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และวาสิฏฐี แก้วกระจ่าง

บทคัดย่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาระบบรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งเป็นการดำ�เนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง ในปีงบประมาณ 2557
เพือ่ ส่งเสริมห้องปฏิบตั กิ ารเป้าหมายทีย่ งั ไม่ผา่ นการรับรองคุณภาพ หรือห้องปฏิบตั กิ ารทีย่ งั ไม่ได้ด�ำ เนินการตามระบบคุณภาพ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการและได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จำ�นวน 434 แห่ง โดยมีขั้นตอน
สำ�คัญในการดำ�เนินการ ได้แก่ การจัดทำ�มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประกอบด้วย ข้อกำ�หนดด้านบริหารและ
ด้านวิชาการ แบบตรวจติดตามและประเมินผล 80 ข้อ การจัดทำ�กระบวนการตรวจประเมิน การอบรมผู้ปฏิบัติงานของ
ห้องปฏิบัติการให้มีความรู้และความเข้าใจในข้อกำ�หนด และการจัดทำ�คู่มือนโยบาย ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในงานรับรองห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยห้องปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการรับรอง 227 แห่ง และกลุ่มนอกเป้าหมาย
ได้รับการรับรอง 179 แห่ง รวมเป็น 406 แห่ง และผลการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของการรับรอง
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ด้านการบริการ ด้านการตรวจประเมิน และด้านคุณภาพการบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 85.85 84.66 และ 85.81 ตามลำ�ดับ มากกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80.00 ดังนั้นระบบการรับรองที่
จัดทำ�ขึ้น จึงนำ�ไปใช้ในการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกลุ่มแรก
ได้สำ�เร็จ และจะขยายการรับรองไปยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภาคเอกชนต่อไป
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บทนำ�
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น�ำระบบคุณภาพไปด�ำเนินการ
อย่างต่อเนือ่ ง ตามโครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2547 - 2550
การส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ ให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จ�ำนวน 830 แห่ง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภาครัฐกลุ่มใหญ่ของประเทศ เล็งเห็นความส�ำคัญและร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาล โดยการก�ำหนดรูปแบบการพัฒนาและ
เกณฑ์การพัฒนา การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ตามค�ำสั่งกระทรวง
สาธารณสุข โดยห้องปฏิบัติการได้ด�ำเนินการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2544 และมาตรฐาน
สากล ISO 15189(1)
ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในแผนการตรวจราชการ
และนิเทศงานกรณีปกติ โดยห้องปฏิบตั กิ ารสามารถเลือกด�ำเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
(LA) หรือ ISO 15189 Medical laboratories-Particular requirements for quality and competence
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และประเมินผลตนเอง (Self-assessment) โดยใช้แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ
(Check list) ของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 100 ข้อ (คะแนน) ส�ำหรับมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551(2)
และแบบประเมินผลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 243 ข้อ (คะแนน)(3) ส�ำหรับการด�ำเนินการตามมาตรฐาน ISO
15189 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการประเมินผลการด�ำเนินการสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของระบบคุณภาพที่เลือกด�ำเนินการ
และรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพเป็ น ความก้ า วหน้ า ของระดั บ คะแนนในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
โดยก�ำหนดเป็นระดับการพัฒนา 3 ขั้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการ
(Service plan) โดยจัดระบบเครือข่ายบริการสุขภาพเป็น 12 เครือข่าย แต่ละเครือข่ายมีการบริการทุกระดับตั้งแต่
ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) และระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) โดย
มุง่ หวังให้หน่วยบริการแต่ละระดับมีบทบาทหน้าทีแ่ ตกต่างกัน และเชือ่ มโยงกันด้วยระบบส่งตรวจต่อ (Referral System)
รวมถึงงานบริการทางห้องปฏิบัติการ ที่จะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
เพื่อให้มีการให้บริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึง และ
มีคุณภาพตามความจ�ำเป็นของการเข้ารับบริการ(4)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดระบบบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ระดับกระทรวง (ตัวชีว้ ดั ที่ 14) ก�ำหนดให้
ร้อยละ 100 ของห้องปฏิบตั กิ ารด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานการบริการ ใน 3 ปี (2557-2559)
ดังนี้ ปีที่ 1 ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 30 ปีที่ 2 ร้อยละ 40 และปีที่ 3 ร้อยละ 100(5) เพื่อส่งเสริมห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง หรือยังไม่มีการด�ำเนินระบบคุณภาพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
และได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ก�ำกับ
ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดที่ 14 ดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงด�ำเนินการจัดท�ำระบบการรับรองห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องศึกษา และพิจารณาระบบงานที่เหมาะสม เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติที่น�ำไปใช้ด�ำเนินการได้
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน�ำเสนอผลการจัดท�ำระบบการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน�ำไปรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้มีคุณภาพและมาตรฐานบริการเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและประชาชน
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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วัสดุและวิธีการ
1. ส�ำรวจข้อมูลและจัดกลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง หรือยังไม่ได้
ด�ำเนินการตามระบบคุณภาพ และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน LA, ISO 15189 และ
มีความสนใจขอการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
2. จัดท�ำมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เป็นมาตรฐานทีม่ ขี อ้ ก�ำหนดสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน ISO 15189 ดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อก�ำหนดด้านบริหาร และข้อก�ำหนดด้านวิชาการ แต่มีเนื้อหา
รายละเอียดน้อยกว่ามาตรฐานสากล
3. จัดท�ำเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โดยจัดท�ำเป็นแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 80 ข้อ และก�ำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินข้อก�ำหนด
แต่ละข้อเป็นการให้คะแนน ได้แก่ การด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดครบถ้วนได้ 2 คะแนน การด�ำเนินการบางส่วนได้
1 คะแนน และไม่ได้ด�ำเนินการได้ 0 คะแนน และจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการให้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำ
และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นด้วย
4. จัดท�ำระบบการตรวจประเมิน มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ตรวจประเมิน (auditor) ผู้รับการตรวจ
ประเมิน (auditee) เกณฑ์การตรวจประเมิน (audit criteria) วิธีการตรวจประเมิน และการรายงานผลการ
ตรวจประเมิน
ผู้ตรวจประเมิน (auditor) เป็นผู้ท�ำหน้าที่ตรวจประเมิน (audit) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมิน และใช้ความรูต้ ามหลักวิชาการ พิจารณาเพือ่ ประเมินผลคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร โดยผูต้ รวจประเมินทีผ่ า่ นการ
อบรม จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับการตรวจประเมิน (auditee) หมายถึง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่รับการตรวจประเมิน
เกณฑ์การตรวจประเมิน (audit criteria) หมายถึง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
วิธกี ารตรวจประเมิน โดยก�ำหนดให้มผี ตู้ รวจประเมินไปตรวจประเมินในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์ และใช้วิธีการตรวจสอบตามแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 80 ข้อ ดังนี้
4.1 ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal auditor Team) หมายถึง ทีมผู้ตรวจประเมิน จาก
คณะกรรมการภายในจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และ
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหน่วยประสานงานจัดหาทีมผู้ตรวจประเมิน
4.2 ทีมผู้ตรวจประเมินภายนอก (External auditor Team) หมายถึง ทีมผู้ตรวจประเมิน จาก
คณะกรรมการภายนอกจังหวัด หรือภายในเขตสุขภาพ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) ผูแ้ ทน
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นหน่วยประสานงานจัดหาทีมผู้ตรวจประเมิน
ทัง้ นี้ ก�ำหนดให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ทจี่ ะขอรับการรับรองจะต้องมีผลประเมินตนเอง ผลประเมิน
คุณภาพภายใน (Internal audit) และผลประเมินคุณภาพภายนอก (External audit) ตามล�ำดับ โดยให้ผู้ตรวจ
ประเมินจัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินให้แก่หน่วยประสานงาน เพื่อรายงานในระบบรายงานออนไลน์ที่ก�ำหนด
5. จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อก�ำหนดระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงแนวทางการด�ำเนินการ/มาตรฐาน/เกณฑ์ และสนับสนุนการท�ำงาน
แบบเครือข่าย
6. จัดท�ำระบบรายงานออนไลน์ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่จะขอรับการรับรอง รายงานผล
ประเมินตนเอง ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด�ำเนินการรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit) และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ด�ำเนินการรายงานผลประเมินคุณภาพภายนอก (External audit) ตามล�ำดับ
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7. จัดท�ำข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล โดย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจะต้องได้คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่า
ร้อยละ 80 จะได้รับใบรับรอง
8. จัดท�ำทะเบียนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
โดยก�ำหนดเลขทะเบียน ชื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จังหวัด วันที่ผ่านการรับรอง และวันครบก�ำหนดการรับรอง
9. จัดท�ำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจการด�ำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่วนที่ 2 การบริการ
ส่วนที่ 3 การตรวจประเมิน ส่วนที่ 4 คุณภาพการบริการ ส่วนที่ 5 ผลทีไ่ ด้รบั จากการพัฒนาคุณภาพและได้รบั การรับรอง
ส่งผลดีต่อห้องปฏิบัติการของท่านอย่างไร และส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ผล
1. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 934 แห่ง จ�ำแนกเป็นห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) จ�ำนวน 876 แห่ง และห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต
และกรมอนามัย จ�ำนวน 58 แห่ง ที่มีการด�ำเนินการระบบคุณภาพ และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน LA หรือ ISO
15189 หรือ ทั้ง LA และ ISO 15189 รวม 500 แห่ง และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
รวม 434 แห่ง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จ�ำนวนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีการด�ำเนินการระบบคุณภาพ และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
LA และ ISO 15189
		
มาตรฐาน
ISO 15189
LA
LA & ISO 15189
ยังไม่ได้การรับรอง
รวม

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัด
สป. (แห่ง)
รพศ. รพท. รพช. รวม
2
2
10
14
22
55
380
457
2
1
4
7
7
25
366
398
33
83
760
876

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
สังกัดกรมวิชาการ สธ. (แห่ง)

รวม
(แห่ง)

1
21
0
36
58

15
478
7
434
934

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้การรับรอง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น�ำมาพิจารณาให้มีการด�ำเนินการ
เข้าสู่การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จ�ำแนกเป็นรายเขตบริการสุขภาพ
ได้แก่ เขต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 จ�ำนวน 68, 9, 36, 34, 26, 46, 41, 48, 48, 37, 10 และ
31 แห่ง ตามล�ำดับ
2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย 434 แห่ง ได้รับการรับรอง 227 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.30 ของกลุ่ม
เป้าหมาย และห้องปฏิบตั กิ ารกลุม่ นอกเป้าหมาย ซึง่ ได้ผา่ นการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานอืน่ ไปแล้ว ได้รบั การ
รับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มอีก 1 มาตรฐาน จ�ำนวน 179 แห่ง ดังนั้น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวม 406 แห่ง (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย (แห่ง)
กลุ่มนอกเป้าหมาย
			
ทั้งหมด
ได้รับการรับรอง ที่ได้การรับรอง (แห่ง)
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)
7
5
7
โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)
25
13
18
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
366
198
148
สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
36
11
6
รวม

434

227

179

รวม
12
31
346
17
406

3. ผลตอบแบบสอบถามเพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินการรับรองห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จากห้องปฏิบตั กิ ารทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 406 แห่ง
ตอบกลับ 216 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ด้านการบริการ ผลตอบแบบสอบถามทีม่ ตี อ่ การบริการ 5 ข้อ พบว่า ห้องปฏิบตั กิ ารมีความพึงพอใจ
มากที่สุด เรื่อง การตรวจประเมิน และประเมินผล โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ มีความสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย คิด
เป็นร้อยละ 88.15 และมีความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ เรือ่ ง การให้ขอ้ มูล/การสือ่ สารฯ คิดเป็นร้อยละ 83.70 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลส�ำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

