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บทน า 

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นมาตรฐานท่ีห้องปฏิบัติการทุกแห่งสามารถน าไปใช้
ด าเนินการเป็นระบบคุณภาพจ าเป็นหรือเบ้ืองต้น โดยกระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้และมีห้องปฏิบัติการน าไป
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพระดับประเทศ รวมท้ังใช้เป็นแนว
ทางการจัดท าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ส าหรับห้องปฏิบัติการท่ีสนใจจะพัฒนาต่อยอด ขอการรับรองระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 ต่อไปได้ 

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประกอบด้วยข้อก าหนดท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 15189 
แต่น ามาจัดท าเป็นแบบประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ โดยเป็นข้อก าหนดท่ัวไป 67 ข้อ และข้อก าหนดจ าเป็น 
(The must) 8 ข้อ รวมเป็น 75 ข้อ ผลการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการท่ีผ่านการพิจารณาให้การรับรอง โดย
คณะกรรมการฯ จะได้รับใบรับรอง 

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับ ประเด็นเนื้อหาท่ีซ้ าซ้อนจะ
น ามารวมกัน ก าหนดประเด็นส าคัญเป็นข้อก าหนดใน checklist เพิ่มเติม ได้แก่ ความเส่ียง การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ (Management review) มีการก าหนดเกณฑ์ตรวจประเมินรายข้อใน checklist และเอกสาร
หลักฐานประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดท่ีชัดเจน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีระบบคุณภาพที่เข้มแข็งมากขึ้น 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของประเทศ มีหลายระดับ และมีความแตกต่างกันในโครงสร้ างพื้นฐาน 
จ านวนบุคลากร และศักยภาพการให้บริการ การใช้มาตรฐานระดับประเทศเป็นการเริ่มต้นของระบบบริหารจัดการ
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภายในประเทศ และก้าวต่อไปสู่การรับรองห้องปฏิบัติการโดยใช้
มาตรฐานสากล เพื่อเป็นท่ียอมรับร่วมในเวทีสากล 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หมายถึง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ท้ังในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีให้บริการตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยกระบวนการทดสอบท่ี
ต้องใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ น้ ายา และบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการเป็นหน่วยรับตรวจส่ิงส่งต่อ จาก
หน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นเครือข่ายความร่วมมือในเครือข่ายบริการสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานบริการ เป็น
ท่ียอมรับ 
 การตรวจประเมิน หมายถึง ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการแต่งต้ังผู้ตรวจประเมิน (assessor) โดยใช้แบบ
ประเมินผล (Checklist) มีข้อก าหนด 12 หัวข้อหลัก ประกอบด้วยข้อก าหนดท่ัวไป 67 ข้อ และข้อก าหนดจ าเป็น 
8 ข้อ รวมเป็น 75 ข้อ ก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมินข้อก าหนดแต่ละข้อเป็นการให้คะแนน ได้แก่ การด าเนินการ
ตามข้อก าหนดครบถ้วน ได้ 2 คะแนน  การด าเนินการบางส่วน ได้ 1 คะแนน และ ไม่ได้ด าเนินการ ได้ 0 คะแนน  
รวมท้ังข้อก าหนดท่ีห้องปฏิบัติการไม่มีความเกี่ยวข้อง ให้ระบุ n/a (not applicable) จะไม่น ามาคิดคะแนน  
 

เกณฑ์ตรวจประเมิน 
ผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการท่ีด าเนินการได้สอดคล้องตามข้อก าหนด ดังนี้  
(1) ข้อก าหนดจ าเป็น (The must) ทุกข้อ ได้อย่างน้อย 1 คะแนน 
(2) ผลการประเมินโดยรวมไม่มีข้อท่ีได้ 0 คะแนน และเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน 
(3) คณะกรรมการมีมติให้การรับรอง 
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ข้อก าหนดจ าเปนน (The must) และข้อก าหนดที่ห้องปฏิบัติการไม่มีความเก่ียวข้อง 
ข้อก าหนดจ าเป็น (The must) มี 8 ข้อ ดังนี้ 
1. ข้อ 15 มีการประเมินความสามารถบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงาน (Competency) 
2. ข้อ 17 ห้องปฏิบัติการมีพื้นท่ีปฏิบัติงานเหมาะสมต่อการด าเนินงาน มีการออกแบบให้มีความสะดวก

และปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สถานท่ีจัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจ พื้นท่ี
ปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ พื้นท่ีปฏิบัติงานธุรการ หรือเอกสาร และส่วนท่ีพักบุคลากร โดยค านึงถึง
เรื่องการปนเป้ือน ประโยชน์การใช้งาน คุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

3. ข้อ 36 ห้องปฏิบัติการมีแผน และมีผลการสอบเทียบ (Calibrate) เครื่องมือหลักท่ีมีผลกระทบต่อ
คุณภาพ 

4. ข้อ 56 - มีระบบควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) และมีบันทึก เพื่อติดตาม
ผลของการตรวจวิเคราะห ์ตามวิธีปฏิบัติ ทุกรายการทดสอบท่ีเปิดให้บริการ รวมท้ังการจัดท าช่วงค่าท่ียอมรับได้ 
(tolerance limit)  

- มีการก าหนดจ านวนและความถ่ีของ control ตามความเหมาะสมของการทดสอบ 
- มีการตรวจสอบผล การน าข้อมูลการควบคุมคุณภาพ และสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง มาสู่ปฏิบัติการแก้ไข

ปัญหา และวิธีการ เพื่อยืนยันความน่าเช่ือถือของผลการทดสอบ ในกรณีท่ีผลการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ มีการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุ และแก้ไข ก่อนตรวจตัวอย่างจากผู้ป่วย 

5. ข้อ 57 มีการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก ทุกรายการ
ทดสอบท่ีเปิดให้บริการ กรณีท่ีไม่มีแหล่งให้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์กับองค์กรภายนอก ให้
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) กรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการได้ ให้ท าการประเมินความสามารถการทดสอบ (Laboratory’s Performance in Test) 

6. ข้อ 59 ห้องปฏิบัติการมีการจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
- มีแผนและระบบป้องกันอัคคีภัย  
- มีอุปกรณ์ล้างตาพร้อมใช้ กรณีฉุกเฉิน   
- มีแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการติดเช้ือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
- มีป้ายแสดงเครื่องหมายพื้นต่างระดับ  
- มีอ่างล้างมือในพื้นท่ีท่ีอาจมีการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหล่ัง  
- มีชุดท าความสะอาดส าหรับจัดการสารเคมี เลือดหรือสารคัดหล่ัง หรือเช้ืออันตรายท่ีตกแตก (Spill kit)  
- มีชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (First aid kit) 
7. ข้อ 60 มีห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามหลัก Universal Precaution อย่างถูกต้อง และบุคลากรได้รับ

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  
8. ข้อ 69 ห้องปฏิบัติการต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพและการให้บริการอย่าง

ต่อเนื่องและน าข้อมูลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ การปฏิบัติการแก้ไข การป้องกันโอกาสเส่ียง น าข้อมูล
กระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการทดสอบ มาเป็นข้อมูลส าหรับก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  
ข้อก าหนดท่ีห้องปฏิบัติการไม่มีความเกี่ยวข้อง ให้ระบุ n/a (not applicable) จะไม่น ามาคิดคะแนน มี 7 

ข้อ ดังนี้ 
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1. ข้อ 18 บริเวณเจาะเก็บตัวอย่างต้องเป็นสัดส่วนแยกออกจากส่วนปฏิบัติการ และมีความปลอดภัยต่อ
ผู้รับบริการ โดยค านึงถึงความสะดวก และความเป็นส่วนตัว  

2. ข้อ 19 บริเวณเจาะเก็บเลือดจากผู้บริจาคเลือด ควรแยกออกจากห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
สะดวก และปลอดภัย ต่อผู้บริจาค รวมท้ังมีชุดปฐมพยาบาล ตามมาตรฐานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

3. ข้อ 20 สถานท่ีเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจและการเก็บเสมหะ มีอ่างล้างมือ สบู่หรือน้ ายาฆ่าเช้ือ และ
ถังขยะติดเช้ือ และมีระบบความปลอดภัยป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ  

4. ข้อ 21 ห้องน้ าท่ีเก็บตัวอย่างของผู้รับบริการ ต้องมีความสะอาด สะดวก และแยกสัดส่วนการเก็บ
ตัวอย่างของผู้รับบริการหญิง-ชาย และเหมาะสมส าหรับผู้พิการ  

5. ข้อ 25 พื้นท่ีและสภาวะแวดล้อมการให้บริการทดสอบนอกเหนือจากห้องปฏิบัติการหลัก ได้แก่ การ
ทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT: Point-of-care Testing) ปฏิบัติตามแนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย
ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 

6. ข้อ 61 มีการด าเนินการท่ีถูกต้องตาม พ.ร.บ. เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ (ตอบ n/a กรณีไม่มีการผลิต 
น าเข้า และครอบครอง) 

7. ข้อ 74 ห้องปฏิบัติการมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งต้องมีปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกันการ
เกิดซ้ า 
การรายงานผลตรวจประเมิน 
 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
และกรอกข้อมูลในโปรแกรมฯ จากนั้น ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal auditor) รายงานข้อมลูของ
ห้องปฏิบัติการ ท่ีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit) และ ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) 
รายงานผลตรวจประเมิน ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงในโปรแกรม โดยไป
ท่ีเว็บกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (http://www.dmsc.moph.go.th)   

