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คานา
โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็ง โดยองค์กรภายนอก ภาควิชาเคมีคลินิก คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจกระบวนการ
วิธีดาเนินการ การประเมินผล และเกณฑ์ที่ใช้ในการรายงานผลการประเมิน รวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่ระบุในเอกสาร
ฉบับนี้ จะใช้ในรอบปีการประเมิน พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม (Trial1) ถึงเดือนธันวาคม (Trial 6)
จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกศึกษา และทาความเข้าใจ เอกสารฉบับนี้ ก่อนดาเนินการตรวจ
วิเคราะห์ และรายงานผล เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาระบบคุณภาพ ในห้องปฏิบัติการของท่าน และหน่วยงานของท่าน
ต่อไป ทางโครงการฯ หวังว่าจะไดรับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี
โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็งโดยองค์กรภายนอก
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มหาวิทยาลัยมหิดล
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1. บทนา
ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยมีเป้าหมายที่คานึงถึงคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของงาน
บริการสาธารณสุขและบริการต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นบริการหนึ่งในระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งทา
หน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการวินิจฉัย การ
ติดตามการรักษา การพยากรณ์โรคและการป้องกันโรค หรือเพื่อการประเมินสุขภาพ ดังนั้นห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์
ชัน สูตรจึงมีบทบาทสาคัญ ในการให้ บริ การที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ผลการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ ต้องมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทาโครงการประเมินคุณภาพทางด้านสาร
บ่งชี้มะเร็งโดยองค์กรภายนอก ให้แก่ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จวบจนปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ทางทางด้านสารบ่งชี้มะเร็ง โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ (Consensus mean) ของห้องปฏิบัติการสมาชิก ผลการประเมิน
จะช่วยชี้วัดความถูกต้อง ของการทดสอบ และเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดสาหรับการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง และติดตาม
การดารงไว้ซึ่งคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 เพื่อให้สมาชิกมั่นใจในความถูกต้องของรายงานผล จากห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร และช่วยให้
ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ ว่าการทดสอบที่ดาเนินการอยู่มีความเหมาะสม และน่าเชื่อถือ
2.3 เพื่อเป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งในระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ห้องปฏิบัติการจะต้องเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกในโครงการประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอก
2.4 เพื่อให้ห้ องปฏิบัติการในประเทศ มีโ ครงการที่ใช้เปรียบเทียบ ปรับปรุงคุณภาพ โดยเป็นโครงการที่
ดาเนินการภายในประเทศ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกเมื่อเทียบกับโครงการที่ดาเนินการ โดยองค์กร
จากต่างประเทศ
3. ผู้ดาเนินการ
โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็งโดยองค์กรภายนอก ภาควิชาเคมีคลินิก คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบโดยมีรายนามดังต่อไปนี้
รศ.ดร.สุรีรัตน์
นายพงศภรณ์
นางประภาพร
นายเจริญพร
นางภูษณิศา
อ.ดร.ประสงค์
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4. สถานที่ติดต่อของโครงการฯ
โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็งโดยองค์กรภายนอก คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 (ภายในโรงพยาบาลศิริราช) ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 โทรศัพท์ 0816206394 โทรสาร 02-412-4110 Email: eqatmumt@gmail.com
5. การรับสมัครสมาชิก
5.1. คุณสมบัติของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางด้านสารบ่งชี้มะเร็ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการฯ
5.2. การรับสมัครสมาชิก
เปิ ด รั บ สมั ค รสมาชิ ก ทุ ก ปี ตั้ ง แต่ กั น ยายนถึ ง ธั น วาคมของทุ ก ปี โดยกรอกใบสมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์
https://eqamt.mahidol.ac.th/หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
โดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ เลขที่ 2 (ภายในโรงพยาบาลศิริราช) ถนน
วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 02-412-3441, 063-8951287
โทรสาร 02-412-4110 email: eqamtmu@gmail.com Line ID @eqasmumt
5.3. อัตราค่าสมัคร
4,500 บาท/ปี โดยมีการส่งตัวอย่างจานวน 6 วงรอบๆ ละ 2 ตัวอย่าง
5.4. รายการการทดสอบที่ให้บริการ
รายการการทดสอบที่ให้บริการมีทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ AFP, CEA, PSA, CA125, CA15-3, CA19-9
และ β-hCG
5.5. การยกเลิกสมาชิก
กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะยกเลิกเป็นสมาชิกโครงการฯ สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์
อัก ษรได้ที่ ศู น ย์ พั ฒ นามาตรฐานและการประเมิ นผลิ ตภั ณ ฑ์ email: eqamtmu@gmail.com โดยทาง
โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครสมาชิก เนื่องจากทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมตัวอย่างแล้ว
6. การรักษาความลับ
เพื่อการเป็นการรักษาสิทธิ์และข้อมูลที่เป็นความลับของสมาชิก โครงการฯ ได้กาหนด Username (E-mail)
และ Password ของสมาชิกแต่ละราย ดังนั้นข้อมูลของสมาชิกเช่น ผลการวิเคราะห์และผลการประเมินของสมาชิ กจะถูก
เก็บไว้เป็นความลับในรูปแบบของรหัส (Code) ในกรณีที่มีการร้องขอสาเนาข้อมูลของสมาชิกจากหน่วยงานอื่น เช่น
บริ ษั ทที่ ให้ การสนั บ สนุ น แก่ ส มาชิ ก จะต้อ งมี ห นัง สื อ ยิน ยอมให้ เ ปิด เผยข้อ มูล จากสมาชิก ลงนามโดยผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลหรือผู้อานวยการ/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทั้งนี้ยกเว้นได้รับคาสั่งจากศาล หรือ
การร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาลที่มีอานาจทางกฎหมาย
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7. กาหนดการส่งตัวอย่างควบคุมคุณภาพ
โครงการฯ จัดส่งตัวอย่างควบคุมคุณภาพ ครั้งละ 2 ตัวอย่างต่อรอบการประเมิน (2 เดือนครั้ง) ในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน สาหรับปี 2564 เริ่มที่ Trial 1 ดังตาราง
ต่อไปนี้ หากสมาชิกไม่ได้รับตัวอย่างควบคุมคุณภาพหลังจาก 10 วันของวันส่งตัวอย่าง กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน นาย
พงศภรณ์ โคติวงษา โทรศัพท์ 081-620-6394 หรือ eqatmumt@gmail.com
Trial Number