1. การให้ข้อมูล/การสื่อสารให้ห้องปฏิบัติการ
รับรู้ ข้อก�ำหนด นโยบาย และเงื่อนไข
การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข

4.19

0.63

83.70

2. แบบตรวจติดตามและประเมินผล
(Checklist) ตามเกณฑ์การตรวจติดตาม
และประเมินผลมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย สามารถน�ำไปใช้ความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการ

4.31

0.56

86.11

3. ขั้นตอนการด�ำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง
4.26
โดยห้องปฏิบัติการประเมินตนเอง ด�ำเนินการ
Internal audit และ External audit
ตามล�ำดับ เพื่อเสนอผลการตรวจประเมินสู่คณะกรรมการฯ

0.61

85.19

เรื่อง
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ตารางที่ 3 ผลส�ำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ (ต่อ)
เรื่อง
		
4. การตรวจประเมิน และประเมินผล
โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ มีความสะดวก
รวดเร็ว และใช้งานง่าย
5. รูปแบบและความสวยงามของใบรับรอง
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
	     รวม

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย
4.41

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.60

ร้อยละ
ความพึงพอใจ
88.15

4.31

0.55

86.11

4.29

0.59

85.85

3.2 ด้านการตรวจประเมิน ผลตอบแบบสอบถามทีม่ ตี อ่ การตรวจประเมิน โดยแบ่งเป็นความพึงพอใจทีม่ ี
ต่อการด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit) และการด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก (External
audit) พบว่า ห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ใกล้เคียงกับการด�ำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลส�ำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจประเมิน
เรื่อง
		
1. Internal audit
1.1 การประสานงานเพื่อรับการตรวจประเมิน
1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมิน
1.3 ทีมผู้ตรวจประเมิน
1.4 การสื่อสารของทีมผู้ตรวจประเมิน
		 ในขณะตรวจประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

4.19
4.23
4.31
4.23

0.68
0.65
0.63
0.66

83.70
84.63
86.30
84.63

	     ค่าเฉลี่ย

4.24		

84.81

2. External audit
2.1		การประสานงานเพื่อรับการตรวจประเมิน
2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมิน
2.3 ทีมผู้ตรวจประเมิน
2.4		การสื่อสารของทีมผู้ตรวจประเมิน
		 ในขณะตรวจประเมิน

4.15
4.17
4.33
4.25

83.06
83.43
86.57
85.00

ค่าเฉลี่ย

0.70
0.67
0.68
0.68

4.23		

84.51
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3.3 ด้านคุณภาพการบริการ ผลตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพการบริการ 5 ข้อ พบว่า ห้องปฏิบัติ
การมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการมากที่สุด เรื่อง ข้อมูลห้องปฏิบัติการที่ปรากฏบนใบรับรอง มีความถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 89.17 และมีความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ เรือ่ ง ระยะเวลาทีร่ อคอยใบรับรอง คิดเป็นร้อยละ 83.70 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ผลส�ำรวจความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการบริการ
ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย
4.26

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.64

ร้อยละ
ความพึงพอใจ
85.19

2. ระยะเวลาที่ห้องปฏิบัติการได้รับทราบผล
การตรวจประเมิน External audit

4.20

0.63

84.07

3. การประกาศผลห้องปฏิบัติการที่ผ่าน
การรับรองทางเว็บไซต์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.38

0.64

87.69

4. ระยะเวลาที่รอคอยใบรับรอง

4.15

0.64

82.96

5. ข้อมูลห้องปฏิบัติการที่ปรากฏ
บนใบรับรอง มีความถูกต้อง

4.46

0.57

89.17

4.29

0.62

85.81

เรื่อง
		
1. รายงานผลการตรวจประเมิน
External audit มีรายละเอียด
และผลคะแนนถูกต้อง ครบถ้วน
ตามที่ได้รับการตรวจประเมินจริง

