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ข้อก าหนดเพ่ิมเติมด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO 15189 

สาขาเคมีคลินิก 

วันที่ออกเอกสาร 6 มี.ค. 2562

ส านักมาตรฐานห้องปฏบิัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



ข้อก าหนดเพ่ิมเติมด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO 15189 สาขาเคมีคลินิก

• เพ่ิมเติมด้านวิชาการ รายละเอยีด วิธกีาร/เกณฑ์

• ใช้เป็นแนวทางการตรวจด้านวิชาการ สาขาเคมีคลินิก

• ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและธ ารงระบบคุณภาพ ISO 15189 
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Reference: Supplementary Requirements Compliance with ISO 15189:CLINICAL CHEMISTRY

Navapun Charuruks, MD

National Blood Centre, Thai Red Cross 



นิยามและค าย่อ

•Proficiency Testing (PT ) หรือ External Quality Assessment (EQA)

 by 3rd Party

•Laboratory’s performance in test

 จะด าเนินการในกรณทีี่ไม่มี PT หรือ EQA หรือในสถานการณท์ี่

ไม่สามารถเข้าร่วมกบั PT หรือ EQA ได้
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รายละเอยีด

1. นโยบายและหลักเกณฑ์

2. บุคลากร

3. สภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของห้องปฏบิัติการ

4. เคร่ืองมือและน า้ยาในห้องปฏบิัติการ

5. ระเบียบปฏบิัติก่อนการตรวจวิเคราะห์

6. ขั้นตอนการทดสอบ

7. การประกนัคุณภาพวิธทีดสอบ

8. วิธดี าเนินการภายหลังการตรวจวิเคราะห์

9. การรายงานผล
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นโยบายและหลักเกณฑ์

• ทบทวน PT หรือ EQA/Laboratory’s performance in test

• สารกนัเลือดแขง็ NaF

• รายการทดสอบที่ได้ผลจากการค านวณ เช่น Indirect bilirubin, Globulin, 

Calculated LDL-cholesterol เป็นต้น

• ช่ือการทดสอบให้ใช้ช่ือตามสากล
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บุคลากร

• คุณสมบัติ นักเทคนิคการแพทย,์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

• ผู้ตรวจสอบ/รับรองผล นักเทคนิคการแพทย์, พยาธแิพทย์

ต้องสอบผ่านผู้มีสทิธิ์ลงนาม

• บุคลากรใหม่_อบรมให้มี competency & ประเมิน
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สภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของห้องปฏบิัติการ

• สะอาด แสง เสยีง อณุหภมูิ, ตาม “กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการ

บริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทางาน” ฉบับปัจจุบัน

• ทางเดินกว้าง ≥ 80 ซม. สถานที่วางเป็นไปตามบริษัทก าหนด ไม่วาง

เคร่ืองมือที่มีกระทบต่อการทดสอบไว้ร่วมกนั
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เคร่ืองมือและน า้ยาในห้องปฏบิัติการ

• เคร่ืองมือ, วัตถุประสงค์, คุณสมบัติ quality specification/performance, 

ฯลฯ

• การตรวจสอบก่อนใช้งาน โดยจัดท าแผนและท าการประเมินเคร่ืองมือ

อปุกรณ์ก่อนการใช้งาน โดยการประเมินตาม quality specification/ 

performance ที่บริษัทอ้างไว้

• การติดตั้งเคร่ืองมือ

• การบ ารุงรักษา
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เคร่ืองมือและน า้ยาในห้องปฏบิัติการ

• การเกบ็ การบ่งช้ีอายุบนภาชนะ

• การรับน า้ยาส่งมาใหม่ ต้องประเมิน

• New Lot:

Patients’ sample

–3 pt. samples (cover med decision level) b/w old VS new Lot

–Dif. must  (TE/3)

QC Material at least 1 level and result must be in ±1SD

• New Shipment:

• QC Material at least 1 level and result must be in ±1SD
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ระเบียบปฏบิัติก่อนการตรวจวิเคราะห์

• การรับและปฏเิสธตัวอย่าง

• การป่ันแยก serum หรือ plasma จากหลอดตัวอย่างให้เป็นไปตามเกณฑ์

ของบริษัทผู้ผลิตหลอด
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ขั้นตอนการทดสอบ