วันส่งตัวอย่างควบคุมคุณภาพ

Trial 1
Trial 2
Trial 3
Trial 4
Trial 5
Trial 6

11 มกราคม 2564
11 มีนาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
10 พฤศจิกายน 2564

8. ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ
ตัวอย่างควบคุมคุณภาพผลิตจากพลาสม่าของมนุษย์ที่ผ่านการตรวจ HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, HIV
antigen และเชื้อซิฟิลิส แล้วได้ผลลบ และผ่านกระบวนการทาให้แห้ง ซึ่งสารตัวอย่างที่ผลิตได้มีการตรวจคุณลักษณะ
ความเป็นเนื้อเดียวกันและความคงตัวของสิ่งส่งตรวจตามหลักการทางสถิ ติตาม ISO13528:2015 โดยสมาชิกจะไม่ทราบ
ค่าความเข้มข้น ตัวอย่างควบคุมคุณภาพจะถูกบรรจุในขวดสีชามีฝาปิด 2 ชั้น

ชื่อย่อโครงการภาษาอังกฤษ
Trial Number

9. การดาเนินการต่อตัวอย่างควบคุมคุณภาพที่ได้รับ
9.1 ลักษณะบรรจุภัณฑ์ของตัวอย่างควบคุมคุณภาพ
ตัวอย่างควบคุมคุณภาพจะบรรจุในซองสีขาวจานวน 2 ตัวอย่าง ภายในจะห่อด้วยวัสดุกันกระแทกสอง
ชั้น และใบรายงานผลที่จัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่สมาชิก สมาชิกต้องตรวจสอบดังนี้
• ชื่อผู้รับและรหัสของสมาชิกให้ถูกต้องทั้งหมด
• ฉลากข้างขวดตัวอย่างควบคุมคุณภาพ Trial number และ Expiration date
• สภาพขวดบรรจุตัวอย่างควบคุมคุณภาพอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตก ไม่มีรอยร้าว ฝาปิดสนิท ไม่มีผง
หกในซองจดหมาย
• สภาพตัวอย่างควบคุมคุณภาพต้องแห้ง ไม่เยิ้ม สีเหลืองคล้ายกับสีของซีรั่ม
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ที่อยู่สมาชิก

