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คานา
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เป็นหน่วยงำนที่ดำเนินกำรประเมินคุณภำพ
กำรตรวจวิเครำะห์ สำหรับห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ด้วยวิธีกำรเปรียบเทียบผลระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร ใน
สำขำหลัก 6 สำขำ ได้แก่ สำขำเคมีคลินิก สำขำจุลชีววิทยำคลินิก สำขำจุลทรรศนศำสตร์คลินิก สำขำโลหิตวิทยำ
สำขำธนำคำรเลือดและภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ จัดทำคู่มือสมำชิกกำรประเมิน
คุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำหรับแจกจ่ำยให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิก ได้รับทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงำน
ผู้ดำเนินกำร วิธีดำเนินกำร กำรประเมินผล รวมทั้งข้อกำหนด ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่ำงๆ สำหรับห้องปฏิบัติกำร
สมำชิก ซึ่งสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำห้องปฏิบัติกำรสมำชิก ทุกแห่งจะได้รับประโยชน์และ
เข้ำใจวิธีกำรดำเนิน งำนกำรประเมินคุ ณ ภำพกำรตรวจวิเครำะห์ นำข้อมูลผลกำรประเมินคุณ ภำพกำรตรวจ
วิเครำะห์ ไปใช้ พัฒ นำระบบคุณ ภำพห้ องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง หน่วยงำนและ
ผู้รับบริกำรต่อไป
สุภำวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กระทรวงสำธำรณสุข
7 พฤศจิกำยน 2559
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1. บทนา (Introduction)
กำรทดสอบควำมชำนำญ (Proficiency testing, PT) หรือกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์โดย
องค์กรภำยนอก (External quality assessment, EQA) ด้ว ยวิธีกำรเปรียบเทียบผลระหว่ำงห้ องปฏิบัติกำร
(Interlaboratory comparison) เป็นกลวิธีหนึ่งของกำรประเมินคุณภำพและศักยภำพห้องปฏิบัติกำร อีกทั้ง
เป็ นหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขหนึ่ ง ในกำรรับ รองมำตรฐำนห้ องปฏิบัติกำรในระดับชำติห รือนำนำชำติ เช่น กำร
รับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรขององค์กร
กำหนดมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ (International Organization for Standardization; ISO 15189: 2012)
หรือกำรรับรองมำตรฐำนโรงพยำบำล (Hospital accreditation, HA) ของสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

2. วัตถุประสงค์ (Objective)
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ระหว่ำงห้องปฏิบัติกำรสมำชิก
2.2 เพื่ อ กระตุ้ น กำรจั ด ระบบคุ ณ ภำพ (Quality system) ตั้ ง แต่ ก ำรด ำเนิ น กำรควบคุ ม ดู แ ล
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขโดยบุคลำกรภำยในห้องปฏิบัติกำร (Internal quality control, IQC) ให้
มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น
2.3 เพื่อเป็ น ดัช นี ชี้วัด (Indicator) ส ำหรับกำรพั ฒ นำคุณ ภำพอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous quality
improvement, CQI) และติดตำมกำรดำรงไว้ซึ่งคุณภำพแบบยั่งยืน (Sustainable quality monitoring) ของ
ห้องปฏิบัติกำร ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในกระบวนกำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร (Laboratory accreditation)
ให้เข้ำสู่ระดับมำตรฐำนสำกล

3. ผู้ดาเนินการ (Provider /Organizer)
กำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำขำเคมีคลินิก ดำเนินกำรโดยสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติ กำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ภำยใต้กำรควบคุมดูแลและรับผิดชอบ ของนำงสำวสุภำวัลย์
ปิยรัตนวรสกุล ผู้ดำเนินแผน และนำงสำวนำฎลดำ ภำณุรัตน์ ผู้ช่วยผู้ดำเนินแผน
สถำน ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำน ห้ อง 703 อำคำร 9 ชั้ น 7 กลุ่ ม ป ระเมิ น คุ ณ ภ ำพ กำรตรวจวิ เ ครำะห์
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99949 โทรสำร 0-2951-0000 ต่อ 99764
E-mail address: eqacc@dmsc.mail.go.th.
กำรดำเนิ น กำรประเมิน คุณ ภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ได้รับ คำแนะน ำและสนับ สนุ นข้ อมูล วิช ำกำร
ต่ำงๆ รวมทั้งกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ จำกคณะกรรมกำรที่ปรึกษำแผนทดสอบควำมชำนำญด้ำนชันสูตรสำธำรณสุข
(Technical Advisory Board) ซึ่งประกอบด้วย คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย์
คณบดีคณะสหเวชศำสตร์
คณบดีคณะเวชศำสตร์เขตร้อน จำกมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
นำยกสภำเทคนิคกำรแพทย์ นำยกสมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้ำวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ำโสมสวลีพระวรรำชำทินัดดำมำตุ ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนสถิติและระบบสำรสนเทศจำกศูน ย์ควำมเป็น
เลิศทำงสำรสนเทศศำสตร์ชีวเวชและสำธำรณสุข
โดยมีอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นที่ปรึกษำ รอง
อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เป็ น ประธำนกรรมกำร ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนห้ องปฏิบัติกำรและผู้
ดำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ เป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมลำดับ
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4. การสมัครสมาชิก (BLQS-EQA member participation)
ห้องปฏิบั ติกำรที่มีควำมประสงค์ จะประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำขำเคมีคลินิก สำมำรถต้อง
สมัครเป็นสมำชิกรำยปีๆละ 1 ครั้ง โดยสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร จะดำเนินกำรจัดส่งรำยละเอียดพร้อม
ใบแจ้ ง กำรช ำระเงิ น ค่ ำ สมั ค รสมำชิ ก กำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรตรวจวิ เครำะห์ ซึ่ งระบุ ชื่ อ -ที่ อ ยู่ รหั ส ของ
ห้องปฏิบัติกำร พร้อมเงื่อนไขข้อกำหนดสมำชิกกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ และใบเสร็จรับเงิน
สำหรับรำชกำร (รหัส ENG 004721) ส่งให้สมำชิกในเดือนเมษำยน – พฤษภำคม ของทุกปี สมำชิกสำมำรถนำ
ใบแจ้ งกำรช ำระเงิน และใบเสร็ จรั บ เงิน ส ำหรับรำชกำร (รหั ส ENG 004721) ไปช ำระเงิน ผ่ ำนระบบ Teller
Payment ณ ธนำคำรตำมที่ระบุในเอกสำรภำยในระยะเวลำที่กำหนด เมื่อสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้รับ
ใบสมัคร พร้อมหลักฐำนกำรชำระเงิน และตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะตอบรับกำรเป็นสมำชิกทำง
ไปรษณีย์ให้แก่หน่วยงำนของสมำชิกตำมที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
สำหรับห้องปฏิบัติกำรรำยใหม่ที่ไม่ได้เป็นสมำชิก ให้แจ้งรำยละเอียดที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หรือ
E-mail ที่ติดต่อได้สะดวกให้นำยทะเบียน กลุ่มประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ในกำรจัดส่งใบสมัคร
รำยกำรทดสอบที่ ให้ บ ริ ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรตรวจวิ เครำะห์ สำขำเคมี ค ลิ นิ ก 18 รำยกำร คื อ
Glucose, BUN, Creatinine, Uric acid, Total Cholesterol, Triglyceride, Total protein, Albumin, Total
bilirubin, AST, ALT, ALP, Sodium, Potassium, Chloride calcium Phosphorus และ Magnesium
อัตรำค่ำสมัครเป็ น สมำชิก เรีย กเก็บ ตำมระเบี ยบกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ได้ระบุไว้ในเงื่อนไข
ข้อกำหนดสมำชิกกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์แล้ว

5. การรักษาความลับ (Confidentiality)
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกแต่ละแห่งจะได้รับรหัสหน่วยงำน โดยจะไม่ซ้ำกันกับห้องปฏิบัติกำรสมำชิกอื่น
ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร และรหัสกำรเป็นสมำชิกกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์สำขำเคมี
คลินิ ก ซึ่งผู้ ดำเนิน แผนจะแจ้งให้ สมำชิกทรำบในครั้งแรกที่จัดส่ งวัตถุทดสอบปีนั้นๆ ผู้ดำเนิ นกำรประเมิน
คุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่เปิดเผยรหัสนี้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับกำรรับรอง
จำกผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรจะเก็บรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ของสมำชิกทุกแห่งไว้เป็นระยะเวลำ 3 ปี
ในห้องเก็บเอกสำรที่มีกำรควบคุมกำรเข้ำออก ส่วนข้อมูลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ จะจัดเก็บใน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผลอย่ำงน้ อย 5 ปี พร้อมสำรองข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น หรือบันทึกลงแผ่ น
บันทึกข้อมูลเพื่อป้องกันกำรสูญหำย
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกจะต้องไม่คัดลอกผลกำรวิเครำะห์ ของผู้อื่นหรือหน่วยงำนอื่น ควรรำยงำนผล กำร
วิเครำะห์ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ในกำรประเมินระบบคุณภำพของหน่วยงำนและเป็นข้อมูลที่แท้จริงสำหรับกำร
วำงแผนพัฒนำต่อไป
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6. วัตถุทดสอบ (Proficiency test items)
วัตถุทดสอบที่ใช้สำหรับกำรประเมินคุณ ภำพกำรตรวจวิเครำะห์สำขำเคมีคลินิก อยู่ในรูปน้ำเหลืองแห้ง
(Lyophilized serum) ถ้ำไม่ทดสอบในทันทีที่ได้รับให้เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2 – 8 องศำเซลเซียส มีอำยุใช้งำนไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี แต่กำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์จะยืนยันควำมคงทนของสำรเพียงวันสุดท้ำย(closing
date) ที่ยอมรับกำรรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ของสมำชิกเท่ำนั้น ก่อนทำกำรตรวจวิเครำะห์ วัตถุทดสอบให้
เติมน้ำกลั่น 5 มิลลิลิตร ผสมเบำๆ ให้วัตถุทดสอบละลำยเป็นเนื้อเดียวกัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่ำงน้อย 30
นำทีและผสมให้ เข้ำกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนทำกำรตรวจวิเครำะห์ ให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกทำกำรวิเครำะห์ ทุก
รำยกำรทีเ่ ปิดให้บริกำรทันทีให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ละลำยวัตถุทดสอบ
วัต ถุ ท ดสอบสำขำเคมี ค ลิ นิ ก จั ด ส่ งครั้งละ 2 ขวด ซึ่ งจะมี ป ริม ำณสำรเหมื อ นกั น หรือ ต่ ำ งกั น ตำม
วัตถุประสงค์ในแต่ละครั้ง โดยรหัสวัตถุทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัวแรก ตัวอักษร
ภำษำอังกฤษ A หรือ B และตัวเลข 3 ตัวหลัง เช่น 160 A 167 หรือ 160 B 168
ตัวเลข 3 หลักแรก แสดงถึงครั้งที่จัดส่งในปีงบประมำณ เช่น 160 หมำยถึง จัดส่งวัตถุทดสอบเป็น
ครั้งที่ 1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
อักษร A หรือ B แสดงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงขวดบรรจุวัตถุทดสอบ
ตัวเลข 3 ตัวหลัง แสดงถึงลำดับที่ของวัตถุทดสอบตั้งแต่ดำเนินกำร เช่น 167 หมำยถึงวัตถุทดสอบ
นี้เป็นลำดับที่ 167 ตั้งแต่เริ่มดำเนินกำรจัดส่งวัตถุทดสอบเป็นต้นมำ
ข้อควรระมัดระวังในการเตรียมวัตถุทดสอบ (Handling the test item)






