นโยบายการพัฒนางานบริการหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข
ของหนวยบริการปฐมภูมิ
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะพัฒ นาระบบบริ การสุข ภาพของหนวยบริการทุกระดับ ให
สามารถบริ การสุขภาพที่บูร ณาการและเชื่อมโยงกัน โดยไร ร อยตอ รวมทั้งการพั ฒ นาหนวยบริ การให
สามารถบริการสุขภาพเชิงรุกแกประชาชนในพื้นที่ได โดยยกระดับสถานีอนามัย เปนโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) และพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชน หรือหนวยบริการอื่นๆ ที่มีภารกิจผสมผสานดานงาน
สง เสริมสุข ภาพ ฟนฟู สุข ภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล และการคุม ครองผูบ ริโ ภค เพื่ อใหป ระชาชน
สามารถเขา ถึง บริ การได อย างทั่วถึ ง ทันเวลา ตอบสนองความพึงพอใจต อบริการ และมี สว นร วมในการ
ดําเนินการดานสุขภาพโดยมีเปาหมายวาจะชวยลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ และประชาชน
สามารถเขาถึงบริการไดสะดวก และมีคุณภาพ
งานบริการห องปฏิ บัติการดานการแพทยและสาธารณสุข ของหนวยบริก ารปฐมภูมิ เปน ภารกิ จ
หนึ่ง ของหนวยบริการปฐมภู มิ ที่ตองใชองคค วามรู และเทคโนโลยีที่เหมาะสมดานวิทยาศาสตรการแพทย
เพื่ อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพหนวยบริการปฐมภู มิ ให บริ การสุขภาพเชิงรุ ก และการดูแลผูป วยอยาง
สม่ําเสมอ ที่ตองประสานการดูแลรวมกับโรงพยาบาลแมขาย รวมทั้งการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน นําไปสูการเปนศูนยบริการสุขภาพใกลบาน ใกลใจ ที่เปนที่ยอมรับของชุมชน

(นายแพทยณรงค สหเมธาพัฒน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ก

คํานํา
หนวยบริการปฐมภูมิ เปนหนวยบริการพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งกระจายอยูในพื้นที่ระดับตํา บลทั่วประเทศ นับไดวา เปนหนวยบริการสุขภาพใกลบาน ใกลใจประชาชน
เพื่ อบริก ารสุขภาพประชาชนทั้ งในภู มิภ าค และในเขตเมื อง โดยมีการใหบริก ารผสมผสานทั้งดานการ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟู รวมทั้งการจัดการปจจัยเสี่ยง
ตอสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งรูปแบบบริการเชิงรับและ
เชิงรุก ใหสามารถเขาถึงบริการไดสะดวก และทั่วถึง
การบริ การสุขภาพของหนวยบริการปฐมภู มิ ดานการบริ การทดสอบ หรื อตรวจวิเ คราะห ทาง
หองปฏิ บัติการทางการแพทยและสาธารณสุข เปนการบริการที่พบในเกณฑ มาตรฐานพัฒนาระบบบริการ
ของสถานบริ ก ารและหน ว ยงานสาธารณสุ ข (พบส. 2529) ได กํ า หนดมาตรฐานการให บ ริ ก ารทาง
หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขของสถานีอนามัย ที่มีทั้งรายการที่สถานีอนามัยทําไดเอง โดย
มี ค รุ ภั ณ ฑ ก ารแพทยที่ ใ ช ไดแ ก กล อ งจุ ล ทรรศน เพื่ อ ใช ต รวจหาเชื้ อ ก อ โรค และเครื่ อ งหมุ น เหวี่ ย ง
(Haematocrit) รวมทั้ง การบริการเก็บสิ่งสงตรวจ เพื่อสงตอไปยังหองปฏิบัติการโรงพยาบาล
การบริการสุข ภาพของหนวยบริ การปฐมภูมิ จะสอดคลองกับสุ ขภาวะการเจ็บปวยของประชาชน
ซึ่งในอดีต ประชาชนสวนใหญ จะเจ็บป วยดว ยโรคติดเชื้อ ดังนั้นการจัดบริ การสุขภาพจึงเปนการให บริการ
ทดสอบ และตรวจวิเคราะห เชื้อกอโรคตา งๆ แตป จจุบั นประชากรไทยสวนใหญ มีอาการเจ็บ ป วย อัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมการกินอยู และการใชชีวิตของตนเอง รวมทั้งการพั ฒนาประเทศดา นตา งๆ ทั้ งดาน
การแพทย สาธารณสุ ข สุข าภิบ าล เศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ง แวดลอ ม ทําให อัต ราตายของประชากรไทย
ลดลงอยางมากในทุกกลุมอายุ และสงผลใหประเทศไทยกา วเข าสูสังคมผูสูงอายุในอนาคต ประชาชนป วย
เปนโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง สงผลให
หนวยบริการปฐมภู มิ ตองเรี ยนรู และพัฒนาการบริการตรวจวิเคราะหท างห องปฏิ บัติการดานการแพทย
และสาธารณสุข ให สอดคลองกับสถานการณสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง การนํ าเทคโนโลยีการตรวจ
วิเคราะหที่มีการพั ฒนาเครื่องมือตรวจวิเคราะหอยางงาย หรือชุดทดสอบ เพื่อสนับสนุนการบทบาทหนาที่
ในการบริการสุขภาพของหนวยบริการปฐมภูมิ ที่ตองมีทั้งคุณภาพ และมาตรฐานการบริการที่เปนที่ยอมรับ
กรมวิทยาศาสตร การแพทย มีบ ทบาทหนาที่เ ป น National Health Authority ดา น
หองปฏิบัติการทางการแพทย และสาธารณสุขของประเทศ จึงจัดทําเกณฑพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ เรื่อง
“ระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทางห องปฏิบั ติการดานการแพทยแ ละสาธารณสุข สํา หรั บ หนวยบริการ
โรงพยาบาลส งเสริ มสุข ภาพตําบล (รพ.สต.) และศูน ยสุ ขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)” ครอบคลุ มถึง หนว ย
บริการปฐมภูมิอื่นในระบบบริการสาธารณสุข เพื่อมุงพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ มีคุณภาพ และมาตรฐาน
การบริการ สนับสนุนการดําเนินงาน ใหสามารถดูแลผูปวยและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพดีถวน
หนา

