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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่14 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 2547

ประมาณ เดอืน ตลุาคม 2546 องคการ อนามยั โลก ได
จัดการ ประชุม ปรึกษา หารือ ระดับ ภูมิภาค เกี่ยว กับ การ
รบัรอง หอง ปฏบิตั ิการ ทาง การ ดาน สาธารณสขุ ( Regional
Consultation on Accreditation of Health Labora-
tory  in SEAR Countries) ซึ่ง จัด ขึ้น ที่ กรุงเทพฯ
ประเทศ ไทย มี ผูแทน จาก ประเทศ เขา รวม ประชุม สาระ
สําคัญ อัน หนึ่ง ที่ ถูก นํา มา พิจารณา อยาง กวางขวาง คือ
สําหรับ หอง ปฏิบัติ การ ดาน สาธารณสุข องค ประกอบ ที่
สาํคญั ที ่สดุ ขอ หนึง่ ใน ระบบ ประกนั คณุภาพ หอง ปฏบิตั ิที่
จะ นํา ไป สู การ รับรอง หอง ปฏิบัติ การ (Laboratory Ac-
creditation)  ใน ที ่สดุ คอื การ ทดสอบ ความ ชาํนาญ ( Ex-
ternal  Quality Assessment or Proficiency Test-
ing)  ใน หลาย ๆ   ประเทศ ใน กลุม ประเทศ เอเชยีตะวนั ออก
เฉยีง ใต (SEAR Countries) ระบบ นี ้ยงั ไม เขมแขง็ ซึง่ ผล
การ ประชมุ จงึ เนน ให ประเทศ ตางๆ จดัวาง ระบบ EQA
ที่ มี ประสิทธิภาพ และ ได มาตรฐาน ที่ สุด ใน เบื้องตน โดย
เนน ความ รวมมอื ระหวาง ประเทศ ใน ภมูภิาค เดยีว กนั ซึง่
ประเทศ ไทย จะ เปน หนวย ให ความ รวมมอื ทาง วชิา การ ใน
ดาน นี้

นับ วา เปน โชคดี ของ ประเทศ ไทย ที่ ผู บริหาร และ นัก
วชิา การ ใน อดตี ม ีวสิยั ทศัน ที ่กาว ไกล และ ได จดัวาง ระบบ
การ ทดสอบ ความ ชาํนาญ ดาน นี ้อยาง ครบ ถวน ทกุ สาขา มา
นาน กวา 20 ป ระบบ ดงั กลาว ได ม ีการ พฒันา อยาง ตอ เนือ่ง
จน ขณะ นี ้เปน ที ่ยอม รบั ใน ระดบั สากล ( ไดรบั การ รบัรอง
จาก NATA ประเทศ ออสเตรเลยี ตาม มาตรฐาน สากล

ISO/IEC Guide 43 และ ILAC G 13 ) มาตรฐาน ทัง้ 2
ฉบบั  ม ีความ ใกล เคยีง กนั และ เสรมิ กนั ใน บาง เรือ่ง เพือ่ ให
เกดิ ความ ครบ ถวน และ เขาใจ งาย ยิง่ ขึน้

ISO /IEC Guide 43 ; 1996 แบง ออก เปน 2 สวน
สวน ที่ 1 วา ดวย การ พัฒนา และ การ ปฏิบัติ แผนการ
ทดสอบ ความ ชาํนาญ ซึง่ สวน ที่ 1 นี้ เปน สวน ที ่ผูให บรกิาร
ทดสอบ ความ ชาํนาญ นาํ มา ใช ใน การ ดาํเนนิ การ เพือ่ ให การ
บรกิาร ม ีความ ถกู ตอง นาเชือ่ ถอื เปน ที ่ยอม รบั และ อางองิ
ได สาํหรบั สวน ที่ 2 ใน มาตรฐาน นี้ วา ดวย การ เลอืก และ
การ ใช แผนการ ทดสอบ ความ ชํานาญ โดย องคกร รับรอง
หอง ปฏบิตั ิการ (Accreditation Body)

ประเภท การ ทดสอบ ความ ชํานาญ ตาม มาตรฐาน ดัง
กลาว แบง ออก เปน 6 ประเภท  ไดแก แผนการ เปรียบ
เทียบ การ ตรวจ วัด (Measurement comparison
schemes)  แผนการ ทดสอบ ระหวาง หอง ปฏิบัติ การ
(Interlaboratory  testing schemes)  แผนการ ทดสอบ
แบบ แยก ตวัอยาง ( Split -sample testing schemes)
แผนการ ทดสอบ เชงิ คณุภาพ (Qualitative schemes)
แผนการ ทดสอบ แบบ ทราบ คา (known-value
schemes)   แผนการ ทดสอบ แบบ รวม กระบวน การ บาง
สวน  (Partial-process schemes)  สําหรับ การ ทดสอบ
ความ ชาํนาญ ที ่ดาํเนนิ การ อยู ใน ประเทศ ไทย ขณะ นี ้ไม วา
จะ เปน ของ กรม วทิยาศาสตร การ แพทย หรอื มหาวทิยาลยั
ตางๆ  เปน ประเภท แผนการ ทดสอบ ระหวาง หอง ปฏิบัติ
การ    (Interlaboratory testing schemes) ซึ่ง จะ เปน

บทบรรณาธิการ
สาระ สาํคญั ใน มาตรฐาน สากล ที ่เกีย่วของ กบั
ผูให บรกิาร ทดสอบ ความ ชาํนาญ

ปนัดดา ซิลวา
สํานัก มาตรฐาน หอง ปฏิบัติ การ กรม วิทยาศาสตร การ แพทย
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ประโยชน อยาง กวางขวาง และ เปน ที ่นยิม ทัว่ ไป
องค ประกอบ ที ่สาํคญั ของ มาตรฐาน แบง ออก เปน 3

สวน สวน แรก การ จดั องคกร และ ออก แบบ งาน (Orga-
nization  and design) สวน ที่ 2 การ ดําเนิน งาน และ
รายงาน (Operating and report) สวน ที่ 3 การ รักษา
ความ ลบั/ จรรยา บรรณ (Confidentiality-ethical con-
siderations)  ซึง่ ใน แต ละ สวน จะ ม ีราย ละเอยีด ขอ กาํหนด
ที ่สามารถ ดาํเนนิ การ ได ใน สวน ของ องคกร และ ออก แบบ
งาน จะ เปน ใน เรื่อง ความ สามารถ ของ คน วัสดุ ทดสอบ

การ ประมวล ขอมลู และ สถติิ ใน สวน ที่ 2 จะ กลาว ถงึ การ
ดําเนิน งาน ตั้งแต คูมือ  ปฏิบัติ งาน การ บรรจุ หีบ หอ การ
ขนสง  การ รายงาน ผล และ การ ตดิ ตอ กบั หอง ปฏบิตั ิการ
จาก องค ประกอบ ตางๆ   หาก ผูให บริการ ทดสอบ ความ
ชาํนาญ สามารถ ดาํเนนิ การ ให ครอบ คลมุ องค ประกอบ ทัง้
3 สวน ก็ จะ เปน หลัก ประกัน ได วา ผู รับ บริการ จะ ไดรับ
บรกิาร ที ่ม ีคณุภาพ นาเชือ่ ถอื อยาง สม่าํเสมอ จาก องคกร ที่
ม ีความ สามารถ ใน การ ให บรกิาร อยาง แท จรงิ