แบบฟอร์มรายงานผล
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9.2. การเก็บรักษาตัวอย่างควบคุมคุณภาพ
เมื่อสมาชิกได้รับตัวอย่างควบคุมคุณภาพแล้ว หากยังไม่ได้ทาการวิเคราะห์ทันที ให้จัดเก็บตัวอย่าง
ควบคุมคุณภาพที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
10. การเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์
10.1 น าตั ว อย่ า งควบคุ ม คุ ณ ภาพออกจากตู้ เ ย็ น วางไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง 15 นาที และจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
volumetric pipette (1 มิลลิลิตร), rack, ลูกยาง และน้ากลั่น
10.2 เปิดจุกยางระวังอย่าให้ผงซีรั่มแห้งร่วงปลิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผงซีรั่มในส่วนที่ติดกับฝาด้านในของจุกยาง
สังเกตดูลักษณะของซีรั่มแห้ง ไม่ควรเหนียวและควรมีสีเหลืองของสีซีรั่ม
10.3 ละลายตัวอย่างควบคุมคุณภาพด้วยน้ากลั่น 1 มิลลิลิตร โดยใช้ Volumetric pipette โดยให้แตะน้า
กลั่นหยดสุดท้ายที่ข้างขวด โดยไม่มีการเป่า
10.4 ปิดฝาจุกยาง ผสมตัวอย่างควบคุมคุณภาพที่ละลายน้าให้ เป็นเนื้อเดียวกันโดยวิธีกลับขวดไปมา 15 ครั้ง
เพื่อให้ผงซีรั่มที่ติดอยู่ที่ฝาจุกยางละลายน้า แล้วจึงวนขวดบนพื้นราบเป็นวงกลม ระวังอย่าให้เกิดฟอง ตั้งทิ้งไว้ 30
นาทีที่อุณหภูมิห้อง
10.5 ผสมตัวอย่างควบคุมคุณภาพให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้งก่อนนามาวิเคราะห์ AFP, CEA, PSA, CA125,
CA15-3, CA19-9, และ β-hCG
โดยให้ห้องปฏิบัติการทาการทดสอบเสมือนสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากผู้รับบริการในงานประจาวัน

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพ
• ปฏิบัติงานตามหลักการ Universal Precautions
• ระวังการฟุ้งกระจายหกหล่นของเนื้อสารระหว่างการเปิดและละลายตัวอย่างควบคุมคุณภาพ หลีกเลี่ยงการเปิด
ขวดในบริเวณที่มีกระแสลมพัด
• ใช้น้ากลั่นคุณภาพดีหรือ Deionized water ที่ใช้ในการละลายสารควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
• ใช้ volumetric pipette หรือ automatic pipette ที่ได้มาตรฐานในการละลายตัวอย่างควบคุมคุณภาพ
• volumetric pipette หลังจากการทาความสะอาดห้ามนาเข้าตู้อบแห้ง (Hot air oven)
• การละลายตัวอย่างควบคุมคุณภาพ ควรระวังอย่าให้เกิดฟอง ตั้งทิ้งไว้ 30 นาทีที่อุณหภูมิห้อง

ภาควิ ช าเคมี ค ลิ นิ ก คณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

หน้า 8/21

คู่มือการใช้บริการ โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิ ารด้านสารบ่งชี้มะเร็ง โดยองค์กร
ภายนอก (The External Quality Assessment Scheme in Tumor Markers, EQAT)

ประจาปี 2564

11. การบันทึกผล
การบันทึกผลสมาชิกรายงานผลผ่านเว็บไซต์ https://eqamt.mahidol.ac.th/ โดยสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ
โดยการใส่ Username (E-mail) และ Password ตามที่ท่านได้รับหลังจากการสมัครสมาชิก เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว
คลิกเข้าสู่ระบบล็อกอิน โดยกรอกรายละเอียดของเครื่องมือทดสอบและหลักการการทดสอบในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน หากสมาชิกพบปัญหาในการรายงานผลกลับ สามารถติดต่อมาที่โครงการฯ ก่อนวันปิด
รับรายงานผลการทดสอบ (Closing date) ของรอบการประเมิน หากพ้นกาหนด closing date ทางโครงการฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่ประเมินผลให้กับห้องปฏิบัติการ ทางห้องปฏบัติการจะได้เพียงข้อมูลภาพรวมของกลุ่มเท่านั้น สมาชิกมี
ปัญหาการรายงานผล สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ Line ID @eqasmumt หรือสแกน QR Code นี้