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

7. รอบการจัดส่งวัตถุทดสอบ (Distribution cycle)
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร จะจัดส่งวัตถุทดสอบให้สมำชิกทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ปีงบประมำณละ
3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560 และครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภำคม
2560 ตำมแผนกำรดำเนินงำนประจำปีที่แจ้งให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำในช่วงต้นปีงบประมำณแล้ว หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินแผนจะแจ้งให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำทุกครั้ง ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกสำมำรถติดตำมข่ำวสำร
กำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ทำง website ของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ทั้งนี้ขอให้สมำชิกระบุ
E-mail address ในแบบฟอร์มรำยงำนผล เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรสื่อสำรอีกทำงหนึ่งด้วย
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เมื่อห้องปฏิบัติกำรสมำชิกได้รับวัตถุทดสอบ ให้ตรวจสอบควำมครบถ้วนทันที กรณีมีกำรชำรุดเสียหำย
ระหว่ำงกำรขนส่งให้แจ้งผู้ดำเนินแผนเพื่อขอรับวัตถุทดสอบใหม่โดยเร็วที่สุด สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรขอ
สงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งวัตถุทดสอบให้ใหม่ หำกได้รับทรำบข้อบกพร่องภำยหลังจำกวันจัดส่งวัตถุทดสอบ 1 สัปดำห์

8. การตรวจวิเคราะห์วัตถุทดสอบ (Proficiency test item analysis)
กำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำขำเคมีคลินิก ไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ทดสอบ เครื่องมือ/วิธี
ทดสอบหรือน้ำยำทดสอบ แต่ ให้ตรวจวิเครำะห์วัตถุทดสอบตำมกระบวนกำรทดสอบที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติกำร
ปัจจุบันและเป็นงำนประจำวัน (Routine work) และปฏิบัติกับวัตถุทดสอบเสมือนเป็นตัวอย่ำงจำกผู้ป่วยโดยตรง
ห้ องปฏิ บั ติกำรสมำชิ กต้องตรวจวิเครำะห์ เฉพำะรำยกำรทดสอบที่ ให้ บ ริก ำรในห้ องปฏิ บัติ กำร ไม่ควรส่ งต่ อ
ห้องปฏิบัติกำรอื่นเพื่อตรวจวิเครำะห์เพิ่มเติม และไม่ควรสอบถำมผลกำรวิเครำะห์จำกห้องปฏิบัติกำรอื่น เพรำะ
จะไม่สะท้อนกำรปฏิบัติงำนจริง

9. การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Report the analytical results)
กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ทุกรำยกำรจะต้องเป็นผลทดสอบเดียว ไม่ว่ำจะทำกำรทดสอบซ้ำหลำยครั้ง
หรือไม่ ซึ่งไม่ควรกระทำอย่ำงยิ่งเพรำะจะไม่สะท้อนกำรกระทำจริงต่อตัวอย่ำงจำกผู้ป่วย
กำรรำยงำนผลให้ระบุรายละเอียดของวิธีและเครื่องมือทดสอบ ในแบบฟอร์มรำยงำนผลทดสอบทุก
รำยกำร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมินผลกำรตรวจวิเครำะห์ตำมกลุ่มวิ ธีทดสอบที่หน่วยงำนนั้นๆระบุ แต่ละ
รำยกำรทดสอบให้เลือกระบุวิธี กำรทดสอบเพียงหนึ่งวิธีตำมวิธีที่ใช้ตรวจวิเครำะห์วัตถุทดสอบนั้น หำกสมำชิกไม่
ระบุวิธีทดสอบผู้ดำเนินแผน จะจัดข้อมูลรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ของสมำชิกไว้ในข้อมูล กลุ่มอื่นๆ (Others)
ซึ่งจะทำให้สมำชิกไม่สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลกับห้องปฏิบัติกำรสมำชิกอื่นที่ใช้วิธีกำรตรวจวิเครำะห์วิธีเดียวกัน
การรายงานผลทศนิยม
- Glucose, Cholesterol, Triglyceride, AST, ALT, ALP, Chloride ไม่ต้องใส่ทศนิยม
- BUN, Uric acid, Total protein, Albumin, Total bilirubin, Sodium ใส่ทศนิยม 1 ตาแหน่ง
- Creatinine, Potassium ใส่ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
- Calcium Phosphorus Magnesium ใส่ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
หน่วย หำกผลวิเครำะห์หน่วยทดสอบแตกต่ำงไปจำกที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ม F 07 12 004 /01 ให้แปลง
เป็นหน่วยตำมทีร่ ะบุในแบบฟอร์มก่อนรำยงำนผล (หน่วย“U” หมำยถึง International Unit)