• ใช้วิธทีี่มีหลักฐานแสดงความใช้ได้ของวิธแีล้ว; ตามมาตรฐาน, ได้รับการ

ยอมรับ, ฯลฯ

• ควรมีวิธปีฏบิัติงานอย่างย่อส าหรับเคร่ืองมือส าคัญ เช่นวิธกีารใช้งานเคร่ือง

วิเคราะห์อตัโนมัติ หรือเพ่ือความสะดวกในการปฏบิัติงาน เช่น card file

• ระเบียบปฏบิัติ/ วิธปีฏบิัติ/ Work sheet/ Form/ Reference ให้จัดท าเป็น

เอกสารควบคุมและมีรูปแบบเป็นไปตามระเบียบปฏบิัตเิร่ืองการควบคุม

เอกสารคุณภาพของห้องปฏบิัติการหรือหน่วยงานนั้นๆ

• ก าหนดและทบทวนค่าอ้างองิ

16



17



18



การประกนัคุณภาพวิธทีดสอบ

• IQC, general tests, blood gas

• Measuring Uncertainty, uncertainty  TEa

• PT/EQA/Laboratory’s performance in test (LPT)

• การท า PT/EQS/LPT ส าหรับการทดสอบที่ใช้หลายเคร่ือง

–ต่างบริษัทหรือต่างหลักการ ท า PT/EQS/LPT ให้ครบทุกบริษัททุกหลักการ

–บริษัทเดียวกนัหลักการเดียวกนั แบ่ง PT/EQS/LPT ได้ และประเมิน

• การท า PT/EQS/LPT หากออกนอกเกณฑ ์ต้องท า CAPA
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20
Supplementary Requirements Compliance with ISO 15189:CLINICAL CHEMISTRY

Navapun Charuruks, MD National Blood Centre, Thai Red Cross 



•การเปรียบเทยีบส าหรับทดสอบชนิดเดียวกนั

–แต่ วิธ ีหรือ น า้ยา หรือ เคร่ืองต่างบริษัท ให้เปรียบเทยีบ อย่างน้อย

ปีละ 1 คร้ัง โดยตัวอย่างไม่น้อยกว่า 20 ให้ครอบคลุมช่วงค่าวัด ด้วยสถติิ

และเกณฑท์ี่ได้รับการยอมรับ

–ใช้เคร่ืองแบบเดียวกนัมากกว่า 1 เคร่ือง ให้เปรียบเทยีบ อย่างน้อย

ปีละ 1 คร้ัง โดยตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ให้ครอบคลุมช่วงค่าวัด ท าซ า้ 2 คร้ัง 

เฉล่ียค่า โดยมีค่า 3*CV โดยใช้ pooled CV ของทุกเคร่ือง

• เกบ็รักษาบันทกึข้อมูลให้ครบถ้วน
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การประกนัคุณภาพวิธทีดสอบ



วิธดี าเนินการภายหลังการตรวจวิเคราะห์

• หากใช้ autoverification ให้ปฏบิัติตามข้อก าหนดและทวนสอบอย่างน้อย

ปีละคร้ัง

• ส่งรายงานอย่างมีประสทิธภิาพและรักษาความลับผู้ป่วยและรายงานใน

ก าหนด TAT

• ต้องมีระบบจัดเกบ็และทาลายตัวอย่างอย่างถูกวิธ ีตามกฎหมาย
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การรายงานผล

• ผู้ตรวจสอบ/รับรองผล ต้องมีสทิธิ์ลงนามกบั สมป

• MT มีประสบการณ์ทางานด้านการตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย 6 เดือน

• Pathologists มีประสบการณ์ทางานด้านการตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย 3

เดือน
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ข้อก าหนดเพ่ิมเติมด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO 15189 

สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

วันที่ออกเอกสาร 6 พ.ย. 2561

ส านักมาตรฐานห้องปฏบิัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



ขอบข่ายการรับรองของข้อก าหนดเพ่ิมเติมน้ีครอบคลุมการทดสอบด้าน 

• Urinalysis 

• Urine Pregnancy test 

• Urine Methamphetamine 
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• เคร่ืองมือ อปุกรณท์ี่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลการทดสอบต้องสอบเทยีบ
หรือปรับเทยีบ (Preventive maintenance/ Periodic maintenance) ได้แก่ 

• เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมัติ

• เคร่ืองป่ันเหว่ียง

• เคร่ือง Refractometer

•Automatic pipette 

•กล้องจุลทรรศน์

•บันทกึประวัติการบ ารุงรักษา และ/หรือ บันทกึกจิกรรมบ ารุงรักษา
26

เคร่ืองมือและน า้ยาในห้องปฏบิัติการ



ระเบียบปฏบิัติก่อนการตรวจวิเคราะห์

• ภาชนะ ขนาดอย่างน้อย 50 มล. และเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4 ซม. 