Line ID @eqasmumt

การรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์
1. เข้าเว็บไซต์
https://www.eqamtmu.com/
จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ”
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2. ล็ อ กอิน เข้ าสู่ ร ะบบโดย
การใส่ Username (E-mail) และ
Password
ตามที่ ท่ า นได้ รั บ
หลั ง จากการสมั ค รสมาชิ ก แล้ ว
คลิก “Login”

3. เมื่อ ท่ า นล็ อ กอิ น ส าเร็ จ
จะเข้าไปสู่ห น้าข้อมูลของสมาชิก
โปรดตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ของท่ า น เพื่ อ การรายงานผลให้
คลิกที่ “รายงานผลการทดสอบ”
ทางเมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์

4.เมื่อคลิกเข้ามาจะปรากฏ
หน้ารายงานผลการตรวจที่จะแยก
เป็นโครงการประเมินคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็ง
โดยองค์กรภายนอก (EQAT) ให้
คลิกไปที่ “TRIAL” ทางด้านขวา
ของ EQAT ดังรูป
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5.เมื่อคลิกเข้ามาจะปรากฏ
หน้ า เว็ บ เพจดั ง รู ป ให้ คลิ ก ที่
“รายงานผล” ทางด้านขวาของ
Trial ที่ ตรงกับ รอบที่ต้ องการ
รายงานผล

6. จากนั้ น จะปรากฏหน้ า
เว็บเพจให้สมาชิกลง “วันที่ได้รับ
ตัวอย่างทดสอบ” โดยคลิกเลือก
จากปฏิทิน และคลิก “ระบุความ
สมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ” ที่
ได้รับหากสมาชิกได้รับสิ่งส่งตรวจ
ที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ กรุณาติด
ต่อมาทีโ่ ครงการฯ
7. เมื่อสมาชิกกรอกข้อมูล
ในส่วนแรกครบแล้ว จึงทาการลง
ผลด้ า นล่ า งตามรายการทดสอบ
โดยสมาชิกต้องลงรายละเอียดของ
แ ต่ ล ะ ร า ย ก า ร ท ด ส อ บ ไ ด้ แ ก่
Instrument และPrinciple โดย
ใช้ Dropdown list และ ลงผล
การทดสอบ โดยการพิมพ์ตัวเลข
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8.เมื่ อ สมาชิ ก ลงผลการ
ทดสอบครบ สมาชิ ก ต้ อ งกรอก
“วัน ที่ทาการทดสอบ” โดยคลิ ก
เลื อ กจากปฏิ ทิน และสมาชิ ก
สามารถเสนอข้ อ คิ ด เห็ น และ
คาแนะนาเพื่อพัฒนาปรับปรุง
เมื่อสมาชิกกรอกข้อมูลทุก
ส่ ว นครบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว คลิ ก ที่
“ยืนยันส่งผลการตรวจ”
9.จากนั้นจะมีหน้าต่างเพื่อ
ยื น ยั น การส่ ง ผล EQAT “ยื น ยั น
การส่งผลตรวจใช่หรือไม่” ให้คลิก
“ตกลง” เป็ น การเสร็ จ สิ้ น การ
กรอกผลแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
โดยสมบูรณ์
11.1. การขอแก้ไขการบันทึกผล
สมาชิกสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อแก้ไขรายงานผลได้เองจนถึง closing date (Due Date)
11.2. จุดทศนิยมในการบันทึกผล
 การทดสอบที่ต้องใส่จุดทศนิยม 2 ตาแหน่ง: AFP, CEA, CA125, CA 15-3, CA19-9, β-hCG,
 การทดสอบที่ต้องใส่จุดทศนิยม 3 ตาแหน่ง: PSA
11.3. กาหนดการส่งผลโดยสมาชิกและการรายงานผลการประเมินโดยโครงการฯ
วันสุดท้ายที่ปิดรับผลคือวัน ที่ 15 ของเดือนถัดไป และวันรายงานผลการประเมินจะเป็นวันที่ 25 ของ
เดือนที่โรงการปิดรับการรายงานผล
Trial Number