รวม

วิจารณ์
การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ในช่วงเริ่มต้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งเน้นให้มีการน�ำระบบ
คุณภาพไปด�ำเนินการ จึงก�ำหนดงบประมาณและกิจกรรมในการจัดอบรมความรู้ด้านข้อก�ำหนดของระบบคุณภาพ
และการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานสากล ด�ำเนินการประเมินผลระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการโดยการประเมินตนเอง (Self assessment) จึงเป็นผลการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ ที่ยัง
ไม่มีระบบการรับรองห้องปฏิบัติการ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
ประมาณ 10 ปี และในปีงบประมาณ 2557 ได้จัดท�ำระบบการรับรอง เพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ระดับกระทรวง ตัวชีว้ ดั ที่ 14 ร้อยละของห้องปฏิบตั กิ าร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานการบริการ โดยมีการด�ำเนินการส�ำรวจกลุม่ เป้าหมาย ก�ำหนดให้
เป็นกลุ่มห้องปฏิบัติการที่ยังไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานใด หรือยังไม่มีระบบคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินการ
ระบบคุณภาพในห้องปฏิบัติการทุกแห่ง และประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันในทุกเขตสุขภาพ
การจัดท�ำระบบการรับรอง จะขึ้นกับมาตรฐานที่ด�ำเนินการ ซึ่งหน่วยรับรองอาจจัดท�ำขึ้นโดยล�ำพังและ
ประกาศใช้ หรือการมีสว่ นร่วมจากผูเ้ กีย่ วข้อง(6) โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท�ำ (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และจัดท�ำ (ร่าง) แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 80 ข้อ ทีส่ อดคล้อง
ตามมาตรฐาน ISO 15189 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) ด้วยการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ และร่วมแสดง
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การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