เลือก “มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข” 
หรือ ไปท่ีเว็บส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (http://blqs.dmsc.moph.go.th)  
เลือก “มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข”  
หรือ เข้าถึงเว็บมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยตรง ได้ท่ี 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/mophstd.html 

 

การได้รับการรับรอง  
 1. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีผ่านการพิจารณาให้การรับรอง โดยคณะกรรมการฯ จะได้รับใบรับรอง 
ซึ่งมีอายุ 3 ปี 
 2. เผยแพร่รายช่ือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีผ่านรับรอง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีเว็บไซต์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 

http://blqs.dmsc.moph.go.th/
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แนวทางการตรวจประเมิน 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

1. องคก์รและการบริหาร  
1 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีด าเนินการถูกต้อง

ตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
โดยการจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ มีการ
จัดท านโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ  และพันธกิจขององค์กร และแสดง
ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร  

1. มีหลักฐานการขออนุญาตจัดต้ังสถานพยาบาล กรณีเอกชน
ให้แสดงหลักฐานการขออนุญาต 
2. มีการจัดโครงสร้างองค์กร แสดงความเช่ือมโยง และระบุ
หน้าท่ีรับผิดชอบ 
3. มีคู่มือคุณภาพ (Quality manual) ระบุรายละเอียดของ
องค์กร นโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด
คุณภาพ  และพันธกิจขององค์กร ประกอบด้วยกระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร เช่น กระบวนการ
จัดท าเอกสารคุณภาพ กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน  

 1 คะแนน มีข้อ 1 และ 2 หรือ 3  
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ  

2  
 

ผู้บริหาร รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายคุณภาพ 
ในคู่มือคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ี  และสนับสนุน
ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ รวมท้ังมีการ
ก าหนดความรับผิดชอบ หน้าท่ี ของบุคลากรใน
องค์กร และมีนโยบายให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   

1. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพในคู่มือคุณภาพตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
2. มีแผนพัฒนาคุณภาพ 
3. มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้การสนับสนุน
ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ  
4. มีการก าหนดความรับผิดชอบอ านาจหน้าท่ี ของบุคลากร
ในห้องปฏิบัติการทุกระดับ เป็นลายลักษณ์อักษร  

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีข้อ 1 และข้ออื่นอย่างน้อย 1 ข้อ 
 0 คะแนน มี 1 ข้อ 

3. 
 

ห้องปฏิบัติการมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติในการ
ป้องกันข้อมูลท่ีเป็นความลับ และสิทธิของผู้ป่วย 
และมีนโยบายความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

1. มีการก าหนดนโยบาย แนวทาง หรือระเบียบปฏิบัติในการ
ป้องกันข้อมูลท่ีเป็นความลับ และสิทธิของผู้ป่วย 
2. มีการก าหนดนโยบาย แนวทาง และการปฏิบัติในการ
จัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มี 1 ข้อ 
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ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

 0 คะแนน ไม่มี 
4. ห้องปฏบิัติการก าหนดวิธีการสื่อสารภายใน

ห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ  
1. มีวิธีการสื่อสารภายในห้องปฏิบัติการ 
2. แสดงหลักฐานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น บันทึก 
รายงานการประชุม 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 
5 ห้องปฏิบติัการก าหนดให้มีท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีมีความรู้ และ
ประสบการณ์ ท้ังด้านทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ เป็นผู้ให้
ค าแนะน าทางวิชาการ และก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีมี
คุณวุฒิและความสามารถเหมาะสมในการให้
ค าปรึกษาทางห้องปฏิบัติการท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน                         

1. มีเอกสารแต่งต้ังท่ีปรึกษาทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาทาง
ห้องปฏิบัติการ  
2. มีบันทึกการให้ค าปรึกษา โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้
ค าปรึกษา เร่ืองท่ีขอรับการปรึกษา วันท่ีปรึกษา ผู้รับ
ค าปรึกษา 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีข้อ 1  
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 

2. ระบบเอกสารคณุภาพ  
6 ห้องปฏิบัติการ มีระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดท า

เอกสารคุณภาพ ข้ันตอนปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข มีบัญชีรายช่ือเอกสาร มีการ
ทบทวนระบบเอกสารให้เป็นปัจจุบัน มีการควบคุม
เอกสาร และมีวิธีการจัดการการเข้าถึงข้อมูล กรณีท่ี
อนุญาตให้มีการแก้ไขเอกสารด้วยลายมือต้อง
ก าหนดระยะเวลาท่ีจัดท าเอกสารฉบับใหม่  

1. ห้องปฏิบัติการมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดท าเอกสาร
คุณภาพ 
2. การจัดท าเอกสารข้ันตอนปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
3. มีบัญชีรายช่ือเอกสาร 
4. มีการทบทวนระบบเอกสารให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยทุก   
12 เดือน 
5. มีการควบคุมเอกสาร 
6. ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีการจัดการการเข้าถึงข้อมูล 
7. มีแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขข้อมูล 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีข้อ 1-4 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 3 ข้อ 
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ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

7 ห้องปฏิบัติการ มีระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการ
เอกสารคุณภาพในระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
มีแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ การเข้าถึง การแก้ไข
ข้อมูล การก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การ
ส ารองข้อมูล การท าลาย โดยค านึงความลับและ
สิทธิผู้ป่วย  

ตรวจสอบระบบสารสนเทศดังน้ี 
1. มีแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ 
2. มีแนวทางปฏิบัติในการเข้าถึง 
3. มีแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขข้อมูล 
4. มีเอกสารการก าหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมเอกสาร
และการควบคุมบันทึก 
5. มีการก าหนดระยะเวลาการเก็บบันทึกคุณภาพ การส ารอง
ข้อมูล (back up) และการท าลาย ตามระเบียบขององค์กร 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 3 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 2 ข้อ 

3. การจัดซ้ือและการใช้บริการจากภายนอก  
3.1 การจดัซ้ือ 

8 ห้องปฏิบัติการมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขาย และ
เกณฑ์การประเมินผู้ขาย มีบันทึกผลการประเมิน 
และจัดท าทะเบียนผู้ผ่านการประเมิน  

1. มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขาย และเกณฑ์การประเมินผู้ขาย 
2. มีบันทึกผลการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย  
3. มีทะเบียนผู้ผ่านการประเมิน มีการคัดเลือก การจัดซื้อ 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน  
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 2 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 
9 ห้องปฏิบัติการมีเกณฑ์ในการจัดซื้อเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ น้ ายาตรวจ
วิเคราะห์ วัสดุควบคุมคุณภาพ วัสดุสอบเทียบ ซึ่งมี
ผลต่อคุณภาพของบริการ และตรวจรับตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  

1. มีเกณฑ์ในการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุ
อุปกรณ์ น้ ายาตรวจวิเคราะห์ วัสดุควบคุมคุณภาพ วัสดุสอบ
เทียบ  
2. มีบันทึกการตรวจรับตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยให้
ความส าคัญกับเกณฑ์ด้านคุณภาพเป็นอันดับแรก 

 2 คะแนน มีเกณฑ์ในการจัดซื้อ และบันทึกการตรวจรับ 
 1 คะแนน มี 1 ข้อ 
 0 คะแนน ไม่มี 

3.2 การใชบ้รกิารจากภายนอก 
10 
 

การใช้บริการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก 
ห้องปฏิบัติการต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือก และผล
การประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการท่ีส่ง
ตรวจต่อและจัดท าบัญชีรายช่ือไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

1. มีเอกสารระบุเกณฑ์การคัดเลือกห้องปฏิบัติการส่งต่อ 
2. มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานของ
ห้องปฏิบัติการส่งตรวจต่อทุก 12 เดือน 
3. มีบัญชีรายช่ือห้องปฏิบัติการท่ีส่งตรวจต่อ 
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ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มี 2 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 

11 กรณีส่งตรวจต่อให้ห้องปฏิบัติการภายนอกทดสอบ 
ใบรายงานผลการทดสอบต้องระบุรายการทดสอบท่ี
ด าเนินการโดยห้องปฏิบัติการท่ีรับตรวจต่อ มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการทดสอบ  
ก่อนส่งรายงานผลการทดสอบให้ผู้ใช้บริการโดยไม่มี
การแก้ไข และจัดท าส าเนาถูกต้องเก็บไว้ท่ีห้องปฏิบัติการ 

1. มีการระบุช่ือห้องปฏิบัติการท่ีส่งตรวจต่อในใบรายงานผล 
2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการทดสอบ
โดยไม่คัดลอก และไม่แก้ไข 
3. จัดเก็บส าเนาผลทดสอบไว้ท่ีห้องปฏิบัติการ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มี 2 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 

4. บคุลากร 
12 ห้องปฏิบัติการต้องมีผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ ความช านาญ และมี
ประสบการณ์ท้ังด้านทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ  

มีนักเทคนิคการแพทย์ ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
จากสภาเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

 2 คะแนน มีนักเทคนิคการแพทย์ ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
จากสภาเทคนิคการแพทย์ 