(นายแพทยอภิชัย มงคล)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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บทที่ 1 บทนํา
หนวยบริการปฐมภูมิ เปนหนวยบริการที่มีขอบเขตการดําเนินการบริการสุขภาพผสมผสาน ทั้งดาน
การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการ
ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีจุดเนน ดังนี้
- ดํา เนิ น การเชิ ง รุ ก โดยมุ ง เข า ประชาชน และชุ ม ชน เพื่ อ การสร า งสุ ข ภาพเป น หลั ก รวมทั้ ง
มุงจัดการ กับปจจัยเสี่ยงที่เปนตนเหตุของปญหาสุขภาพ
- มีการบริการอย างตอเนื่อง ที่เปนคุณ ลักษณะสํา คัญในหนวยบริการปฐมภูมิ ซึ่งจําเป นต องมี
ขอมูลพื้นฐานของบุ คคล ครอบครัว รายงานผลทดสอบ ขอมูลความเจ็บปวย สามารถประสานการบริ การ
ระหวางโรงพยาบาลแมขาย กับหนวยบริการปฐมภูมิ ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูล มีขอมูลเพียงพอที่ใชในการ
ดูแล หรือสามารถวางแผนดูแลรวมกันกับเครือขายบริการสุขภาพพื้นที่ได
- มีค วามเชื่อมโยง และมีสวนรวม โดยมีค วามเชื่อมโยงกับ บริ การสุข ภาพในระดับอื่ นในการดูแล
ผูป วยรายกรณีอ ยางมีประสิทธิภ าพ และมีสวนร วมอยางเข มแข็ งในการดําเนินงานของประชาชน ชุม ชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบริ การสุขภาพของหนวยบริการปฐมภู มิ ดานการบริ การทดสอบ หรื อตรวจวิเ คราะห ทาง
หองปฏิ บัติการดานการแพทยและสาธารณสุข โดยใชเทคนิคอยางงาย การแปลผลไมซั บซ อน และยุง ยาก
เพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องตน และติดตามผลการรักษาถือเปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญของหนวยบริการปฐมภูมิ
ในการบริ ก ารสุ ข ภาพแก ป ระชาชนอย า งต อ เนื่ อ ง และเชื่ อ มโยงกั บ การรั ก ษาที่ ป ระชาชนได รั บ จาก
โรงพยาบาลแมขาย เปนเครือขายระบบบริการสุขภาพ สอดคลองกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให
ประชาชนเขา ถึง บริ การสุข ภาพที่มีคุณ ภาพ และตอบสนองตอ นโยบายรั ฐบาลด านการสร างหลั กประกั น
สุขภาพทั่วหนา
การบริการทดสอบ หรือตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข ในการ
ดําเนินการเชิงรุก และการดูแลสุขภาพผูปวยอยางตอเนื่อง สามารถดูแลโรคที่พ บบอย และโรคเรื้อรัง ไดแก
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง ที่ตองประสานการดูแลกับ
โรงพยาบาลแมขาย โดยเปนการดูแลแบบองครวม การมีทีมสหวิชาชีพ และเครือขายสุขภาพ รวมทั้งการมี
สวนรวมของครอบครัวและชุมชน
คุณภาพและมาตรฐานการบริ การทดสอบ หรือตรวจวิเคราะหท างหอ งปฏิบั ติการดานการแพทย
และสาธารณสุข เปนสิ่งจําเปนที่ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ จะตองมีความรูความเขาใจ และนําไป
ปฏิบัติอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหการบริการสุขภาพแกผูปวยและประชาชนที่มารับบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ

1

บทที่ 2 ขอบขาย
เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการจั ด ระบบบริ ก าร และพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานตรวจวิ เ คราะห ท าง
ห องปฏิ บัติการดานการแพทยและสาธารณสุข ของสถานบริ ก ารสุขภาพ ระดับ ปฐมภู มิ โดย ผูบ ริ ห าร
หนวยงานวิชาการ และผูปฏิบัติงาน ไดนําไปรวมกันวิเคราะหสวนที่ยังไมครบถวน (Gap Analysis) ติดตาม
ประเมินผล และดําเนิน การจัดระบบบริการ และพัฒนางานบริการ ให สอดคลอ งตามแผนพั ฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) ตามบริบทของพื้นที่ใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ

2

บทที่ 3 นิยามและคํายอ
หนวยบริการระดับปฐมภูมิ
หมายถึง
สถานบริ การระดับ สถานีอนามัย โรงพยาบาลสง เสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นวมินทราชินี ศูนย
สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ศูนยเทศบาล ศูนยบริการสาธารณสุข หรือหนวยบริการอื่นๆ ที่ มีภ ารกิจดาน
งานสง เสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ ป องกันโรค และการรักษาพยาบาลให บริ การสิ้นสุดที่บริการผูปวยนอก
(OPD) โดยควรจัดแพทยใหบ ริการในหนวยบริ การในลักษณะหมุนเวียน หรื อบริการประจําเป นแพทยเวช
ปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตรครอบครัว เวชศาสตรปองกัน อาชีวเวชศาสตร หรือระบาดวิทยา
คุณภาพ
หมายถึง
คุณลักษณะโดยรวมของผลผลิต หรือการบริการที่สรางความพึง
พอใจ และตอบสนองตามความตองการตามที่กําหนดไว
การประกันคุณภาพ
หมายถึง
การวางแผนและกํ าหนดกิจกรรมอยา งเปน ระบบภายใตระบบ
คุณภาพที่ตองการ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพตามขอกําหนดที่ระบุไว
การควบคุมคุณภาพ หมายถึง
บรรลุขอกําหนดในดานคุณภาพ