วันสุดท้ายที่ปิดรับผล

วันรายงานผลการประเมิน

Trial 1
Trial 2
Trial 3
Trial 4
Trial 5
Trial 6

15 กุมภาพันธ์ 2564
15 เมษายน 2564
15 มิถุนายน 2564
15 สิงหาคม 2564
15 ตุลาคม 2564
15 ธันวาคม 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564
25 เมษายน 2564
25 มิถุนายน 2564
25 สิงหาคม 2564
25 ตุลาคม 2564
25 ธันวาคม 2564
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12. การประเมินผลของโครงการฯ
12.1. การประเมินผล
ผลการทดสอบแต่ละรายการทดสอบที่สมาชิกส่งกลับมาที่โครงการฯ จะถูกประเมินแยกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่
12.1.1 ผลของสมาชิกที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ชนิดเดียวกัน (บริษัทเดียวกัน) (Your instrument group)
ของรายการทดสอบนั้น
12.1.2 ผลของสมาชิกที่ใช้หลักการเดียวกัน (Your method group) ของรายการทดสอบนั้น
12.1.3 ผลของสมาชิกทุกหลักการ (All methods) ของรายการทดสอบนั้น
ถ้ากลุ่มสมาชิกในหัวข้อ 12.1.1 มีจานวนน้อยกว่า 5 (n<5) โครงการฯ จะประเมินเทียบให้กับ “Your
method group”
ถ้ากลุ่มสมาชิกในหัวข้อ 12.1.2 มีจานวนน้อยกว่า 5 (n<5) โครงการฯ จะประเมินเทียบให้กับ “All
methods” เท่านั้น
กรณีอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในแนวทางข้างต้น ขอให้ สมาชิกทาการประเมินตนเอง (self-evaluation) ตาม
ความเหมาะสม
12.2. สถิติที่ใช้ในการประเมิน
โครงการฯ ใช้สถิติในการประเมินผลให้กับสมาชิกตาม Statistical methods for use in proficiency
testing by inter laboratory comparison (ISO13528:2015) โดยใช้ Robust statistics ได้แก่
ค่าเป้าหมาย (target value หรือ 𝑥𝑝𝑡) ได้จากค่า median ของกลุ่ม
เกณฑ์เปรียบเทียบ (σ𝑝𝑡) ได้จากค่า 0.7413 x interquartile range (normalized interquartile
range, nIQR)
ทาการหาค่า z score ซึ่งเป็นค่าการเบี่ยงเบนของผลการทดสอบของสมาชิกเมื่อเทียบกับกลุ่ม และ
วิเคราะห์ค่า Uncertainty (Ux) ซึ่งแสดงค่าความไม่แน่นอนของ Xpt หากกรณีที่ Ux มากกว่า 0.3 เท่าของ σ𝑝𝑡
การประเมินผลปริมาณวิเคราะห์ใช้ค่า z' score แทน z score
เกณฑ์การประเมินค่า z score
| z | ≤ 2.0
Acceptable หมายถึง ผลการวิเคราะห์เป็นที่น่าพอใจ
2.0 < | z | < 3.0
Warning Signal หมายถึง ผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอาจมี
ผลกระทบต่อการทดสอบ
| z | ≥ 3.0
Unacceptable หมายถึง ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นที่น่าพอใจ ต้องหาสาเหตุ
และดาเนินการแก้ไข
หมายเหตุ โดย z score และ z′ score ใช้เกณฑ์การตัดสินแบบเดียวเดียวกัน
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13. รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ (Individual report)
โครงการฯ จะจัดทาผลการประเมินของแต่ละ Trial ในรูปแบบของการรายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ สมาชิก
สามารถตรวจผลการประเมิน ของตนเองผ่ านทางเว็บไซต์ https://eqamt.mahidol.ac.th/ ด้ว ย Username และ
Password ตามที่ท่านได้รับหลังจากการสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม
, ตุลาคม และธันวาคม โดยรายงานมีทั้งหมด 16 หน้า ประกอบด้วย หน้าปก รายงานผลการประเมินแต่ละรายการ
ทดสอบ และผลสรุปการประเมินภาพรวมทุกรายการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้า 1 ปกรายงาน ประกอบด้วยชื่อโครงการ หมายเลขสมาชิก ผู้ประสานแผน ที่อยู่โครงการ รายละเอียดการ
ออกรายงาน
หน้า 2 และ 3 แสดงผลการประเมินการทดสอบ AFP ของแต่ละตัวอย่าง (คอลัมน์ซ้ายและขวาของหน้ากระดาษ)
ตาราง A แสดงสถิติของกลุ่ม
ตาราง B แสดงผลการทดสอบของสมาชิก และการประเมินผล
กราฟฮิสโตแกรม โดยจะอธิบายรายละเอียดในข้อถัดไป
ตาราง C แสดงสถิติของการประเมินในแต่ละกลุ่ม
กราฟ D แสดงร้อยละการเบี่ยงเบน (%Dev) ของผลการทดสอบในแต่ละตัวอย่าง
กราฟ E แสดงค่า median ของความเข้มข้นของแต่ละตัวอย่าง
กราฟ F แสดงค่า z score ของสมาชิก แยกตามตัวอย่าง
หน้า 4 ถึง 15 แสดงรายละเอียดของการทดสอบ CEA PSA CA12-5 CA15-3 CA19-9 และ β-hCG ตามลาดับ
โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่อธิบายไว้สาหรับการทดสอบ AFP
หน้า 16 แสดการสรุป ผลการประเมิน ของสมาชิกจากทุกการทดสอบในรอบการประเมิน (Summary) และ
คาอธิบายต่างๆ ดังนี้
Z Score Evaluation คือ เกณฑ์การประเมิน Z score ดังรายละเอียดในหัวข้อ 12.2
Abbreviation คือ คาอธิบายคาย่อ
Remark คือ หมายเหตุหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการฯ แจ้งให้กับสมาชิกรับทราบ
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13.1 เอกสารรายงานผลการประเมินหน้าที่ 1 (หน้าปก)
เอกสารในส่วนนี้คือส่วนของหน้าปกของรายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ โดยมีองค์ประกอบดังรูป
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อโครงการฯ

หมายเลขสมาชิก
EQAC
ชื่อรหัสสิ่งส่งตรวจ (Trial Number)

รายละเอียดติดต่อสาหรับ
โครงการฯ

วันที่ส่งตัวอย่าง
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13.2 เอกสารรายงานผลการประเมินหน้าที่ 2-15 (การรายงานผลการประเมินแต่ละรายการทดสอบ)
ตัวอย่าง หน้า 2 และ 3 แสดงผลการประเมินการทดสอบ AFP ของแต่ละตัวอย่าง (คอลัมน์ซ้ายและขวาของ
หน้ากระดาษ)

Sample 1

Sample 2
ตาราง A

ตาราง A
ตาราง B

Histogram

Histogram

ตาราง C

ตาราง C

ภาควิ ช าเคมี ค ลิ นิ ก คณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตาราง B

ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

หน้า 16/21

คู่มือการใช้บริการ โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิ ารด้านสารบ่งชี้มะเร็ง โดยองค์กร
ภายนอก (The External Quality Assessment Scheme in Tumor Markers, EQAT)

ประจาปี 2564

ตัวอย่าง หน้า 2 และ 3 แสดงผลการประเมินการทดสอบ AFP ของแต่ละตัวอย่าง (คอลัมน์ซ้ายและขวาของ
หน้ากระดาษ)
กราฟ D

กราฟ E

กราฟ F
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13.3 เอกสารรายงานผลการประเมินหน้าที่ 16 (ผลสรุปการประเมินภาพรวมทุกการทดสอบ)
เอกสารในส่วนนี้ประกอบด้วยผลสรุปการประเมินภาพรวมทุกการทดสอบ มีรายละเอียดดังรูป
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14.รูปแบบการประเมินผล และการวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากโครงการฯ
14.1 กรณีที่สมาชิกไม่ได้รายงานผลการทดสอบกลับมาที่โครงการฯ ตามเวลาที่กาหนดหรือข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
การประเมิน การแสดงผลในตารางที่เกี่ยวข้องกับการประเมินของสมาชิกจะปรากฏ “NA” (Not available)
14.2 ผลการประเมิน Z Score
ประกอบด้วย Your Result (ผลการทดสอบของสมาชิกค่า), Mean, Z Score และ % Dev กรณีที่สมาชิก
ไม่ได้รายงานค่าผลการทดสอบกลับมาที่โครงการฯ ตามเวลาที่กาหนดหรือข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน การแสดงผล
ในตารางที่เกี่ยวข้องกับการประเมินของสมาชิกจะปรากฏ “NA” (Not available)
14.3 กราฟฮิสโตแกรม (Histogram)
กราฟ histogram แสดงความถี่ และการกระจายตั ว ของข้อ มู ล ผลการทดสอบจากสมาชิก ทั้ งหมด
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1) แท่งกราฟโปร่ง แสดงถึง ความถี่ต่อช่วงความเข้มข้นของสมาชิกทุกหลักการ (All methods)
2) แท่งกราฟทึบสีน้าเงิน แสดงถึง ความถี่ต่อช่วงความเข้มข้นของสมาชิกที่ใช้หลักการเดียวกัน (Your
method group)
3) แท่งกราฟทึบสีเทา แสดงถึง ความถี่ต่อช่วงความเข้มข้นของสมาชิกที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เดียวกัน
(Your instrument group)
4) เส้นประสีแดง (----) แสดงถึง ตาแหน่งผลการทดสอบจากสมาชิก
14.4 สรุปผลทางสถิติแยกตามหลักการ
ตารางสรุปผลทางสถิติแยกตามหลักการทั้งหมดของรายการทดสอบเรียงตามลาดับ ดังนี้คือ AFP, CEA,
PSA, CA125, CA15-3, CA19-9 และ βHCG ที่แสดงค่า N, Mean, SD, %CV, Ux และ Out ของหลักการนั้นๆ
14.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละของความเบี่ยงเบน (%Dev) และความเข้มข้นของการทดสอบ
(Concentration)
กราฟนี้จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ %Dev และ Concentration แสดงความเบี่ยงเบนของข้อมูลที่
ความเข้มข้นต่างกัน
14.6 กราฟแสดงผลการประเมินต่อเนื่องของสมาชิก
กราฟนี้แสดงค่า z score และ ค่า z score เฉลี่ยสะสมย้อนหลัง 10 ครั้ง (Running Mean z score: RMZ
score) ซึ่งจะบ่งชี้ถึงการเบี่ยงเบนไปทิศทางใดทางหนึ่งหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นในการประเมิน ผลอย่างต่อเนื่องของสมาชิก
เพื่อเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดย แกน X แสดงหมายเลข trial และ แกน
Y แสดงค่า z score  (วงกลม) และ ค่า RMZ score  (สามเหลี่ยม) ถ้าไม่มี  หรือ  ปรากฏ แสดงว่า
1) สมาชิกไม่ได้รายงานผลการทดสอบการทดสอบในรอบนั้น
2) ผลการประเมินมีค่า z score มากกว่า 4 หรือน้อยกว่า – 4
14.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละความเบี่ยงเบน (%Dev) และรอบการประเมิน (Trial)
กราฟนี้ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ความเบี่ ย งเบนจากกลุ่ ม ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น จากคว ามสามารถของ
ห้องปฏิบัติการของสมาชิกเอง
14.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มสมาชิกและรอบการประเมิน
กราฟนี้จะแสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มสมาชิกในรอบการประเมินแสดงให้เห็นค่าความเข้มข้นที่โครงการฯ
จัดส่งให้แก่สมาชิก
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15. การขอสาเนาเอกสาร
ในกรณีทสี่ มาชิกต้องการขอสาเนาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากโครงการฯ สมาชิกต้องทาหนังสือแจ้งและลง
นามโดยผู้ มีอานาจในหน่ ว ยงานของสมาชิก (เช่น หั ว หน้าหน่ว ยงานผู้ อานวยการห้ องปฏิ บัติก ารหรื อผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาล) ถึงหัวหน้าโครงการประเมินคุณภาพทางเคมีคลินิกโดยองค์กรภายนอก ทั้งนี้สามารถขอเอกสารย้อนหลังได้
ไม่เกิน 5 ปีปฏิทิน
16. ข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์
หากสมาชิกเห็นว่าการประเมินผลไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามรายละเอียดในคู่มือนี้ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหรือ
สมาชิกมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถยื่นขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 3901/2560 ผ่านทาง
16.1 ติดต่อด้วยตนเอง โดยสมาชิกขอรับแบบแจ้งข้อร้องเรียนที่ กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี หรือผ่านทาง
เวบไซต์ของกองกฎหมาย สานักงานอธิกการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
16.2 ทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ ส่งไปที่ กองกฎหมาย สานักงานอธิกการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
16.3 ตู้รับฟังความคิดเห็น ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือของส่วนงาน
17.ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการฯ
สมาชิกที่ส่ งรายงานผลการวิเ คราะห์ ก ลั บมาที่โ ครงการฯ ไม่น้อยกว่ า 3 ครั้ง ในรอบปีก ารประเมิ นจะได้รั บ
ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อครบรอบปีดังรูป
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