 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือมี

นักเทคนิคการแพทย์แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 
13 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีเพียงพอต่อการให้บริการตาม

เกณฑ์อัตราก าลังคน  
1. มีผลการวิเคราะห์อัตราก าลังคนตามเกณฑ์  
2. กรณีอัตราก าลังคนไม่เพียงพอ มีระบบบริหารจัดการ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน  

 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี 

14 
 

บุคลากรได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2. มีบันทึกการฝึกอบรมของบุคลากร  

 2 คะแนน มีแผนพัฒนาบุคลากร และบุคลากรเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการ ได้รับการฝึกอบรม  

 1 คะแนน มีแผนพัฒนาบุคลากร และบุคลากรเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการ ได้รับการฝึกอบรม 

 0 คะแนน ไม่มี 
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15 
The 
must 

มีการประเมินความสามารถบุคลากรทุกระดับใน
การปฏิบัติงาน (Competency)   

1. มีเกณฑ์การประเมินความสามารถบุคลากรทุกระดับในการ
ปฏิบัติงาน  
2. มีผลการประเมินความสามารถของบุคลากรทุกระดับ 
3. กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ จะต้องมี
แผนพัฒนา 

 2 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินความสามารถบุคลากรทุกระดับในการ
ปฏิบัติงาน และมีผลการประเมินความสามารถของบุคลากร
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ 
จะต้องมีแผนพัฒนา 

 1 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินความสามารถบุคลากรทุกระดับในการ
ปฏิบัติงาน และมีผลการประเมินความสามารถของบุคลากร
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนบุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ 
จะต้องมีแผนพัฒนา 

 0 คะแนน ไม่มี 
16 
 

ห้องปฏิบัติการมีการจัดท าบันทึกบุคลากร 
ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ 
หน้าท่ีรับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency)  
ผลการปฏิบัติงาน (performance) การรับวัคซีน 
ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ผลการ
ตรวจสุขภาพ  

พิจารณาจากบันทึกบุคลากร หรือแบบฟอร์ม ประกอบด้วย 
1. ประวัติการศึกษา  
2. ใบประกอบวิชาชีพ  
3. หน้าท่ีรับผิดชอบ  
4. ประสบการณ์  
5. ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน(Competency) 
6. ผลการปฏิบัติงาน (performance)  
7. ประวัติการรับวัคซีน  
8. ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน  
9. ผลการตรวจสุขภาพ 
10. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 

 2 คะแนน บุคลากรทุกคนในห้องปฏิบัติการมีการจัดท าบันทึกบุคลากร
ครบถ้วนทุกข้อ 

 1 คะแนน บุคลากรเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนบุคลากร
ในห้องปฏิบัติการ มีบันทึกอย่างน้อย 6 ข้อ 

 0 คะแนน บุคลากรน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนบุคลากรใน
ห้องปฏิบติัการ มีบันทึก 0 ถึง 5 ข้อ 

5. สถานที่และสภาวะแวดล้อม  
5.1 สถานที่ 
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17 
The 
must 

 
 

ห้องปฏิบัติการมีพื้นท่ีปฏิบัติงานเหมาะสมต่อการ
ด าเนินงาน มีการออกแบบให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สถานท่ีจัดเก็บ 
ตัวอย่างส่งตรวจ พื้นท่ีปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างและ
การทดสอบ พื้นท่ีปฏิบัติงานธุรการ หรือเอกสาร
และส่วนท่ีพักบุคลากร โดยค านึงถึงเรื่องการ
ปนเป้ือน ประโยชน์การใช้งาน คุณภาพและความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

มีการจัดแบ่งพื้นท่ีใช้สอยต่าง ๆ ครบถ้วนและเหมาะสม  
เป็นสัดส่วน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
1. สถานท่ีจัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจ  
2. พื้นท่ีปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ  
3. พื้นท่ีปฏิบัติงานธุรการ หรือเอกสารและส่วนท่ีพัก
บุคลากร/ท่ีรับประทานอาหาร  โดยมีประตูกั้นระหว่างเขต 
หรือก าหนดพื้นท่ีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน หรือมีระบบป้องกัน
การปนเป้ือน 
 

 2 คะแนน มีครบถ้วน และด าเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 1 คะแนน ไม่ครบถ้วน หรือครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 0 คะแนน ไม่มีการแบ่งพื้นท่ี  

18 
 

บริเวณเจาะเก็บตัวอย่างต้องเป็นสัดส่วนแยกออก
จากส่วนปฏิบัติการ และมีความปลอดภัยต่อ
ผู้รับบริการ โดยค านึงถึงความสะดวก และความ
เป็นส่วนตัว (ตอบ n/a กรณีไม่มีการให้บริการ) 

1. บริเวณเจาะเก็บตัวอย่างต้องเป็นสัดส่วนแยกออกจากส่วน
ปฏิบัติการ และมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 
2. มีระบบจัดการความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ 
 

   
 2 คะแนน มีครบถ้วน  
 1 คะแนน มี 1 ข้อ 
 0 คะแนน ไม่มี 

19 บริเวณเจาะเก็บเลือดจากผู้บริจาคเลือด ควรแยก
ออกจากห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
สะดวก และปลอดภัย ต่อผู้บริจาค รวมท้ังมีชุดปฐม
พยาบาล ตามมาตรฐานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
(ตอบ n/a กรณีไม่ได้ด าเนินการ) 
 

1. มีบริเวณส าหรับให้ผู้บริจาคเลือดน่ังรอ ไม่แออัด สะอาด มี
การระบายอากาศดี 
2. มีการใช้ถุงมือขณะปฏิบัติงาน เมื่อใช้แล้วให้ถอดท้ิงไม่
น ามาใช้อีก 
3. จัดให้มีถังขยะติดเช้ือส าหรับผู้บริจาคเลือดท้ิงส าลี และ 
พลาสเตอร์ 
4. มีชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (First aid kit) พร้อมใช้งาน  
5. มีชุดท าความสะอาดส าหรับจัดการสารเคมี เลือดหรือสาร
คัดหลั่ง หรือเช้ืออันตรายท่ีตกแตก (Spill kit) 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 3 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 2 ข้อ 
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20 สถานท่ีเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจและการเก็บ
เสมหะ มีอ่างล้างมือ สบู่หรือน้ ายาฆา่เช้ือ และถัง
ขยะติดเช้ือ และมีระบบความปลอดภัยป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ  
(ตอบ n/a กรณีไม่มีการให้บริการ) 

1. มีแนวทางการเก็บตัวอย่างเสมหะ 
2. สถานท่ีเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจและการเก็บเสมหะ มี
ระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน IC ของโรงพยาบาล 
3. มีอ่างล้างมือ และสบู่เหลวหรือน้ ายาฆ่าเช้ือ  
4. มีถังขยะติดเช้ือ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 3 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 2 ข้อ 

21 ห้องน้ าท่ีเก็บตัวอย่างของผู้รับบริการ ต้องมีความ
สะอาด สะดวก และแยกสัดส่วนการเก็บตัวอย่าง
ของผู้รับบริการหญิง-ชาย และเหมาะสมส าหรับผู้
พิการ (ตอบ n/a กรณีไม่มีการให้บริการ) 

1. มีห้องน้ าท่ีใช้เก็บตัวอย่างของผู้รับบริการ สะอาด สะดวก  
2. มีการแยกสัดส่วนการเก็บตัวอย่างของผู้รับบริการหญิง-
ชาย และเหมาะสมส าหรับผูพ้ิการ 
3. มีวิธีการเก็บตัวอย่างแสดงไว้ในห้องน้ า 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 2 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 

22 ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมการเข้าออก เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึง โดยผู้ท่ีไม่ได้รับมอบหมายหรือไม่
ได้รับอนุญาต มีการแยกพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีไม่
สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพื่อป้องกันการปนเป้ือน 
(Cross contamination)  

1. มีระบบควบคุมการเข้าออก 
2. มีการแยกพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เพื่อ
ป้องกันการปนเป้ือน (Cross contamination)  

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มี 1 ข้อ 
 0 คะแนน ไม่มี 

23 ห้องปฏิบัติการมีการแยกตู้เย็นส าหรับเก็บเลือดผู้
บริจาค ตัวอย่างผู้รับบริการ และน้ ายาที่ใช้ทดสอบ 
ถ้าต้องเก็บในตู้เย็นเดียวกัน ต้องแยกช้ันให้ชัดเจน 
โดยจัดเก็บน้ ายาและสารเคมีไว้ด้านบน  

1. มีตู้เย็นเก็บตัวอย่างผู้รับบริการ และน้ ายาที่ใช้ทดสอบ ถ้า
ต้องเก็บในตู้เย็นเดียวกัน ต้องแยกช้ันให้ชัดเจน โดยจัดเก็บ
น้ ายาและสารเคมีไว้ด้านบน 
2. มีตู้เย็นส าหรับเก็บเลือดผู้บริจาค (ตอบ n/a กรณีไม่ได้ด าเนินการ) 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี 

24 ห้องปฏิบัติการจัดวางเครื่องมือท่ีมีผลกระทบต่อกัน 
แยกออกจากกัน เช่น 
- ต าแหน่งการต้ังกล้องจุลทรรศน์ กับ เครื่องปั่น 

