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1.  บทนาํ
การ ประเมิน คุณภาพ หอง ปฏิบัติ การ โดย องคกร ภาย

นอก หรอื External Quality Assessment (EQA) เปน
วิธีการ สําคัญ วิธี หนึ่ง ใน การ ประกัน คุณภาพ การ ตรวจ
วิเคราะห ทาง หอง ปฏิบัติ การ โดย มี วัตถุประสงค ให มี
หนวยงาน ทาํ หนาที ่ตรวจ สอบ คณุภาพ ของ ผล การ ทดสอบ
ของ หอง ปฏบิตั ิการ จะ เหน็ ได วา มาตรฐาน หอง ปฏบิตั ิการ
ทดสอบ ทุก มาตรฐาน จะ กําหนด ให หอง ปฏิบัติ การ ตอง
ไดรับ การ ประเมิน คุณภาพ จาก องคกร ภาย นอก อยาง
สม่าํเสมอ นัน่ คอื ตอง เขา รวม โครงการ External  Quality
Assessment  Scheme กบั หนวยงาน ใด หนวยงาน หนึง่
เพื่อ สนับสนุน ระบบ คุณภาพ ของ หอง ปฏิบัติ การ นั้น
อยางไร ก็ ดี การ ที่ ผล การ ประเมิน โดย โครงการ นั้น มี ผล
กระทบ ตอ หอง ปฏบิตั ิการ อยาง สงู  หอง ปฏบิตั ิการ เองจงึ
ตอง ม ีความ เขาใจ เกีย่ว กบั การ ประเมนิ อยาง ด ีดวย ทัง้ เพือ่
พจิารณา โครงการ ที ่จะ เขา รวม เปน สมาชกิ วา เปน โครงการ
ที ่ด ีม ีคณุภาพ หรอื ไม และ ที ่สาํคญั ยิง่ คอื สามารถ นาํ ขอมลู
ที ่ไดรบั จาก โครงการ ไป ใช ประโยชน ตอ ระบบ คณุภาพ ของ
หอง ปฏบิตั ิการ ได อยาง เหมาะสม

2.  คํา นิยาม
ม ีคาํศพัท ที ่เกีย่วของ กบั การ ประเมนิ คณุภาพ อยู หลาย

คาํ ที ่อาจ ม ีการ เขาใจ สบัสน ได คอื
2.1 การ ประกัน คุณภาพ หอง ปฏิบัติ การ (Quality

Assurance/QA) หมายถงึ กระบวน การ ควบคมุ คณุภาพ

โดย รวม ซึ่ง ประกอบ ดวย หลาย ๆ   วิธีการ ที่ ตอง นํา ไป ใช
อยาง ตอ เนือ่ง ไม ม ีที ่สิน้ สดุ วธิกีาร ดาน ประกนั คณุภาพ สวน
ใหญ หอง ปฏิบัติ การ มิ ได ดําเนิน การ ได เอง โดย ลําพัง แต
ตอง ไดรบั การ สนบัสนนุ จาก หนวยงาน ภาย นอก หอง ปฏบิตัิ
การ เชน หอง ปฏบิตั ิการ อางองิ ใน ระดบั ชาติ เปนตน

2.2 การ ควบคุม คุณภาพ การ ทดสอบ (Quality
Control/QC) หมายถงึ การ ควบคมุ คณุภาพ การ ทดสอบ
แต ละ การ ทดสอบ ตัง้แต เริม่ ทาํ การ ทดสอบ จน ถงึ อาน ผล
การ ทดสอบ นั้น ๆ  การ ควบคุม คุณภาพ นี้ ตอง ทํา ทุก ครั้ง
หรอื ทกุ รอบ ที ่ทาํ การ ทดสอบ เปน การ ตดิ ตาม เฝา ด ูความ
แปรปรวน ของ การ ทดสอบ แต ละ ครัง้ วา เบีย่งเบน ออก ไป
มาก กวา ที่ ควร จะ เปน หรือ ไม จึง ตอง มี การ หา ความ
แปรปรวน ตาม ธรรมชาติ ของ การ ทดสอบ นั้น ไว กอน เพื่อ
เปน ระดบั เปรยีบ เทยีบ โดย ทัว่ ไป ใช กบั การ ทดสอบ ที ่อาน
ผล ม ีคา เปน ตวั เลข และ ถา สามารถ ทาํ ได ควร ม ีการ ใช สถติิ
ที ่เหมาะสม ม ีหลาย คาํ ที ่ใช เรยีก วธิกีาร นี ้ไดแก Internal
Quality Control (IQC) และ External Quality
Control (EQC) เปนตน ซึง่ คาํ หลงั นี ้อาจ ทาํให สบัสน กบั
External Quality Assessment (EQA) ซึง่ ไม ใช QC
ได

