นโยบายการพัฒนางานบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย
กระทรวงสาธารณสุ ข จั ด ให มี ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ มีการจัดระบบเครือขายบริการสุขภาพเปน 12 เครือขาย ใหบริการ
ทุกระดับตั้งแต ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) และระดับตติยภูมิ
(Tertiary Care) โดยมุงหวังใหบริการแตละระดับมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน และเชื่อมโยงกันดวยระบบสง
ตรวจตอ (Referral System) เพื่อใหสามารถจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเปนเครือขาย บริหารจัดการใช
ทรัพยากรที่ มีอยูอยางมีป ระสิทธิภาพและคุมคา ตลอดจนเปน ระบบบริการสุขภาพที่มีศักยภาพรองรับ
ปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขที่เกิดจากปจจัยภายในประเทศและจากตางประเทศ ซึ่งมีความซับซอน
และแตกตางกันในแตละระดับพื้นที่ได
หองปฏิบัติการทางการแพทย เปนหนวยงานหนึ่งของระบบเครือขายบริการสุขภาพ ซึ่งใหการ
สนับสนุนการใหบริการสุขภาพของโรงพยาบาลทุกระดับที่มีบทบาทหนาที่ในการทดสอบสิ่งสงตรวจทาง
ห องปฏิ บั ติ การ เพื่ อ ให ได ขอมู ล หรื อ ผลการทดสอบที่ มีคุ ณภาพและเชื่ อถื อได จึง จะสามารถนํ าไปใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา นอกจากนี้ยังใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ เพื่อการสงเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนั้นหองปฏิบัติการ จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับปญหา
สาธารณสุขของพื้นที่ โดยสรางเครือขายการบริการในแตละระดับ และการสรางความรวมมือในเขตพื้นที่ให
สอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการแพทย ตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยนี้ เพื่อมุงหวัง
ให ห อ งปฏิ บั ติ ก ารของโรงพยาบาลแต ล ะระดั บ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ จํ า เป น เหมาะสม (Essential
Requirements) อยางตอเนื่อง หรือดําเนินการตอยอดระบบคุณภาพจนถึงขั้นการไดรับการรับรอง เพื่อ
สรางความมั่นใจแกผูรับบริการ ซึ่งเปน ความสําเร็จดานบริหารจัดการที่ส รางกําลังใจและภาคภูมิใจแก
ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทุกคน

(นายณรงค สหเมธาพัฒน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ก

คํานํา
ยุคโลกาภิวัฒน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โครงสรางระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทย จึงจําเปนตองพัฒนาปรับเปลี่ยน เพื่อใหทันกับสภาพปญหาสุขภาวะของ
ประชาชน และการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดทําแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (service plan) โดยระยะแรกกําหนดระยะเวลาการพัฒนา 5 ป (2555-2559) เพื่อมุง
พัฒนาระบบบริการตั้งแต ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง สรางระบบที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขายทั้งภายในจังหวัด ภายในเขต และระดับประเทศ มีการจัด
ระดั บ บริ ก ารตามแผนการพั ฒ นาโครงสร า งระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ เป น ระดั บ โรงพยาบาลศู น ย (A),
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ (S), โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1), โรงพยาบาลเพื่อรับสงตอผูปวย (M2),
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (ระดับ F1) โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (ระดับ F2) และ โรงพยาบาล
ชุมชนขนาดเล็ก (F3) เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ตามบทบาทหนาที่การบริการแตละระดับ และสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริการ
อยางตอเนื่อง
กรมวิทยาศาสตรการแพทย มีบทบาทหนาที่หนึ่งในการสนับสนุนองคความรูดานคุณภาพ และ
เทคนิคทางวิชาการ ในการพัฒนาหองปฏิบัติการทางการแพทย ใหมีศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานที่
กํ า ห น ด เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น อ ย า ง เ ท า เ ที ย ม กั น ใ น ทุ ก เ ข ต พื้ น ที่ โ ด ย
กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ได รั บ มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุ ข ให ป ระสานผู แ ทนเครื อ ข า ย
หองปฏิบัติการทั่วประเทศ รวมกันจัดทํา มาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย เพื่อใชเปนคูมือตรวจ
ราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง สําหรับผูนิเทศงาน และหองปฏิบัติการใชประเมินตนเอง
โดยเป น การนิ เ ทศงานเชิ ง ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ตามเกณฑ ต รวจติ ด ตามประเมิ น ผล มาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางการแพทย รวมกันวิเคราะหสวนที่ยังไมครบถวน (Gap) และจัดทําแนวทางพัฒนา
หองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลใหมีคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การจัดทํามาตรฐาน
ฉบั บ นี้ ถือ เป น การเริ่ มต น การจั ด ทํ า ระบบบริห ารคุ ณภาพห องปฏิบั ติก ารทางการแพทยข องกระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ่ งยั งต องมี การปรั บ ปรุ งเนื้อ หาใหมี ความเหมาะสมเพื่ อใหส ามารถต อยอดไปในระดับ ที่
เทียบเทามาตรฐานสากลตอไป
การดําเนินการภารกิจนี้ กลาวไดวาเปนการระดมความคิด ประสบการณ และ เสียสละเวลาของ
นั ก วิ ช าการ และผู ป ฏิ บั ติ ง านทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ส ว นร ว มสํ า คั ญ ยิ่ ง ส ง ผลให ภ ารกิ จ นี้ ลุ ล ว งด ว ยดี
ผมขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ และหวังวามาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนางานหองปฏิบัติการทางการแพทย เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานบริการ
ใหแกประชาชนอยางทั่วถึงทุกระดับ

(นายอภิชัย มงคล)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ข
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บทที่ 1 บทนํา
การดําเนินงานหองปฏิบัติการทางการแพทย มีบทบาทสําคัญในระบบบริการสาธารณสุข โดยทํา
หนาที่ทดสอบสิ่งสงตรวจจากผูปวยและผูใชบริการ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรายงาน
ขอมูลหรือผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวย ติดตามการ
รักษาโรค ควบคุม ปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค ตลอดจนการนําไปใชเพื่อวางแผนการบริหารจัดการ
ดานนโยบายสุขภาพ และการบริการสาธารณสุขของประเทศ การดําเนินการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จะ
สนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทํ า มาตรฐานห องปฏิ บัติการทางการแพทยของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ มุงพัฒ นา
คุณภาพหองปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่การใหบริการแตละระดับ ไดแก โรงพยาบาลศูนย (ระดับ A)
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ (ระดับ S) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ระดับ M1) โรงพยาบาลชุมชนเพื่อ
รับสงตอผูปวย (ระดับ M2) โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (ระดับ F1) โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (ระดับ
F2) และโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (ระดับ F3) สอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan) ของกระทรวงสาธารณสุ ข มาตรฐานวิ ช าชี พ (มาตรฐานงานเทคนิ ค การแพทย ) มาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางการแพทย (ISO15189 และ WHO) และราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลสามารถนํามาตรฐานฉบับนี้ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย
ในแตละระดับไดอยางเหมาะสม และติดตามประเมินผล เพื่อนําผลการประเมินไปจัดทําแนวทางการพัฒนา
ใหมีระบบบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติงานทดสอบไดผลที่ถูกตองตามหลักวิชาการและเชื่อถือได (Technically
Valid Results) รวมทั้งใชเปนแนวทางการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ที่จะพัฒนาตอยอด ขอการ
รับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ (Accreditation) ไดตอไป

1

บทที่ 2 ขอบขาย
เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย ระดับ A, S, M1, M2, F1, F2
และ F3 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยผูบริหารหนวยงาน บุคลากรสําคัญทั้งหนวยสนับสนุน หนวยคุณภาพ
หนวยวิชาการ และสมาชิกทีมหองปฏิบัติการ รวมกัน จัดทํา พัฒนา และวิเคราะห ประเมินผล สวนที่ยังไม
ครบถวน (Gap Analysis) เพื่อการพัฒนาปรับปรุง และดําเนินการจัดระบบบริการ และพัฒนาคุณภาพงาน
บริการทางหองปฏิบัติการในโรงพยาบาลหรือสถานบริการ ทั้งระดับหนวยบริการทุติยภูมิ และหนวยบริการ
ตติยภูมิ ใหสอดคลองตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพบริการแตละระดับของเครือขายบริการทั้งระดับ
จังหวัด และระดับเขต ของกระทรวงสาธารณสุข

2

บทที่ 3 นิยามและคํายอ
หนวยบริการทุติยภูมิ หมายถึง สถานบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน สามารถแบงออกได เปน 4
ระดับ เรียงตามศักยภาพจากนอยไปมาก ดังนี้
1. โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (ระดับ F3) หมายถึง รพช. ขนาดเตียง 10 เตียง ที่มีแพทยเวช
ปฏิบัติทั่วไป หรือแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว ไมจําเปนตองทําหัตถการ เชน การผาตัดใหญ และไม
จําเปนตองจัดบริการผูปวยในเต็มรูปแบบ
2. โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (ระดับF2) หมายถึง รพช. ขนาดเตียง 30-90 เตียง ที่มีแพทย
เวชปฏิบัติ หรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว และจัดบริการตามมาตรฐานของบริการทุติยภูมิโดยไมมีแพทย
เฉพาะทาง
3. โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (ระดับ F1) หมายถึง รพช. ขนาดเตียง 60-120 เตียง ที่มีแพทย
เวชปฏิบัติ หรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว และแพทยเฉพาะทางสาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินารี
เวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญีแพทย) เปนบางสาขาเทาที่มีอยูปจจุบัน
4. โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับสงตอผูปวย (ระดับ M2) หมายถึง รพช. ขนาดเตียง 120 เตียงขึ้นไป
ที่มีแพทยเวชปฏิบัติ หรือแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว และแพทยเฉพาะทางครบทั้ง 6 สาขาหลัก
หนวยบริการตติยภูมิ หมายถึง สถานบริการระดับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย รวมทั้ง
โรงพยาบาลและศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานระดับสูง ดังนี้
1. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ระดับ M1)
เปนโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูปวยที่ตองการการรักษาที่ยุงยากซับซอน
ระดับเชี่ยวชาญ ประกอบดวย แพทยผูเชี่ยวชาญสาขาหลักทุกสาขาและสาขารองในบางสาขาที่จําเปน
กําหนดใหเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูปวยระดับกลาง
2. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ (ระดับ S)
เปนโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูปวยที่ตองการการรักษาที่ยุงยากซับซอน
ระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขายอยบางสาขา เปน
โรงพยาบาลรับสงตอผูปวยระดับมาตรฐาน โรงพยาบาลบางแหงอาจจัดภารกิจดานแพทยศาสตรศึกษา โดย
รวมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได
3. โรงพยาบาลศูนย (ระดับ A)
เปนโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูปวยที่ตองการการรักษาที่ยุงยากซับซอน
ระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง (Advance & sophisticate technology) มีภารกิจ
ดานแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย ประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง
และสาขายอยครบทุกสาขาตามความจําเปน กําหนดใหเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูปวยระดับสูง
4. ศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง (Excellence Center)
เปนหนวยที่จัดตั้งขึ้นภายในโรงพยาบาลตติยภูมิ เพื่อรองรับระบบสงตอผูปวยและเปนหลักประกัน
วาประชาชนในจังหวัดจะมีความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการพื้นฐาน
โดยในเบื้องตนมีการเนน
ความสําคัญใน 4 สาขา ไดแก สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
และสาขาทารกแรกเกิด โดยแตละสาขายังแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
3