มีการจัดวางเครื่องมือ และการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต่อกัน
แยกออกจากกัน  
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หรือเครื่องเขย่าที่มีการสั่นสะเทือน 
- ต าแหน่งเครื่องมือท่ีต้องไม่มีความช้ืน กับอ่างล้างมือ 
- ต าแหน่งเครื่องปั่น หรือเครื่องเขย่าท่ีมีการสั่นสะเทือน
กับการวางเพลต เพื่ออ่านผลการทดสอบ 

 2 คะแนน จัดวางได้ถูกต้อง เหมาะสม 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน จัดวางไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม 

25 พื้นท่ีและสภาวะแวดล้อมการให้บริการทดสอบ
นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการหลัก ได้แก่ การ
ทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT: Point-of-care 
Testing) ปฏิบัติตามแนวทางการทดสอบ ณ จุด
ดูแลผู้ป่วยส าหรับประเทศไทย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2558 (ตอบ n/a กรณีไม่มีการ
ให้บริการ) 

1. ก าหนดสถานท่ีในการวางเครื่องมือและพื้นท่ีปฏิบัติงาน
โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมตามค าแนะน า
ของบริษัทผู้ผลิต 
2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีข้อ 1  
 0 คะแนน ไม่มี 

5.2 สภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏบิัติงาน  
26 ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมต่อ

การปฏิบัติงาน  
มีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

 2 คะแนน มีแสงสว่างเพียงพอครบทุกพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน แสงสว่างไม่เพียงพอ 

27 ห้องปฏิบัติการมีระบบระบายอากาศ และมีการ
ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือและอันตรายจาก
สารเคมี โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยง 

1. มีระบบระบายอากาศและควบคุมการแพร่กระจายของ
สารเคมีท่ีเหมาะสม เช่น พัดลมดูดอากาศ  
หรือตู้ดูดควัน (Fume hood)  
2. มีระบบควบคุมการแพร่กระจายเช้ือท่ีเหมาะสม เช่น ตู้
ปราศจากเช้ือ (Biological safety cabinet class II) 
3. มี Flow แสดงข้ันตอนการไหลของงาน 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี 
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28 ห้องปฏิบัติการมีการดูแล พื้นท่ีปฏิบัติงานให้สะอาด 
สะดวก ตามหลักวิชาการ  

มีพื้นท่ีปฏิบัติงานสะอาดและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยน า
หลัก 5 ส. มาใช้ 

 2 คะแนน สะอาด และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 1 คะแนน สะอาด แต่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สะอาด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 0 คะแนน สกปรก ไม่เป็นระเบียบ และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

29 ห้องปฏิบัติการมีการบันทึกสภาวะแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อคุณภาพการทดสอบ เช่น ควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนของห้องปฏิบัติการ ห้องเก็บ
น้ ายาคงคลัง    

มีบันทึกสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการทดสอบ 
1. บันทึกการควบคุมอุณหภูมิ 
2. บันทึกความช้ืน  
3. กรณีไม่อยู่ในเกณฑ์ก าหนดวิธี/แนวทางการแก้ไข 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 

30 ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิของ
ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง เลือดผู้บริจาคโลหิต น้ ายา สาร
ควบคุมคุณภาพ และตู้อบเพาะเช้ือ  

มีบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ 
1. ตู้เย็นเก็บตัวอย่างผู้รับบริการ  
2. ตู้เย็นเก็บเลือดผู้บริจาคโลหิต  
3. ตู้เย็นเก็บน้ ายา/สารควบคุมคุณภาพ  

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี 

31 ห้องปฏิบัติการมีระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับเครื่องมือ
หลัก และตู้เย็นเก็บเลือดผู้บริจาคซึ่งสามารถส ารอง
ไฟได้เพียงพอตลอดการท างาน  

1. มีระบบส ารองไฟฟ้าในเครื่องมือหลัก 
2. มีบันทึกการตรวจสอบการส ารองไฟของ Uninterruptible 
Power Supply (UPS)    

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีข้อ 1 
 0 คะแนน ไม่มี 

6. เครือ่งมือและวัสดุวิทยาศาสตร ์ 
6.1 เครื่องมือ 

32 ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือห้องปฏิบัติการเหมาะสม
ตามความจ าเป็นและมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน  

1. มีการบริหารจัดการให้มีเครื่องมือท่ีเหมาะสม และพร้อมใช้
งาน 
2. มีการบริหารจัดการให้มีเครื่องมือท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสม 
ตาม พรบ. เครื่องมือแพทย์ 
3. มีการบันทึกปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับเครื่องมือท่ีเกิดข้ึน 
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 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 2 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 

33 ห้องปฏิบัติการมีทะเบียนประวัติเครื่องมือหลักที่
ส าคัญ ประกอบด้วย รหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ 
บริษัทผู้ผลิต รุ่นบริษัทผู้แทนจ าหน่ายหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ วันท่ีได้รับและเปิดใช้งาน 
บันทึกความผิดปกติ การซ่อมบ ารุง  การปรับแก้ 
และก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องมือ  

พิจารณาจากบันทึกประวัติเครื่องมือประกอบด้วย 
1. หมายเลขครุภัณฑ์  
2. รุ่น  
3. บริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้แทนจ าหน่ายหมายเลขโทรศัพท์ท่ี 
ติดต่อได้  
4. บันทึกความผิดปกติ การซ่อมบ ารุง  การปรับแก้  
5. ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องมือ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน   
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 3 ข้อ   
 0 คะแนน มี 0 ถึง 2 ข้อ   

34 ห้องปฏิบัติการมีคู่มือการใช้เครื่องมือหลักและ
ผู้ใช้เครื่องมือหลักต้องผ่านการฝึกอบรมและผ่าน
การประเมิน  

1. มีคู่มือ หรือเอกสารวิธีการใช้เครื่องมือหลัก 
2. มีบันทึกประวัติบุคลากร เร่ืองการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ  
และผลการประเมิน เช่น ใบรับรองความสามารถหรือ
ประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร หรือผลการประเมินการใช้
เครื่องมือ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน   
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 1 ข้อ   
 0 คะแนน ไม่มี 

35 ห้องปฏิบัติการมีแผนและผลการบ ารุงรักษา
เครื่องมือหลัก เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน  

1. มีแผนและวิธีการบ ารุงรักษา 
2. มีบันทึกการบ ารุงรักษา  
3. มีวิธีป้องกันการใช้งานเครื่องมือท่ีช ารุด เช่น ติดป้าย 

 2 คะแนน มีครบถ้วน   
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 1 ข้อ   
 0 คะแนน ไม่มี 

36 
The 
must  

ห้องปฏิบัติการมีแผน และมีผลการสอบเทียบ 
(Calibrate) เครื่องมือหลักที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ  

1. มีแผนสอบเทียบ และค่าการยอมรับ 
2. มีผลสอบเทียบ 
3. มีการประเมินผลสอบเทียบ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน   
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 2 ข้อ   
 0 คะแนน ไม่มี 
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37 ห้องปฏิบัติการมีการประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือ
หลังการสอบเทียบ เช่น เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด
อัตโนมัติ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 

มีการประเมินผลเครื่องมือหลังการสอบเทียบ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน -  
 0 คะแนน ไม่มี  

38 ห้องปฏิบัติการมีแนวทางปฏิบัติรองรับ กรณี
เครื่องมือหลักช ารุด ใช้งานไม่ได้ หรือกรณีเกิดการ
ระบาดเครื่องมือไม่เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์  

มีแนวทางปฏิบัติ กรณีเครื่องมือหลักช ารุด ใช้งานไม่ได้  
หรือ มีการบริหารจัดการกรณีเกิดการระบาดเครื่องมือไม่
เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน   
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี  

6.2 วัสดุวิทยาศาสตร ์
39 ห้องปฏิบัติการมีระบบการบันทึกควบคุม วัสดุ 

น้ ายา และสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ คงคลัง 
(stock) ท่ีเหมาะสม  

มีระบบควบคุม วัสดุ น้ ายา และสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ ท่ี
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน โดยมีการใช้น้ ายาที่ใกล้
หมดอายุก่อนใช้ก่อน (First Expire First Use) 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี   

40 วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารควบคุมคุณภาพ ต้องมี
คุณภาพตามคุณลักษณะเชิงเทคนิคท่ีก าหนด น้ ายา
ท่ีใช้ต้องไม่เสื่อมคุณภาพ มีการระบุวันท่ีได้รับ วันท่ี
เปิดใช้ วันท่ีหมดอายุน้ ายาหลังเปิดใช้  

1. มีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีก าหนด 
2. ไม่หมดอายุ 
3. ระบุวันท่ีได้รับ 
4. ระบุวันเปิดขวด 
5. ระบุวันหมดอายุหลังเปิดใช้ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน   
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 3 ข้อ  
 0 คะแนน มี 0 ถึง 2 ข้อ 

7. การควบคุมกระบวนการ  

7.1กระบวนการกอ่นการทดสอบ  
41 
 
 

ห้องปฏิบัติการมีคู่มือการใช้บริการทาง
ห้องปฏิบัติการท่ีเป็นปัจจุบัน ส่งให้กับหน่วยงาน 
หรือจุดต่างๆ ท่ีมีการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ 
ประกอบด้วย  