2.3  การ ประเมนิ คณุภาพ การ ทดสอบ ทาง หอง ปฏบิตัิ
การ (Quality Assessment) หรือ เรียก วา   External
Quality   Assessment (EQA) หมายถึง การ ประเมิน
คณุภาพ ของ หอง ปฏบิตั ิการ ซึง่ ดาํเนนิ การ โดย องคกร ภาย
นอก หอง ปฏิบัติ การ โดย มี วัตถุประสงค เพื่อ ตรวจ สอบ

บทบรรณาธิการ
การ ประเมนิ คณุภาพ การ ตรวจ  เอชไอ ว ีซโีรโลยโีดย องคกร ภาย นอก
(External Quality Assessment  Scheme  for   HIV  Serology)
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คณุภาพ การ วเิคราะห โดย การ เปรยีบ เทยีบ ผล การ ทดสอบ
ระหวาง หอง ปฏบิตั ิการ ของ หอง ปฏบิตั ิการ ผล การ ประเมนิ
สามารถ นาํ ไป ใช ใน การ ปรบัปรงุ แกไข ขอ บกพรอง รวม ทัง้
การ ปองกัน ลวง หนา องคการ อนามัย โลก สนับสนุน ให มี
องคกร ระดับ ชาติ ที่ ดําเนิน การ ดาน External Quality
Assessment หรือ ที่ เรียก วา National External
Quality Assessment  Scheme (NEQAS) รบั ผดิ ชอบ
ให บรกิาร EQA สาํหรบั วธิ ีทดสอบ ที ่จาํเปน

2.4  การ ทดสอบ ความ ชาํนาญ (Proficiency Test-
ing)  เปน การ ประเมิน คุณภาพ โดย องคกร ภาย นอก เชน
เดียว กับ EQA ซึ่ง รูจัก กัน แพร หลาย วา PT program
วธีแีละ มาตรฐาน การ ดาํเนนิ การ ไม แตก ตางกนั แต ถกู ใช
ใน ประเทศ อเมริกา และ บาง ประเทศ ใน รูปแบบ เพื่อ การ
รบัรอง คณุภาพ หอง ปฏบิตั ิการ หรอื โดย หอง ปฏบิตั ิการ ที่
ม ีการ ควบคมุ ตาม กฎหมาย

2.5  การ เปรยีบ เทยีบ ผล วเิคราะห ระหวาง หอง ปฏบิตัิ
การ  (Inter-Laboratory Comparison Scheme) เปน
การ ทดสอบ ความ ชํานาญ ทาง หอง ปฏิบัติ การ (PT
scheme) ประเภท หนึง่ ใน จาํนวน 6 ประเภท ซึง่ เปน แบบ
ที่ นิยม ใช มาก ที่ สุด ใน งาน หอง ปฏิบัติ การ ทาง การ แพทย
นิยม ใช กับ การ ทดสอบ แบบ qualitative assay ที่ มี วิธี
แตก ตางกัน หลาย วิธี และ ตอง มี สมาชิก โครงการ จํานวน
มาก พอ มกั ใช กบั การ ทดสอบ ที ่ไม สามารถ ระบ ุคา กาํหนด
ของ ตวัอยาง ได

3. วิธี ดําเนิน โครงการ ของ การ ประเมิน คุณภาพ หอง
ปฏบิตั ิการ (EQA  Scheme Protocol)

การ ดําเนิน โครงการ ไม วา จะ เปน EQA หรือ PT
program จะ มี มาตรฐาน สากล เปน เครื่องมือ ควบคุม ให
การ ดาํเนนิ การ ของ โครงการ ม ีมาตรฐาน และ ไม กอ ให เกดิ
ผล เสยี แก สมาชกิ ไดแก มาตรฐาน ISO/IEC guide 43
หรือ NATA GN 13 เปนตน มาตรฐาน เหลา นี้ จะ มี ขอ
กาํหนด ให ผู ดาํเนนิ โครงการ ตอง ม ีความ สามารถ ทัง้ ใน ดาน
การ จดัการ และ ดาน เทคนคิ การ ดาํเนนิ โครงการ เชน การ
เตรยีม ตวัอยาง การ บรรจ ุหบี หอ และ การ ขนสง สถติ ิที ่ใช

ใน การ วิเคราะห ขอมูล การ ประเมินผล ปฏิบัติ การ ของ
สมาชกิ และ การ ปก ปด ขอมลู ของ สมาชกิ เปนตน รวม ทัง้
กาํหนด ให ม ีเครือ่งมอื บคุลากร ที ่เหมาะสม เชน กาํหนด
ให มี ที่ ปรึกษา ทาง วิชา การ และ ที่ ปรึกษา ของ โครงการ
เปนตน เพื่อ มั่น ใจ วา การ ดําเนิน โครงการ จะ กอ ให เกิด
ประโยชน และ ไม กอ ให เกดิ ผล เชงิ ลบ แก สมาชกิ

ขัน้ตอน ทัว่ ไป ใน การ ดาํเนนิ งาน ของ โครงการ EQA
คือ

รวบรวม ขอมูล ของ สมาชิก เพื่อ ประกอบการ
วิเคราะห ขอมูล

กาํหนด วตัถปุระสงค ของ การ สง ตวัอยาง และ คดั
เลอืก ตวัอยาง ให เหมาะ กบั วตัถปุระสงค