ระดับ 1 มีขีดความสามารถขั้นสูง ครอบคลุมการรักษาผูปวยในสาขานั้นไดเกือบทั้งหมด ยกเวน
การการดูแลโดยโรงเรียนแพทยของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ระดับภาค หรือกลุมเขต
ระดับ 2 เนนรองรับการสงตอ แตมีขีดความสามารถรองจากระดับ 1
ระดับ 3 เนนการดูแลในจังหวัด ทําใหโรงพยาบาลประจําจังหวัด ทุกจังหวัดจะถูกพัฒนาขึ้นเปน
ระดับ 3
เครือขายบริการระดับจังหวัด (Provincial Health Service Network) หมายถึง เครือขายการ
ใหบริการ ที่สามารถรองรับการสงตอตามมาตรฐานระดับจังหวัดไดอยางสมบูรณ ประกอบดวย โรงพยาบาล
ทั่วไปที่อยูในระดับมาตรฐานเปนแมขาย และรับผิดชอบการจัดบริการของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และ
เครือขายบริการปฐมภูมิ (CUP)
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บทที่ 4 แนวทางการจัดระบบคุณภาพ
4.1 ขอกําหนดดานบริหาร
ขอที่
1.องคกรและการบริหาร
1 1.1 ) หองปฏิบัติการทางการแพทย (ซึ่งจะใชคําแทนวา หองปฏิบัติการ) ตองเปนหองปฏิบัติการนิติบุคคล หรือ
ตามพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการ มีการจัดการเพื่อมั่นใจวาบุคลากรมีความซื่อสัตย ทํางานโปรงใส ไม
เลือกปฏิบัติ มีการจัดทําหรือแสดงผังโครงสราง และการบริหารจัดการภายในฝาย งาน กลุมงาน
2 1.2) ผูอํานวยการ หรือ ผูบริหารหนวยงาน มีนโยบายคุณภาพ (ตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข) ประกาศโดยผูบริหาร นโยบายคุณภาพตองกําหนดจุดมุงหมายของระบบบริหารคุณภาพ
และวิธีการวัดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคระบบบริหารคุณภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
มีวิธีการนํานโยบายคุณภาพไปสูก ารปฏิบัติ และ มั่นใจวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีเพียงพอตอการใหบริการตาม
เกณฑอัตรากําลังคนของระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผูบริหารรับผิดชอบการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย มีนโยบายใหบุคลากรไดรบั การฝกอบรม และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
3 1.3) มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติในการรักษาความลับขอมูล และสิทธิของผูป วย
4 1.4) กําหนดวิธีการสื่อสารภายในหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับระบบบริหารคุณภาพ และสงเสริมใหมีความ
ตระหนักถึงความตองการของผูร ับบริการ แสดงหลักฐานการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ
5 1.5) มีนโยบายการดําเนินการเรื่องความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิ าร
2.ระบบบริหารคุณภาพ
6 2.1) หองปฏิบัติการตองจัดทําเอกสารขั้นตอนปฏิบัตติ างๆ ใหสอดคลองตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทาง
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข เอกสารดังกลาวจะตองมีการนําไปใชเพื่อการรักษาและพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพอยางตอเนื่อง และมีวธิ ปี องกันการเปลี่ยนแปลงโดยผูทไี่ มไดรับอนุญาตรวมทัง้ การทําใหเสียหาย
7 2.2) มีการจัดทําคูมือคุณภาพ ระบุนโยบายคุณภาพ ในคูมือคุณภาพ นโยบายคุณภาพ มีเนื้อหา สาระสําคัญ
ครอบคลุมการจัดการระบบบริหารคุณภาพ มีการสื่อสารสาระสําคัญไปยังบุคลากรทุกคนใหเขาใจและปฏิบัติตาม
นโยบายคุณภาพ
8 2.3) กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารและบุคลากรสําคัญในหองปฏิบตั ิการ เพื่อใหมั่นใจวามีการ
ดําเนินการทีส่ อดคลองตามมาตรฐาน ฉบับนี้
3.การควบคุมเอกสาร
9 3.1 มีการจัดทําเอกสารในระบบบริหารคุณภาพตรงตามที่ใชงานจริง มีการกําหนดรูปแบบ มีบญ
ั ชีรายชื่อเอกสาร
และระบบการควบคุมเอกสารคุณภาพ ตามโครงสรางเอกสารคุณภาพ และมีการทบทวนใหเปนปจจุบัน
10 3.2 บันทึกคุณภาพมีวิธีการจัดเก็บ วิธีการเขาถึง ระบุผูรบั ผิดชอบ ระยะเวลาการจัดเก็บ มีขั้นตอนปฏิบัติการ
ควบคุมและแกไขขอมูล
11 3.3 กรณีที่อนุญาตใหมีการแกไขเอกสารดวยลายมือตองกําหนดระยะเวลาที่จัดทําเอกสารฉบับใหม และกําหนดผู
ที่มีอํานาจในการแกไข รวมทั้งการบงชีผ้ ูแกไข/ วันที่แกไข
4.ขอตกลงกับผูรับบริการ
12 4.1) มีการทบทวนขอตกลงกับผูรับบริการ เพื่อกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ เพื่อใหมั่นใจวาหองปฏิบัติการ
มีศักยภาพและทรัพยากรเหมาะสม เพียงพอ มีการเลือกใชวิธีวิเคราะหที่เหมาะสม
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5.การตรวจสอบหองปฏิบตั ิการที่สงตรวจตอ
5.1) กรณีสงตรวจตอใหหองปฏิบัติการภายนอก มีระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและประเมินความสามารถของ
หองปฏิบัติการที่สงตรวจตอและจัดทําบัญชีรายชื่อไว
5.2) ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานของหองปฏิบัติการสงตรวจตอเปนระยะๆ เพื่อใหแนวาเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
5.3) กรณีสงตรวจตอใหหองปฏิบัติการภายนอกทดสอบ ใบรายงานผลการทดสอบตองระบุรายการทดสอบที่
ดําเนินการโดยหองปฏิบัติการทีร่ ับตรวจตอ มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการทดสอบ กอนสง
รายงานผลการทดสอบใหผูใชบริการโดยไมมีการแกไข และจัดทําสําเนาถูกตองเก็บไวที่หองปฏิบัติการ
6.วิธีจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ และใชบริการภายนอก
6.1 มีเกณฑการจัดซื้อ เกณฑการคัดเลือกผูขาย และประเมินผลน้ํายา วัสดุวทิ ยาศาสตร และผูขายที่มีผลตอ
คุณภาพการบริการ ใหมีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ
6.2 มีการตรวจสอบ การจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ น้ํายา วัสดุควบคุมคุณภาพ และวัสดุสอบเทียบ ซึ่งมีผลตอ
คุณภาพบริการ และตรวจรับตามเกณฑที่กําหนด
7.บริการที่ปรึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
7.1) กําหนดใหมีที่ปรึกษาทางวิชาการ มาใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริการที่ทาํ อยู มีรายงาน/
บันทึกขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากที่ปรึกษา
หมายเหตุ: ทีป่ รึกษาทางวิชาการ ไดแก นักเทคนิคการแพทย แพทยสาขาตางๆ และนักวิชาการ
7.2) กําหนดผูรบั ผิดชอบที่มีคุณวุฒิและความสามารถเหมาะสมในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
7.3) มีวิธีการสอบถามความคิดเห็น รับขอเสนอแนะ คนหาความตองการของผูใชบริการ เปนระยะ
8.ขอรองเรียนและการแกไข
8.1) หองปฏิบัติการจะตองมีขั้นตอนการจัดทําเอกสารสําหรับการจัดการขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะอื่นๆ ที่
ไดรับจากแพทย ผูปว ย พนักงานหองปฏิบัติการหรือฝายอื่นๆ บันทึกขอรองเรียนทั้งหมดตองมีรายละเอียดการ
วิเคราะหหาสาเหตุ และการปฏิบัติการแกไขเก็บเปนหลักฐาน
9.การควบคุมสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนด
9.1 มีการวิเคราะห คนหา ความเสี่ยง หรืออุบัติการณที่เกิดขึ้น ในหนวยงาน จากบันทึกอุบัติการณ เพื่อหา
แนวทางปองกันการเกิดซ้ํา
9.2 มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกับขอรองเรียนของผูใชบริการทดสอบ และมีปฏิบัติการแกไข มีการวิเคราะห
ความเสี่ยงหรืออุบัติการณ เพื่อดําเนินการแกไข และปองกันไมใหเกิดซ้ํา
9.3 มีแนวทางในการขอคําปรึกษา ในกรณีที่ไมมผี ูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาล จากผูท ี่มีคุณสมบัติ และความสามารถ
เหมาะสม ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ในกรณีมีความไมสอดคลองของผลการ
ทดสอบ
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10.ปฏิบัติการแกไข