1. มีคู่มือการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการท่ีมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามท่ีก าหนดและเป็นปัจจุบัน 
2. หน่วยงานหรือจุดต่างๆ ท่ีมีการเก็บสิ่งส่งตรวจ มีคู่มือตาม
ข้อ 1 
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- มีวิธีการช้ีบ่งผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
- รายการทดสอบท่ีเปิดให้บริการ (ตรวจได้เอง 
และ/ หรือ ส่งต่อ)  
- วิธีการทดสอบ 
- เวลาให้บริการ ท้ังใน และนอกเวลาราชการ 
- ค าแนะน าในการส่งตรวจ 
- วิธีการขอส่งตรวจทางเอกสาร ทางระบบอิเล็ค 
ทรอนิกส์ ทางวาจา หรือโทรศัพท์ รวมท้ังการสั่ง
ตรวจเพิ่มเติม 
- ชนิดและปริมาณของสิ่งส่งตรวจ 
- ภาชนะบรรจุตัวอย่าง หรือชนิดอาหารเลี้ยงเช้ือ 
- วิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 
- ระยะเวลา และอุณหภูมิเหมาะสม ในการน าส่งตัวอย่าง 
- มีเกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง 
- ระยะเวลาการรายงานผล (turnaround time) 
ท้ังกรณีปกติ และผลด่วน 
- วิธีการรายงานผลทางเอกสาร ทางระบบ
อิเลคทรอนิคส์ และทางโทรศัพท์ วิธีการรายงานผล
ด่วน การรายงานผลค่าวิกฤติ การรายงานผล กรณี
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การรับตัวอย่าง 
- ระยะเวลา และวิธีการเก็บตัวอย่างหลังการทดสอบ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มี 1 ข้อ 
 0 คะแนน ไม่มี     

42 มีการสื่อสารคู่มือการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการ 
และทบทวนร่วมกับผู้ใช้บริการทางห้องปฏิบัติการ
อย่างน้อยทุก 12 เดือน เพื่อทราบความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ รวมท้ังการให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
การแปลผลการทดสอบ และ การเปลี่ยนแปลง
วิธีการทดสอบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ท่ีต่างจาก
ข้อตกลงเดิม ซึ่งส่งผลกระทบทางคลินิก  เช่น การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ การเปลี่ยนเครื่องมือ 
หรือมีเปลี่ยนน้ ายาที่ใช้ เปลี่ยนค่าอ้างอิง เป็นต้น 
ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก่อนท าการเปลี่ยนแปลง และมีบันทึกเก็บไว้ 

1. หลักฐานการสื่อสารคู่มือ เช่น บันทึกข้อความ   
การแจ้งเวียนทาง mail  การส่งเอกสารฉบับควบคุมตามจุด
ต่างๆ เป็นต้น  
2. คู่มือเป็นปัจจุบัน และ/หรือ มีบันทึกการประชุม หรือความ
ต้องการของผู้ใช้บริการในการขอปรับปรุงคู่มือ 
3. มีบันทึกการทบทวนข้อตกลง 
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ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 2 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ   

43 
 

ใบค าขอส่งตรวจ หรือการขอส่งตรวจด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์ ประกอบด้วย ช่ือ-สกุล หมายเลข
ระบุผู้ป่วย เพศ อายุ ข้อมูลทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น 
รายการทดสอบท่ีขอส่งตรวจ ชนิดและ/หรือ
ต าแหน่งท่ีเก็บสิ่งส่งตรวจ และวันเวลาท่ีเก็บตัวอย่าง  

ใบค าขอส่งตรวจ ประกอบด้วย 
1. ช่ือ-สกุล  
2. หมายเลขระบุผู้ป่วย  
3. เพศ  
4. อาย ุ 
5. รายการทดสอบท่ีขอส่งตรวจ  
6. ชนิดและ/หรือต าแหน่งท่ีเก็บสิ่งส่งตรวจ  
7. วันเวลาท่ีเก็บตัวอย่าง 
8. หน่วยงานหรือผู้ส่งตรวจท่ีสามารถติดต่อได้ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน    
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มีค าขอส่งตรวจ   

44 
 

ตัวอย่างส่งตรวจ ต้องสามารถสอบกลับได้ถึง ช่ือ-
สกุล หมายเลขระบุผู้ป่วย  เทียบกับใบขอส่งตรวจ  

หลอดบรรจุตัวอย่าง (Primary tube) หรือหลอดบรรจุ
ตัวอย่างท่ีมีการถ่ายโอน (Secondary tube)  มีช่ือ-สกุล  
และ หมายเลขระบุผู้ป่วย  หรือการใช้รหัสท่ีไม่ซ้ าและสอบกลับได้ 

 2 คะแนน ตัวอย่างส่งตรวจท้ังหมด มีการสอบกลับได้ถึงช่ือ-สกุล และ 
หมายเลขระบุผู้ป่วย ครบถ้วน 

 1 คะแนน ตัวอย่างส่งตรวจบางส่วน มีการสอบกลับได้ถึงช่ือ-สกุล และ 
หมายเลขระบุผู้ป่วย ครบถ้วน 

 0 คะแนน ตัวอย่างส่งตรวจ ไม่สามารถสอบกลับได้ 
45 
 

มีบันทึกการรับตัวอย่าง ระบุวันท่ี เวลา และช่ือผู้รับ
ตัวอย่าง หากมีความจ าเป็นท่ีต้องรับตัวอย่างท่ีอาจไม่
เป็นไปตามเกณฑ ์ต้องระบุรายละเอียด  

1. มีเกณฑ์การรับตัวอย่างเป็นเอกสาร 
2. บันทึกการรับตัวอย่าง ระบุวันท่ี  เวลา  ช่ือผู้รับ 
3. มีการสื่อสาร กรณีตัวอย่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน    
 1 คะแนน -   
 0 คะแนน ไม่มี   

7.2 กระบวนการทดสอบ   
46 มีการใช้วิธีทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน มีเอกสารวิธีการ

ทดสอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน และตรงตามท่ีปฏิบัติงานจริง  

มีเอกสารวิธีทดสอบ SOP/ Work instruction (WI) / Card 
File (CF) ตรงตามท่ีปฏิบัติงานจริง 
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ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

 2 คะแนน มีครบถ้วน  
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี  

47 มีการทวนสอบผล (Verification) ว่าน้ ายา วิธีการ 
ทดสอบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นไป
ตามข้อก าหนดท่ีระบุ   หรือวิธีท่ีมีการทดสอบความ
ถูกต้องของวิธี (method validation) ว่าให้ผลลัพธ์
ตามท่ีต้องการ 

มีบันทึกการทวนสอบ (Verification) น้ ายา วิธีการ ทดสอบ 
เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามข้อก าหนดท่ีระบุ   

 2 คะแนน มีการทวนสอบ มากกว่าร้อยละ 70 ของรายการทดสอบ 
 1 คะแนน มีการทวนสอบ ร้อยละ 50-70 ของรายการทดสอบ 
 0 คะแนน ไม่มี  

7.3 กระบวนการหลังการทดสอบ  
48 มีระบบการตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ โดยมี

การแต่งต้ังบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  
มีการแต่งต้ังบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับการ
ตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน   
 1 คะแนน -                
 0 คะแนน ไม่มี  

49 มีการจัดการกับสิ่งส่งตรวจ หลังการทดสอบอย่าง
เหมาะสม และมีการก าจัดสิ่งส่งตรวจท่ีเหลืออย่าง
ปลอดภัย  

มีการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ หลังการทดสอบ 
1. มีการเก็บเหมาะสม และระบุเป็นเอกสาร 
2. มีแนวทางในการท าลายเหมาะสม และจัดท าเป็นเอกสาร 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน -                
 0 คะแนน ไม่มี 

7.3.1 การรายงานผลการทดสอบ  
50 มีวิธีการรายงานผลการทดสอบ แก่ผู้ใช้บริการท้ัง

ระบบเอกสาร หรือระบบสารสนเทศ โดยค านึงถึง
ความถกูต้อง ทันเวลา การรักษาความลับข้อมูล
ผู้ป่วย และก าหนดวิธีการเข้าถึง สืบค้นเปลี่ยนแปลง 

1. มีการก าหนดระยะเวลาการรายงานผลให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นทางคลินิก 
2. มีระบบรายงานผลท่ีปกปิดข้อมูลความลับของผู้รับบริการ 
3. มีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน -                
 0 คะแนน ไม่มี  
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ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

51 มีระเบียบปฏิบัติการรายงานผลค่าวิกฤติ ท่ีต้อง
รายงานให้แพทย์ผู้ส่งตรวจทราบทันที  

1. มีระเบียบปฏิบัติการรายงานผลค่าวิกฤติ 
2. มีหลักฐานการทบทวนค่าวิกฤตร่วมกับสหวิชาชีพในรอบ  1 ปี 
3. มีบันทึกรายงานค่าวิกฤต ช่ือสกุล หมายเลขระบุผู้ป่วย วัน-
เวลาท่ีรายงาน ช่ือผู้รับรายงาน 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มี ข้อ 3  
 0 คะแนน ไม่มี 