10. การบันทึกผล (Record of analytical results)
สำนั กมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรกำหนดให้ห้ องปฏิบัติกำรสมำชิก ใช้แบบฟอร์ม กำรรำยงำนผลทดสอบ
(F 07 12 004 /01) ที่จัดส่งให้ พร้อมกับ วัตถุทดสอบแต่ละครั้ง หำกแบบฟอร์ม รำยงำนผลหำยหรือชำรุด ให้
ประสำนผู้ดำเนินกำรเพื่อขอแบบฟอร์มใหม่ พร้อมนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ประเมินผลให้สมำชิกที่ส่งผลกำรทดสอบเป็น
เอกสำรพิมพ์จำกเครื่องตรวจวิเครำะห์ และไม่ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มรำยงำนผล (F 07 12 004 /01) หรือรำยงำน
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ทไี่ ม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อกำหนด
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กำรบันทึกผลกำรวิเครำะห์ในแบบฟอร์มรำยงำนผลให้ ใช้ปากกาที่เส้นหนาทึบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
และเขียนตัวบรรจงให้สามารถอ่ านได้ง่าย ก ำหนดให้สมำชิก รำยงำนผลด้วยตัวเลขที่แ ท้จริงไม่ ใช้เครื่อ งหมำย
มำกกว่ำ (>) หรือน้อยกว่ำ (<) หำกมีกำรแก้ไข สำมำรถใช้ปำกกำขีดข้อควำมหรือตัวเลขแล้วเขียนใหม่ พร้อมลงนำมผู้
แก้ไขและวันที่ แต่ละรำยกำรทดสอบให้ระบุวิธีทดสอบทุกครั้ง และเลือกวิธีทดสอบเพียงหนึ่งวิธีเท่านั้น ก่อนจัดส่ง
ควรบันทึกผลทดสอบทุกรำยกำรลงในทะเบียนบันทึกผลประจำวัน เพื่อประโยชน์ในกำรทวนสอบข้อมูลและใช้ใน
กำรพิจำรณำคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำรเบื้องต้น

สมำชิกสำมำรถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มำที่ผู้ดำเนินแผนโดยบันทึกรำยละเอียดในส่วนสุดท้ำยของ
แบบรำยงำนผล F 07 12 004/01 หรื อ ทำง e-mail : eqacc@dmsc.mail.go.th ในกำรรำยงำนผลทุ ก ครั้ ง
สมำชิกควรเขียนชื่อผู้ตรวจวิเครำะห์และผู้รับรองผลให้ชัดเจน พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address
เพื่อสะดวกต่อกำรติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่ำวสำรกลับไปยังสมำชิก
สำหรับกำรร้องเรียน หรืออุทธรณ์ ผล ให้สมำชิกส่งเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษร เรียนผู้อำนวยกำร
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 11000 เพื่อควำมโปร่งใส
และเป็นกลำงในกำรพิจำรณำผล

นิยามและความหมายที่ใช้ในแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบ
นิยาม
ครั้งที.่ ......../...........
วันที่จัดส่งวัตถุทดสอบ
รหัสประจำหน่วยงำน
/ โรงพยำบำล
โทรศัพท์ / โทรสำร
วันที่ได้รับวัตถุทดสอบ
สภำพวัตถุทดสอบ
วันที่ทำกำรทดสอบ
วันที่จัดส่งรำยงำนผล
กลับ
รำยกำรทดสอบ
หน่วยทดสอบ
ผลทดสอบ

ความหมาย
ตัวเลขแสดงครั้งที่จัดส่งวัตถุทดสอบประจำปีงบประมำณ
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่จัดส่งวัตถุทดสอบ
หมำยเลขรหัสประจำหน่วยงำน / โรงพยำบำล ที่ห้องปฏิบัติกำรเป็นสมำชิกกำรประเมิน
คุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์
หมำยเลขโทรศัพท์/โทรสำรของห้องปฏิบัติกำรสมำชิกที่ใช้ติดต่อได้สะดวก
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกได้รับวัตถุทดสอบ
ควำมครบถ้วนและสภำพของวัตถุทดสอบที่ได้รับ
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกทำกำรทดสอบวัตถุทดสอบ
วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกส่งแบบฟอร์มรำยงำนผลกลับ
รำยกำรทดสอบหำปริมำณสำรสำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ โดยกำร
เปรียบเทียบผลระหว่ำงห้องปฏิบัติกำรสำขำเคมีคลินิก
หน่วยปริมำณสำรของรำยกำรทดสอบที่กำหนด
ผลกำรทดสอบสำรในวัตถุทดสอบที่มีระดับควำมเข้มข้น หรือปริมำณสำร ในระดับต่ำงๆ
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วิธีทดสอบ

หลักการหรือวิธีทดสอบทีใ่ ช้ตรวจหาปริมาณสารในวัตถุทดสอบ

Colorimetric /
Chemical
colorimetric
Enzymatic

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเคมีของสำรในวัตถุทดสอบเทียบกับสำร
มำตรฐำน ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Kinetic

วัดอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำกำรดูดกลืนแสงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดในระหว่ำงปฏิกิริยำ
เป็นระยะๆ ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวหรือ UV ซึ่งจำเพำะกับปฏิกิริยำนั้นๆ

Dry chemistry

กำรวิเครำะห์สำรในวัตถุทดสอบ โดยใช้ Dry reagent ที่เคลือบไว้บน film หรือ strip
เมื่อตัวอย่ำงซึมผ่ำนชั้นต่ำงๆ บนแผ่นเคลือบจะเกิดปฏิกิริยำเคมี และทำกำรวัดผล
ผลิตจำกปฏิกิริยำ

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ และเอนไซม์ร่วม ของสำรในวัตถุทดสอบ
ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

GLUCOSE
Enz-GOD
(Glucose oxidase)

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ glucose oxidase, glucose และ
เอนไซม์ร่วม ของ glucose ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำว ทีจ่ ำเพำะกับสำรสีแดงของ
Quinoemine

Enz- HK
(Hexokinase)

วัดกำรดูดกลืนแสงของ NADH ที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ hexokinase และ
เอนไซม์ร่วม ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวทีจ่ ำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Enz- HK
(Hexokinase UV)

วัดกำรดูดกลืนแสงของ NADH ที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ hexokinase และ
เอนไซม์ร่วม ที่ควำมยำวคลื่นแสง 340 nm

BUN
Enz- Urease
colorimetric

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Urease ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำว
ที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Enz- Urease UV
(end point)

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Urease ที่ควำมยำวคลื่นแสง 340 nm

Enz- Urease UV
(kinetic)

วัดอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Urease ที่
ควำมยำวคลื่นแสง 340 nm
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วิธีทดสอบ

หลักการหรือวิธีทดสอบทีใ่ ช้ตรวจหาปริมาณสารในวัตถุทดสอบ

CREATININE
Enz- colorimetric

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Creatininase และ enzyme ร่วมอื่น
เช่น sarcosine oxidase ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Enz- kinetic

วัดอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Creatininase
และ enzyme ร่วมอื่น เช่น sarcosine oxidase ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่
จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Jaffe- kinetic
(Alk. picrate)

วัดอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเคมี ในช่วงควำมยำว
คลื่นแสงสีขำวทีจ่ ำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

URIC ACID
Enz- Uricase
colorimetric

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Uricase และ เอนไซม์ร่วมอื่น ในช่วง
ควำมยำวคลื่นแสงสีขำวทีจ่ ำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Enzyme Uricase UV

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Uricase และ เอนไซม์ร่วมอื่น ที่ควำม
ยำวคลื่นแสง 340 nm

TOTAL PROTEIN
Biuret Blank

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำ Biuret ในวัตถุทดสอบเทียบกับสำรมำตรฐำน
ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ โดยมีกำรชดเชย serum blank

Biuret unblank

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำ Biuret ในวัตถุทดสอบเทียบกับสำรมำตรฐำน
ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ ไม่มีกำรชดเชย serum blank

ALBUMIN
Bromcresol Green
(BCG)

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำย้อมสีอัลบูมินในวัตถุทดสอบ กับ bromcresol
green (BCG) ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Bromcresol Purple
(BCP)

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำย้อมสีอัลบูมินในวัตถุทดสอบ กับ bromcresol
purple (BCP) ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ
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วิธีทดสอบ

หลักการหรือวิธีทดสอบทีใ่ ช้ตรวจหาปริมาณสารในวัตถุทดสอบ

TOTAL BILIRUBIN
Malloy & Evelyn
Jendrassik & Grof
DPD

DCA

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

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

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

ALP
pNPP /AMP ;
(IFCC/mod. IFCC)
pNPP /DEA ;
(DGKC)
pNPP
AMP or MAP
DEA

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

หลักการหรือวิธีทดสอบทีใ่ ช้ตรวจหาปริมาณสารในวัตถุทดสอบ

CHOLESTEROL
Enz- UV

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ ที่ควำมยำวคลื่นแสง 340 nm

Enz- UV;
CHOD/POD
colorimetric

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ CHOD/POD ที่ควำมยำวคลื่นแสง
340 nm

TRIGLYCERIDE
Enz–Lipase
colorimetric

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ Lipase ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำว
ที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Enz- GPO/PAP
colorimetric w
glycerol correction

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ GPO/PAP โดยใช้ glycerol
correction ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

Enz- GPO/PAP
colorimetric w/o
glycerol correction

วัดกำรดูดกลืนแสงที่เกิดจำกปฏิกิริยำเอนไซม์ GPO/PAP โดยไม่ใช้ glycerol
correction ในช่วงควำมยำวคลื่นแสงสีขำวที่จำเพำะกับสำรสีนั้นๆ

SODIUM/POTASSIUM /CHLORIDE
Indirect ISE
หลักกำรหรือวิธีทดสอบปริมำณสำร Electrolyte แบบ Ion Selective Electrode
โดยวิธีกำรเจือจำงวัตถุทดสอบก่อนป้อนเข้ำ ISE (Indirect Potentiometric)
Direct ISE

หลักกำรหรือวิธีทดสอบปริมำณสำร Electrolyte แบบ Ion Selective Electrode
โดยไม่ต้องมีวิธีกำรเจือจำงวัตถุทดสอบก่อนเข้ำ ISE (Direct Potentiometric)

Others

หลักกำรหรือวิธีทดสอบปริมำณสำรที่แตกต่ำงไปจำกที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น
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เครื่องมือทดสอบ
Spectrophotometer,
Photometer
Semi automated
analyzer
Automated
Analyzer
Dry Chemistry
Analyzer
Others

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

รายละเอียดเครื่องมือทดสอบ
ยี่ห้อ
ชื่อเรียกเครื่องมือทดสอบทำงกำรค้ำ
รุ่น
รุ่นหรือแบบเครื่องมือทดสอบ
บริษัทผู้ผลิต
บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบโดยตรง (มิใช่บริษัทผู้แทนจำหน่ำย)
ผู้รับรองผลทดสอบ
หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ตำแหน่ง
หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำร หรือตำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมำย
วันที่ให้กำรรับรอง
วันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนำมรับรองผลทดสอบ
คำถำม / เสนอแนะ
เป็นส่วนที่ให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกเขียนคำถำมปัญหำข้อสงสัย เสนอแนะ