10.1) มีวิธีปฏิบัติการแกไข
หองปฏิบัติการจะตองดําเนินการแกไขเพื่อขจัดสาเหตุสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนด วิธีการที่จะนํามาใชในการ
แกไขตองเหมาะสมกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาขอบกพรอง หรือสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนด
หองปฏิบัติการจะตองมีขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหมั่นวาการปฏิบัติการแกไขครอบคลุมการดําเนินการดังนี้:
- ทบทวนสิ่งทีไ่ มสอดคลองกับขอกําหนด
- วิเคราะห คนหาสาเหตุ สิ่งไมสอดคลองกับขอกําหนด
- ประเมินประสิทธิภาพการแกไขเพื่อใหแนใจวาสิ่งทีไ่ มสอดคลองกับขอกําหนดไมเกิดซ้ําอีก
- นําวิธีการแกไขไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาขอบกพรองหรือสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนด
- บันทึกผลของการปฏิบัติการแกไข
- มีการทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไข
11.การปองกัน
11.1) มีการทบทวนโอกาสเสีย่ งการเกิดสิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดและมีแผนการปองกันเพื่อลดโอกาสเสี่ยง
12.การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
12.1) หองปฏิบัติการตองปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพและการใหบริการอยางตอเนื่องและนํา
ขอมูลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ การปฏิบัติการแกไข การปองกันโอกาสเสีย่ ง นําขอมูลกระบวนการกอน
ระหวาง และหลังการทดสอบ มาเปนขอมูลสําหรับกําหนดแผนพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
13.การควบคุมบันทึก
13.1) หองปฏิบัติการตองมีขั้นตอนการจัดทําเอกสารสําหรับการบงชี้ การเก็บรวบรวม จัดทําดัชนี การเขาถึง
ระยะเวลาการเก็บ การแกไขและการทําลายอยางปลอดภัยทัง้ บันทึกเอกสารดานคุณภาพและวิชาการ บันทึกทั้ง
ดานคุณภาพและดานวิชาการตองจัดทําเพื่อใชในการบันทึกประสิทธิภาพการทํางานแตละกิจกรรมที่มีผลตอ
คุณภาพของการทดสอบ
14.การตรวจติดตามภายใน
14.1) มีแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ ตามขอกําหนดในมาตรฐานหองปฏิบัติการทาง
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข อยางนอยปละ 1 ครั้ง ระบุชอื่ ผูตรวจติดตาม กําหนดกิจกรรมที่ตรวจติดตาม
และกําหนดวันตรวจติดตาม รวมทั้งกําหนดเวลาในการแกไขหลังการตรวจติดตาม
14.2) ผูตรวจติดตามภายในผานการฝกอบรมความรูและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน มีบนั ทึกการอบรมเก็บ
เปนหลักฐาน
14.3) ผูตรวจติดตามภายใน ไมเปนผูรบั ผิดชอบในพืน้ ที่ หรือกิจกรรมที่จะตรวจติดตาม
14.4) มีบันทึก หรือรายงานผลการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในที่กําหนดไว อยางนอยปละ 1 ครั้ง
และสงบันทึกหรือรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ใหหองปฏิบัติการทีรับการตรวจติดตามทราบเพื่อ
การปฏิบัติการแกไขและระบุโอกาสพัฒนาปรับปรุง
14.5) การแกไขสิ่งที่พบจากการตรวจติดตามภายใน ตองเปนไปตามระยะเวลาที่หองปฏิบตั ิการกําหนดไว
14.6) มีการตรวจติดตามคุณภาพโดยองคกรภายนอก ซึ่งตองมีปฏิบัติการแกไขและการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา
15.การทบทวนการบริหาร
15.1) ผูบริหารหองปฏิบัติการตองทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพตามชวงเวลาที่วางแผนไว เพื่อใหแนใจวาการ
บริหารคุณภาพมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการดูแลผูป วย
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15.2) ขอมูลที่นําเขาสูการทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพตองรวมถึงขอมูลจากผลของการประเมินกิจกรรม
อยางนอยดังตอไปนี้:
- ทบทวนคํารองขอและความเหมาะสมของวิธีการทดสอบและขอกําหนดของชนิดตัวอยาง
- การประเมินขอมูลยอนกลับของผูใชบริการ
- ขอเสนอแนะจากบุคลากรในหองปฏิบัติการ
- การตรวจติดตามภายใน
- การบริหารความเสี่ยง
- ตัวชี้วัด วัตถุประสงคระบบบริหารคุณภาพ
- ทบทวนผลการตรวจประเมินโดยองคกรภายนอก
- ผลการเขารวมโปรแกรมการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัตกิ าร (PT/ EQA)
- การติดตามการแกไขขอรองเรียน
- ขอมูลจากการประเมินผูขาย
- การบงชี้และการควบคุมสิ่งทีไ่ มสอดคลองกับขอกําหนด
- ผลการปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมทั้งสถานะปจจุบนั ของการปฏิบัติการแกไข และการดําเนินการปองกัน
- ติดตามมาตรการจากการประชุมทบทวนการบริหารครั้งที่ผานมา
- การเปลี่ยนแปลงปริมาณและขอบเขตของงาน การเปลี่ยนแปลงบุคลากร และสถานทีท่ ี่อาจมีผลตอระบบบริหาร
คุณภาพ
- ขอเสนอแนะการปรับปรุงรวมทั้งขอกําหนดดานวิชาการ