52 เน้ือหารายงานผลประกอบด้วย ช่ือ-สกุล หมายเลข
ระบุผู้ป่วย เพศ อายุ ชนิดและปริมาณสิ่งส่งตรวจ  
รายการทดสอบ ผลการทดสอบ รายงานเป็นหน่วย
สากล วัน เวลาท่ีรายงานผล ช่วงค่าอ้างอิง การแปล
ผลตามความเหมาะสม ข้อคิดเห็น เช่น  คุณภาพ
ตัวอย่างท่ีไม่เหมาะสมกับการทดสอบ หรืออาจมี
ผลกระทบต่อผลการทดสอบ ผู้รายงานผล และผู้
รับรองรายงานผล  

การรายงานผล ประกอบด้วย  
1. มีช่ือ-สกุล หมายเลขระบุผู้ป่วย เพศ อายุ ชนิดและปริมาณ
สิ่งส่งตรวจ   
2. รายการทดสอบ ผลการทดสอบ รายงานเป็นหน่วยสากล 
วัน เวลาท่ีรายงานผล ช่วงค่าอ้างอิง  
3. ผู้รายงานผล และผู้รับรองรายงานผล  
4. ท่ีอยู่ห้องปฏิบัติการ 
5. การแปลผลตามความเหมาะสม  
6. กรณี autoverification มีการทวนสอบตามระบบ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีข้อ 1-4    
 0 คะแนน ไม่มี 

7.3.2 การออกรายงานผลการทดสอบ  
53 
 

มีกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าการแจ้งผลทาง
โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะส่งไปยังผู้
มีอ านาจรับผลเท่าน้ัน และต้องบันทึกการแจ้งผล
ดังกล่าว รวมท้ังต้องจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
กรณีท่ีการทดสอบล่าช้ากว่าท่ีก าหนดต้องมีบันทึก
การแจ้งผู้รับบริการ   

1. มีวิธีปฏิบัติการรายงานผลทางโทรศัพท์ หรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
2. มีบันทึกการแจ้งผู้รับบริการ กรณีที่การทดสอบล่าช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีข้อ 1 
 0 คะแนน ไม่มี  

54 มีการจัดเก็บส าเนา รายงานผล ท่ีเป็นระบบเอกสาร
หรือระบบสารสนเทศ ท่ีสามารถสืบค้นได้เมื่อ
ต้องการตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
หากมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ต้องเป็นระบบท่ี
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดเก็บส าเนารายงานผลท่ีเหมาะสม  
2. การจัดเก็บในระบบสารสนเทศ ต้องมีระบบส ารองข้อมูล 
3. มีก าหนดระยะเวลาในการเก็บ 
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ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 2 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 

8. การประกันคณุภาพ  
8.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) 

55 มีการตรวจสอบคุณภาพสารควบคุมคุณภาพภายใน 
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนการใช้งาน  

มีบันทึกการตรวจสอบคุณภาพสารควบคุมคุณภาพภายใน 

 2 คะแนน มีครบถ้วน  
 1 คะแนน -  
 0 คะแนน ไม่มี  

56 
The 
must 

 

- มีระบบควบคุมคุณภาพภายใน (Internal 
Quality Control, IQC) และมีบันทึก เพื่อติดตาม
ผลของการตรวจวิเคราะห์ ตามวิธีปฏิบัติ ทุก
รายการทดสอบท่ีเปิดให้บริการ รวมท้ังการจัดท า
ช่วงค่าท่ียอมรับได้ (tolerance limit) 
- มีการก าหนดจ านวนและความถี่ของ Control 
ตามความเหมาะสมของการทดสอบ 
- มีการตรวจสอบผล การน าข้อมูลการควบคุม
คุณภาพ และสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง มาสู่ปฏิบัติการ
แก้ไขปญัหา และวิธีการ เพื่อยืนยันความน่าเช่ือถือ
ของผลการทดสอบ ในกรณีที่ผลการควบคุม
คุณภาพภายใน (IQC) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มีการ
วิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุ และแก้ไข ก่อนตรวจ
ตัวอย่างจากผู้ป่วย 

1.มีการท าและบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายใน ( IQC) 
ครบทุกรายการทดสอบ  
2. มีปฏิบัติการแก้ไขปัญหา กรณีผลการควบคุมคุณภาพ
ภายใน (IQC) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 2 คะแนน มีการท าและบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายใน  (IQC) 
และมีปฏิบัติการแก้ไขปัญหาครบทุกรายการทดสอบ  

 1 คะแนน มีการท าและบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQC)  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีปฏิบัติการแก้ไขปัญหาครบทุก
รายการทดสอบ 

 0 คะแนน ไม่มีการท าและบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายใน ( IQC) 
และไม่มีปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 
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ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

8.2 การประเมินคุณภาพจากองคก์รภายนอก (External Quality Assessment, EQAS) 
57 

The 
must 

 

มีการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก ทุกรายการ
ทดสอบท่ีเปิดให้บริการ กรณีที่ไม่มีแหล่งให้เข้าร่วม
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์กับองค์กร
ภายนอก ให้เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ 
(Inter-laboratory comparison) กรณีที่ไม่
สามารถเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการได้ 
ให้ท าการประเมินความสามารถการทดสอบ 
(Laboratory’s Performance in Test) 

มีรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จาก
องค์กรภายนอก  รายงานการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ และการประเมินความสามารถการทดสอบ 
(Laboratory’s Performance in Test) 

 2 คะแนน มีรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จาก
องค์กรภายนอก หรือ รายงานการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ หรือรายงานการประเมินความสามารถการ
ทดสอบ (Laboratory’s Performance in Test) ครบทุก
รายการทดสอบ และต่อเน่ือง 

 1 คะแนน มีรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จาก
องค์กรภายนอก หรือ รายงานการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ หรือรายงานการประเมินความสามารถการ
ทดสอบ (Laboratory’s Performance in Test)  ไม่
ครบถ้วน หรือไม่ต่อเน่ือง  

 0 คะแนน ไม่มีรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากองค์กร
ภายนอก หรือ รายงานการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือ 
รายงานการประเมินความสามารถการทดสอบ (Laboratory’s 
Performance in Test)  

58 มีการทบทวนผลการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก 
การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-
laboratory comparison) และ การประเมิน
ความสามารถการทดสอบ (Laboratory’s 
Performance in Test) กรณีผลไมผ่่านเกณฑ์ มี
การวิเคราะห์หาสาเหตุ จัดท าแผนในการพัฒนา 
และมีผลการปรับปรุงแก้ไข 

1. มีการทบทวนผลการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก การเปรียบเทียบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) 
และ การประเมินความสามารถการทดสอบ (Laboratory’s 
Performance in Test) 
2. วิเคราะห์หาสาเหตุ และมีผลการปรับปรุงแก้ไข 
3. จัดท าแผนน าสู่การพัฒนา  

 2 คะแนน มีครบถ้วน  
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี  
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9 ความปลอดภยัในห้องปฏบิตัิการ  
9.1 ห้องปฏบิัตกิาร  

59 
The 
must 

ห้องปฏิบัติการมีการจัดการด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ ดังน้ี 
- มีแผนและระบบป้องกันอัคคีภัย  
- มีอุปกรณ์ล้างตาพร้อมใช้ กรณีฉุกเฉิน   
- มีแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการติดเช้ือบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน  
- มีป้ายแสดงเครื่องหมายพื้นต่างระดับ  
- มีอ่างล้างมือในพื้นท่ีท่ีอาจมีการสัมผสัเลือดหรือ
สารคัดหลั่ง  
- มีชุดท าความสะอาดส าหรับจัดการสารเคมี เลือด
หรือสารคัดหลั่ง หรือเช้ืออันตรายท่ีตกแตก (Spill 
kit)  
- มีชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (First aid kit)  

1. สังเกต และสอบถามระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว หรือการติดต้ัง
สายดิน 
2. มีแผนการด าเนินการ ดังน้ี 
- ระบบป้องกันและดูแลความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เช่น มีชุด
อุปกรณ์ดับเพลิง ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ 
สัญญาณเตือน มีการซ้อมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย
ภายในหน่วยงาน เป็นต้น 
- การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ  
- การจัดเก็บสารเคมีเป็นหมวดหมู่ สารเคมีท่ีมีคุณสมบัติช่วย
ให้ติดไฟได้ง่าย จัดเก็บให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ที่ท าให้เกิด
ประกายไฟ ถังแก๊สมีโซ่ตรึงกันล้ม 
3. มีอุปกรณ์ล้างตา พร้อมใช้กรณีฉุกเฉิน    
4. มีหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ  
5. มีสัญลักษณ์ หรือป้ายแสดงในจุดท่ีมีพื้นต่างระดับ 
6. มีอ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการพอเพียงและเหมาะสม 
7. มีสถานท่ีจัดเก็บและมีชุดท าความสะอาดส าหรับจดัการ
สารเคมี เลือดหรือสารคัดหลั่ง หรือเช้ืออันตรายท่ีตกแตก 
(Spill kit) สะดวกต่อการเข้าถึง และพร้อมใช้งาน 
8. มีสถานท่ีจัดเก็บและมีชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (First aid 
kit) สะดวกต่อการเข้าถึง และพร้อมใช้งาน  

 2 คะแนน มีการด าเนินการครบ 7-8 ข้อ 
 1 คะแนน มีการด าเนินการไม่ครบ 4-6 ข้อ 
 0 คะแนน มีการด าเนินการ 0-3 ข้อ 

9.2 ความปลอดภัยส่วนบคุคล 
60 

The 
must 

ห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามหลัก Universal 
Precaution อย่างถูกต้อง และบุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  

1. มีการใช้เครื่องปกป้องอันตรายส่วนบุคคล (Personnel 
protective equipment, PPE) อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
2. บันทึกประวัติบุคลากรเรื่องการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 1 ข้อ 
 0 คะแนน ไม่มี 
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9.3 การจัดการเชื้ออันตราย และ ของเสียจากสารเคมี 
61 มีการด าเนินการท่ีถูกต้องตาม พ.ร.บ. เช้ือโรคและ

พิษจากสัตว์  (ตอบ n/a กรณีไม่มีการผลิต น าเข้า 
และครอบครอง) 

มีหลักฐานการจดแจ้งการครอบครองเช้ือโรค และพิษจาก
สัตว์ตาม พรบ.เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี 

62 ห้องปฏิบัติการม ี
- การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสากลในการขนส่งสิ่งส่ง
ตรวจ และเช้ืออันตราย 
- แนวทางในการเก็บรักษาและท าลายวัสดุอันตราย
จากการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 
- การแยกประเภทขยะ ของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
และก าจัดตามระบบของโรงพยาบาล  
- ป้ายสัญลักษณ์ติดบนเครื่องมือ หรือบริเวณที่
ต้องการช้ีบ่งป้ายเตือนอันตรายชีวภาพ 
(Biohazard) สารเคมีอันตราย สารกัมมันตรังสี 
ภาชนะท้ิงของมีคม และขยะติดเช้ือ   

1. มีวิธีปฏิบัติและหลักฐานการปฏิบัติในการขนส่งสิ่งส่งตรวจ 
และเช้ืออันตราย 
2. มีวิธีปฏิบัติและหลักฐานการเก็บรักษาและท าลายวัสดุ
อันตรายจากการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ  
3. มีการแยกขยะประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องโดยยึดตามแนว
ทางการก าจัดขยะของงานควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  
4. มีป้ายสัญลักษณ์ช้ีบ่งในห้องปฏิบัติการ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 3 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 2 ข้อ 

10. การจัดการเหตุการณ์  
63 ห้องปฏิบัติการมีข้ันตอนการจัดท าเอกสารส าหรับ

การจัดการข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่ี
ได้รับจากแพทย์ ผู้ป่วย พนักงานห้องปฏิบัติการหรือ
ฝ่ายอื่นๆ โดยบันทึกข้อร้องเรียนท้ังหมดต้องมี
รายละเอียดการวิเคราะห์หาสาเหตุ และการปฏิบัติการ
แก้ไขเก็บเป็นหลักฐาน 

มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกับข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ 
1. มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. มีบันทึก 
3. มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ 
4. มีแนวทางแก้ไขและไม่ให้เกิดซ้ า 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 2 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 
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64 ห้องปฏิบัติการด าเนินการแก้ไขเพื่อขจัดสาเหตุสิ่งท่ี
ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด วิธีการท่ีจะน ามาใช้ใน
การแก้ไขต้องเหมาะสมกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
ปัญหาข้อบกพร่อง หรือสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกับสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
1. มีบันทึกสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
2. มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ 
3. มีแนวทางแก้ไข 
4. มีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 3 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 

65 มีการทบทวนโอกาสเสี่ยงการเกิดสิ่งท่ีไม่สอดคล้อง
กับข้อก าหนดและมีแผนการป้องกันเพื่อลดโอกาส
เสี่ยง 

มีการทบทวนโอกาสเสี่ยงการเกิดสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอย่างน้อย  1 ครั้ง ใน 12 เดือน และมีแผนการ
ป้องกัน 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี 

66 มีการวิเคราะห์ ค้นหา ระบุ ประเมิน ความเสี่ยง/
อุบัติการณ์ / สิ่งท่ีไม่คล้องกับข้อก าหนด ใน
หน่วยงาน และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ  

มีบัญชีหรือทะเบียนความเสี่ยงท่ีเป็นปัจจุบัน มีบันทึก
อุบัติการณ์ต่าง ๆ เช่น ส ารวจ ทบทวน ค้นหาอุบัติการณ์
ต่างๆทางห้องปฏิบัติการท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด เพื่อลด
ความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน การเก็บตัวอย่าง การขนส่ง
ตัวอย่างท่ีไม่ถูกต้อง ความล่าช้าในการรายงานผล ความ
ผิดพลาดในการรายงานผล ความผิดพลาดในการรายงานค่า
วิกฤติ เป็นต้น และมีหลักฐานการสื่อสาร 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีบางส่วน 
 0 คะแนน ไม่มี 

67 มีแนวทางปฏิบัติในการค้นหาสาเหตุ (root cause 
analysis) ของความเสี่ยงส าคัญ เช่น บันทึกหรือ
ค าสั่งแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษา  รายงาน
อุบัติการณ์ สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติ  หรือรายงาน
เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการปรับปรุงข้ันตอน
ขบวนการ แก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีก 

1. มีแนวทางปฏิบัติในการค้นหาสาเหตุ (Root cause 
analysis) ของความเสี่ยงส าคัญ  
2. มีหลักฐานแสดงถึงการค้นหาสาเหตุ  ของความเสี่ยงส าคัญ  

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มี 1 ข้อ 
 0 คะแนน ไม่มี 
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68 มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการและแก้ไขเพื่อขจัด
สาเหตุสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด กับข้อ
ร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ มีการตรวจสอบ และมี
ปฏิบัติการแก้ไข มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือ
อุบัติการณ์ เพื่อด าเนินการแก้ไข และป้องกันไม่ให้
เกิดซ้ า  

มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
1. การปฏิบัติ เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียน และปฏิบัติการ
แก้ไข  
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์ที่เกิดข้ึน เพื่อ
ด าเนินการแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 
3. แนวทางการแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 
4. ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 3 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 2 ข้อ 

11. กระบวนการพฒันาอย่างตอ่เนื่อง  
69 

The 
must 

 

ห้องปฏิบัติการต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
บริหารคุณภาพและการให้บริการอย่างต่อเน่ืองและ
น าข้อมูลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ การ
ปฏิบัติการแก้ไข การป้องกันโอกาสเสี่ยง น าข้อมูล
กระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการทดสอบ มาเป็น
ข้อมูลส าหรับก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง 
2. มีการด าเนินการกิจกรรมและประเมินผลกิจกรรม 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มี 1 ข้อ 
 0 คะแนน ไม่มี 

70 ห้องปฏิบัติการมีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. มีหลักฐานการสรุปผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการท้ังภายใน และ ภายนอกหน่วยงาน 
2. มีการประเมินผลและน าผลไปปรับปรุง 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มี 1 ข้อ 
 0 คะแนน ไม่มี 

12. การตรวจตดิตามภายในและประเมินผล  
71 ห้องปฏิบัติการมีตัวช้ีวัดคุณภาพและมีการติดตาม

ประเมินผลอย่างน้อยทุก 12 เดือน รวมท้ังมีการน า
ข้อมูลไปใช้พัฒนา  

1. มีการก าหนดตัวช้ีวัดคุณภาพ 
2. มีการติดตามประเมินผล 
3. มีการน าข้อมูลไปใช้พัฒนา  

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 2 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 



25 

 

ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

72 แผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ (Internal audit) อย่างน้อยทุก 12 
เดือน ระบุช่ือผู้ตรวจติดตาม และวันตรวจติดตาม 
รวมท้ังก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขหลังการตรวจ
ติดตาม และมีสรุปผลการตรวจติดตามภายใน เสนอ
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวน   

1. มีแผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ โดยผู้ตรวจติดตามเป็นทีมผู้ประกอบวิชาชีพ 
หรือผู้ผ่านการอบรม อย่างน้อยทุก 12 เดือน 
2. มีผลการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการครั้งล่าสุด 
3. มีการน าผลการตรวจติดตามมาปรับปรุงระบบงาน 
4. มีรายงานผลการตรวจติดตามภายใน เสนอต่อผู้บริหาร 
5. มีการทบทวนระบบคุณภาพ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 3 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 2 ข้อ 

73 ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ผ่านการฝึกอบรม
ความรู้และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน มีเลข
ทะเบียนผู้ตรวจติดตาม มีหลักฐานบันทึกการ
ฝึกอบรม และไม่เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี หรือ
กิจกรรมท่ีจะตรวจติดตาม 

เอกสารแสดงการเข้าอบรม/ประกาศนียบัตร/บันทึกการ
อบรม/มีเลขทะเบียน ของผู้ตรวจติดตามภายใน 
มีเอกสารระบุรายละเอียดผู้ตรวจติดตาม เช่น ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน เป็นต้น และไม่ตรวจติดตามงานของ
ตนเอง 

 2 คะแนน มีเอกสารแสดงการเข้าอบรม/ประกาศนียบัตร/บันทึกการ
อบรม/มีเลขทะเบียน ของผู้ตรวจติดตามภายใน และไม่ตรวจ
ติดตามงานของตนเอง 

 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มีเอกสารแสดง 

74 ห้องปฏิบัติการมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ซึ่งต้องมีปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ้ า   
(ตอบ n/a กรณีไม่มีความเกี่ยวข้อง) 

1. มีหลักฐานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และมี
ปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ้ า จากกรณี
ข้อก าหนดท่ีได้ 0 คะแนน 
2. ห้องปฏิบัติการรับการตรวจประเมิน (Assessment) โดย
องค์กรภายนอก ไม่พบข้อก าหนดท่ีได้ 0 คะแนน ซึ่งเป็นข้อท่ี
ซ้ ากับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
3. มีปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ้ า จากกรณี
ข้อก าหนดทุกข้อท่ีได้ 0 คะแนน ให้มีความครบถ้วน หรือได้ 2 
คะแนน 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน - 
 0 คะแนน ไม่มี 
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ข้อ 
ก าหนด 

ข้อก าหนดระบบคณุภาพ / มาตรฐานงานบรกิาร เกณฑต์รวจประเมิน  

75 
 

 
 
 

ผู้บริหารห้องปฏิบัติการต้องทบทวนการบริหาร
จัดการคุณภาพ (Management review) ตาม
ช่วงเวลาท่ีวางแผนไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหาร
คุณภาพมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียง
พอท่ีจะสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย 

1. มีแผนการทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพอย่างน้อย 1 
ครั้ง ใน 12 เดือน  
2. มีหัวข้อท่ีทบทวนครอบคลุมตามมาตรฐาน 
3. มีรายงานการทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพ 
4. น าเสนอผู้บริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร  
5. มีบันทึกการสื่อสารแก่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
6. มีการทบทวนประสิทธิภาพการทบทวนบริหารคุณภาพ 

 2 คะแนน มีครบถ้วน 
 1 คะแนน มีอย่างน้อย 3 ข้อ 
 0 คะแนน มี 0 ถึง 1 ข้อ 
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สรุปข้อก าหนดเพื่อประเมินผลระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์  
 

ข้อก าหนด  จ านวนข้อ The must จ านวนข้อทั้งหมด 

หัวขอ้ท่ี 1 องค์กรและการบริหาร  - 5 

หัวข้อท่ี 2 ระบบเอกสารคุณภาพ 
(มีข้อ n/a 1 ข้อ) 

- 2 

หัวข้อท่ี 3 การจัดซื้อและการใช้บริการจากภายนอก - 4 

หัวข้อท่ี 4 บุคลากร  1 4 

หัวข้อท่ี 5 สถานท่ีและสภาวะแวดล้อม 
(มีข้อ n/a 4 ข้อ) 

1 14 

หัวข้อท่ี 6 เครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 8 

หัวข้อท่ี 7 การควบคุมกระบวนการ - 14 

หัวข้อท่ี 8 การประกันคุณภาพ 2 2 

หัวข้อท่ี 9 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
(มีข้อ n/a 1 ข้อ) 

2 2 

หัวข้อท่ี 10 การจัดการเหตุการณ์ - 6 

หัวข้อท่ี 11 กระบวนการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 1 1 

หัวข้อท่ี 12 การตรวจติดตามภายในและประเมินผล 
(มีข้อ n/a 1 ข้อ) 

- 5 

รวม  8 75 
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คณะท างาน 
 

ค าส่ังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ท่ี           /๒๕๖๑ 

 
เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  

และคู่มือการตรวจประเมินและประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 
-------------------------------------------------------------------------  

 
 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และคู่มือการตรวจประเมินและ
ประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ให้มีรายละเอียดท่ีชัดเจน และน าไปใช้
ตรวจประเมินได้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข และคู่มือการตรวจประเมินและประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้ 

 
๑. นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท      ท่ีปรึกษา 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์    ประธานคณะท างาน 

   ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
๓. นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน     คณะท างาน 

   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๘ อุดรธานี 
๔. นางบุญนิภา สงคราม        คณะท างาน 

   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๕. นายสุทัศน์ บุญยงค์        คณะท างาน 

   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
๖. นางราตรี สงวนนาม        คณะท างาน 

   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
๗. นางสาวสุชีรา แก้วประไพ        คณะท างาน 

   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
๘. นายเตชินทร์ วิชาศรี        คณะท างาน 

   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
๙. นางสาวเรวดี  สิริธัญญานนท์       คณะท างานและเลขานุการ 

   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๑๐. นายวรรณปรัชญ์ เรืองเดช           คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

   นักเทคนิคการแพทย์ 
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     ให้คณะท างานฯ ดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้  
 ๑. ปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ให้เหมาะสมกับ   
     สถานการณ์การให้บริการปัจจุบัน 
 ๒. ปรับปรุงคู่มือการตรวจประเมินและประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการ    
    แพทย์กระทรวงสาธารณสุข เพื่อน าไปใช้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ 
    ยิ่งขึ้น 

 ๓. ปรับปรุงเกณฑ์ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม 
    และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                               ส่ัง ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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รายนามผู้ร่วมประชุมทบทวนมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 
วันท่ี 17-19 ธันวาคม 2561  
 
คณะท างานปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และคู่มือการตรวจประเมิน
และประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ตามค าส่ังค าส่ัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ี 3562/2561 

รศ.ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกษียณอายุราชการ) 
นายจิระพล ถิรวิริยพล โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี(เกษียณอายุราชการ) 
รศ.พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางผุสดี  ลือนีย์  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
นายสุรศักด์ิ หมื่นพล ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
นางปานทิพย์ ศิริโชติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
นายสุทัศน์ บุญยงค์ โรงพยาบาลนครปฐม 
นางสาวคนึงนิจ ถุงค า โรงพยาบาลพะเยา 
นางพัชน ี พิพิธจันทร ์ โรงพยาบาลแพร่ 
สิบเอกวสุอนันต์ ทองดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
นายชาญณัฏฐ์ พรมพิงค์ โรงพยาบาลสันป่าตอง 
นายทรงศักดิ์ มีลาภ โรงพยาบาลห้างฉัตร 
นายยิ่งยศ  แก้วเนตร โรงพยาบาลแม่สอด  
นายคมกริช  เรืองฤทธิ์ โรงพยาบาลลับแล  
นายรณรงค์ แก้วประเสริฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
นายณรงค์ มหายศ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
นายประทีป ครูบรรณ์ โรงพยาบาลท่าตะโก 
นางสาววาสนา ขยันการนา โรงพยาบาลอุทัยธานี 
นางสาวสุชีรา แก้วประไพ โรงพยาบาลคลองหลวง  
นางสุมณฑา สุผล โรงพยาบาลนครนายก 
นายอิโณทัย ด ารงวุฒ ิ โรงพยาบาลบ้านหมี่ 
นางสาวนุจรินทร ์แถมยิ้ม โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
นางสาววทันยา ธันย์ชนกพงศ์ โรงพยาบาลโพธาราม 
นางปุณชรัสมิ์ วงษ์อุตสาห์ โรงพยาบาลราชบุรี 
นางสาวิตรี รักศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
นายวิทยา เงาตะคุ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี ๑๗ 
นายธนศักดิ์ มีอ าพล โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
นายไกรฤกษ ์สุธรรม  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๕ ราชบุรี 
นางสาวกรดา บุญยัง โรงพยาบาลพุทธโสธร 
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นายชัยพฤกษ์  เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
นางสาวปาณิสรา หุ่นไทย โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
นายศิริศักด์ิ พรมแพน โรงพยาบาลกมลาไสย   
นางสาวกาญจนา โถมนาการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
นายณรงค์ ภูนาขาว โรงพยาบาลมหาสารคาม 
นายสาคร  วันทอง โรงพยาบาลเมืองสรวง  
นายประเนียน วงศ์อามาตย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
นางอัญธิชา โพธิ์ขันชัย โรงพยาบาลหนองสองห้อง  
นางขนิษฐา  ขินบุตร โรงพยาบาลสกลนคร 
นางสาวยุพาพรรณ  จารัตน์ โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 
นายนิทัศน์ น้อยจันอัด โรงพยาบาลหนองหาน  
นางสาวเยาวรักษ์  จูตระกูล โรงพยาบาลอุดรธานี 
นางสาวสง่า จีบสันเทียะ โรงพยาบาลด่านขุนทด 
นายณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร โรงพยาบาลบ้านแท่น 
นายธนาชัย นพตลุง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
นางสาวศรีไพร พุดจีบ โรงพยาบาลรัตนบุรี 
นางศิริรัตนา อาจวิชัย โรงพยาบาลค าชะอี 
นายสนั่น ช่ืนตา โรงพยาบาลยโสธร 
นายชัชวาล นามสร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
นางยุภา ขจรมาศบุษป์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
นางสาวจุไรรัตน ์ รัตนเลิศนาวี โรงพยาบาลตะกั่วป่า   
นางเบญจมาศ  ศรีศิรินทร์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร 
นายณัฐวุฒิ จ านงรัตน์ โรงพยาบาลปลายพระยา  
นางราตร ี สงวนนาม โรงพยาบาลพังงา 
นางสดใส นาคเพ็ชร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
นางฐิติมา ยิ้มเท่ียง โรงพยาบาลตรัง 
นายมะสุกรี  เจ๊ะมะ โรงพยาบาลสุไหงปาดี 
นายพงศ์ศักดิ์  บุญละเอียด โรงพยาบาลหนองจิก 

 
 