• Urine Pregnancy test และ/ หรือ Urine Methamphetamine ต้องเป็น

ภาชนะแบบใช้แล้วทิ้ง

• เอกสารแสดงวิธกีารเกบ็ปัสสาวะที่ถูกต้อง และมีค าแนะน าส าหรับพยาบาล

หรือผู้ช่วยพยาบาลในการเกบ็ปัสสาวะในโรงพยาบาล

• การตรวจ Urinalysis ต้องตรวจวิเคราะห์ภายใน 2 ช่ัวโมงหลังจากเกบ็

ตัวอย่าง เกบ็ในตู้เยน็ 2-8 oC ได้ไม่เกนิ 24 ช่ัวโมง
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ระเบียบปฏบิัติก่อนการตรวจวิเคราะห์

• การป่ันตะกอนปัสสาวะสาหรับตรวจปัสสาวะ ใช้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใช้

ความเรว็ในการป่ัน 400 g เป็นเวลา 5 นาท ีและเหลือตะกอนปัสสาวะสา

หรับการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ปริมาตร 1 มิลลิลิตร

28

เมื่อ rpm = จ านวนรอบต่อนาท ี

R = รัศมี (ระยะจากจุดกลางแกนเคร่ืองป่ันถึงก้นหลอด) มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 

RCF = 400 g 

ตัวอย่าง 

รัศมี = 16 เซนติเมตร; ความเรว็ของการป่ันเท่ากบั ≈ 1,500 รอบต่อนาที

หมายเหตุ 

1. กรณตีะกอนปัสสาวะได้มาจากการป่ันปัสสาวะ <10 มิลลิลิตร หรือจาก uncentrifuged urine ค่าที่ได้อาจน้อยกว่าความเป็นจริง ซ่ึงต้องระบุในการรายงานผล 

2. ห้องปฏบิัติการอาจใช้วิธทีี่แตกต่างจากน้ีได้ หากมีเอกสารอ้างองิตามมาตรฐานสากล



ระเบียบปฏบิัติก่อนการตรวจวิเคราะห์

• การตรวจ Urine Methamphetamine ต้องมีระบบควบคุมการระบุตัวบุคคล

และป้องกนัการสบัเปล่ียนตัวอย่าง หรือการเจือจางตัวอย่าง
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ขั้นตอนการทดสอบ

• วิธปีฏบิัติเป็นไปตามมาตรฐานอ้างองิของเคร่ืองมือ/น า้ยา และจะต้องมีการ

ทวนสอบ (Verification) อย่างน้อยตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะน า

• มีการบันทกึผลการตรวจวิเคราะห์ในกรณทีี่ไม่ได้ใช้เคร่ืองวิเคราะห์อตัโนมัติ 

หรือเป็น semi-automate ที่ไม่ได้มีการเช่ือมต่อระบบ Laboratory 

Information System (LIS) เพ่ือสามารถทวนสอบผลการตรวจวิเคราะห์ได้

• มีเอกสารอ้างองิ หรือ รูปภาพตะกอนปัสสาวะ ที่สามารถใช้งานได้ทนัที
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การประกนัคุณภาพวิธทีดสอบ

• Internal Quality Control (IQC) 

•Urinalysis 

• อย่างน้อยวันละ 1 คร้ังหรือเม่ือมีการทดสอบตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร 

•Urine Pregnancy test หรือ Urine Methamphetamine 

• อย่างน้อย Lot ละ 1 คร้ังหรือเดือนละ 1 คร้ังกรณมีีการทดสอบน้อย 

• มีการบันทกึผล วิเคราะห์ผล สรุปผล และเมื่อผลไม่เป็นไปตามเกณฑจ์ะต้องมีการ
บันทกึการแก้ไข

• PT/ EQA หรือ Interlaboratory

• เข้าร่วมทุกรายการทดสอบที่ขอรับรอง 
• เม่ือผลออกนอกเกณฑย์อมรับ จะต้องมีการบันทกึไว้ในแบบบันทกึสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 
ค้นหาสาเหตุ แก้ไข และติดตามไม่ให้เกดิซ า้
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การประกนัคุณภาพวิธทีดสอบ

• การเปรียบเทยีบค่าระหว่างเคร่ือง 

• ในกรณทีี่ใช้เคร่ืองวิเคราะห์มากกว่า 1 เคร่ือง 

• อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสมของการทดสอบน้ันๆ

• มีการเกบ็รักษาบันทกึผลข้อมูลต่างๆและสรุปผล รวมทั้งระบุปัญหาที่เกดิขึ้น 

วิธกีาร ด าเนินการแก้ไขและป้องกนั 
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The End

Thank You
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