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เกณฑการประเมิน
4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและ

สาธารณสุข (LAB) การใหคะแนนในแตละขอใหอิงตาม แบบประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ป 2564 (หนา 79-91)



บุคลากร



1.บุคลากร

1.1 มีการมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบหลักและรองดานการตรวจทางหองปฏิบัติการ

คําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานผูรับผดิชอบหลักและรองตองระบุใหชัดเจนวาทําหนาท่ี

ตรวจวิเคราะหรายการทดสอบใดและเปนปจจุบัน

ขอ 1



1.2 ผูปฏิบัติงานตรวจทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขตองผานการ 
อบรมหรือไดรับการฟนฟูทางวิชาการ มีบันทึกประวัติการอบรม

 ผูมีหนาท่ีตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทุกคนตองมีหลักฐานการไดฝกอบรม 
จากรพ.พ่ีเลี้ยง หรือ ผูตรวจวิเคราะหสามารถรับการฝกอบรมจากผูรบัผดิชอบหลัก
ในรพ.สต.ท่ีผานการฝกอบรมได โดยมีหลักฐานการฝกอบรม มีใบประกาศ/เอกสาร
บันทึกการสอนหนางาน(On the job training) ผูท่ีจะทําหนาท่ีสอนหนางานควร
เปนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานเทคนิคการแพทยใน รพ.สต. ท่ีผานการอบรมโดยนัก
เทคนิคการแพทยของรพ.ท่ีเปนพ่ีเลีย้ง โดยไดรับการอบรมครอบคลมุรายการ
ทดสอบท่ีใหบริการ(ดูหลักฐานการใหบริการในรอบ 1 ปยอนหลังนับจากวันประเมนิ)

ขอ 2

1.บุคลากร



1.บุคลากร
1.3 มีท่ีปรึกษาทางวิชาการเชน นักเทคนิคการแพทย หรือเจาพนักงานวิทยาศาสตร

การแพทย ของโรงพยาบาลทุติยภูมิ / ตติยภูมิ

 มีคําสั่งแตงตั้งและมีหลักฐานการรับคําปรกึษาจากพ่ีเลีย้ง สามารถคัดลอกขอความ

การรับคําปรึกษาจากโทรศัพท/ line / facebook ได

ขอ 3



สถานที่ทําการทดสอบ/พื้นที่ปฏิบัติงาน



2.สถานที่ทําการทดสอบ/พ้ืนที่ปฏิบัติงาน

2.1 มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเพียงพอมีการแยกพ้ืนท่ีปฏิบัติการออกจากพ้ืนท่ีทํางานอ่ืน 

 พ้ืนท่ีตรวจปสสาวะ ควรเปนสัดสวน ไมตรวจท่ีหนาหองนํ้า

ขอ 4



2.สถานที่ทําการทดสอบ/พ้ืนที่ปฏิบัติงาน

2.2 มีพ้ืนท่ีจัดวางเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีจําเปนในการตรวจวิเคราะหอยางเหมาะสม

 พ้ืนท่ีวางเครื่องปน Hematocrit เหมาะสม แข็งแรงมั่นคง

ขอ 5



วัสดุ น้ํายาและเคร่ืองมือทดสอบ



3. วัสดุ น้ํายาและเคร่ืองมือทดสอบ

3.1 วัสดุนํ้ายา

3.1.1 มีระบบการจัดเก็บวัสดุและชุดนํ้ายาทดสอบ

 มีระบบการจัดเก็บวัสดุและชุดนํ้ายาทดสอบในอุณหภูมท่ีิถูกตองตามเอกสารกํากับนํ้ายา

ขอ 6



3.1 วัสดุน้ํายา

3.1.2 มีการบันทึกหมายเลขการผลติ (Lot number) ระบุวันเริ่มใชวันหมดอายุของนํ้ายา 
,วัสดุวิทยาศาสตรและตรวจสอบทุกครั้งท่ีมีการเปดใชนํ้ายากลองใหมหรือขวดใหม
กอนทําการทดสอบและมีบันทึกในแบบบันทึกการตรวจวิเคราะห (Work sheet) 

ขอ 7



3.1 วัสดุน้ํายา

 แถบตรวจนํ้าตาลปลายน้ิว, Tube Hematocrit แถบตรวจปสสาวะ(Multiple urine 
test strip) มีการระบุวันเปดใชวันหมดอายุบนขวดตามเอกสารกํากับนํ้ายา Lot 
ปจจุบัน  

 แถบตรวจปสสาวะหาการตัง้ครรภ  (Urine pregnancy test strip)  หลอดเก็บเลือด 
มีการระบุวันหมดอายุ ตามเอกสารกํากับนํ้ายา Lot ปจจุบัน 

ขอ 7



3.2 เคร่ืองมือทดสอบ

3.2.1 มีทะเบียนประวัติเครื่องมือ

 ทะเบียนประวัติเครื่องมือใหมีรายละเอียดท่ีสาํคัญเชน ช่ือเครื่องมือหมายเลข
เครื่องหรือหมายเลขครุภัณฑ  วันท่ีรับ  บริษัทจําหนาย ราคา ผูรับผิดชอบดูแล
รักษา 

ขอ 8



3.2 เครื่องมือทดสอบ

3.2.2 มีแผนการสอบเทียบและบํารงุรักษาเครื่องมือทางหองปฏิบัติการหรือใช

แผนสอบเทียบรวมระดับอําเภอ

ขอ 9



3.2 เครื่องมือทดสอบ

3.2.3 มีบันทึกการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครือ่งปน Hematocrit ท่ีเปนปจจุบันมี

รายละเอียดจากการสอบเทียบ  หรือสําเนาจากหนายงานท่ีสอบเทียบโดยสอบเทียบ

ความเร็วรอบ และตัวตั้งเวลาของเครื่องปนทําอยางนอยปละ 1 ครั้ง  ถาไมมีการสอบ

เทียบตัวตั้งเวลาเมื่อใชงานจริงตองนํานาฬิกาภายนอกชนิดมีสัญญาณเตอืนท่ีผานการ

สอบเทียบเวลาแลวมาจับเวลาเสมอ

 มีระบบสํารองแปรงถานสํารอง (carbon brush) หรือฟวสหรือมีระบบสํารอง

เครื่องมือท่ีพรอมใหบริการในพ้ืนท่ี

ขอ 10



3.2 เครื่องมือทดสอบ

3.2.4 มีบันทึกการสอบเทียบนาฬิกาจับเวลาชนิดมีสญัญาณเตือน ท่ีเปนปจจุบันท่ีมี

รายละเอียดจากการสอบเทียบ หรือสําเนาจากหนวยงานท่ีสอบเทียบ โดยสอบเทียบ

ทุก 6 เดือน ตรงตามคาท่ีใชงาน สามารถทําการสอบเทียบเองไดโดยไมตองใช

ใบรับรองจากองคกรอ่ืน มีขอมูลบันทึกครบถวน 

การสอบเทียบในแตละจดุใชงานตองจับเวลา                                                

อยางนอย จุดละ 3 ครั้ง                                                                           

เมื่อสอบเทียบแลวจัดใหมีฉลากติด

ขอ 11



3.2 เคร่ืองมือทดสอบ

3.2.5 มีบันทึกการบํารุงรักษาเครื่อง glucose meter ท่ีเปนปจจุบันตาม

คําแนะนําของบริษัทผูผลิตและมีแบตเตอรี่สาํรองพรอมใชงาน

ขอ 12



3.2 เครื่องมือทดสอบ

3.2.6 อุปกรณการตรวจ Hematocrit มีความพรอมใช 

 Tube Hematocrit ชนิด Heparin (มีแถบคาดสีแดงท่ีปลายหลอด)

 ดินนํ้ามันสามารถใชดินนํ้ามันชนิดธรรมดาได ไมใชสีแดงหรือสีสมหรือสชีมพู มี

ผิวหนาเรียบ ใหสาธิตการใชงานจริงและดูวานํ้าสวนบนใน Tube Hematocrit ไม

ลดระดับ

 มีแผนสเกลอานคา Hematocrit คมชัดไมจําเปนตองเปนโลหะ

ขอ 13



3.2 เครื่องมือทดสอบ

3.2.7 มีอุปกรณเจาะเลือด เข็มเจาะปลายน้ิว (Lancet)

ขอ 14



3.2 เคร่ืองมือทดสอบ

3.2.8 มีภาชนะใสปสสาวะท่ีสะอาด,แหง,มีฝาปดและใชครั้งเดียว

 ภาชนะใสปสสาวะ สามารถใชแบบถวยนํ้าพลาสติกแบบไมมฝีา  

 ไมควรเปนแบบกระดาษเคลอืบไขและตองตรวจทันที

ขอ 15



ข้ันตอนกอนการทดสอบ



4. ข้ันตอนกอนการทดสอบ

4.1 มีคูมือการเก็บตัวอยางท่ีมีรายละเอียดแสดงวิธีการเก็บตัวอยางแตละชนิดปรมิาณ

ตัวอยาง เวลาท่ีเก็บ และ กรณีไมไดตรวจทันทีตองมีวิธีการเก็บรกัษาตัวอยาง

 ใชคูมือของกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือของกลุมงานเทคนิคการแพทยได