 เตรียม ตัวอยาง แบง บรรจุ และ ทดสอบ
คณุลกัษณะ  และ ความ เปน เนือ้ เดยีว กนั ของ ตวัอยาง

สง ตวัอยาง ให สมาชกิ
สง รายงาน เบือ้งตน ให สมาชกิ
รวบ รวม วิเคราะห ผล และ จัดทํา รายงาน ฉบับ

สมบรูณ
จดั สง รายงาน พรอม คาํ แนะนาํ ให สมาชกิ

สมาชิก ใด ที่ มี ปญหา ที่ จําเปน ตอง ไดรับ การ แกไข ผู
ดําเนิน โครงการ จะ ประสาน กับ สมาชิก ซึ่ง การ แกไข
ปรับปรุง ตอง ไดรับ ความ รวมมือ และ การ ยอม รับ จาก
สมาชิก

โครงการ ประเมนิ คณุภาพ หอง ปฏบิตั ิการ ระดบั ชาติ
(National Quality Assessment Program) ตอง
พยายาม ให หอง ปฏิบัติ การ ทุก แหง มี โอกาส เขา รวม
โครงการ โดย ความ สมัคร ใจ การ ที่ จะ ให โครงการ บรรลุ
เปาหมาย และ ตดั ปญหา ใน เบือ้งตน ให เหลอื นอย ที ่สดุ รวม
ทั้ง มี ผู เขา รวม โครงการ มาก ที่ สุด ผู ดําเนิน โครงการ ได
พยายาม ดาํเนนิ วธิกีาร ตางๆ ดงันี้

ทาํ การ ประชาสมัพนัธ โครงการ อยาง กวางขวาง
อธบิาย วตัถปุระสงค ของ โครงการ โดย ละเอยีด
ให รายชื่อ หอง ปฏิบัติ การ ผู เชี่ยวชาญ หรือ ผู

เชีย่วชาญ ที ่เปน ที ่ปรกึษา โครงการ
เนน ประโยชน ของ โครงการ ดาน การ เปน แหลง
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ความ รู ของ สมาชิก
เนน วัตถุประสงค ที่ ตองการ ให โครงการ เปน

เครือ่งมอื ใน การ ปรบัปรงุ ประสทิธภิาพ ของ หอง ปฏบิตั ิการ

หอง ปฏบิตั ิการ สมาชกิ (Participating Laboratories)
สมาชิก จําเปน ตอง มี ความ เขาใจ วัตถุประสงค

ประโยชน และ วธิกีาร เขา รวม โครงการ เพือ่ ให ได ประโยชน
อยาง แท จรงิ โดย

การ จดัการ กบั ตวัอยาง ของ โครงการ อยาง ถกู ตอง
เหมาะสม ตาม คาํ แนะนาํ ของ โครงการ การ จดัการ ตวัอยาง
ไม ถกู ตอง ยอม ม ีผล กระทบ ตอ ผล การ ประเมนิ โดย ตรง

ทาํ การ ตรวจ ตวัอยาง โดย วธิ ีและ โดย บคุลากร ชดุ
เดยีว กบั งาน ประจาํ เพือ่ ผล การ ทดสอบ ที ่รายงาน ออก ไป
จะ ชวย สะทอน ระบบ การ ทดสอบ ตาม สภาพ การ บริการ
ปกติ ผล การ ประเมนิ คณุภาพ การ ทดสอบ ของ หอง ปฏบิตัิ
การ จงึ จะ เปน เครือ่งมอื สาํคญั ที ่จะ ชวย ให สมาชกิ มอง เหน็
ความ บกพรอง หรอื ปญหา ของ ใน ระบบ ทดสอบ ของ ตน เอง
ได เปน อยาง ดี

สมาชกิ ตอง นาํ ผล การ ประเมนิ จาก โครงการฯ ไป ใช
ประโยชน โดย รวม เขา กบั การ พฒันา หอง ปฏบิตั ิการ ตาม
ระบบ คุณภาพ อื่น ๆ   ของ หอง ปฏิบัติ การ จึง เปน การ รวม
โครงการ ที ่ตรง ตาม วตัถปุระสงค

นอก จาก นี้ สมาชิก ควร ให ความ สําคัญ กับ มาตรฐาน
การ ดําเนิน งาน ของ ผู ดําเนิน โครงการ ซึ่ง พิจารณา ได จาก
หลาย ประการ เชน ประโยชน ที่ ทาน ไดรับ จาก โครงการ
ขอมูล และ คุณภาพ ของ ขอมูล ที่ ไดรับ วิธีการ เผย แพร
ขอมลู รวม ถงึ จรรยา บรรณ ของ ผู ดาํเนนิ โครงการ และ การ
ไดรบั รอง คณุภาพ มาตรฐาน ของ โครงการ