ปฏิ บั ติก ารทางเทคนิค และกิจ กรรมตางๆ ที่นํามาใช เพื่ อให

มาตรฐานบริการสาธารณสุข หมายถึง
มาตรฐานที่ กํ า หนดบริ ก าร หรื อ สิ่ ง ส ง มอบ และ
ลักษณะที่พึงประสงค ที่เรียกไดวาเปน คุณภาพ ซึ่งจะตองสงมอบใหแกป ระชาชนผุรับบริการ ชุม ชน และ
สังคม เพื่อตอบสนองความตองการบริการทางสาธารณสุข
ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) หมายถึง
หนวยบริการปฐมภูมิที่จัดตั้งในเขตเทศบาลเมือง/นคร
ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป เปนหนวยบริการปฐมภูมิที่มีศักยภาพสูง บุคลากรมี
คุ ณ ภาพจํ า นวนเพี ย งพอ และมี ง บประมาณเพี ย งพอ/ระบบสนั บ สนุ น ที่ ดี ให บ ริ ก ารแบบผสมผสาน
งานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษา ฟนฟูสภาพ และการคุมครองผูบริโภค มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ
ชัดเจน เนนบริการสุขภาพในพื้นที่ (Community base service) สามารถสรางความรวมมือ อสม. ชุมชน
ในการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชนได ไมใชสถานบริการเฉพาะผูปวยนอก (Extended OPD) และมีระบบ
สนับสนุนที่เขมแข็งจาก ชุมชน ทองถิ่น รพ.แมขาย สสอ. สสจ.
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หมายถึง
หนว ยงานซึ่ง ไดป รั บ ปรุ งอาคารสถานที่ จาก
สถานีอนามัยเดิม และมีความพรอมตามเกณฑที่กําหนด ไมวาจะมีแพทยหมุนเวียนปฏิบัติงานชั่วคราวหรือ
เปนการประจํ าหรือไม ก็ตาม แตจะตองมีพ ยาบาลวิช าชีพ และไม จํา กัดเปนลัก ษณะเดี่ยวหรือเครือขา ย
แบงเปน 3 ระดับ เรียงตามศักยภาพจากมากไปนอย ดังนี้
1. รพ.สต. ขนาดใหญ (P1) รับผิดชอบประชากรประมาณ 8,001 คน ขึ้นไป
2. รพ.สต. ขนาดกลาง (P2) รับผิดชอบประชากรประมาณ 3,001-8,000 คน ขึ้นไป
3. รพ.สต. ขนาดเล็ก (P3) รับผิดชอบประชากรประมาณ 3,000 คน
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บทที่ 4 แนวทางการจัดระบบคุณภาพ
การจัดระบบคุณภาพที่พึงประสงคสําหรับหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อการใหบริการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข รายงานขอมูลหรือผลวิเคราะห ที่เปนที่ยอมรับได โดย
ควรมีแนวทางจัดระบบคุณภาพ ดังนี้
1. บุคลากรผูทําการทดสอบ
1.1 บุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการฝกอบรม และผานการประเมินในการทดสอบที่รับผิดชอบ และ
มีการจัดทําบันทึกการอบรมใหเปนปจจุบัน มีการมอบหมายผูรับผิดชอบงาน
2. สถานที่ทําการทดสอบ
2.1 มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอ มีการแยกพื้นที่หองทํางาน จากพื้นที่ปฏิบัติการ
2.2 มีพื้นที่จัดวางเครื่องมือวิทยาศาสตรที่จําเปนในการตรวจวิเคราะหอยางเหมาะสม
3. วัสดุ น้ํายาและเครื่องมือทดสอบ
3.1 วัสดุ น้ํายา
3.1.1 มีระบบการเลือก การจัดซื้อ การจัดเก็บวัสดุ และชุดน้ํายาทดสอบ
3.1.2 มีการตรวจสอบคุณภาพน้ํายาทดสอบกอนการใชงาน เชน ใชการตรวจตัวอยาง
Positive/Negative control หรือตรวจสอบจากเอกสารแสดงผลการประเมินคุณภาพโดยผูผลิต/
ผูขาย เปนตน
3.1.3 ไมใชน้ํายา หรือ แถบทดสอบ (Test Strip) ที่หมดอายุ เชน แผนทดสอบน้ําตาลใน
เลือด แถบวัด protein, sugar ในปสสาวะ หรือ แถบตรวจหาการตั้งครรภ เปนตน
3.1.4 มีการระบุวันเริ่มใช วันหมดอายุของน้ํายา และตรวจสอบทุกครั้งกอนทําการ
ทดสอบ
3.2 เครื่องมือทดสอบ
3.2.1 มีเครื่องมือเพียงพอเหมาะสมกับการใชงาน
3.2.2 มีแผนการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือ เชน นาฬิกาจับเวลา เครื่องปน
Hematocrit มีการสอบเทียบความเร็วรอบ และเวลา เปนตน
3.2.3 มีบันทึกการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่อมือที่เปนปจจุบัน เชน บันทึกการ
ตรวจสอบแปรงถาน/ฟวส/มีแปรงถานสํารอง (carbon brush) เปนตน
4. ขั้นตอนกอนการทดสอบ
4.1 มีคูมือการเก็บตัวอยางที่มีรายละเอียดแสดงวิธีการเก็บตัวอยางแตละชนิด ปริมาณตัวอยาง
เวลาที่เก็บ และ วิธีการเก็บรักษาตัวอยาง กรณีไมไดตรวจทันที
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4.2 ใบสงตรวจมีรายละเอียดครบถวน ไดแก ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวผูปวย อายุ เพศ ผูสงตรวจ
รายการที่ตรวจ
4.3 มีอุปกรณเก็บตัวอยางที่สะอาด แหง และใชเพียงครั้งเดียว
4.4 ฉลากติดภาชนะบรรจุตัวอยางมีรายละเอียดตรงตามใบสงตรวจ ซึ่งประกอบดวย ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวผูปวย วัน เวลาที่เก็บตัวอยาง ผูเก็บตัวอยาง
5. ขั้นตอนการทดสอบ
5.1 มีคูมือการทดสอบครบทุกรายการที่เปดใหบริการ
5.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวในคูมืออยางเครงครัด
6. การประกันคุณภาพการทดสอบ
6.1 มีการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) ควบคูกับการทดสอบ
6.2 ควรมีการควบคุมคุณภาพโดยองคกรภายนอก (External Quality Assessment, EQA) หรือ
เปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ
6.3 กรณีที่พบวาการควบคุมคุณภาพภายใน หรือ การควบคุมคุณภาพโดยองคกรภายนอก มีผล
ดําเนินการออกนอกเกณฑการยอมรับ ใหมีการหาสาเหตุปญหา ดําเนินการแกไข และปองกันไมให
เกิดซ้ํา โดยมีบันทึกไวเปนหลักฐาน
7. ขั้นตอนหลังการทดสอบและความปลอดภัย
7.1 ทําลายตัวอยางหลังการทดสอบอยางถูกตอง ตามมาตรฐานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
7.2 มีน้ํายาฆาเชื้อโรค เชน Sodium Hypochlorite เปนตน
7.3 มีคูมือการปองกันการติดเชื้อจากการใหบริการทางการแพทย และสาธารณสุข (Universal
Precaution)
8. การเก็บตัวอยางสงตอ
เชน เจาะเลือด ANC สงตรวจ ซิฟลิส, เอดส, ไวรัสตับอักเสบบี, OF/DCIP เปนตน
8.1 มีอุปกรณนําสงที่มีฝาปดมิดชิด และมี Ice pack/น้ําแข็งสําหรับควบคุมอุณหภูมิ ระหวางการขนสง
8.2 มีระบบทะเบียนบันทึกการสงตรวจและผลการตรวจ
9. การรายงานผลการทดสอบ
9.1 ใบรายงานผลการทดสอบมีรายละเอียดของผูปวยครบถวน ผลการทดสอบ ชื่อผูทดสอบ
วัน เวลาที่รายงานผล
9.2 มีผูตรวจสอบผลและลงนามกํากับไวเปนหลักฐาน
9.3 เก็บสําเนารายงานผลการทดสอบไวเพื่ออางอิงตามระยะเวลาที่กําหนด
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บทที่ 5 แนวทางการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข
การตรวจวิเ คราะห ทางหอ งปฏิ บัติ การดานการแพทยและสาธารณสุ ข ของหน วยบริก ารปฐมภูมิ
เปนการดําเนินการทดสอบเพื่อคนหาหรื อคัดกรองกลุมเสี่ยง/ ผูปวยเบื้องตน (Early diagnostic) หรื อ
ติดตามอาการของกลุมผูปวย ดวยชุดทดสอบเบื้ องตน รวมทั้ งการเก็บสิ่ งสง ตรวจจากผูปวย และขนยายไป
ยังหองปฏิ บัติการโรงพยาบาลแมขา ยที่มีศักยภาพในการตรวจวิเ คราะหม ากกวา ไดอ ยา งถู กตอ งตามหลั ก
วิชาการ โดยหนวยบริการปฐมภูมิ จําเปนตองพิจารณาใหเหมาะสมกับทรัพยากร และศักยภาพที่มีอยู และ
ความจําเปนตอการใหบริการตามบริบทของพื้นที่ รวมกับแผนการสนับสนุนจาก CUP (Contracting Unit
for Primary care) เพื่อความสอดคล องกับปญหาการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของประชาชนที่
แตกตางกันในแตละพื้นที่
งานบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
การตรวจวิเคราะหน้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
การตรวจวิเคราะหน้ําตาลและโปรทีนในปสสาวะ
การตรวจวิเคราะหการตั้งครรภ (HCG ในปสสาวะ)
การตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน
(Hematocrit)
การเก็บตัวอยาง Rectal swab