ขอ 16



4. ข้ันตอนกอนการทดสอบ

4.2 ใบสงตรวจมีรายละเอียดครบถวน ไดแก ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวผูปวย (ถามี)อายุ 

เพศ รายการตรวจ ผูเก็บตัวอยาง ผูสั่งตรวจและหนวยงานท่ีสงตรวจกรณตีรวจ

วิเคราะหเองไมตองเขียนใบสงตรวจ

ขอ 17



4. ข้ันตอนกอนการทดสอบ

4.3 ฉลากติดภาชนะบรรจุตวัอยางระบุ ช่ือ-สกุลเลขประจําตัวผูปวย วันเวลาท่ีเก็บตัวอยาง 

หนวยงานท่ีสงตรวจ 

 กรณีตรวจเองในพ้ืนท่ี ภาชนะบรรจุตัวอยาง ระบุ ช่ือ-นามสกุลสามารถใชปากกาเคมี

แบบถาวรเขียนได

ขอ 18

ช่ือ........................สกลุ.......................

HN………………..วนัท่ี................



ข้ันตอนการทดสอบ



5. ข้ันตอนการทดสอบ

5.1 มีคูมือการทดสอบตัวอยางครบทุกรายการท่ีเปดใหบริการ

 คูมือการตรวจวิเคราะหหรอืคูมือการเก็บสิง่สงตรวจ นอกจากของ

กรมวิทยาศาสตรการแพทยแลว รพ.แมขายสามารถจัดทําข้ึนเองไดโดยนักเทคนิค

การแพทย และตองมีเอกสารกํากับนํ้ายาท่ีเปนปจจบัุนอยูดวยเสมอ

ขอ 19



5. ข้ันตอนการทดสอบ

5.2 ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุไวในคูมืออยางเครงครัด

 สุมบุคลากรผูไดรับมอบหมายใหสาธิตหรอืบรรยายข้ันตอนการตรวจวิเคราะห       

ทุกรายการทดสอบ

ขอ 20



การประกันคุณภาพการทดสอบ



6. การประกันคุณภาพการทดสอบ

6.1 มีการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) ควบคูกับการทดสอบ

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

 ควรทํา IQCโดยบันทึกใน Worksheet การปฏิบัติงานประจําตอจากผูปวยโดยไมตอง

แยกแบบฟอรม (ยกเวนIQCของการตรวจนํ้าตาลจากปลายน้ิว)

 การทดสอบ Hematocrit ใหควบคุมปจจัยนําเขาและกระบวนการ(input &process) 

ตรวจวิเคราะหแทนการสงตัวอยางเลอืดทํา IQC 

ขอ 21



6. การประกันคุณภาพการทดสอบ

6.2 ควรมีการควบคุมคุณภาพโดยองคกรภายนอก (External Quality Assessment, 

EQA) หรือเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ (Inter-lab)

 มีการทําเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 มีสรุปผลการเปรยีบเทียบ มีบันทึกทบทวนผลการเปรียบเทียบ 

 กรณีท่ีทําไมครบ 2 ครั้ง ตองมีแผนรองรับ

ขอ 22



6. การประกันคุณภาพการทดสอบ

6.3 กรณีท่ีพบวาผลการควบคุมคณุภาพภายใน หรือ การควบคุมคุณภาพโดยองคกร

ภายนอกออกนอกเกณฑการยอมรับ ใหมีการหาสาเหตุของปญหา, ดําเนินการแกไข

และปองกันการเกิดซ้ํา โดยปรึกษารวมกับพ่ีเลี้ยงและบันทึกไวเปนหลักฐาน

ขอ 23



การรายงานผลการทดสอบ



7.การรายงานผลการทดสอบ

7.1 มีทะเบียนบันทึกผลการทดสอบ 

จัดทํารายงานผลการทดสอบกรณท่ีีทําการทดสอบไดเองและมีบันทึกการรายงานคา

วิกฤติ

 มี work sheet การทดสอบปสสาวะ โดยบันทึกการอานปฏิกิริยาของแถบตรวจ

ปสสาวะ (Multiple urine test strip), แถบตรวจปสสาวะหาการตั้งครรภ  (Urine  

pregnancy test strip) 