4. ตวัอยาง สอบ เทยีบ (EQA Sample)
โดย ทั่ว ไป ตัวอยาง สอบ เทียบ ควร เปน วัตถุ ทดสอบ ที่

เหมอืน กบั ตวัอยาง ตาม ธรรมชาต ิหรอื ใกล เคยีง ธรรมชาติ
มาก ที่ สุด ของ งาน นั้น ๆ  เพื่อ หลีก เลี่ยง ปญหา ตางๆ   ที่
กระทบ  ตอ ผล วิเคราะห เชน หลีก เลี่ยง การ ใช สาร กัน เชื้อ
แบคทเีรยี (preservative) หรอื การ ทาํลาย เชือ้ ดวย ความ

รอน หาก จาํเปน ตอง ใช ตอง ผาน การ ตรวจ สอบ วา วธิกีาร
นั้น ๆ   ไม กระทบ ตอ การ ทดสอบ หรือ มี ขอมูล วา มี ผล
กระทบ อยางไร และ นาํ มา เปน ขอ พจิารณา รวม ดวย กบั การ
ประเมินผล ปฏิบัติ การ ของ สมาชิก เมื่อ ตัวอยาง ตองการ
การ ปรบั เปลีย่น ใด ๆ  เชน การ เจอื จาง การ pool serum
เปนตน ตอง ทํา อยาง มี หลักการ เหตุผล ที่ เหมาะสม และ
ตอง เขาใจ ถงึ ผล กระทบ จาก การ ปรบั เปลีย่น นัน้ ๆ   และ นาํ
มา พจิารณา รวม กบั การ ประเมนิผล รวม ทัง้ แจง ให สมาชกิ
ทราบ ดวย

เพื่อ ให แน ใจ วา ผล การ ประเมินผล มี ความ ถูก ตอง
เชือ่ถอื ได ตวัอยาง ที ่เตรยีม ให สมาชกิ ทดสอบ ตอง พสิจูน
วา ตวัอยาง เดยีว กนั ตอง เหมอืน กนั ทกุ อนั ไม วา จะ ถกู สง ไป
ที ่ใด ๆ  โดย ยนืยนั ดวย การ ทดสอบ ความ เนือ้ เดยีว กนั และ
ความ คงตวั (homogeneity test and stability test)
รวม กบั การ ใช สถติ ิที ่เหมาะสม ใน การ ตรวจ สอบ นัน้ ๆ   ดวย
เชน การ พิสูจน ความ เปน เนื้อ เดียว กัน ตาม วิธี ของ
Thomson  & Wood ดวย สถิติ ANOVA F test
เปนตน

นอก จาก นี ้เมือ่ สง ตวัอยาง ออก ไป ควร ทาํ การ ทดสอบ
ความ คงตวั ของ ตวัอยาง ระหวาง การ ขนสง (transporta-
tion  check) โดย เฉพาะ เมือ่ ไม สามารถ ควบคมุ สภาวะ ใน
การ ขนสง ได

5. ราย ละเอยีด ตางๆ  ที ่โครงการ ตอง แจง ให สมาชกิ ทราบ
5.1 จาํนวน ตวัอยาง และ ความ ถี ่ของ การ สง ตวัอยาง
ตวัอยาง ควร ถกู สง ไป ยงั สมาชกิ ดวย ความ ถี ่สม่าํเสมอ

และ ไม หาง หรอื ถี ่จน เกนิ ไป ขึน้ อยู กบั ความ เหมาะสม ทัง้
ดาน ผู ดําเนิน โครงการ และ สมาชิก โดย ทั่ว ไป ควร ไม ต่ํา
กวา 3-4 ครัง้ ตอ ป ซึง่ ผู ดาํเนนิ โครงการ ควร วาง แผน ลวง
หนา อยาง ชดัเจน และ แจง ลวง หนา ให สมาชกิ ทราบ จาํนวน
ตวัอยาง แต ละ ครัง้ จะ อยู ระหวาง 6-20 ตวัอยาง แต ถา สง
นอย ครัง้ ตอ ป อาจ ใช ตวัอยาง จาํนวน มาก แต ถา สง บอย จะ
ลด จํานวน ตัวอยาง ลง การ ใช ตัวอยาง นอยๆ   เพยีง 2-3
ตัวอยาง ไม เพียง พอ ที่ จะ ทําให ไดผล การ ประเมิน ที่ มี
ประโยชน ตอ หอง ปฏบิตั ิการ
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5.2 การ สง ตัวอยาง
การ สง ตัวอยาง ตอง มั่น ใจ วา คุณสมบัติ ของ ตัวอยาง