เรวดี  สิริธัญญานนท์ และคณะ

ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ และแบบตรวจติดตามและประเมินผลได้รับการยอมรับ รวมทั้งมีส่วนร่วมพิจารณารายละเอียด ท�ำให้
ผูใ้ ช้งานเข้าใจได้งา่ ย น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ในห้องปฏิบตั กิ ารทุกระดับ ทัง้ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.)
และ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) รวมทัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต
และกรมอนามัย สามารถด�ำเนินการระบบคุณภาพตามมาตรฐานนี้ได้
การตรวจประเมิน โดยทีมผู้ตรวจประเมิน และวิธีการตรวจประเมินที่ก�ำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน (Internal audit) และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (External audit) เพื่อด�ำเนินการเปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการด�ำเนินการกับมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องวิธีปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่
ก�ำหนด(7) และก�ำหนดเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลว่าจะต้องได้คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 80
จึงจะได้รับใบรับรอง ตามคู่มือนโยบาย ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ เมื่อได้รับฟังการชี้แจงจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีแนวทางการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผล
และจะได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
การจัดท�ำระบบข้อมูลและสารสนเทศ โดยจัดท�ำระบบรายงานออนไลน์ เพื่อให้ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
ที่จะขอรับการรับรอง ทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รายงานผลประเมิน
คุณภาพในระบบรายงานออนไลน์ ตามล�ำดับ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการรายงานผล ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ประเมินตนเอง และมีการประมวลผลคะแนนออกมา ลดภาระงาน ไม่เสียเวลา และทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
รวมทัง้ ทีมผูต้ รวจประเมินภายนอก สามารถน�ำข้อมูลมาพิจารณาประกอบการตรวจประเมิน นอกจากนีย้ งั เป็นประโยชน์ตอ่
การจัดท�ำรายงาน ท�ำให้แล้วเสร็จรวดเร็ว เพือ่ เสนอคณะกรรมการรับรองฯ พิจารณาผลการตรวจประเมิน และให้การรับรอง
และสามารถน�ำเสนอผลการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการที่มีผลการตรวจประเมินรวม 406 แห่ง เพื่อให้การรับรอง
ได้ภายในปีงบประมาณที่ด�ำเนินการในปีแรกได้ สอดคล้องกับผลตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมินผลการ
ด�ำเนินการรับรองห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จากห้องปฏิบตั กิ าร
ทีผ่ า่ นการรับรอง เป็นข้อมูลทีท่ �ำให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั ทราบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การจัดท�ำระบบการรับรองดังกล่าว โดยในหัวข้อ
ด้านการบริการ ผลตอบแบบสอบถามที่มีต่อการบริการ 5 ข้อ พบว่า ห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจมากที่สุด เรื่อง
การตรวจประเมิน และประเมินผล โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ มีความสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย คิดเป็นร้อยละ
88.15 จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดท�ำระบบรายงานออนไลน์ เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ส่งผลให้การน�ำระบบการรับรอง
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขไปด�ำเนินการ (Implement) รับรองกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวนมากได้ส�ำเร็จ
ผลการรับรองห้องปฏิบตั กิ ารกลุม่ เป้าหมายทีย่ งั ไม่ได้รบั การรับรอง 227 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.30 ของกลุม่
เป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ จะพบว่าผลการด�ำเนินการได้สงู กว่าเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ในกรอบตัวชีว้ ดั ระดับกระทรวง ทีร่ ะบุไว้วา่
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ตอ้ งได้รบั การตรวจประเมิน และตรวจสอบรับรองคุณภาพในเวลา 3 ปี ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 30
ปีที่ 2 ร้อยละ 70 และปีที่ 3 ร้อยละ 100(8) เพื่อส่งเสริมบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้ได้แรงกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ
จากการตรวจประเมิน Internal audit และ External audit รวมทั้งการได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข ท�ำให้ห้องปฏิบัติการได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ และท�ำให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความเชื่อมั่น
ในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอื่นต่อไป
การได้รับความสนใจจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
อื่นไปแล้ว และได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มอีก 1 มาตรฐาน จ�ำนวน 179 แห่ง โดยพบว่า
จากแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการด�ำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อผลที่ได้รับจากการพัฒนาคุณภาพและได้รับการรับรองส่งผลดีต่อห้องปฏิบัติการของ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ท่านอย่างไร และหัวข้อ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ท�ำให้ทราบว่า ห้องปฏิบัติการด�ำเนินการขอรับรองมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขเพิ่มอีก 1 มาตรฐาน เพื่อเป็นการบ่งชี้ว่าห้องปฏิบัติการมีการให้บริการที่มีคุณภาพได้ทั้งตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานวิชาชีพ รวมทัง้ การด�ำเนินการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเป็นการด�ำเนินการ
ที่ใช้งบประมาณไม่มาก ไม่มีค่าใช้จ่ายในการยื่นขอรับรองการได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองจะเป็นขวัญ
และก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ผลตอบแบบสอบถามด้านการตรวจประเมิน พบว่า ห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจต่อวิธีการ และผู้ตรวจ
ประเมิน Internal audit และ External audit ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 84.81 และ 84.51 ตามล�ำดับ สอดคล้อง
กับนโยบาย และตัวชีว้ ดั ระดับกระทรวงทีต่ อ้ งการให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารได้รบั การตรวจประเมิน ภายใต้การสนับสนุนทีด่ ขี อง
ผูบ้ ริหาร และได้รบั การรับรองระบบบริหารคุณภาพ จะช่วยให้ประชาชนได้รบั บริการทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ และ
ยังแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจ อย่างสมานฉันท์ ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข(9) เพือ่ สร้างเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย์ในระดับจังหวัด และเขต ให้มีสายสัมพันธ์ที่ดี และเชื่อมโยงกันต่อไป
ผลตอบแบบสอบถามด้านคุณภาพการบริการ พบว่า ห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจมากที่สุด เรื่อง ข้อมูล
ห้องปฏิบตั กิ ารทีป่ รากฏบนใบรับรอง มีความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 89.17 และมีความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ เรือ่ ง ระยะเวลา
ที่ ร อคอยใบรั บ รอง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.96 เนื่ อ งจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารผ่ า นการรั บ รองในเดื อ นสิ ง หาคม 2557
แต่ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะเก็บใบรับรองตัวจริงไว้ เพื่อจัดพิธีมอบใบรับรองในเดือนพฤศจิกายน 2557
จึงอาจจะต้องพิจารณาจัดงานพิธีมอบใบรับรองภายในปีงบประมาณที่ให้การรับรอง หรือสอบถามความต้องการ
ให้จัดส่งใบรับรองตัวจริงไปยังห้องปฏิบัติการ
การจัดท�ำระบบการรับรองขึ้นมา จะต้องมีขั้นตอนการด�ำเนินงานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 80 ข้อ ทีมผู้ตรวจประเมินและ
วิธีการตรวจประเมินที่ประกอบด้วยการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระบบ
รายงานออนไลน์ รวมทั้งข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการรับรองที่ก�ำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินจะต้องได้คะแนนเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับใบรับรอง และยังมีปัจจัยส�ำคัญ ได้แก่ นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ชัดเจน
และสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน ส่งผลให้การน�ำระบบการรับรองที่จัดท�ำขึ้น
เพือ่ ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขน�ำไปใช้ปฏิบตั ิ
อย่างได้ผล