ขอ 24



 กรณีทะเบียนบันทึกผลการตรวจนํ้าตาลปลายน้ิวไมไดทําในรูปแบบ Worksheet 

ตองสามารถทวนสอบไดถึงวันท่ีตรวจ, lot numberของแถบตรวจ, วันหมดอายุ ช่ือ

ผูทํา

 การตรวจ และใหมีการลงลายมือช่ือผูตรวจ/ผูตรวจสอบรับรองรายงานผล กรณีไม

สามารถระบุช่ือผูตรวจได เชน อสม. 2 คนทําการตรวจ ตองทวนสอบขอมูลอ่ืนๆ ได 

ท้ังน้ีใหดูหลักฐานการควบคุมกํากับ อสม. ของ รพ.สต.ในการเจาะปลายน้ิวตรวจ

นํ้าตาลในเลือดดวย

ขอ 24
7.1 มีทะเบียนบันทึกผลการทดสอบ (ตอ) 



7.การรายงานผลการทดสอบ

7.2 กรณีสงตรวจตอตอไปยังโรงพยาบาลแมขาย ตองมีระบบทะเบียนบันทึกการสงตรวจ

และผลการตรวจ ใบรายงานผลการทดสอบมีรายละเอียดของผูปวย ผลการทดสอบ 

ช่ือผูทดสอบ วันท่ี เวลาท่ีรายงานผล ผูตรวจสอบรับรองผลและลงนามกํากับไวเปน

หลักฐาน เก็บสําเนารายงานผลการทดสอบไว เพ่ืออางอิงตามระยะเวลาท่ีกําหนดเก็บ

สําเนาผลการตรวจ อยางนอย 5 ป

ขอ 25





คําชี้แจงเพ่ิมเติม

1.    หมายถึง ขอกําหนดท่ีจําเปน ไดแก ขอ 1  3  5  และ 6 ตองไมไดคะแนน 0 (ศูนย)ถามี
คะแนน 0 (ศูนย)ในขอกําหนดดังกลาว คะแนนของขอ 4.7.3ระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข (LAB) ไดคะแนน 0 (ศูนย)

2.    ศักยภาพ และเครื่องมือ/อุปกรณในการใหบริการของแตละ รพ.สต. อาจตางกัน ดังน้ัน 
การคิดคะแนนเต็มใหคิดตามบริบทการใหบริการตรวจวิเคราะหจริง

3.    รายการทดสอบทางหองปฏิบัติการอื่นๆท่ีรพ.สต.ใหบริการตรวจวิเคราะหเพ่ิมเติม ตองอยู
ในการกํากับดูแลของนักเทคนิคการแพทยและใหทําการประเมินทุกรายการตรวจ
วิเคราะหรวมในเกณฑ

4.    การจัดหา IQC material ให รพช./รพท./รพศ./คปสอ. ดําเนินการเพ่ือให รพ.สต ทํา 
IQC และสงรายงานผลให นักเทคนิคการแพทยผูดูแล เพ่ือดู trend หรือแนวโนมเพ่ือ
วางแผนปองกันหรือแกไข



คําช้ีแจงเพิ่มเติม (ตอ)

5. การทํา IQC ของการตรวจ Hematocrit ใหควบคุมปจจัยนําเขาและกระบวนการ (input & 

process)ไดแก การฝกอบรม การสอบเทียบความเร็วรอบเครื่องปนและเวลา ระดับเลือด

และดินนํ้ามัน แผนสเกลอานคา Hematocrit

6. การทดสอบท่ีไมมี EQA ใหทําการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ (Interlab

Comparisons) โดย รพช./รพท./รพศ./CUP เปนผูสนับสนุนพรอมดําเนินการและ

วิเคราะหผลอยางนอยปละ 2 ครั้ง

7. ขอเสนอแนะในการตรวจประเมิน มีขอเสนอแนะอยางนอยดังน้ี

7.1 การรักษาความลบัของผูใ้ชบ้ริการ

7.2 การเบิกวสัดุใชง้านไม่เกิน 3 เดือน

7.3 การสงตอตัวอยางตองมีภาชนะนําสงท่ีมีฝาปดมิดชิด และมีการควบคุมอุณหภูมิอยาง   

ถูกตอง และปลอดภัย
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