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บทบรรณาธิการ

บทบาทของการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบตั ิการทางการแพทย
RoleofExternalQualityAssessmentinMedicalLaboratory
ปนัดดาซิลวา
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

คําวา“การทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบตั การ”
ิ
มีภาษาอังกฤษทีใช
่ อยูโดย
 ทัว่ ไปในกิจกรรมดานนีอยู
้  3คํา
คือคําวา“ProficiencyTesting(PT)”คําวา “External
QualityAssessment(EQA)”และคําวาMeasurementAuditPTสวนใหญใชในกิจกรรมทดสอบความ
ชํานาญหมายถึงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวาง
หองปฏิบตั การ
ิ โดยการสงตัวอยางทีรู่ ค าการทดสอบหรือ
ใชคาทีห่ องปฏิบตั การ
ิ สวนใหญทดสอบไดใหหองปฏิบตั ิ
การดําเนินการทดสอบและนําคาดังกลาวมาประเมิน
สถานภาพของหองปฏิบตั การ
ิ นัน้ ๆวามีคาการทดสอบอยู
ในตําแหนงใดเมือ่ เทียบกับคาทีกํ่ าหนดหรือเมือ่ เทียบกับ
หองปฏิบัติการอื่นๆPTเปนคําที่ยอมรับกันในระดับ
สากลวาหมายถึงกิจกรรมดังกลาวขางตนแตหองปฏิบตั ิ
การทางดานการแพทยมักจะใชคําวาExternalQuality
Assessment  (EQA) แทน อยางไร ก็ ตาม ก็ สื่อ ถึง
กิจกรรมชนิดเดียวกันสวนคําวาMeasurementAudit
จะ ใช สําหรับ การ ทํา PT ใน หอง ปฏิบัติ การ สอบ เทียบ
(Calibration Laboratory) และ ใน การ ดําเนิน การ
กิจกรรมดังกลาวนีมาตรฐาน
้
สากลทีใช
่ คือISOguide
1
43:1996
สําหรับหองปฏิบัติการทดสอบ(TestingLaboratory)ตางๆมาตรฐานสากลที่กําหนดไวคือISOIEC
17025:1999และในมาตรฐานนีก็้ ไดกําหนดความสําคัญ
ของการทดสอบความชํานาญ(Clause5.4.5.2)2และ
สงเสริมสนับสนุนใหมีการดําเนินการสําหรับหองปฏิบัติ

การทุกชนิดองคกรในระดับสากลไมวาจะเปนInternationalLaboratoryAccreditationCooperation
(ILAC)และAsiaPacificLaboratoryAccreditationCooperation(APLAC)ทีได
่ กําหนดไวเชนเดียว
กับในAPLACMR0013และMR0024รวมทัง้ ILAC
KPI5
จะเห็นวามาตรฐานสากลสําหรับหองปฏิบตั การ
ิ ไดให
ความสําคัญกับการทดสอบความชํานาญมากและในทาง
ปฏิบตั องค
ิ กรตางๆทีเป
่ นทียอม
่ รับในระดับนานาชาติได
ดําเนินการใหบริการทดสอบความชํานาญมานานโดย
เฉพาะอยางยิง่ หองปฏิบตั การ
ิ ทางการแพทยทัง้ นี้ เนือ่ ง
จาก ธรรมชาติ ของ การ ทดสอบ ทาง การ แพทย วิธีการ
ทดสอบคอนขางมีความหลากหลายและใชวิธกี ารทดสอบ
จากผูผ ลิตน้าํ ยาและเครือ่ งมืออัตโนมัติ หรือกึง่ อัตโนมัติ
การทดสอบความชํานาญจึงมีความจําเปนเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาการทดสอบที่แตละหองปฏิบัติการใชอยู
นัน้ สามารถเปรียบเทียบหรือใชทดแทนกันไดหรือไมรวม
ทัง้ เปนการดูแลคุณภาพและความสามารถการดําเนินการ
ของหองปฏิบตั การ
ิ ดวย
สําหรับประเทศไทยไดมีการดําเนินการมาตั้งแตป
25246โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยและมีการพัฒนา
สูมาตรฐาน

สากลตามลําดับ7จนเปนทียอม
่ รับขององคกร
อนามัยโลก8โดยไดระบุไวในQualityAssurancein
HealthLaboratoryServices: AStatusReportซึง่
จัดทําเมือ่ เดือนมีนาคม2546วาประเทศไทยเปนประเทศ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2546