ตอง ยัง คง คุณภาพ และ ไม แตก หัก เสีย หาย หรือ รั่ว ไหล
ระหวาง การ ขนสง และ ใน กรณ ีที ่เปน สาร อนัตราย เชน โรค
ตดิเชือ้ ตอง ม ีวธิกีาร บรรจ ุหบี หอ และ การ ขนสง ที ่ไม กอ ให
เกิด อันตราย ตอ ผู เกี่ยวของ และ สิ่ง แวด ลอม อยางไร ก็ ดี
เรื่อง การ ขนสง นี้ เปน ปญหา อุปสรรค ตอ การ ดําเนิน
โครงการ เปน อยาง ยิง่ กบั หนวยงาน ทัว่ โลก ที ่ทาํงาน ดาน นี้
เพราะ การ ขนสง ให ถกู ตอง ตามกฏระหวาง ชาติ IATA (In-
ternational  Air Transportation Agency) ของ การ สง
สาร อนัตราย ทาง เครือ่งบนิ นัน้ ม ีคาใชจาย ที ่สงู มาก และ นาํ
ไป ถือ ปฏิบัติ ได ยาก ดังนั้น โดย ทั่ว ไป มัก ใช การ สง ทาง
ไปรษณยี หรอื อาจ ใช บรษิทั ขนสง หรอื ระบบ ขนสง อืน่ ๆ  ที่
เหมาะสม เมือ่ สมาชกิ ไดรบั ตวัอยาง ควร อาน เอกสาร คาํ
แนะนํา ให ละเอียด ทุก ครั้ง เพื่อ ปฏิบัติ ตาม อยาง ถูก ตอง
เหมาะสม

5.3 การ ตรวจ ตวัอยาง สอบ เทยีบ ของ สมาชกิ
ผู ดาํเนนิ โครงการ ตอง แจง ให สมาชกิ ทราบ ถงึ วธิ ีที ่ใช ใน

การ ตรวจ สอบ ตวัอยาง ใน หอง ปฏบิตั ิการ ทาง การ แพทย
โดย ทัว่ ไป จะ ให ใช วธิ ีที ่ใช ใน งาน ประจาํ ซึง่ อาจ แตก ตางกนั
ใน กลุม สมาชกิ ดงันัน้ ผู ดาํเนนิ โครงการ ตอง ม ีความ เขาใจ
ใน เรือ่ง เกีย่ว กบั วธิ ีทดสอบ ที ่เกีย่วของ เพือ่ นาํ มา พจิารณา
ประกอบ ใน การ ประเมนิผล ทัง้ นี ้ทัง้ นัน้ วธิ ีทดสอบ ที ่ใช ตอง
สามารถ แสดง ถงึ สภาวะ ปกต ิที ่ใช ใน การ ทดสอบ ตวัอยาง
ผูปวย ได มิฉะนั้น ผล การ ประเมิน จะ ไม สามารถ สะทอน
สภาวะ ที่ แท จริง ของ หอง ปฏิบัติ การ ได และ ทําให พลาด
โอกาส ที่ จะ ได ทราบ ขอ บกพรอง หรือ จุด ที่ ควร พัฒนา ใน
หอง ปฏบิตั ิการ

ตัวอยาง ที่ เหลือ จาก การ ทดสอบ ควร เก็บ ไว ให
เหมาะสม เพื่อ ใช ตรวจ สอบ เมื่อ ไดรับ รายงาน กลับ วา มี
ความ ผดิพลาด และ เมือ่ ไม ตองการ ใช แลว อาจ นาํ ตวัอยาง
นี ้ไป ใช เปน training sample หรอื ใช ตรวจ คณุภาพ การ
ทดสอบ ดวย วิธี อื่น มี หอง ปฏิบัติ การ จํานวน มาก มี ความ
เขาใจ ไม ถกู ตอง โดย นาํ ตวัอยาง EQA ที ่เหลอื ไป ใช เปน

ตัวอยาง QC ซึ่ง ไม สามารถ ใช ทดแทน กัน ได ยกเวน ใน
กรณ ีของ การ ทดสอบ บาง อยาง ที ่อาน ดวย ตา อาจ ใช เปน
check sample ตรวจ สอบ การ ทาํงาน ของ วธิ ีทดสอบ อืน่
ซึง่ ควร ทาํ เปน การ ภาย ใน ของ ทาน เอง โดย นาํ คาํ เฉลย ของ
โครงการ มา ใช เปรียบ เทียบ แต ไม ควร รายงานผล การ
ทดสอบ  มา ยงั โครงการ

สมาชกิ ตอง ตรวจ ตวัอยาง สอบ เทยีบ และ รายงาน ผล
ภาย ใน เวลา ที่ กําหนด เพื่อ ให การ ทํางาน ขั้น ตอไป ของ ผู
ดาํเนนิ โครงการ เสรจ็ สิน้ ใน เวลา อนั เหมาะสม และ ตอง มี
สาํเนา ผล การ ทดสอบ เกบ็ ไว เพือ่ การ ตรวจ สอบ ดวย

5.4 การ วเิคราะห ขอมลู ผล การ ทดสอบ ของ สมาชกิ
ผู ดาํเนนิ โครงการ จะ ตอง ทาํ การ ว ิเคราะห ขอมลู ดวย วธิี