11. การจัดส่งแบบฟอร์มรายงานผลกลับ (Submit the analytical results)
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกใช้แบบฟอร์มรำยงำนผล (F 07 12 004 /01) ในกำรรำยงำนผล โดยตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง ชัดเจน ก่อนลงนำมผู้วิเครำะห์ และรับรองผล พร้อมทำสำเนำเอกสำรเก็บไว้ที่ห้องปฏิบัติกำร
สมำชิก 1 ชุดเพื่อใช้ทวนสอบข้อมูลกรณีที่ต้องกำรอุทธรณ์ผลกำรประเมิน ฯ และจัดส่งแบบฟอร์มรำยงำนผลฉบับ
จริงกลับสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนด (Closing date)
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรขอสงวนสิทธิ์ไม่ประเมินผลคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำร
สมำชิกทีร่ ำยงำนผลกลับล่ำช้ำหรือข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจน
สมำชิกสำมำรถจัดส่งรำยงำนผลกำรทดสอบได้หลำยช่องทำง ได้แก่
- การรายงานผลทางไปรษณีย์ ให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิก ส่งแบบรำยงำนผลกลับมำที่ สำนักมำตรฐำน
ห้ องปฏิ บั ติ กำร กรมวิท ยำศำสตร์ กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุ ข เลขที่ 88/7 ถนนติ ว ำนนท์ อำเภอเมื อ ง
จังหวัดนนทบุรี 11000 สมำชิกต้องติดดวงตรำไปรษณียำกรตำมรำคำที่กำหนดโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เพื่อ
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ไม่ให้ เกิดควำมล่ำช้ำจำกกรณี จดหมำยถูกส่งกลับไปต้นทำงเนื่องจำกติดดวงตรำไปรษณี ยำกรน้อยกว่ำรำคำที่
กำหนด โดยแนะนำให้ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันกำรสูญหำย
- การรายงานผลทางระบบสารสนเทศ ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกต้อง Scan แบบฟอร์มรำยงำนผลกำร
ทดสอบเป็น pdf. file เท่ำนั้น โดยระบุรหัสสมำชิกไว้ที่หัวข้อจดหมำยเพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบ ส่งมำที่
E-mail address : eqacc@dmsc.mail.go.th เมื่อสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรตอบกลับว่ำได้รับรำยงำนผล
กำรทดสอบเรียบร้อย สมำชิกไม่ต้องส่งรำยงำนผลกำรทดสอบทำงไปรษณีย์ หำกไม่ได้รับกำรตอบกลับ ภำยใน 5
วันทำกำร สมำชิกจะต้องโทรศัพท์ตรวจสอบกับผู้ดำเนินกำรก่อนกำหนดวันสุดท้ำยที่ยอมรับกำรรำยงำนผลกลับ
หรือจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์อีกครั้งภำยในระยะเวลำที่กำหนด สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับรำยงำนที่ส่งมำเป็นไฟล์รูปถ่ำยต่ำงๆ
- การรายงานผลทางโทรสาร กรณีห้ องปฏิบัติกำรสมำชิกส่ งรำยงำนผลกำรทดสอบทำงโทรสำรที่
หมำยเลข 02-951-0000 ต่อ 99764 ควรระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ให้ชัดเจน เมื่อสมำชิกส่งแบบฟอร์ม
รำยงำนผลทำงโทรสำรแล้วจะต้องสอบถำมกลับมำที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-951-0000 ต่อ 99765 เพื่อตรวจสอบ
ว่ำผู้ ดำเนิ น กำรได้รับ รำยงำนผลดังกล่ำวชัดเจนครบถ้วนหรือไม่ สำนักมำตรฐำนห้ องปฏิบัติกำรมีนโยบำยไม่
ประเมิน ผลรำยงำนที่ มี ข้อควำมไม่ชั ดเจน โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่แ จ้ งให้ ส มำชิกทรำบล่ ว งหน้ ำ สมำชิก ต้อ ง
พิจำรณำส่งรำยงำนผลด้วยวิธีอื่นๆ ควบคู่ด้วยดังนั้นจึงไม่แนะนาให้ใช้ช่องทางนี้ในการรายงานผล

12. การแก้ไขผลการทดสอบ (To change the analytical results)
กรณีสมำชิกส่งรำยงำนผลมำที่สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรแล้ว แต่มีควำมประสงค์ขอยกเลิกรำยงำน
ผลดังกล่ำว ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ดำเนินกำรก่อนส่งรำยงำนผลใหม่ ชี้แจงเหตุผลที่ต้องกำรเปลี่ยนรำยงำนผลที่ส่ง
มำก่อนหน้ำนี้ พร้อมลงลำยมือชื่อและวันที่กำกับในรำยงำนผลกำรทดสอบฉบับใหม่ด้วย ทั้งนี้ไม่อนุญำตให้มีกำร
แก้ไขผลกำรทดสอบหลังจำกวันสุดท้ำยที่กำหนดรับรำยงำนผลจำกสมำชิก (Closing date)
ในกรณีสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำกำรประเมินผลและส่งสรุปผลกำรประเมินคุณภำพฯให้สมำชิก
แล้วผลไม่ถูกต้อง สมำชิกสำมำรถอุธรณ์โดยส่งเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษร เรียนผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร ขอแก้ไขผลกำรตรวจวิเครำะห์ได้ หลังจำกพิสูจน์ทรำบสำเหตุข้อผิดพลำดเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่
ผู้ดำเนินกำรบันทึกผลผิดพลำด ทำงโครงกำรจะแก้ไขและส่งผลกำรประเมินคุณภำพฯ ให้ใหม่ทันที แต่ในกรณี
ที่เป็นควำมผิดพลำดของสมำชิก เช่น ลงผลสลับ ทำงโครงกำรจะไม่แก้ผลกำรประเมิน คุณภำพ ฯ แต่ให้สมำชิก
บันทึกสำเหตุในระบบกำรแก้ปัญหำ และป้องกันกำรเกิดซ้ำด้วยตนเอง