114

ปนัดดา ซิลวา

เดียวในกลุมประเทศSEAROที่มีความกาวหนามากที่
สุดในดานคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและมี
การดําเนินการทดสอบความชํานาญมาชานาน
จากความสําคัญของการทดสอบความชํานาญโดย
เฉพาะอยางยิง่ สําหรับหองปฏิบตั การ
ิ ทางการแพทยทําให
มีการ ดําเนินการ อยาง กวางขวาง เฉพาะ สวน ของ กรม
วิทยาศาสตรการแพทยไดดําเนินการทัง้ หมดรวม6สาขา
ไดแก โลหิต วิทยา ภูมิคุมกัน วิทยา คลินิก จุลทรรศน
ศาสตรคลินกิ จุลชีววิทยาคลินกิ เคมีคลินกิ และธนาคาร
เลือด
นอกจากนี้ ยังมีองคกรทีมี่ สวนเกีย่ วของในแตละสาขา
ให บริการ ทดสอบ ความ ชํานาญ เฉพาะ ดาน เชน มหา
วิทยาลัยตางๆเปนตนสิ่งที่สําคัญมากยิ่งกวาการให
บริการทดสอบความชํานาญคือการนําผลการทดสอบ
ความชํานาญไปใชอยางถูกตองและใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอหองปฏิบตั การ
ิ ทีดํ่ าเนินการดังนัน้ จึงอาจสรุป
บทบาทของการทดสอบความชํานาญในลักษณะกวางๆ
เพือ่ ใหเกิดการใชประโยชนดังนี้
1. เปนการประเมินผลการดําเนินการของหองปฏิบตั ิ
การในภาพรวมเพือ่ บอกใหทราบถึงตําแหนงเมือ่ เปรียบ
เทียบกับหองปฏิบตั การ
ิ อืน่ ๆทีดํ่ าเนินการในหองปฏิบตั ิ
การประเภทเดียวกันวาเปนอยางไร
2. เพือ่ เฝาระวังการดําเนินการของหองปฏิบตั การ
ิ ใน
แตละระยะเวลาวามีความสม่ําเสมอหรือมีปญหาอะไร
บางรวมทัง้ เปนการเฝาระวังทัง้ ระบบคุณภาพและความ
สามารถ(competency)ของหองปฏิบตั ิการดวย
3. เปน กระ จก สอง จาก ภาย นอก เพื่อ ให เห็น ภาพ
ลักษณคราวๆของหองปฏิบตั การ
ิ เนือ่ งจากโดยปกติหอง
ปฏิบตั การ
ิ จะมีการควบคุมคุณภาพภายในอยูแล
 วแตการ
สองจากภายนอกเปนการลดความลําเอียง(bias)ในการ
พิจารณา
4. เปนการสนองตอบตอเงือ่ นไขของมาตรฐานสากล
สําหรับ หอง ปฏิบัติ การ และ เงื่อนไข อื่น ๆ ทั้ง จาก ผูใช
บริการในปจจุบันนี้นอกจากผูใชบริการงานปกติแลว