P1/ศสม.
/
/
/
/

P2
/
/
/
-

P3
/
/
/
-

/

/

/

เครื่องหมาย / หมายถึง หนวยบริการปฐมภูมิ ใหบริการไดเอง
เครื่องหมาย - หมายถึง หนวยบริการปฐมภูมิ ไมมีบริการในหนวยงาน
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หมายเหตุ

บทที่ 6 แนวทางการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
การใหบ ริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบั ติการดานการแพทยและสาธารณสุข ของหนวยบริ การ
ปฐมภู มิ เปน การให บริ ก ารตรวจวิ เ คราะห โ ดยใช ชุ ดทดสอบเบื้ องต น หรื อ สง สิ่ ง ส ง ตรวจต อ ไปยั ง
หองปฏิบั ติการโรงพยาบาลแม ขาย โดยจะตอ งมีการประสานงานกัน และไดรับการสนับ สนุนจาก CUP
(Contracting Unit for Primary care) เพื่อการบริการแกผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการบริหารจัดการมาตรฐานการสงตรวจตอ
1. ผูปฏิบัติงานเก็บสิ่งสงตรวจ ไดรับการอบรม หรือพัฒนาความรู ในการเก็บสิ่งสงตรวจที่ถูกตอง
และสอดคลองกับการทดสอบแตละชนิด และมีการจัดทําบันทึกการอบรมใหเปนปจจุบัน
2. มีอุปกรณนําสงที่มีฝาปดมิดชิด และมี Ice pack หรือน้ําแข็งสําหรับควบคุมอุณหภูมิ ระหวาง
การขนสงที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
3. มีคูมือ (Standard Operating Procedure) วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการสงตรวจตอทาง
หองปฏิบัติการของแตละรายการทดสอบ และวิธีการทําลายตัวอยาง
4. มีระบบทะเบียนบันทึกการสงตรวจ และผลการตรวจวิเคราะห
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บทที่ 7 แนวทางการกํากับ การติดตาม และประเมินผล
การกํากั บ ติดตาม และประเมิ นผล งานบริการทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข
ทั้งเชิงศักยภาพ และการบริ หารจัดการระบบคุณภาพของการตรวจวิ เคราะห ของหนวยบริการปฐมภูมิ มี
แนวทางสํ าหรับ หนวยบริก ารปฐมภูมิ สามารถเปดใหบ ริก ารตรวจทางหองปฏิ บัติ การด านการแพทยและ
สาธารณสุข ที่สอดคลองกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และความจําเปนตามความตองการของประชาชน
ในพื้ น ที่ เป น หลั ก รวมทั้ ง การประสานเป น เครื อข า ยร ว มกั บ CUP ดัง นั้ นการประเมิ นผลในบทนี้ มี
วัตถุป ระสงคเพื่อใชเปนแนวทางประเมิ นตนเอง และวิเ คราะห หาสวนที่ยังไมครบถวน (Gap) จากแนวทาง
ตางๆ ของบทที่ผานมา นํามาสรุปผลเพื่อใชในการพัฒ นาในโอกาสตอไป รวมทั้งใช สําหรับผูนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่เปนที่ยอมรับตามหลักวิชาการในแนวทางเดียวกัน
ดังนั้น แบบตรวจติดตามและประเมิ นผล (Checklist) ตอไปนี้ จึงใช วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
และสรุป เพื่ อการวางแผนพัฒนางานบริ การทางห องปฏิ บัติการดานการแพทยและสาธารณสุข ของหนวย
บริการปฐมภูมิ (จํานวน 5 แผน ในหนาถัดไป)
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แผนที่ 1

แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)
ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข
สําหรับหนวยบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
และศูนยสุขภาพตําบล (ศสม.)
(โปรดทําเครื่องหมาย ในชองที่เลือก และ/หรือเติมขอความใหครบถวน)
สวนที่ : 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหนวยบริการ
6. ประเภทหนวยงาน
( ) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ขนาด รพ.สต. ( ) เล็ก ( ) กลาง ( ) ใหญ
2. ที่อยู
( ) รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ
ขนาด รพ.สต. ( ) เล็ก ( ) กลาง ( ) ใหญ
( ) ศูนยสุขภาพชุมชน ของ รพ.
( ) รพศ. (ระบุชื่อ รพ.)................................
3. เครือขายบริการสุขภาพที่…………………………….
( ) รพท. (ระบุชื่อ รพ.)...............................
4. รหัสหนวยงาน (5 หลัก)
( ) ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)
5. สังกัด
( ) ศูนยบริการสาธารณสุข
( ) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.)
( ) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
( ) กรม (ระบุ) .......................................................
( ) อื่นๆ (ระบุ) .................................................
( ) อื่นๆ (ระบุ) ......................................................
7. อัตรากําลังของบุคลากร
8. ตําแหนงบุคลากร (ที่ปฏิบัติงานเปนการ
7.1 ขาราชการ
จํานวน ........... คน ประจํา) ดังนี้
7.2 พนักงานราชการ
จํานวน ........... คน 8.1 นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน ....... คน
7.3 ลูกจางประจํา
จํานวน ........... คน
8.2 พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน ........คน
7.4 ลูกจางชั่วคราว
จํานวน ........... คน 8.3 พยาบาลเวชปฏิบัติ
จํานวน........คน
7.5 อื่นๆ (ระบุ)..................................................
8.4 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน.... คน
จํานวน ........... คน
8.5 ทันตาภิบาล
จํานวน .......คน
รวมทั้งหมด ................ คน 8.6 นักแพทยแผนไทย
จํานวน ......คน
8.7 อื่นๆ เชน นักจัดการทั่วไป, ลูกจาง ฯลฯ
จํานวน ...... คน
รวมทั้งหมด ........................ คน
สวนที่ 2 : ขอมูลศักยภาพการใหบริการ
งานบริการทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข
1. การตรวจวิเคราะหน้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
( ) มี
( ) ไมมี
2. การตรวจวิเคราะหน้ําตาลและโปรทีนในปสสาวะ
( ) มี
( ) ไมมี
3. การตรวจวิเคราะหการตั้งครรภ (HCG ในปสสาวะ)
( ) มี
( ) ไมมี
4. การตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit)
( ) มี
( ) ไมมี
5. การเก็บตัวอยาง Rectal swab
( ) มี
( ) ไมมี
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แผนที่ 2
สวนที่ 3 : ขอมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
โปรดดําเนินการตรวจประเมิน และ ระบุคะแนบ ตามความเปนจริง และนําคาคะแนน (ข) ที่ประเมินได คูณ กับ
น้ําหนัก (ก) ใสในชอง ผลคะแนน (ค) ใหครบถวนทุกขอ
ขอที่
1
2
3
4

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

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
1. บุคลากร
1.1 ผูปฏิบัติงานตรวจทางหองปฏิบัติการดานการแพทย
และสาธารณสุขตองผานการอบรมหรือไดรับการฟนฟู
ทางวิชาการ
1.2 มีบันทึกประวัติการอบรม
1.3 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบหลัก ดานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการฯ
1.4 มีที่ปรึกษาทางวิชาการ เชน นักเทคนิคการแพทย
จพง.วิทยฯ ของโรงพยาบาลทุติยภูม/ิ ตติยภูมิ

2
1
1
1

2. สถานที่ทําการทดสอบ/พื้นที่ปฏิบัติงาน
5
6

2.1 มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอ มีการแยกพื้นที่หอง
ทํางาน จากพื้นที่ปฏิบัติการ
2.2 มีพื้นที่จัดวางเครื่องมือวิทยาศาสตรที่จําเปนในการ
ตรวจวิเคราะหอยางเหมาะสม

1
1

3. วัสดุ น้ํายา และเครื่องมือทดสอบ
3.1 วัสดุน้ํายา
7
8

3.1.1 มีระบบการเลือก การจัดซื้อ การเบิกจาย การ
จัดเก็บวัสดุ และชุดน้ํายาทดสอบ
3.1.2 มีการระบุวันเริ่มใช วันหมดอายุของน้ํายา และ
ตรวจสอบทุกครั้งกอนทําการทดสอบ