13. การรายงานผล (Scheme report)
สำนั กมำตรฐำนห้ องปฏิบั ติกำร จัดทำและส่งรำยงำนผลกำรประเมินคุณ ภำพกำรตรวจวิเครำะห์ให้
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิก ดังนี้
13.1 รายงานผลเบื้องต้น (Preliminary or interim report)
รำยงำนผลเบื้องต้นไม่ใช่ค่ำเป้ำหมำยหรือค่ำกำหนด (Designated value) ในกำรคำนวณคะแนนดัชนี
คุณภำพ แต่เป็นกำรรำยงำนช่วงค่ำที่ห้องปฏิบัติกำรควรจะตรวจวิเครำะห์ได้ สำหรับตรวจสอบผลกำรวิเครำะห์
เบื้องต้นและนำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขข้อ บกพร่องตำมควำมเหมำะสม หำกสมำชิกพบ
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ข้อผิดพลำดใดๆ ที่มีผลกระทบต่อรำยงำนผลของผู้ป่วยที่ได้รำยงำนแพทย์แล้วให้รีบดำเนินกำรแก้ไขทันที กำรหำ
สำเหตุที่แท้จริงและป้องกันกำรเกิดปัญหำซ้ำให้ดำเนินกำรเป็นกำรเบื้องต้นตำมควำมรุนแรงของปัญหำ และต้อง
บันทึกกำรดำเนินกำรดังกล่ ำวไว้เป็นหลักฐำน โดยสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร จะจัดส่งรำยงำนผลเบื้องต้น
ภำยใน 1-2 สัปดำห์ หลังจำกวันสุดท้ำยที่กำหนดให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกรำยงำนผลกลับ (Closing date or
due date) สมำชิกสำมำรถพิมพ์รำยงำนผลเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ที่ website http://blqs.dmsc.moph.go.th
13.2 รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (Final report)
รำยงำนผลฉบับสมบูรณ์ รหัสเอกสำร F 07 12 004/02 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์
ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรสมำชิ ก แต่ ล ะแห่ ง ด้ ว ยคะแนนดั ช นี คุ ณ ภำพ (VIS MVIS และ OMRVIS) พร้อ มระบุ ค่ ำ
เป้ำหมำยที่ใช้ในกำรคำนวณ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล ในแต่ละวิธีวิเครำะห์ ข้อมูล
ภำพรวมของสมำชิกที่ร่วมโครงกำร รูปภำพแสดงกำรกระจำยของข้อมูลแต่ละรำยกำร สำหรับใช้ ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรดำเนินงำนต่อไป
13.3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ประจาปี (Annual report)
รำยงำนสรุป ผลกำรประเมินคุณ ภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ประจำปี สำนักมำตรฐำนห้ องปฏิบัติกำรจะ
ดำเนินกำรจัดส่งให้ห้องปฏิบัติกำรสมำชิก หลังเสร็จสิ้นกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ครบ 3 ครั้ง ใน
แต่ละปีงบประมำณ เพื่อรำยงำนภำพรวมผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ห้ องปฏิบัติกำรสมำชิกทั้ง
ภำครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยนำเสนอข้อมูลควำมต่อเนื่องในกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์กลับสม่ำเสมอ
ผลกำรประเมิน ณ ระดับคะแนนดัชนีคุณภำพต่ำงๆ ซึ่งแบ่งกลุ่มตำมต้นสังกัด แสดงข้อมูลกำรประเมินคุณภำพ
กำรตรวจวิเครำะห์ของกลุ่มเขตตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข สำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำ
งำนในแต่ละพื้นที่ต่อไป

14. การประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ (Performance evaluation)
กำรประเมินคุณภำพผลกำรตรวจวิเครำะห์ สำขำเคมีคลินิก โดยเปรียบเทียบผลระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร
ใช้ระบบกำรประเมิน ที่แนะน ำโดยองค์กำรอนำมัยโลกและสมำพั นธ์เคมีคลิ นิกระหว่ำงประเทศ ซึ่งใช้ในกลุ่ ม
ประเทศ สหรำชอำณำจักร และยุโรป
กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบแบ่งประเภทตำมกลุ่มวิธีวิเครำะห์ที่ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกระบุ สำหรับวิธี
วิเครำะห์ที่ห้องปฏิบัติกำรสมำชิกรำยงำนผลกลับน้อยกว่ำ 10 แห่ง จะไม่ประเมินผลตำมวิธีวิเครำะห์นั้นๆ แต่จะ
นำไปประเมินผลรวมในกลุ่มอื่นๆ
14.1 ค่าเป้าหมาย (ค่ำกำหนด Designated value, DV) ได้มำจำกผลกำรวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำร
สมำชิก โดยกำรคำนวณค่ำทำงสถิติ ดังต่อไปนี้
14.1.1 คำนวณค่ำเฉลี่ย (Consensus Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation, SD)
และ Coefficient of Variation (CV) จำกผลกำรวิเครำะห์แต่ละรำยกำรทดสอบของห้องปฏิบัติกำรสมำชิก
14.1.2 ค ำนวณค่ ำ เฉลี่ ย ซ้ ำใหม่ 2 ครั้ง โดยตั ด ผลกำรวิ เครำะห์ ที่ ไม่ อ ยู่ ในช่ ว งค่ ำ Mean  3 SD
ค่ำเฉลี่ ย ที่ได้จะใช้เป็ น ค่ำเป้ ำหมำย (Designated value, DV) ส ำหรับคำนวณคะแนน VIS ของแต่ ล ะรำยกำร
ทดสอบ ต่อไป
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14.2 การคานวณคะแนนดัชนีคุณภาพ (Variance Index Score Calculation)
14.2.1 คะแนนดัช นี Variance Index Score (VIS) ซึ่งมีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 400 และเป็ นค่ำบวกแสดง
เปรียบเทียบผลทดสอบในแต่ละรำยกำรทดสอบ คำนวณจำกสูตร
VIS = ผลกำรวิเครำะห์ – ค่ำเฉลี่ย x 10,000
ค่ำเฉลี่ย
CCV
CCV = Chosen coefficient of variation
Test
CCV Test
Glucose
7.7 AST
BUN
5.7 ALT
Creatinine
8.9 ALP
Uric acid
7.7 Total Cholesterol
Total protein 3.9 Triglyceride
Albumin
7.5 Sodium
Total bilirubin 19.2 Potassium
Chloride