ที ่เหมาะสม เชน ควร ใช การ เปรยีบ เทยีบ ผล ของ สมาชกิ กบั
คา อางอิง กับ หอง ปฏิบัติ การ กลุม นํา หรือ เปรียบ เทียบ
ระหวาง กลุม สมาชิก ดวย กัน รวม ถึง วิธีการ เปรียบ เทียบ
และ สถติ ิที ่ใช ซึง่ ตอง แจง ให สมาชกิ ทราบ ลวง หนา

การ วเิคราะห ผลกระทาํ เพือ่ ความ มุง หมาย 2 ประการ
คือ

1. เพือ่ วเิคราะห ผล การ กระทาํ ของ แต ละ หอง ปฏบิตัิ
การ สมาชิก และ ควร วิเคราะห รวม ถึง ผล ปฏิบัติ การ ครั้ง
กอน รวม ดวย หาก สามารถ ทํา ได ซึ่ง ขอมูล สวน นี้ จะ เปน
สวน ประเมนิ คณุภาพ หอง ปฏบิตั ิการ สมาชกิ เฉพาะ ราย

2. เพื่อ สรุป ผล ใน ภาพ รวม ทั้ง หมด เชน ผล การ
ทดสอบ ทัง้ หมด จาํนวน ผล การ ทดสอบ ที ่ถกู ตอง และ ไม
ถกู ตอง และ วธิ ีทดสอบ ตางๆ ที ่ใช เปนตน ขอมลู สวน นี ้จะ
เปน ขอมลู แหลง ขอมลู การ ทดสอบ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ ที ่มี
ประโยชน อยาง ยิง่ สาํหรบั ใน ภาพ รวม ของ ประเทศ

5.5 การ รายงาน ผล ปฏิบัติ การ ของ สมาชิก
การ รายงาน สู สมาชิก ตอง กระทํา ทุก ครั้ง ที่ มี การ สง

ตวัอยาง ตาม รปูแบบ ที ่กาํหนด ให ม ีความ ชดัเจน เขาใจ งาย
เพื่อ สมาชิก จะ ได นํา ไป ใช ประโยชน และ ควร ดําเนิน การ
จัดทํา รายงาน ดวย ความ รวด เร็ว และ ระมัด ระวัง ไม ให มี
ความ ผดิพลาด

นอก จาก นี ้การ วเิคราะห ขอมลู และ จดัทาํ รายงาน มกั กนิ
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เวลา นาน ทําให สมาชิก หมด ความ สนใจ ดังนั้น เพื่อ ให
สมาชกิ ไดรบั ผล อยาง รวด เรว็ ทนั ทวงท ีที ่ผล การ ทดสอบ ยงั
อยู ใน ความ สนใจ ของ สมาชิก โครงการ มัก มี การ จัดทํา
รายงาน เบื้องตน (preliminary results) ซึ่ง เหมือน กับ
เฉลย ผล การ ทดสอบ ให กับ สมาชิก จาก นั้น จึง รวบรวม
วิเคราะห ผล และ จัดทํา รายงาน ฉบับ สมบูรณ ตาม มา
สมาชิก เมื่อ รับ ผล การ ทดสอบ หรือ เฉลย ผล การ ทดสอบ
จาก โครงการ แลว ควร นาํ สาํเนา ผล การ ทดสอบ ที ่เกบ็ ไว มา
ทบทวน ตรวจ สอบ ผล การ ตรวจ ของ ตน เอง หาก พบ มี
ความ ผดิพลาด ตอง รบี หา สาเหต ุและ แกไข หาก ม ีขอ สงสยั
สามารถ นาํ ตวัอยาง ที ่เหลอื มา ตรวจ ซ้าํ หรอื ตดิ ตอ ผู ดาํเนนิ
โครงการ ขอ ตวัอยาง เพิม่ เตมิ เพือ่ ตรวจ ซ้าํ

รายงาน นี ้นอก จาก ทาํ ใน ภาพ รวม ที ่ม ีการ เปรยีบ เทยีบ
สมาชกิ ทัง้ หมด แลว อาจ ม ีการ ให ขอมลู เพิม่ เตมิ เฉพาะ ราย
สมาชิก (feedback) เพื่อ ประกอบการ พิจารณา ของ
สมาชกิ ใน การ ปรบัปรงุ การ ปฏบิตั ิงาน นอก จาก นี ้ควร ม ีการ
สรุป ทบทวน ผล การ กระทํา ยอน หลัง เพื่อ ดู ความ เปลี่ยน
แปลง ของ สมาชิก แต ละ ราย ดวย จะ ทําให เกิด ประโยชน
มาก ยิง่ ขึน้

สําหรับ สมาชิก เมื่อ ไดรับ รายงาน ควร พิจารณา โดย
ละเอียด เจาหนาที่ ทุก คน ที่ เกี่ยวของ ควร ได อาน รายงาน
อยาง ละเอยีด และ นาํ ผล การ วเิคราะห ไป ใช ประโยชน ให
มาก ที ่สดุ ใน กรณ ีที ่ม ีขอ สงสยั หรอื ไม เขาใจ ควร รบี ตดิ ตอ
กับ ผู ดําเนิน โครงการ โดย เร็ว