บทสรุป
การพัฒนาการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นมา เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ด�ำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 2557 ตามตัวชี้วัดระดับกระทรวงเป็นเรื่อง
เร่งด่วน และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องควบคุมหลายประการ การพัฒนาระบบงานนี้ จึงใช้กลวิธีเชิงวิจัยและพัฒนา
ซึ่งสามารถใช้ได้กับงานใหม่ทุกงาน(10) และท�ำให้เกิดระบบงานการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ที่น�ำไป
ใช้ด�ำเนินการรับรองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ รวมทั้งท�ำให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้มแี นวทางการจัดท�ำระบบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ตามมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อข้อจ�ำกัด และสร้างทางเลือกในการด�ำเนินการระบบคุณภาพ และส่งเสริมห้องปฏิบัติการ
ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการทางห้องปฏิบัติการกับห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
อื่นได้ภายในจังหวัด ขยายสู่ระดับเขต และส่งผลถึงคุณภาพการบริการทางห้องปฏิบัติการของประเทศที่เข้มแข็งต่อไป
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ABSTACT  The Department of Medical Sciences had developed Laboratory Quality System

Certification according to Ministry of Public Health (MOPH) standard which is the policy of the Ministry of
Public Health defined as a KPI in fiscal year 2014 in order to strengthen 434 laboratories that had not yet
neither been certified nor implemented quality system to be certified according to the MOPH standard.
The important steps in implementation of the laboratory certification system are preparation of the medical
laboratory standards including management and technical requirements as well as the checklist for audit
and assessment 80 items, preparation of the audit process, training on the quality system requirements
for all laboratory staff, and preparation of quality manual, requirements and condition of laboratory
certification according to the MOPH standard. Two hundred and twenty seven laboratories of the target
group and 179 laboratories of non target group, totally 406 laboratories of 934 laboratories, had been
certified. The results from the questionnaires to evaluate the satisfaction of the MOPH certification system
showed that the satisfaction in the field of service, audit system, and service quality was 85.85, 84.66 and
85.81 percent respectively. All satisfaction were higher than the predefined criteria at 80.00 percent. Thus,
the implementation of this established certification system conducted for the MOPH laboratories showed
satisfactory achievement and would be extended to the medical laboratories in private sector.
Key words: certification of quality management system, Ministry of Public Health (MOPH)
Standard
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