4.2 ขอกําหนดดานวิชาการ
ขอที่
16. บุคลากร
37 16.1 หองปฏิบัติการ ตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และหัวหนา
หองปฏิบัติการมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย มีคุณวุฒติ ามที่กําหนด มีความรูความชํานาญ และมี
ประสบการณทั้งดานทฤษฎี และวิธีปฏิบตั ิ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีเพียงพอตอการใหบริการตามเกณฑอัตรากําลังคนของระบบบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรไดรบั การฝกอบรมที่เหมาะสมในการปฏิบัตงิ านและ (ระบุ) มีการประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
บันทึกบุคลากร ประกอบดวย ประวัติการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ หนาที่รบั ผิดชอบ ประสบการณ ผล
การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (competency) และผลการปฏิบัติงาน (performance) การรับวัคซีน
ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ผลการตรวจสุขภาพ
มีการกําหนดใหนักเทคนิคการแพทยภายในหนวยงานผูที่มีความรู และประสบการณ ทั้งดานทฤษฎีและ
วิธีปฏิบัติ เปนผูใหคําแนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับผลการตรวจแกผูรับบริการในหนวยงาน
มีการกําหนดที่ปรึกษาหองปฏิบตั ิการดานวิชาการ จากภายนอกหนวยงาน หรือภายในเครือขาย ตาม
ความจําเปน และมีบันทึกการรับคําปรึกษา
38 16.2 คุณสมบัติ
หองปฏิบัติการตองระบุคุณสมบัติสําหรับบุคลากรแตละตําแหนง คุณสมบัติดงั กลาวแสดงใหเห็นถึงการศึกษาที่
เหมาะสม การฝกอบรม ประสบการณและทักษะที่จําเปนเหมาะสมกับงาน
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16.3 การฝกอบรม
หองปฏิบัติการตองจัดใหมีการฝกอบรมสําหรับพนักงานทุกคนซึง่ รวมถึงเรื่องตอไปนี้:
- ระบบบริหารคุณภาพ
- กระบวนการทํางานและขั้นตอนที่มอบหมายใหทํา
- การใชงานระบบสารสนเทศทางหองปฏิบัติการ
- การปองกันหรือการควบคุมผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งเหตุการณที่ไมพึงประสงค
- จริยธรรม
- การรักษาความลับ ขอมูลผูปวย
โดยบุคลากรที่อยูระหวางการฝกอบรม มีวิธีการทบทวนประสิทธิผลของโปรแกรมการฝกอบรมเปนระยะๆ
16.4 การประเมินความสามารถ
หองปฏิบัติการตองประเมินความสามารถของบุคลากรแตละคนในงานที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานดานบริหารและ
ดานวิชาการใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด มีการประเมินความสามารถบุคลากรตามชวงเวลากําหนด และมีการ
อบรมหรือประเมินซ้ําตามความจําเปน
16.5 ประวัติบุคลากร
หองปฏิบัติการมีการเก็บประวัตกิ ารศึกษา ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การฝกอบรม ประสบการณ และเก็บบันทึก
การประเมินผลความสามารถของบุคลากรทั้งหมดเปนหลักฐาน บันทึกดังกลาวจะตองพรอมที่จะใหบุคลากรที่
เกี่ยวของตรวจสอบได
17. สถานที่และสภาพแวดลอม
17.1 สถานที่
มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอ โดยคํานึงถึงเรื่องการปนเปอน ประโยชนการใชงาน คุณภาพและความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ ดังนี้
หมายเหตุ : พื้นที่แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สถานที่จดั เก็บตัวอยางสงตรวจ พืน้ ทีป่ ฏิบัติการเตรียมตัวอยาง และ
การทดสอบ และสวนที่พักของผูที่มากับผูปวย บุคลากรที่ทําการทดสอบ บุคลากรที่ทํางาน ธุรการ หรือเอกสาร
17.1.1. สถานที่จัดเก็บตัวอยางสงตรวจ
บริเวณเจาะเก็บตัวอยางควรเปนสัดสวน แยกออกจากหองปฏิบัติการ มีความเปนสวนตัว และมีความ
ปลอดภัยตอผูรับบริการ
บริเวณเจาะเก็บเลือดจากผูบ ริจาคเลือด ควรแยกออกจากหองปฏิบัติการ มีอุปกรณที่เพียงพอ สะดวก
และปลอดภัย ตอผูบ ริจาค รวมทั้งมีชุดปฐมพยาบาล ตามมาตรฐานศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สถานทีเ่ ก็บเสมหะ ควรเปนสถานที่ที่แยกออกจากหองปฏิบัติการ มีอางลางมือ สบูหรือน้ํายาฆาเชื้อ และ
ถังขยะติดเชื้อ หรือมีระบบความปลอดภัยปองกันการแพรกระจายเชื้อ
หองน้ําที่เก็บปสสาวะของผูรับบริการ ตองมีความสะอาด สะดวก และแยกหองน้ําหญิง-ชาย และผูพ ิการ
17.1.2. พื้นที่ปฏิบัติการเตรียมตัวอยาง และการทดสอบ
มีการควบคุมการเขาออก เพื่อปองกันการเขาถึงโดยผูที่ไมไดรบั มอบหมาย/อนุญาต มีการแยกพื้นที่
ปฏิบัติงานทีไ่ มสามารถอยูรวมกันได เพื่อปองกันการปนเปอน (Cross Contamination)
มีการแยกตูเย็นเก็บตัวอยางสงตรวจ และน้าํ ยาที่ใชทดสอบ หากจําเปนตองเก็บในตูเย็นเดียวกัน ใหแยก
ชั้นใหชัดเจน โดยจัดเก็บน้าํ ยาและสารเคมีไวดานบน
การใหบริการทดสอบนอกเหนือจากหองปฏิบัติการหลัก การทดสอบณ.จุดดูแลผูป วย (POCT) ซึ่งอยู
ภายใตการบริหารของหองปฏิบัติการ
ควรจัดวางเครื่องมือที่มีผลกระทบตอกัน แยกออกจากกัน
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17.1.3 สวนที่พักบุคลากร พื้นที่รับประทานอาหาร งานธุรการ หรือเอกสาร จัดแยกออกจากพื้นที่
ปฏิบัติการชัดเจน
17.2 สภาวะแวดลอมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
- มีแสงสวางเพียงพอ
- มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อและอันตรายจากสารเคมี โดยเฉพาะในเขต
พื้นที่เสี่ยง
- มีการดูแลพื้นที่ปฏิบตั ิงานใหสะอาด สะดวก ตามหลักวิชาการ
- มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ของหองปฏิบัติการ
- มีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิของตูเย็นเก็บตัวอยาง เลือดผูบริจาคโลหิต น้าํ ยา สารควบคุมคุณภาพ และ
ตูอบเพาะเชื้อ
- มีระบบไฟฟาสํารองสําหรับเครื่องมือที่มีความสําคัญ และตูเย็นเก็บเลือดผูบริจาค ซึ่งสามารถสํารองไฟได
เพียงพอตลอดการทํางาน
18. เครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร
18.1 เครื่องมือ
หองปฏิบัติการตองมีขั้นตอนการเลือกซื้อและการจัดการเครื่องมือ โดยตองมั่นใจวามีการดําเนินการดังนี้:
- มีเครื่องมือหลักที่จําเปน และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- มีบันทึกทะเบียนประวัติเครื่องมือที่สําคัญ และกําหนดผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องมือ
- มีการตรวจสอบความพรอมใชงานของเครื่องมือ
- มีคูมือวิธีการใชเครื่องมือ
- มีการบํารุงรักษา และการสอบเทียบ เครื่องมือหลักที่มีผลกระทบตอคุณภาพ
- มีแผนรองรับ กรณีเครื่องมือหลักชํารุด ใชงานไมได หรือมีกรณีฉุกเฉิน
18.2 วัสดุวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการตองมีขั้นตอนในการรับ การจัดเก็บ การตรวจสอบ และการจัดการน้าํ ยา และวัสดุวิทยาศาสตร
เพื่อใหมั่นใจวามีการดําเนินการดังนี้:
- มีการจัดเก็บ น้ํายา วัสดุวทิ ยาศาสตรในสภาวะที่เหมาะสม
- มีระบบควบคุมวัสดุวิทยาศาสตร คงคลัง พรอมดวยบันทึกที่เหมาะสม
- มีฉลากชี้บง วันที่ไดรับ วันที่เปดใช วันที่หมดอายุน้ํายาที่ใช และสารควบคุมคุณภาพ
19. กระบวนการกอนการทดสอบ
19.1 หองปฏิบัติการตองมีเอกสารขั้นตอนและขอมูลสําหรับกิจกรรมกอนการทดสอบเพื่อใหแนใจวาผลการ
ทดสอบถูกตอง ดังนี้:
- ขอมูลสําหรับผูปวยและผูนาํ ขอมูลไปใช
- ขอมูลแบบคําขอ
- การเก็บและการจัดการตัวอยางเริ่มตน
- คําแนะนําสําหรับการเก็บตัวอยาง
หองปฏิบัติการตองมีการจัดการกอนการทดสอบ การเตรียมความพรอมและการเก็บรักษาตัวอยาง เพื่อปองกัน
การเสื่อมสภาพและการสูญหาย
นอกจากนีห้ องปฏิบัติการตองคํานึงถึงขอจํากัดเรื่องเวลา กรณีมกี ารรองขอใหมีการทดสอบเพิ่มเติมตอไป
20. กระบวนการทดสอบ
20.1 หองปฏิบัติการจะตองเลือกวิธีการทดสอบที่เปนมาตรฐาน หรือวิธีที่มีการทดสอบความถูกตองของวิธี ตาม
วัตถุประสงคของการใชงาน โดยตองบันทึกรายชื่อบุคลากรที่ดาํ เนินการทดสอบความถูกตองของวิธีและ
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หองปฏิบัติการตองมีการทวนสอบขั้นตอนการทดสอบ เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามวัตถุประสงคการใชงาน
หองปฏิบัติการตองทดสอบความถูกตองของวิธี กรณีวิธีทดสอบไดมาจากแหลงตอไปนี:้
- วิธีที่ไมเปนวิธีมาตรฐาน
- วิธีทีออกแบบหรือพัฒนาใชงานเองโดยหองปฏิบัติการ
- วิธีมาตรฐานที่ถูกนํามาใชนอกขอบเขตวัตถุประสงคการใชงาน
- วิธีที่ผานการทดสอบความถูกตองแลวแตมีการแกไขในภายหลัง จะตองทําการทดสอบความถูกตองเพิ่มเติม
ใหครอบคลุมขอบขายที่มีการเปลี่ยนแปลงและตองมีบนั ทึกผลการทดสอบความถูกตองดังกลาวเปนหลักฐาน เพื่อ
แสดงวาเปนไปตามวัตถุประสงคการใชงาน
21. การประกันคุณภาพ
หองปฏิบัติการตองทําใหมั่นใจในคุณภาพของการทดสอบโดยการดําเนินการทดสอบภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว ทัง้
กระบวนการกอน หรือหลังการตรวจสอบ
21.1 การควบคุมคุณภาพภายใน มีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ทวนสอบความถูกตองของผลการควบคุมคุณภาพ
ภายในตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว หองปฏิบัติการตองใชวัสดุควบคุมคุณภาพที่ตอบสนองตอระบบการทดสอบ
ในลักษณะที่ใกลเคียงกับตัวอยางผูปวยมากที่สุด วัสดุควบคุมคุณภาพตองไดรับการตรวจสอบเปนระยะๆ
21.2 การเปรียบเทียบผลทดสอบระหวางหองปฏิบตั ิการ หองปฏิบัติการตองเขารวมโปรแกรมการเปรียบเทียบ
ผลทดสอบระหวางหองปฏิบัติการ หรือโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหกับหนวยงานภายนอก
ตามความเหมาะสม หองปฏิบัตกิ ารตองตรวจสอบผลการเขารวมโปรแกรมดังกลาว กรณีผลไมผานเกณฑตองมี
การวิเคราะหหาสาเหตุและการแกไข
22. กระบวนการหลังการทดสอบ
หองปฏิบัติการตองมีขั้นตอนเพือ่ ใหแนใจวามีผูไดรับการมอบหมายใหทบทวนผลของการทดสอบกอนที่จะรายงาน
ผลใหผูใชบริการ มีการจัดเก็บ เก็บรักษา และการกําจัดตัวอยางทางคลินิก รวมถึงการบงชี้การเก็บรวบรวม การ
จัดทําดัชนี การเขาถึงการเก็บรักษาและความปลอดภัยของตัวอยางทางคลินิก หองปฏิบัติการตองกําหนด
ระยะเวลาเก็บรักษาตัวอยางทางคลินิกที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวอยางการทดสอบ และสอดคลองตามขอ
กําหนดการจัดเก็บ
23. การรายงานผลการทดสอบ
23.1 ความเฉพาะเจาะจงของรายงานผลการทดสอบ
หองปฏิบัติการตองมั่นใจวารายงานผลการทดสอบมีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ
ผูใชบริการ โดยตองมีเนื้อหาดังนี้
- ความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพตัวอยางที่อาจสงผลตอความถูกตองของผลการทดสอบ
- ความเห็นเรื่องความเหมาะสมของตัวอยางเกณฑการยอมรับหรือปฏิเสธตัวอยาง
- ผลวิกฤติ หากสามารถระบุได
- ความเห็นเกี่ยวกับการแปลผล หากระบุได ซึ่งอาจรวมถึงการทวนสอบการแปลผลการรายงานโดยอัตโนมัติ และ
รายงานฉบับสุดทาย
เนื้อหารายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบตองมีองคประกอบอยางนอยดังนี้:
- มีรายละเอียดการทดสอบที่ชัดเจน ไมคลุมเครือ ระบุวิธีหรือขั้นตอนการทดสอบตามความเหมาะสม
- การบงชี้หองปฏิบัติการที่ออกรายงาน
- การระบุรายการทดสอบที่ดาํ เนินการโดยหองปฏิบัติการรับตรวจตอ
- การบงชีผ้ ูปวยและ สถานทีผ่ ูปว ยในแตละหนา
- ระบุชื่อหรือการบงชี้อื่นๆ ของผูรองขอและรายละเอียดการติดตอโดยผูรองขอ
- วันที่ที่เก็บตัวอยางเริ่มตน (และเวลา หากมีขอมูลรวมทั้งความเกี่ยวของกับการดูแลผูปวย)
11