5.6 การ ประเมนิผล การ กระทาํ และ คา สถติ ิที ่ใช
การ ประเมนิผล การ กระทาํ ของ สมาชกิ ทาํ ได หลาย วธิี

ทัง้ วธิกีาร เปรยีบ เทยีบ ขอมลู ดบิ งายๆ  หรอื ใช วธิกีาร ทาง
สถติ ิเพือ่ ลด อคติ อยางไร ก ็ด ีราย ละเอยีด วธิกีาร ตางๆ ผู
ดําเนิน โครงการ จะ ตอง มี การ กําหนด ให เหมาะสม กับ
ธรรมชาติ ของ การ ทดสอบ นั้น ๆ  และ ตอง แจง ให สมาชิก
ทราบ ลวง หนา เชน กนั วธิกีาร ประเมนิผล อาจ ม ีทัง้ วธิกีาร
ให คะแนน (Grading or scoring) หรอื เพยีง แสดง ขอมลู
เชงิ เปรยีบ เทยีบ โดย ทัว่ ไป นยิม การ นาํ วธิ ีทาง สถติ ิมา ใช
เพื่อ ความ เขาใจ งาย และ สถิติ ที่ นํา มา ใช ตอง คัด เลือก ให

เหมาะสม กับ วิธี ทดสอบ และ ลักษณะ ของ โครงการ การ
ทดสอบ บาง ประเภท อาจ ไม เหมาะสม จะ ใช สถิติ ใน การ
เปรียบ เทียบ เพียง แต กําหนด เกณฑ ที่ ยอม รับได
(satisfied) และ ยอม รับ ไม ได (unsatisfied) ซึ่ง จะ พบ
เหน็ คาํ ตางๆ ตอไป นี ้ถกู ใช กนั แพร หลาย ใน การ ประเมนิผล
การ กระทาํ ของ สมาชกิ

คา กําหนด (assign value) หมายถึง คา ที่ แสดง ถึง
ระดบั คา ที ่ยอม รบัได ของ ตวัอยาง แต ละ ราย ซึง่ อาจ ไดมา
จาก คา อางองิ (reference value) คา ที ่ได จาก หอง ปฏบิตัิ
การ กลุม นาํ (core group) หรอื คดิ จาก หอง ปฏบิตั ิการ ใน
กลุม สมาชกิ เอง (participant consensus)

คา ตาง (outlier) หมายถึง คา จาก การ ทดสอบ ที่ ตก
ออก ไป นอก ชวง ยอม รบัได เทากบั วา ผล การ ทดสอบ ของ
กลุม นี ้แตก ตาง กบั หอง ปฏบิตั ิสวน ใหญ นัน่ เอง

สําหรับ โครงการ ที่ คิด คา กําหนด และ คา ตาง โดย การ
เปรยีบ เทยีบ ระหวาง กลุม สมาชกิ มกั นยิม ใช z-score ซึง่
คดิ โดย วธิี Robust statistic หรอื Grub’s test ใน การ
คํานวณ เพื่อ ลด ผล กระทบ ของ คา ตาง สุด (extreme
results) ซึง่ หมายถงึ คา ที ่สงู หรอื ต่าํ ทิง้ หาง จาก หอง ปฏบิตัิ
การ สวน ใหญ

สถติ ิอกี วธิ ีหนึง่ ที ่นาํ มา ใช สาธติ ผล ความ แมนยาํ ของ ผล
การ ทดสอบ หรอื precision ไดแก Youden plot จาก
คา z-score ของ duplicate sample โดย คิด จาก คา
signal ที ่อาน ได ดวย เครือ่ง การ ใช Youden analysis
จะ ชวย ให สมาชกิ ประเมนิ ได วา ความ ผดิพลาด ที ่เกดิ ขึน้ เปน
ความ ผิดพลาด เชิง ระบบ (systemic error) หรือ เปน
ความ แปรปรวน ที่ เกิด ขึ้น ได ตาม ธรรมชาติ (random
variation)

6. การ นาํ ผล การ ประเมนิ ไป ใช ประโยชน
สวน นี ้จะ เปน สวน สาํคญั ที ่สดุ สาํหรบั สมาชกิ ใน การ เขา

รวม โครงการ EQA คือ การ นํา ขอมูล มา ใช งาน ให เปน
ประโยชน กับ ระบบ คุณภาพ ของ หอง ปฏิบัติ การ โดย
สมาชิก ควร ใช ขอมูล หรือ รายงาน จาก โครงการ ใน การ
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ประเมนิผล ตน เอง ควร มี procedure สาํหรบั การ จดัการ
กบั ขอมลู และ รายงาน EQA ไว ให ชดัเจน เชน เมือ่ ไดรบั
รายงาน ใคร เปน ผู รับ ผิด ชอบ ใน การ พิจารณา มี วิธีการ
พจิารณา ขอมลู รวม กบั ผู เกีย่วของ อยางไร วธิ ีดาํเนนิ การ
เมือ่ พบ ความ ผดิ ปกติ วธิกีาร คนหา สาเหต ุและ การ แกไข
การ ติด ตาม ประเมินผล การ แกไข และ ปองกัน ความ
ผิดพลาด ที่ อาจ เกิด ขึ้น รวม ทั้ง การ บันทึก ขอมูล ตางๆ  ที่
เกีย่วของ