2
1

3.2 เครื่องมือทดสอบ
9
10
11

3.2.1 มีทะเบียนประวัติเครื่องมือ
3.2.2 มีแผนการสอบเทียบและบํารุงรักษา
3.2.3 มีการบันทึกการสอบเทียบ และบํารุงรักษา
เครื่องมือที่เปนปจจุบัน

1
1
1

3.3 การตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit)
12

3.3.1 มีแผนสเกลอานคาฮีมาโตรคริท

1

13

3.3.2 บันทึกการตรวจสอบแปรงถาน/ฟวส/มีแปลงถาน
สํารอง (carbon brush) กรณีไมใชแปลงถานแตใชฟวส
ใหมีฟวสสํารอง
รวม น้ําหนักที่ได และ ผลคะแนนที่ได
คะแนนเต็ม (น้ําหนักที่ได คูณ 2 คะแนน)

1

10

แผนที่ 3
สวนที่ 3 : ขอมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ (ตอ)
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
ขอที่
14 3.3.3 Tube Hematocrit ชนิด Heparin (มีแถบคาดสี
แดงที่ปลายหลอด)
15 3.3.4 ดินน้ํามันสําหรับอุดปลาย Tube Hematocrit
และคุณภาพพรอมใช
16 3.3.5 มีอุปกรณเจาะเลือด
17 3.3.6 เครื่องปน Hematocrit มีการสอบเทียบความเร็ว
รอบและเวลา

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

3.4 การตรวจวิเคราะหน้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
18
19

3.4.1 มีแผนทดสอบ (Test strip) น้ําตาลในเลือดไม
หมดอายุ
3.4.2 มีแบตเตอรี่สํารองพรอมใชงาน

1
1

3.5 การตรวจวิเคราะหน้ําตาลและโปรทีนในปสสาวะ
20
21
22

3.5.1 มีแถบวัด Protien, Sugar ในปสสาวะและไม
หมดอายุ
3.5.2 มีการใชนาฬิกาตั้งเวลา หรืออุปกรณอื่นที่มีการ
สอบเทียบเวลา (ละเอียดวินาที)
3.5.3 นาฬิกาตั้งเวลามีผลการสอบเทียบทุก 6 เดือน

1
1
1

3.6 การตรวจวิเคราะหการตั้งครรภ (HCG ในปสสาวะ)
23

3.6.1 มีแถบตรวจหาการตั้งครรภและไมหมดอายุ

1

24

3.6.2 มีภาชนะใสปสสาวะ (สะอาด,แหง,ใชครั้งเดียว)

1

4. ขั้นตอนกอนการทดสอบ
25
26
27
28

4.1 มีคูมือการเก็บตัวอยางที่มีรายละเอียดแสดงวิธีการ
เก็บตัวอยางแตละชนิด ปริมาณตัวอยาง เวลาที่เก็บ และ
วิธีการเก็บรักษาตัวอยาง กรณีไมไดตรวจทันที
4.2 ใบสงตรวจมีรายละเอียดครบถวน ไดแก ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวผูปวย อายุ เพศ ผูสง ตรวจ รายการที่ตรวจ
4.3 มีอุปกรณเก็บตัวอยางที่สะอาดและแหง เชน หลอด
เก็บเลือด ภาชนะใสปสสาวะ เปนตน
4.4 ฉลากติดภาชนะบรรจุตัวอยางมีรายละเอียดตรงตาม
ใบสงตรวจ ประกอบดวย ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวผูปวย
วัน เวลาที่เก็บตัวอยาง และผูเก็บตัวอยาง
รวม น้ําหนักที่ได และ ผลคะแนนที่ได
คะแนนเต็ม (น้ําหนักที่ได คูณ 2 คะแนน)
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2
1
1
1

แผนที่ 4
สวนที่ 3 : ขอมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ (ตอ)
คาคะแนน (ข)
ผลคะแนน
(ค)= (ก)x(ข)
ไมมี
น้ําหนัก มีครบ มีบางสวน
(ก) (2คะแนน) (1คะแนน) (0คะแนน)

ขอที่

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
5. ขั้นตอนการทดสอบ

29

5.1 มีคูมือการเก็บตัวอยางครบทุกรายการที่เปด
ใหบริการ
5.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวในคูมืออยางเครงครัด

30

2
2

6. การประกันคุณภาพการทดสอบ
31
32
33

6.1 มีการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality
Control, IQC) ควบคูกับการทดสอบ
6.2 ควรมีการควบคุมคุณภาพโดยองคกรภายนอก
(External Quality Assessment, EQA) หรือ
เปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบตั ิการ
6.3 กรณีที่พบวาการควบคุมคุณภาพภายใน หรือ การ
ควบคุมคุณภาพโดยองคกรภายนอก มีผลดําเนินการ
ออกนอกเกณฑการยอมรับ ใหมีการหาสาเหตุปญหา
ดําเนินการแกไข และปองกันไมใหเกิดซ้ํา โดยมีบันทึก
ไวเปนหลักฐาน