CCV
10.0
10.0
19.6
7.6
10.0
1.6
2.9
10.0

14.2.2 คะแนนดัชนี Mean Variance Index Score (MVIS) มีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 400 เป็นค่ำบวกแสดง
ค่ำเฉลี่ยของรำยกำรทดสอบแต่ละวัตถุทดสอบ หรือแต่ละ Trial คำนวณจำกสูตร
MVIS = ผลบวกของคะแนน VIS ในแต่ละวัตถุทดสอบ
จานวนรายการที่รายงานผลทดสอบ
14.2.3 คะแนนดัชนี Overall Mean Running Variance Index Score (OMRVIS) เป็นค่ำเฉลี่ยของ VIS
เรียงลำดับย้อนหลัง 30 รำยกำรทดสอบต่อเนื่อง มีค่ำระหว่ำง 0 – 400 เป็นค่ำบวก แสดงเปรียบเทียบคุณภำพใน
ภำพรวมแบบต่อเนื่อง คำนวณจำกสูตร
OMRVIS = ผลบวกของคะแนน VIS 30 รายการทดสอบต่อเนื่องเรียงลาดับย้อนหลัง
30
14.2.4 ค่ำ BIAS มีค่ำเป็นบวกและลบแสดงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลทดสอบของห้องปฏิบัติกำรกับค่ำ
กำหนดคำนวณจำกสูตร
BIAS = ผลทดสอบของห้องปฏิบัติการสมาชิก – ค่ากาหนด
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คะแนนมาตรฐานยอมรับ (Acceptable Standard Score)
คะแนน VIS เท่ากับหรือน้อยกว่า 120 ใน แต่ละรายการทดสอบ
คะแนน MVIS เท่ากับหรือน้อยกว่า 120 ในแต่ละวัตถุทดสอบ
ภาพรวมของห้องปฏิบัติการได้รับคะแนน OMRVIS เท่ากับหรือน้อยกว่า 120
หมายเหตุ สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบั ติกำรได้ปรับเกณฑ์ มำตรฐำนเท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 120 ตำมคำแนะนำในกำรประชุม
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำแผนทดสอบควำมชำนำญด้ำนชันสูตรสำธำรณสุข ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 29 สิงหำคม 2554

15. การขอสาเนาเอกสาร (Request a copy of evaluation report form)
กรณีที่สมำชิกต้องกำรขอสำเนำเอกสำรที่สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้จัดส่งให้แล้ว เช่น รำยงำนผล
กำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สมำชิกจะต้องทำหนังสือจำกหัวหน้ำหน่วยงำน ถึงผู้อำนวยกำรสำนัก
มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ระบุเหตุผลและรำยละเอียดของเอกสำรที่ต้องกำรขอสำเนำ
อย่ำงชัดเจนพร้อมชำระค่ำจัดทำสำเนำเอกสำร ฉบับละ 300 บำท โดยจัดส่งตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ำยผู้อำนวยกำร
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยกเว้นกำรชำระค่ำจัดทำสำเนำเอกสำร กรณี ข้อผิดพลำดเกิดจำกกำร
ดำเนินงำนของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ทั้งนี้สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรจัดทำสำเนำเอกสำรดังกล่ำว
ย้อนหลังให้เพียง 5 ปีงบประมำณเท่ำนั้น

16. การมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร (Certificate of participation and Continuous
Excellent Quality Award)
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์จะมอบประกำศนียบัตรและเกียรติบัตรให้
ห้องปฏิบัติกำรสมำชิก 2 แบบ ดังนี้
16.1 ประกำศนี ย บั ต ร (Certificate) กำรเป็ นสมำชิกและกำรรำยงำนผลกลั บภำยในระยะเวลำที่
กำหนด ต่อเนื่องครบ 3 ครั้ง ตลอดปีงบประมำณ
16.2 เกียรติบัตรผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ดีเยี่ยมตลอดปีงบประมำณ (Continuous
Excellent Quality: CEQ)
โดยทั้งประกำศนียบัตรและเกียรติบัตรจะระบุชื่อหน่วยงำน ห้องปฏิบัติกำร สำขำและรำยกำรที่มีผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ตลอดปีงบประมำณ ตรงตำมเงื่อนไขลงในประกำศนียบัตรและเกียรติบัตร
ดังกล่ำว
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17. เกณฑ์การได้ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร (Criterion for certificate of
participation and Continuous Excellent Quality Award)
17.1 ประกำศนี ย บั ตรกำรเป็ น สมำชิกและกำรรำยงำนผลกลั บต่อเนื่องตลอดปีงบประมำณ ส ำหรับ
สมำชิกที่ส่งรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ถึงสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดทั้ง 3 ครั้ง
กำรจัดส่งวัตถุทดสอบ
17.2 เกียรติบัตรผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ดีเยี่ยมตลอดปีงบประมำณ สำหรับสมำชิก
ทีม่ ีผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ สำขำเคมีคลินิก แต่ละวัตถุทดสอบที่จัดส่งในรอบปีงบประมำณ ได้
ค่ำคะแนนดัชนีคุณภำพ Variance Index Score ไม่เกิน 50
***************************************************************************

กาหนดการจัดส่งวัตถุทดสอบและการรายงานผล สาขาเคมีคลินิก ปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ ส่งวัตถุทดสอบ

รับรายงานผล

รายงานผลเบื้องต้น ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์

1

7 พฤศจิกำยน 2559 28 พฤศจิกำยน 2559

6 ธันวำคม 2559

6 กุมภำพันธ์ 2560

2

6 กุมภำพันธ์ 2560

6 มีนำคม 2560

8 พฤษภำคม 2560

3

8 พฤษภำคม 2560 29 พฤษภำคม 2560

5 มิถุนำยน 2560

7 สิงหำคม 2560

27 กุมภำพันธ์ 2560

กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำที่ website http://blqs.dmsc.moph.go.th

สามารถ Download เอกสารเพื่อใช้ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ สาขาเคมีคลินิก ปี 2560
 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึง 10 มกราคม 2560 
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