7. การ ปก ปด ผล ปฏบิตั ิการ ของ สมาชกิ (Confidential-
ity)

การ ปก ปด ผล ปฏิบัติ การ ของ สมาชิก ถือ เปน หลัก
เกณฑ สาํคญั ของ การ ดาํเนนิ โครงการ ประเมนิ คณุภาพ การ
ตรวจ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ จงึ นยิม ใช รหสั แทน ชือ่ หอง ปฏบิตัิ
การ ของ สมาชกิ   ผู ดาํเนนิ โครงการ ตอง ยดึ ถอื การ ปก ปด
ผล ปฏบิตั ิการ ของ สมาชกิ เปน กฎเกณฑ สาํคญั ผล ปฏบิตัิ
การ ของ สมาชกิ แต ละ ราย จะ ทราบ กนั เฉพาะ สมาชกิ และ ผู
ดาํเนนิ โครงการ เทานัน้ เพือ่ ให สมาชกิ ม ีความ เปน อสิระ ใน
การ เขา รวม โครงการ มาก ที ่สดุ และ ไม เกดิ ความ กดดนั อนั
จะ ทาํให เกดิ การ บดิเบอืน วธิ ีทดสอบ หรอื ผล ทดสอบ ที ่แท
จรงิ ซึง่ จะ นาํ มา ซึง่ ความ ลมเหลว ของ การ ประเมนิ คณุภาพ
การ ทดสอบ โดย หลักการ ของ การ ดําเนิน การ ประเมิน
คณุภาพ การ ทดสอบ โดย องคกร ภาย นอก นัน้ หาก สมาชกิ
ม ีความ รู ความ เขาใจ ใน หลกัการ อยาง ถกู ตอง และ ม ีอสิระ
ใน การ เขา รวม โครงการ แลว การ ประเมนิ คณุภาพ ผล การ
ทดสอบ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ จะ เปน เครือ่งมอื สาํคญั ที ่ทาํให
เกิด การ พัฒนา คุณภาพ การ ทดสอบ อยาง ตอ เนื่อง เปน
ลาํดบั

8. สรปุ
เนื่องจาก การ ประเมิน คุณภาพ หอง ปฏิบัติ การ เปน

มาตรการ สาํคญั ดาน คณุภาพ หอง ปฏบิตั ิการ ซึง่ ดาํเนนิ การ
โดย องคกร ภาย นอก หอง ปฏบิตั ิการ ดงันัน้ หอง ปฏบิตั ิการ
สมาชกิ  จาํเปน ที ่ตอง เลอืก สรร โครงการ ที ่  ดาํเนนิ การ อยาง

ได มาตรฐาน ปราศจาก อคติ และ ม ีความ รู ความ เขาใจ ทัง้
ระเบียบ วิธีการ ดําเนิน โครงการ และ ความ เขาใจ ใน
ธรรมชาติ ของ วิธี ทดสอบ ต่างๆ   ที่ เกี่ยวของ อยาง ดี ผู
ดําเนิน โครงการ ที่ ขาด ความ รู ความ เขาใจ อยาง แท จริง จะ
ทาํให เกดิ ผล เสยี แก สมาชกิ ได อยาง มาก และ ยอม สญูเสยี
ความ เชือ่ถอื จาก สมาชกิ ดวย

สมาชิก เอง ตอง รวม โครงการ ดวย ความ เขาใจ และ ที่
สาํคญั ตอง นาํ ผล การ ทดสอบ ที ่ไดรบั ไป ใช เปน สิง่ บงชี ้สวน
ที่ ควร ไดรับ การ พัฒนา โดย ใช ผนวก กับ ระบบ คุณภาพ
อื่นๆ   ของ หอง ปฏิบัติ การ สมาชิก พึง ระลึก ไว เสมอ วา
EQA ไม สามารถ ตรวจ สอบ ความ ผดิ ปกต ิทกุ อยาง ที ่อาจ
มี ใน หอง ปฏิบัติ การได  เชน เดียว กัน ความ ผิด ปกติ ของ
สมาชกิ ที ่ตรวจ พบ ใน โครงการ ก ็อาจ ไมไชปญหา ที ่แท จรงิ
ก ็ได จงึ จาํเปน ที ่หอง ปฏบิตั ิการ ตอง ทาํ ความ เขาใจ และ นาํ
ขอมูล ไป ใช อยาง ถูก วิธี จึง จะ เกิด ประโยชน สูงสุด กับ หอง
ปฏบิตั ิการ สมาชกิ
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