2
2
1

7. ขั้นตอนหลังการทดสอบและความปลอดภัย
34
35
36

7.1 ทําลายตัวอยางหลังการทดสอบอยางถูกตอง ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
7.2 มีน้ํายาฆาเชื้อโรค เชน Sodium Hypochlorite
เปนตน
7.3 มีคูมือการปองกันการติดเชื้อจากการใหบริการ
ทางการแพทย และสาธารณสุข (Universal
Precaution)

1
1
1

8. การรายงานผลการทดสอบ
37

8.1 มีทะเบียนผลการทดสอบ และจัดทํารายงานผล
การทดสอบ กรณีที่ทําการทดสอบไดเอง

2

38

8.2 ใบรายงานผลการทดสอบมีรายละเอียดของผูปวย
ครบถวน ผลการทดสอบ ชื่อผูทดสอบ วัน เวลาที่
รายงานผล ผูตรวจสอบผลและลงนามกํากับไวเปน
หลักฐาน
8.3 เก็บสําเนารายงานผลการทดสอบไว เพื่ออางอิง
ตามระยะเวลาที่กําหนด
รวม น้ําหนักที่ได และ ผลคะแนนที่ได
คะแนนเต็ม (น้ําหนักที่ได คูณ 2 คะแนน)

2

39

12

1

แผนที่ 5
สวนที่ 3 : ขอมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ (ตอ)
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
ขอที่
40 8.4 มีระบบทะเบียนบันทึกการสงตรวจตอ และผลการ
ตรวจ กรณีสงสิ่งตรวจไปยังโรงพยาบาลแมขาย

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

รวม
ผลรวมคะแนน

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
คิดเปนรอยละ

หมายเหตุ : เนื่องจากศักยภาพ และเครื่องมือ/อุปกรณในการใหบริการของแตละหนวยบริการปฐมภูมิ
อาจตางกัน ดังนั้น การคิดคะแนนเต็มใหคิดตามบริบทการใหบริการตรวจวิเคราะหจริง ของหนวยบริการ
ปฐมภูมิแตละแหง
โปรดลงชื่อตัวบรรจง
1.)...................................................................................................... ผูตรวจวิเคราะห/ใหขอมูล
ตําแหนง......................................................................................................
2.)....................................................................................................... ผูตรวจวิเคราะห/ใหขอมูล
ตําแหนง......................................................................................................
วันที่ใหขอมูล ........................................................................................

1.)...................................................................................................... ผูนิเทศ/ตรวจประเมิน
ตําแหนง......................................................................................................
2.)....................................................................................................... ผูนิเทศ/ตรวจประเมิน
ตําแหนง......................................................................................................
3.)....................................................................................................... ผูนิเทศ/ตรวจประเมิน
ตําแหนง......................................................................................................
วันที่นิเทศ/ตรวจประเมิน ..........................................................................
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ภาคผนวก 1 เอกสารอางอิง
1. กระทรวงสาธารณสุข. เกณฑมาตรฐานระบบบริการของสถานบริการและหนวยงานสาธารณสุข :
งานพัฒนาบริการหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารสุข (พบส.). พิมพครั้งที่ 3. ม.ป.ท; 2539.
2. กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรการแพทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) (MOPH-DMSc-PL01/2555). พิมพ
ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัชการพิมพ จํากัด; 2553.
3. กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการตรวจทางหองปฏิบัติการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ดานงานเทคนิคการแพทย (MOPH-DMSc-PL02/2555). พิมพครั้งที่ 2.
นครราชสีมา: หจก. อินดี้อารท; 2555.
4. กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล. พิมพครั้งที่ 1. สงขลา: บริษัท แม็กซมีเดีย วาย ทู เค เพรส
จํากัด; 2555.
5. ชูชัย ศุภวงศ, สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ,์ ลัดดา ดําริการเลิศ, สุพัตรา ศรีวณิชากร, เกษม เวชสุทรานนท และ
ศุภกิจ ศิริลักษณ. คูมือการใหบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2552.
6. สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. มาตรฐานบริการ
สาธารณสุข. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย; 2552.
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ภาคผนวก 2 คณะทํางาน
บรรณาธิการ
นางจุรีภรณ บุณยวงศวิโรจน
นางชมไฉไล สินธุสาร
นางสาวจุไร โชติชนาทวีวงศ
นางจินตนา วองวิไลรัตน
นางสาวเกษร บุญยรักษโยธิน
นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 8 อุดรธานี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11/1 ภูเก็ต
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ

คณะผูจัดทํา และผูเขารวมประชุมจัดทํา
นายบุญรัตน วงศชมภู
นางสาวอัมรา โยวัง
นางพัชรินทร รัตนเกษตรสิน
นางสาววรางคณา ออนทรวง
นางเลขา ปราสาททอง
นางสาวพรวิรินทร ชดชอย
นางสาวโศรยา ตระหงาน
นางปานทิพย ศิริโชติ
ดร.สลักจิต ชุติพงษวิเวท
นายยงยุทธ พรหมพันธุใจ
นางสุทัศนีย วิมลเศรษฐ
นางสาวบุณยอร ยุทธยงศ
นางขวัญใจ วังคะฮาต
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

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 7 ขอนแกน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
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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