- ประเภทของตัวอยางเริ่มตน
- ขั้นตอนการทดสอบตามความเหมาะสม
- ผลการทดสอบใหรายงานเปนหนวยวัดในระดับสากล หนวยทีส่ อบกลับไปยังหนวยวัดในระดับสากลหรือหนวย
อื่นๆ ที่ใชงานได
- ชวงอางอิงทางชีวภาพ คาการตัดสินใจทางคลินิก หรือแผนภาพ กราฟอานคาทีส่ นับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก
24. การออกรายงานผลการทดสอบ
53 24.1 หองปฏิบัติการมีวิธีปฏิบัตสิ ําหรับการออกรายงานผลการทดสอบ รวมถึงระบุผูที่มีอํานาจในการออกรายงาน
ผลการทดสอบและผูที่รับรายงานผลการทดสอบ มีขั้นตอนปฏิบตั ิ เพื่อใหแนใจวาเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้:
- ระบุขอความในใบรายงานผลเมื่อคุณภาพของตัวอยางริ่มตนทีไ่ ดรับไมเหมาะสมสําหรับการทดสอบหรืออาจจะ
สงผลตอคุณภาพผลการทดสอบ
- ระบุในใบรายงานผลเมื่อผลการทดสอบมีคาอยูในชวงวิกฤติหรือคาเตือน
- ผลการทดสอบชัดเจนเขาใจงาย ไมมีขอผิดพลาดในการถายโอนขอมูลไปยังผูมีอํานาจในการรับและนําขอมูลไปใช
- เมื่อมีการสงรายงานผลฉบับเบื้องตน ตองจัดทํารายงานฉบับทางการสงใหผูรองขอ
- มีกระบวนการเพื่อใหมั่นใจวาการแจงผลทางโทรศัพท หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะสงไปยังผูมีอํานาจรับผล
เทานั้น การแจงผลดวยวาจา มีการจัดทํารายงานฉบับทางการซึ่งในรายงานตองมีบันทึกการรายงานผลดวยวาจาทุก
ครั้ง
25. การจัดการขอมูลทางหองปฏิบัติการ
54 25.1 หองปฏิบัติการตองมีวิธีการจัดการการเขาถึงขอมูลและขอมูลที่จําเปนในการใหบริการที่ตรงตามความความ
ตองการและขอกําหนดของผูใชบริการ หองปฏิบัติการจะตองมีขั้นตอนการจัดทําเอกสารเพื่อใหแนใจวามีการรักษา
ความลับของขอมูลผูป วยตลอดเวลา
26. ความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ
55 หองปฏิบัติการตองปฏิบัตติ ามขอกําหนดดานความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 15190 โดยตองมีการแบบ
ตรวจติดตามที่เหมาะสมเพื่อแสดงใหเห็นวา มีการดําเนินการทีส่ อดคลองตามมาตรฐานสากล ISO 15190 และ
มาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิการแพทย
หมายเหตุ: ความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการตองคํานึงถึงในเรื่องตอไปนี้:
- มีการจดแจงการครอบครองเชื้อโรค และพิษจากสัตว ตาม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว
- มีระบบปองกันไฟฟารั่ว หรือมีการติดตั้งสายดิน
- มีระบบปองกันอัคคีภัย
- มีวิธีการจัดเก็บ และทําลายสารอันตราย
- มีแนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ เพื่อปองกันการติดเชื้อ บุคคลากรผูป ฏิบัติงาน มีการใช
เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล ที่เหมาะสม มีแนวทางในการกําจัดของเสียจากการตรวจ ที่ไดมาตรฐาน
- บุคลากรตองปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่อง ความปลอดภัย และวิธีการเก็บการกําจัดของเสียจากสารเคมี และเชื้อ
อันตราย
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บทที่ 5 แนวทางการกํากับ การติดตาม และประเมินผล
การกํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล ระบบประกั น คุ ณ ภาพห องปฏิบั ติ ก ารทางการแพทย จะ
สอดคลองกับการดําเนินการตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะหหาสวนที่ยังไมครบถวน
(Gap) จากบทที่ 4 แนวทางการจัดระบบคุณภาพ นํามาสรุปผล เพื่อใชในการพัฒนาในโอกาสตอไป รวมทั้ง
ใชสําหรับผูนิเทศ ติดตามประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่เปนที่ยอมรับตามหลักวิชาการใน
แนวทางเดียวกัน
ดั งนั้ น แบบตรวจติ ดตามและประเมิน ผล (Checklist) ตอไปนี้ จึ งใชในการประเมิน ตนเอง
วิเคราะห สังเคราะหขอมูล สรุป เพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย
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แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)

แผนที่ 1

ตามเกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข

(โปรดทําเครื่องหมาย ในชองที่เลือก และ/หรือเติมขอความใหครบถวน)
ขอมูลสถานบริการ
ขอมูลหองปฏิบัติการ
ชื่อโรงพยาบาล
( ) เปนหองปฏิบัติการรวมหองเดียว
จํานวนเตียง
( ) เปนหองปฏิบัติการแยกงานรายสาขา .............. สาขา
เขตบริการที่ / จังหวัด
( ) ใหบริการ Excellence center ใน รพ. ......... สาขา
ระดับโรงพยาบาล F3 F2 F1 M2 M1 S A ระบุสาขา...............................................................................
หรืออื่นๆ (ระบุ) ................................................................. ( ) ใหบริการรับสงตอสําหรับการตรวจทางหองปฏิบตั ิการ
สังกัด ( ) สป. ( ) กรม .......................................... ( ) ใหบริการรับสงตอ ตรวจทางหองปฏิบัติการ
ขอมูลใชตรวจติดตามและประเมินผล
ชื่อหัวหนาหองปฏิบัติการ
ตําแหนง
ชื่อผูตอบขอมูล
ตําแหนง
วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่ตอบขอมูล
1. โครงสรางกลุมงานเทคนิคการแพทย
( ) หองปฏิบัติการเปนแบบ 2 ลักษณะ คือ มีทังแบบแยกสาขา
( ) หองปฏิบัติการแบบรวม ประกอบดวย สาขางานที่
งานเฉพาะ และแบบรวมหลายงานอยูในหองเดียว งานใดที่
เปดใหบริการดังนี.้
แยกหองเฉพาะ ใหใสอักษร “ย” ในวงเล็บ ( ) งานใดที่ รวมอยู
ในหองเดียวกัน ใหโยงเสนเขาหากัน โดยมีสาขางานที่เปด
1. ( ) งานหองปฏิบัติการสําหรับผูปวยนอก
ให
บริการ ดังนี้. (โปรดระบุ)
2. ( ) โลหิตวิทยา
3. ( ) จุลทรรศนศาสตรคลินิก
1. ( ) งานหองปฏิบัติการสําหรับผูปวยนอก
4. ( ) เคมีคลินิก
5. ( ) ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
2. ( ) โลหิตวิทยา
3. ( ) จุลทรรศนศาสตรคลินิก
6. ( ) จุลชีววิทยาคลินิก 7. ( ) ธนาคารเลือด
4. ( ) เคมีคลินิก
5. ( ) ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
6. ( ) จุลชีววิทยาคลินิก 7. ( ) ธนาคารเลือด
( ) หองปฏิบัติการแบบแยกหองเดี่ยวตามสาขาเฉพาะมีดังนี้
1. ( ) งานหองปฏิบัติการสําหรับผูปวยนอก 2. ( ) งานโลหิตวิทยา
3. ( ) งานจุลทรรศนศาสตรคลินิก
4. ( ) งานเคมีคลินิก
5. ( ) งานภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 6. ( ) งานจุลชีววิทยาคลินิก
7. ( ) งานธนาคารเลือด
8. ( ) งานอณูชีววิทยา
9. ( ) งานเทคนิคการแพทยชุมชน
10. ( ) งานเทคโนโลยีการเจริญพันธุ
11. ( ) งานมนุษยพันธุศาสตร 12. ( ) งานนิติวิทยาศาสตร
13. ( ) งานบริหารและจัดการระบบคุณภาพ 14. ( ) งานตรวจพิเศษ ระบุ .........................
หมายเหตุ หองปฏิบัติการแบบแยก ที่มีสาขานอกเหนือจากทีร่ ะบุขางตน ใหระบุ ........................................................
หรือชื่อหองปฏิบัติการที่เรียกชื่อไมตรงกับสาขาที่ระบุไวขางตน ใหระบุ ..........................................................................
2. บุคลากร
นักเทคนิคการแพทย ขาราชการ ............................... คน นักเทคนิคการแพทย พนักงานราชการ ................... คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจาง (เงินบํารุง) ....... คน
ลูกจางเงินโครงการอื่นๆ ........................................... คน
นักวิทยาศาสตรการแพทย (ธนาคารเลือด) .................. คน นักวิทยาศาสตรการแพทย ขาราชการ ...................... คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจาง (เงินบํารุง) ....... คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจาง (เงินบํารุง) ...... คน
เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ....................... คน เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจาง (เงินบํารุง) ................................ คน
พนักงานหองปฏิบัติการ ลูกจางประจํา .................... คน
พนักงานหองปฏิบัติการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจาง
(เงินบํารุง) .................................................... คน
แมบาน-คนงาน ...................คน ลูกจางประจํา /เงินบํารุง
อื่นๆ ....... คน (ระบุ) ..............................................
14

แผนที่ 2

3. สถานที่ และสภาวะแวดลอม
( ) เพียงพอ ไดมาตรฐาน ( ) เพียงพอ ไมไดมาตรฐาน คือ .............................
( ) ไมเพียงพอ คือ .......................................
4. เครื่องมือ และระบบสารสนเทศในหองปฏิบัติการ

