบัติการความสามารถสูง (High performance laboratory) คัดเลือกจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
ศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการประเมินในเกณฑ์ดีและดีเลิศ
3) ผู้รับเหมาช่วงผลิตสไลด์เสมียร์เลื อดย้อมสี คือ ห้องปฏิบัติการงานโลหิตวิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลราชวิถี
14. กำรขอสำเนำรำยงำนผลกำรประเมิน (Request a copy of evaluation report)
กรณีที่สมาชิกต้องการขอเอกสารที่สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้เคยจัดส่งไปให้แล้ว เช่น รายงานผล
การประเมิน คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สมาชิกจะต้องทาหนังสือจากหัวหน้าหน่วยงาน ถึงผู้อานวยการสานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุเหตุผลและรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการขอสาเนา
อย่างชัดเจน พร้อมชาระค่าจัดทาสาเนาเอกสารฉบับละ 300 บาท
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการยกเว้นการชาระค่าจัดทาสาเนาเอกสาร กรณีที่ข้อผิดพลาดเกิดจากการ
ดาเนินงานของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าว
ย้อนหลังให้เพียง 5 ปีงบประมาณเท่านั้น
15. กำรอุทธรณ์ (Appeal)
15.1. กรณี ส มาชิ ก ได้ รั บ รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ (Final report) แล้ ว พบว่ า ผลการประเมิ น ผลมี ค วาม
คลาดเคลื่อน สมาชิกสามารถขออุทธรณ์ผลได้ภายใน 3 สัปดาห์ นับจากกวันที่มีการรายงานผลจาก สมป
15.2. สมาชิกต้องแสดงหลักฐานและทาหนังสือขออุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ผู้อานวยการหรือเทียบเท่า ส่งถึงผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
15.3. การอุทธรณ์จะพิจารณาโดยคณะกรรมการอุทธรณ์ผล และถือว่ามติของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
16. ประกำศนียบัตรและเกียรติบัตร(Certificate of participation and Continuous excellent quality)
16.1. ประกาศนียบัตร (Certificate) แสดงถึงการร่วมเป็นสมาชิก และมีการรายงานผลกลับภายในระยะเวลา
ที่กาหนดต่อเนื่องกันครบ 3 ครั้ง
16.2. เกี ย รติ บั ต ร แสดงถึ ง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์ ที่ ดี เ ยี่ ย มต่ อ เนื่ อ งกั น ครบ 3 ครั้ ง
(Continuous excellent quality)
16.3. ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร จะระบุชื่อหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ สาขา และรายการทดสอบที่มีผล
การประเมินต่อเนื่องตรงตามเงื่อนไข
16.4. ห้องปฏิบัติการที่มีผลการประเมินไม่ตรงตามเงื่ อนไขจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร แต่จะ
ได้รับหนังสือแจ้งรายละเอียดผลการประเมินตลอดปีงบประมาณของทุกสาขาที่สมัครสมาชิก
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17. เกณฑ์กำรได้รับประกำศนียบัตรและเกียรติบัตร (Criteria for certification)
17.1. ประกาศนียบัตร (Certificate) มอบแก่ห้องปฏิบัติการที่เป็น สมาชิกและมีการรายงานผลกลับต่อเนื่อง
ตลอดภายในระยะเวลาที่กาหนดทั้ง 3 รอบการจัดส่งวัตถุทดสอบ
17.2. เกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ดีเยี่ยมตลอดปี มอบแก่ห้องปฏิบัติการที่เป็น
สมาชิกที่มีผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยาตามเงื่อนไข ดังนี้
17.2.1. การตรวจด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติผลประเมินในทุกรายการทดสอบต้องมีค่า DI ≤ 0.5
17.2.2. การตรวจสไลด์เสมียร์เลือดย้อมสี
17.2.2.1. Wright's รายการทดสอบ WBC Differential Count ต้องมีค่า DI ≤ 0.5
17.2.2.2. รายการทดสอบลักษณะเม็ดเลือดแดงและประมาณจานวนเกล็ดเลือด ต้องมีคะแนน
มาตรฐาน ≥ 3.50
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