โครงการวิจัยที่จะใชการทดสอบจากหองปฏิบัติการจะ
กําหนดเงื่อนไขหองปฏิบัติการการที่เขารวมโครงการจะ
ตองผานการรับรองตามมาตรฐานสากลซึง่ ในขอกําหนด
ดัง กลาว จะ ตอง มี การ ทดสอบ ความ ชํานาญ ดวย เชน
เดียวกัน
5. กอใหเกิดความมัน่ ใจในผลการดําเนินงานหรือ
มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหองปฏิบตั การ
ิ
การที่จะนําผลการทดสอบความชํานาญจะมีการใช
ประโยชนทางหองปฏิบตั การ
ิ ไดเต็มที่ หองปฏิบตั การ
ิ จะ
ตองเขาใจถึงหลักการการใชผลดวยมีบุคคลหลายกลุม
จํานวนมากเขาใจวาผลการทดสอบความชํานาญของหอง
ปฏิบตั การ
ิ เปรียบเสมือนการทดสอบทําขอสอบวาหอง
ปฏิบตั การ
ิ นัน้ ๆจะสอบผานหรือสอบตกทําใหมีการใชผล
ทดสอบความชํานาญในทางลบซึ่งเปนสิ่งที่ไมถูกตอง
และสงผลใหหองปฏิบัติการขาดกําลังใจและขาดการ
พัฒนาหรือมีการทําการทดสอบสําหรับตัวอยางทดสอบ
ความชํานาญอยางพิถพี ถิ นั แตกตางจากตัวอยางปกติสง
ผล ให การ ทดสอบ ความ ชํานาญ ไม สามารถ บรรลุ วัตถุ
ประสงคตามบทบาทหนาทีที่ วาง
่ ไวไดแตสิง่ ทีถู่ กตองทีห่ อง
ปฏิบัติ การ และ ผู เกี่ยวของ จะ ใช ผล การ ทดสอบ ความ
ชํานาญคือการนําผลมาพิจารณาดูวาเปนอยางไรหากอยู
ในเกณฑดีก็เปนประกันไดระดับหนึง่ วาหองปฏิบตั การ
ิ ของ
ทานยังดําเนินการไดเปนปกติและมีความสามารถดีอยู
แต ถา หาก ผล อยู นอก กลุม หรือ ไม สอด คลอง กับ คา ที่
กําหนดหองปฏิบตั การ
ิ ควรจะหาสาเหตุของปญหา(route
course)และดําเนินการแกไข(correctiveaction)และ
ปองกันการเกิดซ้าํ ของปญหา(preventiveaction)ใน
ภาพรวมของหองปฏิบตั การ
ิ และสิง่ ทีสํ่ าคัญอีกขอหนึง่ ที่
ตองระลึกถึงเสมอคือขอผิดพลาดจากผูปฏิ
 บตั งาน
ิ เปนสิง่
ทีเกิ
่ ดขึน้ ไดเสมอแตสามารถวางมาตรการปองกันใหเกิด
นอยไดถาหากมีการใชผลอยางถูกตองนาจะเปนปจจัย
ทีสํ่ าคัญทีนํ่ าไปสูการ
 พัฒนาหองปฏิบตั การ
ิ ในทีสุ่ ด
สําหรับ ผู ให บริการ ทดสอบ ความ ชํานาญ (PTprovider) จะต อ งตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพของการ บริ ก าร
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เนื่องจากจะมีผลกระทบตอหองปฏิบัติการจํานวนมาก
(สมาชิกทัง้ หมด) ผลทีส่ ง ใหหองปฏิบตั กิ ารจะมีประโยชน
ตอเมือ่
(1) สามารถเสนอใหเห็นถึงการดําเนินงานของหอง
ปฏิบัติ การ จริงๆ ปจจัย ที่ มี สวน เกี่ยวของ คือ ความ
สม่าํ เสมอของตัวอยาง(homogenicity)สภาพตัวอยาง
ขณะทดสอบยังคงอยูใน
 สภาพทีดี่ (stability)คาทีจะ
่ ทด
สอบ(analyte)สามารถเปนตัวแทนในกลุม การทดสอบ
ที่หองปฏิบัติการดําเนินการและมีการประเมินผลโดย
วิธกี ารและสถิตทีิ เหมาะสม
่
(2) นอกจากนี้ระยะเวลาในการดําเนินการจะตอง
เหมาะสมทัง้ ความถี่ การสงตัวอยางระยะเวลาสงผลจาก
หองปฏิบตั การ
ิ และระยะเวลาสงรายงานจากผูใ หบริการ
จะตองเร็วและทันเวลาเพือ่ ใหมีการแกไขและพัฒนาทัน
ตอเหตุการ(timely)
(3) รายงานจากผูใหบริการทดสอบความชํานาญ
(PTprovider)ควรจะมีขอมูลขอแนะนําเพียงพอทีจะ
่
ใหหองปฏิบตั การ
ิ นําไปใช
(4) การสือ่ สารระหวางหองปฏิบตั การ
ิ กับผูใ หบริการ
ทดสอบความชํานาญมีความสําคัญอยางยิง่ ไมวาจะเปน
แบบทางการหรือไมเปนทางการและหากมีความจําเปน
ในกลุม หองปฏิบตั การ
ิ ทีมี่ ปญหาควรมีการจัดสัมมนาฝก
อบรมเพือ่ เปนการแกปญหา
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อยางไรก็ตามความสําเร็จของการดําเนินการและใช
ผลการดําเนินการทดสอบความชํานาญอยางคุม คานัน้ ผู
ทีมี่ ความสําคัญทีสุ่ ดคือผูบริ
 หารจะตองมีความเขาใจและ
ใหการสนับสนุนรวมทั้งใชผลดังกลาวในทางสรางสรรค
ดวย
เอกสารอางอิง
11. ISO/IEC guide 43 : 1996 Proficiency testing by
Interlaboratorycomparison. Part1Developmentand
operationofproficiencytestingschemes.
12. ISO/IEC17025:1999GeneralRequirementsforthe
CompetenceofTestingandCalibrationLaboratories.
13. APLAC MR001. Procedures for establishing and
maintainance Mutual Recognition Arrangements
amongstAccreditationBody.
14. APLACMR002.AsiaPacificLaboratoryAccreditation
Cooperation.MutualRecognitionArrangement.
15. ILAC Key Performance Indicators: A tool in the
evaluationprocess.
16. 60ปกรมวิทยาศาสตรการแพทย:กรมวิทยาศาสตรการแพทย
2545:146-7.
17. วองพินัยรัตน,จงดีคุณภาพการใหบริการการทดสอบความ
ชํานาญ ทาง หอง ปฏิบัติ การ ของ กรม วิทยาศาสตร การ แพทย,
วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย 2544:43(4).
18. Quality Assurance in Health Laboratory Services: A
Status Report WHO: March 2003.
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