
ศนูยท์ดสอบความช านาญ
(DMSc Proficiency Testing Center)



DMSc PT center

103 รายการ 23 รายการ

7 รายการ
10 รายการ

4 รายการ

4 รายการ 2 รายการ

2 รายการ 1 รายการ

Tox.

ข้อมูลการใหบ้ริการทดสอบความช านาญ พ.ศ. 2563
ส่วนกลาง 
8 หน่วย

ศวก.
10 แหง่

DMSc PTP
18 หน่วย

PT Scheme 9 ดา้น 156 รายการ

ISO/IEC 17043:2010
ได้รับการรับรอง 92 รายการ (58.97%) 
ยังไม่ได้รับการรับรอง 64 รายการ (41.03%)

สมป. สวส. สคอ. สยวส. สสอ. สรส. สชพ. และ สชว. 

ชม ชร พล อด อบ นม ชบ สส สข และตรัง 

Med Lab (Gov & Private) aprox. 25,000 labs
testing Lab aprox. 1000 – 2000 labs

PT เป็นองคป์ระกอบส ำคญัใน QA system และ 
Thailand NQI 



ศนูยท์ดสอบความช านาญ (DMSc PT center) 

อธบิดี
คกก.บริหารจัดการแผนทดสอบความช านาญ

ผูอ้ านวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารจัดการทดสอบความช านาญ กลุ่มงานบริการทดสอบความช านาญ

งานสารสนเทศและข้อมูลกลาง

งานพัฒนา

งานวจิัยและนวัตกรรม

งานโลหติวทิยา

งานจุลทรรศนศาสตรค์ลินิก

งานธนาคารเลือด

งานเคมีคลินิก

งานจุลชวีวทิยาคลินิก

งานงานภมูิคุ้มกันวทิยาฯ
งานจัดเตรียมวัตถุทดสอบและบรรจุภณัฑ์

งาน PT อืน่ๆ
วา่ง

ครอง



กลุม่งานบรหิารจดัการทดสอบความช านาญ

งานสารสนเทศและขอ้มลูกลาง

1. จัดท ำระบบสำรสนเทศ ฐำนขอ้มูลกลำงดำ้นกำรทดสอบควำมช ำนำญของประเทศไทย 

เพือ่น ำมำใชใ้นกำรวเิครำะหผ์ล ศกึษำวจัิยดำ้นสถติ ิกำรพัฒนำบรกิำร กำรตัดสนิใจเชงิ

นโยบำยระดบัประเทศ และน ำขอ้มลูเขำ้สูฐ่ำนขอ้มลูระดบัสำกล (EPTIS)

2. เผยแพร่ สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ และประสำนงำนควำมร่วมมือดำ้นกำรทดสอบควำม

ช ำนำญกบัหน่วยงำน ภำครัฐและเอกชนในระดบัประเทศและระดบันำนำชำติ

งานพฒันา

งานวจิยัและนวตักรรม

1. ศกึษำวิจัยและพัฒนำงำนบริกำรดำ้นทดสอบควำมช ำนำญ ตลอดจนส่งเสริมให ้

หน่วยงำนทดสอบควำมช ำนำญ ของกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทยม์กีำรศกึษำวจัิยดำ้น

ทดสอบควำมช ำนำญ

1. ถำ่ยทอดองคค์วำมรูแ้กบ่คุลำกรทัง้ภำยในและภำยนอกกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์ใน
ระดบัประเทศและระดบันำนำชำตใิหม้คีวำมรูด้ำ้นกำรทดสอบควำมช ำนำญตำม
มำตรฐำนสำกลทีเ่กีย่วขอ้ง



แผนการด าเนนิงาน DMSc PT center 2563-2565

• รับสมัคร Online ทัง้หมด
• จัดท ำระบบรับ/สง่รำยงำนผล
• จัดท ำสือ่ ปชส ทัง้ไทยและ
องักฤษ

• ทดลองใชร้ะบบรับ/สง่รำยงำน
ผลกำรประเมนิ

• ลงขอ้มลูใน EPTIS ครบทกุ
รำยกำร

• ใชร้ะบบ Online เต็มรปูแบบ
• ลงขอ้มลูEPTIS ครบทกุ

รำยกำร

พัฒนำและสง่เสรมิใหไ้ดรั้บกำร
รับรอง ISO/IEC 17043 
ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 65