4.1 เครื่องมือ
( ) เพียงพอ ไดมาตรฐาน ( ) เพียงพอ ไมไดมาตรฐาน คือ .................................................
( ) ไมเพียงพอ คือ ...............................................................................................
4.2 ระบบสารสนเทศ (อาจเลือกคําตอบตอบไมมากกวา 1 ขอ)
( ) ยังไมมีระบบ LIS. ใชในหองปฏิบัติการ ( ) ใชระบบ LIS. ในการสงผลและพิมพใบรายงานผล
( ) ระบบ LIS. มีการเชื่อมตอกับระบบ HIS ( ) ใชระบบ HIS. ในการพิมพผลวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
( ) อื่นๆ ใหระบุ ..........................................................................................................................
5. สถานะการไดรับรองระบบคุณภาพ
( ) ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ และอยูระหวางการรับรอง(ไมหมดอายุ) คือ ระบบ/มาตรฐาน .........................
( ) เคยไดรับการรับรองระบบคุณภาพ แตพนกําหนดการรับรอง(หมดอายุแลว) คือ ระบบ/มาตรฐาน ......................
( ) อยูระหวางเตรียมการขอรับการรับรองระบบคุณภาพ คือ ระบบ/มาตรฐาน ............................................
( ) มีระบบคุณภาพ ที่ไดรบั การรับรองมากกวา 1 ระบบ คือ .........................................................................
สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย
(โปรดดําเนินการตรวจประเมิน และ ระบุคะแนบ ตามความเปนจริง และนําคาคะแนน (ข) ที่ประเมินได คูณ กับ น้ําหนัก (ก) ใส
ในชอง ผลคะแนน (ค) ใหครบถวนทุกขอ)
คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)
ขอที่
ไมมี
น้ําหนัก มีครบ มีบางสวน
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

:: หัวขอที่ 1 องคกรและบริหาร (Organization)
1

2

1.1 เปนหองปฏิบัติการทางการแพทยที่
ดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย มีการบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ โดยการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนใหเปนไปตามขอกําหนดของระบบ
คุณภาพหองปฏิบัติการ มีการจัดทําหรือแสดงผัง
โครงสราง และการบริหารจัดการภายในองค
1.2 ผูบริหาร รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
คุณภาพในคูมือคุณภาพตามมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางการแพทย โดยกําหนดอํานาจ
หนาที่ และมีการบริหารและงบประมาณ เพื่อให
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจาํ นวนเพียงพอตอการ
ใหบริการตามเกณฑอัตรากําลังคนของระบบ
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
หองปฏิบัติการทางการแพทย
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สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)

ขอที่

3

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ

1.3 มีการกําหนดความรับผิดชอบ หนาที่ ของ
บุคลากรในองคกร และมีนโยบายใหบุคลากร
ไดรับการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง
4 1.4 มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติในการปองกัน
ขอมูลที่เปนความลับ รักษาความลับขอมูล และ
สิทธิของผูปวย
5 1.5 มีนโยบายการดําเนินการเรื่อง ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการ
:: หัวขอที่ 2 สถานที่ และสภาวะแวดลอม
6

7

8

9

2.1 สถานที่

มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอตอการดําเนินงาน
มีการออกแบบใหมีความสะดวกและปลอดภัยตอ
การทํางานโดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สถานที่จดั เก็บตัวอยางสงตรวจ พื้นที่ปฏิบัติการ
เตรียมตัวอยาง และการทดสอบ และสวนที่พัก
บุคลากร งานธุรการ หรือเอกสาร โดยคํานึงถึง
เรื่องการปนเปอน ประโยชนการใชงาน คุณภาพ
และความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการ ดังนี้
2.1.1 สถานที่จัดเก็บตัวอยางสงตรวจ
บริเวณเจาะเก็บตัวอยางควรเปนสัดสวน แยก
ออกจากหองปฏิบัติการ และมีความปลอดภัยตอ
ผูรับบริการ โดยคํานึงถึงความสะดวกตอผูปวยที่
พิการ และมีความเปนสวนตัวของผูปวย
บริเวณเจาะเก็บเลือดจากผูบ ริจาคเลือด ควร
แยกออกจากหองปฏิบัติการ มีอุปกรณที่เพียงพอ
สะดวก และปลอดภัย ตอผูบ ริจาค รวมทั้งมีชุด
ปฐมพยาบาล ตามมาตรฐานศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ
สถานที่เก็บเสมหะ ควรเปนสถานทีท่ ี่แยก
ออกจากหองปฏิบัติการ มีอางลางมือ สบูหรือ
น้ํายาฆาเชื้อ และถังขยะติดเชื้อ หรือมีระบบ
ความปลอดภัยปองกันการแพรกระจายเชื้อ
หองน้ําที่เก็บปสสาวะของผูรบั บริการ ตองมี
ความสะอาด สะดวก และแยกหองน้ําหญิง-ชาย
และผูพิการ
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แผนที่ 3

คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)
ไมมี
น้ําหนัก มีครบ มีบางสวน
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

1
1
1

1

2

2

1

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)

ขอที่
10

11

12

13
14

15
16

17
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2.1.2 พื้นที่ปฏิบัติการเตรียมตัวอยาง และการ
ทดสอบ
มีการควบคุมการเขาออก เพื่อปองกันการ
เขาถึง โดยผูทไี่ มไดรับมอบหมาย/อนุญาต
มีการแยกพื้นที่ปฏิบตั ิงานทีไ่ มสามารถอยูรวมกัน
ได เพื่อปองกันการปนเปอน
(Cross contamination)
มีการแยกตูเย็นเก็บตัวอยางสงตรวจ และ
น้ํายาที่ใชทดสอบ หากจําเปนตองเก็บในตูเย็น
เดียวกัน ตองแยกชั้นใหชัดเจน โดยจัดเก็บน้าํ ยา
และสารเคมีไวดา นบน
การใหบริการทดสอบนอกเหนือจาก
หองปฏิบัติการหลัก เชน การทดสอบ ณ.จุดดูแล
ผูปวย (POCT: Point Of Care Testing) อยู
ภายใตการบริหารของหองปฏิบัติการ
ควรจัดวางเครื่องมือที่มีผลกระทบตอกัน
แยกออกจากกัน
2.1.3 สวนที่พักบุคลากร พื้นที่รับประทาน
อาหาร งานธุรการ หรือเอกสาร
มีการแยกพื้นที่เปนสัดสวน ออกจากพื้นที่
ปฏิบัติการชัดเจน เชน ที่พักบุคลากร พื้นที่
รับประทานอาหาร งานธุรการ หรือที่เก็บ
เอกสาร เปนตน
2.2 สภาวะแวดลอมเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน
มีแสงสวางเพียงพอ
มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม เพื่อปองกัน
การแพรกระจายเชื้อและอันตรายจากสารเคมี
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เสี่ยง เชน พัดลมดูดอากาศ,
ตูดูดควัน (Fume hood) และตูป ราศจากเชื้อ
(Biological safety cabinet class II)
มีการดูแล พื้นทีป่ ฏิบัติงานใหสะอาด สะดวก
ตามหลักวิชาการ
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แผนที่ 4

คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
ไมมี
(ค)
น้ําหนัก มีครบ มีบางสวน
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

1

1

1

1
1

1
1

1

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)

ลําดับ
18
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มีการบันทึกสภาวะแวดลอมที่มีผลตอคุณภาพ
การทดสอบ เชน ควบคุมอุณหภูมิและความชืน้
ของหองปฏิบัติการ
19
มีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิของตูเย็น
เก็บตัวอยาง เลือดผูบริจาคโลหิต น้ํายา สาร
ควบคุมคุณภาพ และตูอบเพาะเชื้อ
20
มีระบบไฟฟาสํารองสําหรับเครื่องมือที่มี
ความสําคัญ และตูเย็นเก็บเลือดผูบริจาค ซึ่ง
สามารถสํารองไฟไดเพียงพอตลอดการทํางาน
:: หัวขอที่ 3 เอกสารคุณภาพ และการควบคุม
21
ดําเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการจัดทํา
เอกสารคุณภาพ มีบัญชีรายชื่อเอกสารและ
ทบทวนใหเปนปจจุบัน
22
มีวิธีจัดเก็บ วิธีการเขาถึง กําหนดผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาการจัดเก็บ บันทึกคุณภาพทั้งระบบ
เอกสาร และระบบอิเลคทรอนิกส เชน บันทึก
ครุภัณฑ เครื่องมือหลักที่ใชงาน รวมถึงครุภัณฑที่
ยืมหรือเชาจากหนวยงานอื่นมาใช ความเสียหาย
บกพรอง การดัดแปลง การซอมบํารุง สําเนา
รายงานผล ทะเบียนผล รายการสั่งซื้อน้ํายา
สารเคมี บันทึกอุบัติการณ บันทึกผลการควบคุม
ระบบคุณภาพภายใน (Internal quality
control, IQC) และการประเมินคุณภาพจาก
องคกรภายนอก (External quality assessment
schemes, EQAS)
23
มีแนวทางปฏิบัติในการเขาถึง และแกไขขอมูล
ในระบบเอกสารและอิเลคทรอนิกส
:: หัวขอที่ 4 บุคลากร
24
หองปฏิบัติการตองมีผูปฏิบตั ิงานที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
หัวหนาหองปฏิบัติการมีใบประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย มีความรู ความชํานาญ และมี
ประสบการณทั้งดานทฤษฎี และวิธีปฏิบตั ิ
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แผนที่ 5

คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
ไมมี
(ค)
น้ําหนัก มีครบ มีบางสวน
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

1
1
1

2
1

1
2

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)

ลําดับ
25

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีเพียงพอตอการ
ใหบริการตามเกณฑอัตรากําลังคนของระบบ
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
26
บุคลากรไดรบั การฝกอบรมที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และมีการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
27
มีการจัดทําบันทึกบุคลากร ประกอบดวย
ประวัติการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ หนาที่
รับผิดชอบ ประสบการณ ผลการประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency)
และผลการปฏิบัตงิ าน (performance) การรับ
วัคซีน ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
ผลการตรวจสุขภาพ
28
กําหนดใหนักเทคนิคการแพทยที่มีความรู
และประสบการณ ทัง้ ดานทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ
เปนผูใหคําแนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับผลการ
ตรวจแกผูรับผิดชอบในหนวยงาน และมีบันทึก
การใหคําแนะนํา
29
มีการกําหนดที่ปรึกษาหองปฏิบัติการดาน
วิชาการจากภายนอกหนวยงาน หรือภายใน
เครือขายตามความจําเปน และมีบันทึกการรับ
คําปรึกษา
:: หัวขอที่ 5 เครื่องมือ และวัสดุวิทยาศาสตร
5.1 เครื่องมือ
30
มีเครื่องมือหองปฏิบัติการเพียงพอตามความ
จําเปน และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
31
มีทะเบียนประวัติเครื่องมือหลักที่สําคัญ
ประกอบดวย รหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ
บริษัทผูผลิต รุน ลําดับหมายเลขเครื่อง บริษัท
ผูแทนจําหนาย หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
วันที่ไดรบั และเปดใชบริการ บันทึกความผิดปกติ
การซอมบํารุง การปรับแก และกําหนด
ผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องมือ
19

แผนที่ 6

คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
ไมมี
(ค)
น้ําหนัก มีครบ มีบางสวน
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

1
1
1

1

1

1
2

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)

ขอที่
32

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ

ผูใชเครื่องมือหลักตองผานการฝกอบรมและ
ผานการประเมิน
33
มีคูมือการใชเครื่องมือหลัก
34
มีแผนและผลการบํารุงรักษาเครื่องมือหลัก
เพื่อตรวจสอบความพรอมใชงาน
35
มีแผนและผลการสอบเทียบ (Calibrate)
เครื่องมือหลักที่มีผลกระทบตอคุณภาพ
36
มีแผนรองรับ กรณีเครื่องมือหลักชํารุด ใช
งานไมได หรือมีกรณีฉุกเฉิน
5.2 วัสดุวิทยาศาสตร
37
มีการจัดเก็บ น้ํายา วัสดุวทิ ยาศาสตรใน
สภาวะที่เหมาะสม
38
มีระบบการบันทึกควบคุม วัสดุ น้าํ ยา และ
สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร คงคลัง (stock) พรอม
ดวยบันทึกที่เหมาะสม
39
วัสดุวิทยาศาสตร และสารควบคุมคุณภาพ
ตองมีคุณภาพตามคุณลักษณะทีก่ ําหนด น้ํายาที่
ใชตองไมเสื่อมคุณภาพ มีฉลากชี้บงวันทีไ่ ดรับ
วันที่เปดใช วันที่หมดอายุน้ํายาที่เปดใช
:: หัวขอที่ 6 การจัดซื้อ และใชบริการภายนอก
40
41

42

มีเกณฑการคัดเลือกผูขาย มีบันทึกผลการ
ประเมิน และจัดทําทะเบียนผูผา นการประเมิน
มีเกณฑในการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร
การแพทย วัสดุอุปกรณ น้าํ ยาตรวจวิเคราะห
วัสดุควบคุมคุณภาพ วัสดุสอบเทียบ ซึ่งมีผลตอ
คุณภาพของบริการ และตรวจรับตามเกณฑที่
กําหนด
การใชบริการสงตอหองปฏิบัติการภายนอก
ตองมีหลักเกณฑในการคัดเลือก และผลการ
ประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการรับ
ตรวจตอ
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แผนที่ 7

คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)
ไมมี
น้ําหนัก มีครบ มีบางสวน
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

1
1
1
1
1
1

2
2

1
1

1

แผนที่ 8

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)
คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)
มีบางสวน
ไมมี
น้ําหนัก มีครบ
ขอที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

:: หัวขอที่ 7 ชองทางในการสื่อสารกับผูปฏิบัตงิ านและผูรับบริการหองปฏิบัตกิ าร
7.1 สื่อสารภายในหองปฏิบัติการ
43
มีวิธีการสื่อสารภายในที่เหมาะสมกับ
1
หองปฏิบัติการ
7.2 สื่อสารภายนอก และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
44
มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ
1
45
มีคูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการที่เปน
2
ปจจุบนั สงใหกับหนวยงาน หรือจุดตางๆ ที่มี
การจัดเก็บสิ่งสงตรวจ ประกอบดวย
- รายการทดสอบที่เปดใหบริการ (ตรวจไดเอง
และ/ หรือ สงตอ)
- วิธีการทดสอบ
- เวลาใหบริการ ทั้งใน และนอกเวลาราชการ
- คําแนะนําในการสงตรวจ
- วิธีการขอสงตรวจทางเอกสาร ทางระบบ
อิเลคทรอนิกส ทางวาจา หรือโทรศัพท รวมทั้ง
การสั่งตรวจเพิ่มเติม
- ชนิดและปริมาณของสิ่งสงตรวจ
- ภาชนะบรรจุตัวอยาง หรือชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
- วิธีการเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจ
- ระยะเวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสม ในการ
นําสงตัวอยาง
- ระยะเวลาการรายงานผล (Turnaround
time) ทั้งกรณีปกติ และผลดวน
- วิธีการรายงานผลทางเอกสาร ทางระบบ
อิเลคทรอนิกสและทางโทรศัพท วิธกี ารรายงาน
ผลดวน วิธีการรายงานผลคาวิกฤติ และระบุ
รายละเอียด กรณีจําเปนตองวิเคราะหตัวอยางที่
ไมเปนไปตามเกณฑการรับตัวอยาง
- ระยะเวลา และวิธีการเก็บตัวอยางหลังการ
ทดสอบ
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แผนที่ 9

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)
คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)
มีครบ
มีบางสวน
ไมมี
น้ําหนัก
ลําดับ
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

46

มีการสื่อสารคูมือการใชบริการทาง
หองปฏิบัติการ และทบทวนรวมกับผูใชบริการ
ทางหองปฏิบัติการอยางนอยทุก 12 เดือน
เพื่อทราบความตองการของผูใชบริการ รวมทั้ง
การใหคําแนะนําทางวิชาการ การแปลผลการ
ทดสอบ และ การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ
47
กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ที่ตา งจากขอตกลง
เดิม ซึ่งสงผลกระทบทางคลินิก เชน การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ การเปลี่ยนเครื่องมือ
ใหม หรือมีเปลี่ยนน้ํายาที่ใช เปลี่ยนคาอางอิง
เปนตน ตองแจงใหผูใชบริการทราบเปนลาย
ลักษณอักษร กอนทําการเปลี่ยนแปลง และมี
บันทึกเก็บไว
:: หัวขอที่ 8 กระบวนการทดสอบ และการรายงานผล
48

49
50

51

8.1 กระบวนการกอนการทดสอบ
ใบคําขอสงตรวจ หรือการขอสงตรวจดวย
ระบบอิเลคทรอนิกส ประกอบดวย ชื่อ สกุล
หมายเลขผูปวย เพศ อายุ ขอมูลทางการแพทยที่
จําเปน การทดสอบที่ขอสงตรวจ ชนิดและ/หรือ
ตําแหนงที่เก็บสิง่ สงตรวจ วันเวลาที่เก็บตัวอยาง
ชื่อผูเก็บสิ่งสงตรวจ และชื่อแพทยผูขอสงตรวจ
ตัวอยางสงตรวจ ตองสามารถสอบกลับไดถึง
ชื่อ-สกุล หมายเลขผูปว ย เทียบกับใบขอสงตรวจ
มีบันทึกการรับตัวอยาง ระบุวันที่ เวลา และ
ชื่อผูรับตัวอยาง หากมีความจําเปนที่ตองรับ
ตัวอยางที่อาจไมเปนไปตามเกณฑ ตองระบุ
รายละเอียด
8.2 กระบวนการทดสอบ
มีการใชวิธที ดสอบที่เปนมาตรฐาน หรือวิธีที่
มีการทดสอบความถูกตองของวิธี(method
validation) วาใหผลลัพธตามทีต่ องการ
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แผนที่ 10

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)
คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)
มีบางสวน
ไมมี
น้ําหนัก มีครบ
ลําดับ
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

52
53

54
55

56

57
58

59
60

มีการทวนสอบผล (Verification) วาน้าํ ยา
วิธีการทดสอบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑหรือบริการ
เปนไปตามขอกําหนดที่ระบุ
มีเอกสารวิธีการทดสอบ เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และตรงตามที่
ปฏิบัติงานจริง
8.3 กระบวนการหลังการทดสอบ
มีระบบการตรวจสอบผลการทดสอบ โดย
บุคลากรที่ไดรับมอบหมาย
มีการจัดการกับสิ่งสงตรวจหลังการทดสอบ
อยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถทําการทดสอบ
เพิ่มเติมไดเมื่อจําเปน และมีการกําจัดสิ่งสงตรวจ
ที่เหลืออยางปลอดภัย
8.4 การรายงานผล
มีวิธกี ารรายงานผลการทดสอบ แก
ผูใชบริการทั้งระบบเอกสาร และระบบ
คอมพิวเตอร โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ
ขอมูลผูปวย และกําหนดวิธีการเขาถึง สืบคน
เปลี่ยนแปลงขอมูลผูป วย
มีวิธกี ารรายงานผลคาวิกฤติ ใหแพทยผูสง
ตรวจทราบทันที
การรายงานผลประกอบดวย ชื่อ สกุล
หมายเลขผูปวย เพศ อายุ ชนิดและปริมาณสิ่งสง
ตรวจ รายการทดสอบ ผลการทดสอบ รายงาน
เปนหนวยสากล วัน เวลา ที่รายงานผล ชวงคา
อางอิง การแปลผลตามความเหมาะสม
ขอคิดเห็น เชน คุณภาพตัวอยางที่ไมเหมาะสม
กับการทดสอบ หรืออาจมีผลกระทบตอผลการ
ทดสอบ ผูรายงานผล และผูรับรองรายงานผล
มีการแจงผูสงตรวจกรณีที่การทดสอบลาชา
กวาที่กําหนด
มีการจัดเก็บสําเนา รายงานผล ที่เปนระบบ
เอกสาร หรือระบบคอมพิวเตอร ที่สามารถ
สืบคนไดเมื่อตองการตามระยะเวลาที่กําหนด
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แผนที่ 11

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)
คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)
มีครบ มีบางสวน
ไมมี
น้ําหนัก
(2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)
ขอที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
(ก)

:: หัวขอที่ 9 การประกันคุณภาพการวิเคราะห
9.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal
Quality Control, IQC)
61
มีการตรวจสอบสารควบคุมคุณภาพภายใน
ใหถูกตองตามหลักวิชาการกอนการใชงาน
62
มี ร ะบบควบคุ ม คุ ณ ภาพภายใน (Internal
Quality Control, IQC) และมีบันทึก เพื่อ
ติดตามผลของการตรวจวิเคราะห ตามวิธีปฏิบัติ
ทุกรายการทดสอบที่เปดใหบริการ รวมทั้งการ
จัดทําชวงคาที่ยอมรับได (tolerance limit) มี
การกํ า หนดจํ า นวน และความถี่ ข อง control
ตามความเหมาะสมของการทดสอบ มี ก าร
ตรวจสอบผล การนําขอมูลการควบคุมคุณภาพ
และสารสนเทศที่เกี่ยวของ มาสูปฏิบัติการแกไข
ป ญ หา และวิ ธี ก าร เพื่ อยื น ยั น ความน า เชื่ อถื อ
ของผลการทดสอบ ในกรณี ที่ ผ ลการควบคุ ม
คุณภาพภายใน (IQC) ไมเปนไปตามเกณฑ มีการ
วิเคราะหปญหาหาสาเหตุ และแกไข กอนตรวจ
ตัวอยางจากผูปวย
9.2 การประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก
(External Quality Assessment, EQAS)
63 มีการเขารวมโปรแกรมการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะหจากองคกรภายนอก ทุกรายการ
ทดสอบที่เปดใหบริการ กรณีที่ไมมีแหลงใหเขา
รวมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหกับ
องคกรภายนอก ใหเปรียบเทียบผลระหวาง
หองปฏิบัติการ (Inter-laboratory
comparison)
64 มี ก ารทบทวนผลการเข า ร ว มโปรแกรมการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหจากองคกร
ภายนอก และกรณี ผ ลไม ผ า นเกณฑ มี ก าร
วิเคราะหหาสาเหตุ จัดทําแผนในการพัฒนา และ
มีผลการปรับปรุงแกไข
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แผนที่ 12

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)
คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)
มีครบ
มีบางสวน
ไมมี
น้ําหนัก
ขอที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

:: หัวขอที่ 10 การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
65
มีแนวทางปฏิบัติในการแกไขเมื่อพบวาการ
ทดสอบไมเปนไปตามขอกําหนด
66
มีการวิเคราะห คนหา ความเสี่ยง/
อุบัติการณที่เกิดขึ้น ในหนวยงาน จากบันทึก
อุบัติการณ เพื่อหาแนวทางปองกันการเกิดซ้ํา
เชน ความผิดพลาดของการแปลผล ความลาชา
ในการรายงานผล เปนตน
67
มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกับขอ
รองเรียนจากผูใชบริการ มีการตรวจสอบ และมี
ปฏิบัติการแกไข มีการวิเคราะหความเสี่ยง หรือ
อุบัติการณ เพื่อดําเนินการแกไข และปองกัน
ไมใหเกิดซ้ํา
68
ในกรณีมีความไมสอดคลองของผลการ
ทดสอบ มีแนวทางในการขอคําปรึกษา ในกรณีที่
ไมมีผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาล จากผูที่มี
คุณสมบัติ และความสามารถเหมาะสม ในการให
คําปรึกษาเกี่ยวกับผลการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ
:: หัวขอที่ 11 การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
69
มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ
อยางตอเนื่อง เชน การตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน การทบทวนระบบบริหาร การ
เปรียบเทียบผลวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการ
(PT) และการประเมินคุณภาพจากองคกร
ภายนอก (EQAS) ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน
ปฏิบัติการแกไข เปนตน
70
มีการรักษาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการที่
ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สภาเทคนิค
การแพทย ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศ
ไทย เปนตน
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แผนที่ 13

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตอ)
คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)
มีครบ
มีบางสวน
ไมมี
น้ําหนัก
ลําดับ
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

71

มีกิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
72
มีการติดตามประเมินการใชประโยชนของ
ทรัพยากรอยางคุมคา (Review utilization)
เพื่อใหทราบวาสามารถสนับสนุนในการตรวจ
วินิจฉัยโรคผูป วยไดอยางมีประสิทธิภาพ
:: หัวขอที่ 12 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
73
มีแผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
ภายในหองปฏิบัติการ อยางนอย 12 เดือนครั้ง
ระบุชื่อผูตรวจ และวันตรวจติดตาม รวมทั้ง
กําหนดระยะเวลาในการแกไขหลังการตรวจ
ติดตาม
74
ผูตรวจติดตามภายในผานการฝกอบรม
ความรูและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน มี
บันทึกการอบรมเก็บเปนหลักฐาน
75
ผูตรวจติดตามภายใน ไมเปนผูรับผิดชอบใน
พื้นที่ หรือกิจกรรมที่จะตรวจติดตาม
76
สรุปผลการตรวจติดตามภายใน เสนอตอ
ผูบริหารหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลในการทบทวน
:: หัวขอที่ 13 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
13.1 หองปฏิบัติการ
77 - มีระบบปองกันไฟฟารั่ว หรือมีการติดตั้งสายดิน
- มีแผนและระบบปองกันอัคคีภัย เชน มี
อุปกรณดับเพลิง ปายบอกทางออกฉุกเฉิน
บันไดหนีไฟ เปนตน
- มีฝกบัว หรือกอกน้ําลางตา พรอมใชกรณี
ฉุกเฉิน
- มีวิธีการจัดเก็บ และทําลายสารอันตราย
- มีแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ความปลอดภัยทาง
หองปฏิบัติการ เพื่อปองกันการติดเชื้อบุคคลากร
ผูปฏิบัตงิ าน
- มีปายแสดงเครื่องหมายพื้นตางระดับ
- มีอางลางมือในพืน้ ที่ที่อาจมีการสัมผัสเลือด
หรือสารคัดหลั่ง
- มีชุดทําความสะอาดสําหรับจัดการสารเคมี
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แผนที่ 14

สวนที่ 3 : เกณฑการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานหองปฏิบตั ิการทางการแพทย (ตอ)
คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)
มีครบ
มีบางสวน
ไมมี
น้ําหนัก
ลําดับ
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

78

79
80

เลือดหรือสารคัดหลั่ง หรือเชื้ออันตรายที่ตกแตก
(Spill kit)
- มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน (First aid kit)
13.2 ความปลอดภัยสวนบุคคล
- มีการใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล
(Personnel protective equipment, PPE)
อยางเหมาะสม เชน เสื้อกาวน ถุงมือ ผาปดจมูก
แวนตา เปนตน
- ทําความสะอาดเสื้อกาวนอยางถูกวิธีกอนนํา
กลับมาใชซา้ํ
- บุคลากรไดรบั การฝกอบรมดานความปลอดภัย
13.3 การจัดการเชื้ออันตราย และ ของเสีย
จากสารเคมี
มีการจดแจงการครอบครองเชื้อโรค และพิษ
จากสัตว ตาม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว
- การขนสงสิ่งสงตรวจ และเชื้ออันตราย ตอง
ปฏิบัติตามขอปฏิบัติสากล
- มีแนวทางในการเก็บรักษา และทําลายวัสดุ
อันตราย จากการตรวจวิเคราะหจาก
หองปฏิบัติการ
- มีการแยกประเภทขยะ ของเสียจาก
หองปฏิบัติการ และกําจัดตามระบบของ
โรงพยาบาล
- มีปายสัญลักษณติดบนเครื่องมือ หรือบริเวณที่
ตองการชี้บงปายเตือนอันตรายชีวภาพ
(Biohazard), สารเคมีอันตราย และสาร
กัมมันตรังสี และภาชนะทิง้ ของมีคม ขยะติดเชื้อ
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แผนที่ 15

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล
คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
คิดเปนรอยละ

โปรดลงชื่อตัวบรรจง
1.)...................................................................................................... ผูตรวจวิเคราะห/ใหขอมูล
ตําแหนง......................................................................................................
วันที่ใหขอมูล ........................................................................................
1.)...................................................................................................... ผูนิเทศ/ตรวจประเมิน
ตําแหนง......................................................................................................
2.)....................................................................................................... ผูนิเทศ/ตรวจประเมิน
ตําแหนง......................................................................................................
3.)....................................................................................................... ผูนิเทศ/ตรวจประเมิน
ตําแหนง......................................................................................................
วันที่นิเทศ/ตรวจประเมิน ..........................................................................
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บรรณาธิการ

ภาคผนวก 2 คณะทํางาน

นางจุรีภรณ บุณยวงศวิโรจน
นางชมไฉไล สินธุสาร
นางสาวจุไร โชติชนาทวีวงศ
นางจินตนา วองวิไลรัตน
นางสาวเกษร บุญยรักษโยธิน
นางสุทัศนีย วิมลเศรษฐ
นางขวัญใจ วังคะฮาต
นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท

คณะผูจัดทํา และผูเขารวมประชุมจัดทํา
นายบุญรัตน วงศชมภู
นางสาวอัมรา โยวัง
นางพัชรินทร รัตนเกษตรสิน
นางสาววรางคณา ออนทรวง
นางเลขา ปราสาททอง
นางสาวพรวิรินทร ชดชอย
นางสาวโศรยา ตระหงาน
นางปานทิพย ศิริโชติ
ดร.สลักจิต ชุติพงษวิเวท
นายยงยุทธ พรหมพันธุใจ
นางสาวบุณยอร ยุทธยงศ
ดร.กมล ฝอยหิรัญ
นางทรรศนีย มาศจํารัส
นางสาวเยาวมาลย สุติวิจิตร
นางสาวทิพวรรณ กังแฮ
นางเทียมจันทร เกี่ยวการคา
นางงามตา หมื่นยา
นายปกาสิต ประทุมโทน
นางสาวเสาวรินทร มีชูทรัพย
นายจรูญ แกวกาญจนารัตน
นายสุทัศน บุญยงค
นายประกิตย โยธีพิทักษ
นางสาวนิตยา ธีระวัฒนสุข
นางสาวจุไรรัตน รัตนเลิศนาวี
นางราณี ตาเดอินทร
นางทัศนีย สิริธัญญสกุล
นายนิทัศน นอยจันอัด

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 8 อุดรธานี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11/1 ภูเก็ต
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1/1 เชียงราย
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 3 นครสวรรค
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 4 นนทบุรี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 4 นนทบุรี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 4 นนทบุรี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5 สมุทรสงคราม
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11 สุราษฏรธานี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11 สุราษฏรธานี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12 สงขลา
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลอุตรดิตถ
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลอินทรบุรี
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
โรงพยาบาลตะกั่วปา
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลหนองหาน
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