(100/156)

พัฒนำและสง่เสรมิใหไ้ดรั้บกำร
รับรอง ISO/IEC 17043 
ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 90

(140/156)

พัฒนำและสง่เสรมิใหไ้ดรั้บกำร
รับรอง ISO/IEC 17043 

รอ้ยละ 100
(156/156)

ศกึษำวเิครำะหค์วำมตอ้งกำร
รำยกำรทดสอบควำมช ำนำญเพือ่
เปิดบรกิำรใหม ่หรอืศกึษำ วจัิย วธิี
จัดท ำวตัถทุดสอบดว้ยวธิใีหม่

เปิดใหบ้รกิำรทดสอบควำม
ช ำนำญใหมห่รอืเตรยีมวัตถุ
ทดสอบวธิใีหม ่อยำ่งนอ้ย 5
รำยกำรและมผีลงำนวจัิย

เปิดใหบ้รกิำรทดสอบควำมช ำนำญ
ใหมห่รอืเตรยีมวตัถทุดสอบวธิใีหม ่
อยำ่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของควำม
ตอ้งกำรและมผีลงำนวจัิย

2563 2564 2565

• ส ำรวจและรวบรวมขอ้มลูหน่วย
ทดสอบควำมช ำนำญของประเทศ
ไทย ทัง้ 9 ดำ้น และดำ้นสอบเทยีบ 
(สำรมำตรฐำน)

• ส ำรวจ จัดท ำฐำนขอ้มลูสมำชกิ

• ประสำนควำมรว่มมอืกบัหน่วย
ทดสอบควำมช ำนำญของประเทศ
ไทยทกุดำ้น

• เพิม่จ ำนวนสมำชกิทัง้ในและ
ตำ่งประเทศ

• MOU กบัหน่วยทดสอบควำม
ช ำนำญของประเทศไทยทกุ
ดำ้นเพือ่เป็น National PT





1. วำงแผนพัฒนำและขับเคลือ่นกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรทดสอบควำมช ำนำญดำ้นกำรแพทยแ์ละ

สำธำรณสขุของกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทยต์ำมมำตรฐำนสำกลอยำ่งเป็นระบบ

2. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรบรหิำรจัดกำรระบบกำรใหบ้รกิำรทดสอบควำมช ำนำญในภำพรวมของ

กรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย์

3. จัดท ำระบบสำรสนเทศ ฐำนขอ้มูลกลำงดำ้นกำรทดสอบควำมช ำนำญของประเทศไทย เพื่อ

น ำมำใชใ้นกำรวเิครำะหผ์ล ศกึษำวจัิยดำ้นสถติ ิกำรพัฒนำบรกิำร กำรตัดสนิใจเชงินโยบำย

ระดบัประเทศ และน ำขอ้มลูเขำ้สูฐ่ำนขอ้มลูระดบัสำกล (EPTIS)

4. ศกึษำวจัิยและพัฒนำงำนบริกำรดำ้นทดสอบควำมช ำนำญ ตลอดจนส่งเสริมใหห้น่วยงำน

ทดสอบควำมช ำนำญ ของกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทยม์กีำรศกึษำวจัิยดำ้นทดสอบควำมช ำนำญ

5. เผยแพร่ สือ่สำร ประชำสัมพันธ ์และประสำนงำนควำมร่วมมอืดำ้นกำรทดสอบควำมช ำนำญกับ

หน่วยงำน ภำครัฐและเอกชนในระดบัประเทศและระดบันำนำชำติ

6. ถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ก่บุคลำกรทั ้งภำยในและภำยนอกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน

ระดบัประเทศและระดบันำนำชำตใิหม้คีวำมรูด้ำ้นกำรทดสอบควำมช ำนำญตำมมำตรฐำนสำกลที่

เกีย่วขอ้ง

7. ร่วมปฏบิัตงิำนและสนับสนุนทำงวชิำกำรกับหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งหรอืหนำ้ที่อืน่ๆ ตำมทีไ่ดรั้บ

มอบหมำย

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ


