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หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข การขึน้ทะเบยีน 

การเป็นเครือข่ายห้องปฏิบตัิการตรวจ SARS-CoV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่00 

วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2564  



หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข การขึน้ทะเบียนการเป็นเครือข่ายห้องปฏบิัติการตรวจ SARS-CoV-2 

I. การขอขึน้ทะเบียนใหม่ / การต่ออายุการเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 

1. การขอขึน้ทะเบียนใหม่  

1.1. ห้องปฏิบัติการ กรอกค าขอขึน้ทะเบียนการเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ใน 

google form ทีจั่ดท าโดย สวส. 

1.2. สวส. หรือ ศวก. จัดทมีตรวจประเมินความพร้อมของห้องปฏิบัติการ (ตามพืน้ทีรั่บผดิชอบ) ภายใน 3-

5 วนั  

1.3. ทมีตรวจประเมิน 1 วนั โดยใช้ไฟล์ Checklist ประเมินตนเอง ของห้องปฏิบัติการ 

1.3.1. ห้องปฏิบัติการส่งการแก้ไขให้ผู้ตรวจประเมิน ภายใน 7 วนั 

1.3.2. ผู้ตรวจประเมินพจิารณาการแก้ไข ภายใน 7 วนั และส่งผลให้ สวส. 

1.4. หากห้องปฏิบัติการมีความพร้อม สวส. ส่งตัวอย่าง PT SARS-CoV-2  ให้ห้องปฏิบัติการตรวจ

วเิคราะห์ และตอบกลบัผลให้ห้องปฏิบัติการภายใน 3 วัน 

1.5. หากห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์  สวส. น ารายช่ือห้องปฏิบัติการขึน้เวบ็ไซต์ของกรมวทิย์ฯ และแจ้ง 

สปสช. และ สมป. 

1.6. สมป. ออกใบรับรอง  ลงนามโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อายุการรับรอง 1 ปี 

2. การต่ออายุการรับรอง 

2.1. ห้องปฏิบัติการย่ืนค าร้องขอต่ออายุการเป็นเครือข่ายฯ ก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 60 วนั   โดย

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม SARS-CoV-2-01 “ค าขอขึน้ทะเบียน ตรวจสอบความพร้อม และประเมิน

ตนเอง เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2”  ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้

2.1.1. ข้อมูลทัว่ไปของห้องปฏิบัติการ 

2.1.2. ข้อมูลความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ น า้ยา สถานที่ 

2.1.3. ข้อมูลการประเมินตนเองตาม Checklist พร้อมแนบหลกัฐานตามทีร่ะบุให้ครบถ้วน ส่งมาทีส่มป. 

2.2. สมป. พจิารณา ผลการประเมินตนเอง + PT + ข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดวธีิการตรวจประเมินต่ออายุ 

ได้แก่ การตรวจ on-site หรือ การตรวจเอกสาร หรือ การตรวจทางไกล (Remote assessment) หรือ

วธีิการอ่ืนทีบ่รรลุวตัถุประสงค์เดียวกนั  

2.2.1 หากตรวจ on-site สมป. จัดทมีตรวจประเมินความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ภายใน 3-5 วนั 



2.2.2 ตรวจประเมิน 1 วนั โดยใช้ไฟล์ Checklist ประเมินตนเอง  

 2.2.2.1 ผู้ตรวจประเมินพมิพ์ข้อบกพร่องลงใน checklist และส่งอเีมล์ให้ห้องปฏิบัติการ พร้อม 

cc mail ถึง สมป. ทันทีหลงัตรวจประเมินเสร็จ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการแก้ไข 

 2.2.2.2 ห้องปฏิบัติการส่งการแก้ไขให้ผู้ตรวจประเมินพร้อม cc mail ถึง สมป. ภายใน 7 วนั 

 2.2.1.2 ผู้ตรวจประเมินพจิารณาการแก้ไข ภายใน 7 วนั แล้วส่งรายงานให้สมป. 

2.3. สมป. ส่งรายงานให้ คณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลฯ อย่างน้อย 1 ท่าน พจิารณาให้การ

รับรอง 

2.4. สมป. ออกใบรับรอง ลงนามโดยอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ อายุการรับรอง 1 ปี 

 

II. เกณฑ์การผ่านประเมินเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 

1. ผ่านข้อก าหนด The must ทุกข้อ (24 ข้อ) 

2. ข้อก าหนดทีส่ าคัญอ่ืนๆ หากยงัไม่สามารถด าเนินการได้หรือด าเนินการได้บางส่วนให้ถือเป็นโอกาสในการ

พฒันา โดยต้องเสนอแผนหรือแนวทางทีม่ีก าหนดเวลาแล้วเสร็จชัดเจน 

3. รายงานผลการทดสอบความช านาญ (PT) ได้ถูกต้องทุกตัวอย่าง หรือหากไม่ถูกต้อง ต้องระบุสาเหตุและ

ก าหนดมาตรการแก้ไขและป้องกนัการเกดิซ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

III. การตรวจประเมินกรณพีิเศษ 

1. ด าเนินการเม่ือห้องปฏิบัติการถูกร้องเรียน เร่ือง คุณภาพของผลการตรวจ หรือด้านการเบิกจ่ายของสปสช. 

หรือเร่ืองอ่ืนๆ ทีจ่ะท าให้ลดความเช่ือมั่นของการเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่าย 

2. สมป. ด าเนินการตรวจประเมิน on-site 

2.1. จัดทมีผู้ตรวจประเมิน / แจ้งนัดหมาย 

2.2. ตรวจประเมิน 1 วนั โดยใช้ไฟล์ Checklist 

2.3. ผู้ตรวจประเมินพมิพ์ข้อบกพร่องลงใน checklist และส่งอเีมล์ให้ห้องปฏิบัติการ พร้อม cc mail ถึง 

สมป. ทนัทหีลังตรวจประเมินเสร็จ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการแก้ไขภายใน 7 วนั 

3. สมป. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินให้อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์พจิารณา 

4. ผอ.สมป. พจิารณาส่ังการให้ห้องปฏิบัติการระงับการตรวจช่ัวคราว จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ 

และได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 



5. ห้องปฏิบัติการส่งการแก้ไขให้ผู้ตรวจประเมิน พร้อม cc mail ถึง สมป. 

6. ผู้ตรวจประเมินพจิารณาการแก้ไข 

7. สมป. สรุปรายงานเสนออธิบดี พร้อมข้อเสนอให้การยอมรับ หรือยอมรับแบบมีเง่ือนไข หรือยกเลกิการเป็น

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายฯ 

8. ผลการพจิารณาของอธิบดีวทิยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นทีส้ิ่นสุด 

 

IV. การระงับการรับรองช่ัวคราว 

1. ผลการตรวจไม่ถูกต้อง (ผลบวกลวง ผลลบลวง) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะระงับการรับรองช่ัวคราว 

และจัดทมีตรวจประเมินกรณพีเิศษ ณ ห้องปฏิบัติการ เพ่ือหาสาเหตุ และให้ห้องปฏิบัติการแก้ไขให้แล้ว

เสร็จจึงจะให้การรับรอง 

2. ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด และเง่ือนไขการรับรองฯ เช่น ไม่ส่งหลกัฐานการแก้ไขข้อบกพร่องตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด ไม่ส่งเอกสารประกอบการตรวจประเมินตามระยะเวลาทีก่ าหนด เป็นต้น 

3. ผลการทดสอบความช านาญ (PT) ไม่ถูกต้อง โดยไม่สามารถระบุสาเหตุ และแก้ไข/ป้องกนัการเกดิซ ้าได้

ตามเวลาทีก่ าหนด 

 

V. การเพกิถอนการรับรอง 

1. เม่ือระงับการรับรองช่ัวคราวแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

2. มีพฤติกรรมหรือเจตนาปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลอนัเป็นเทจ็ 

3. ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการรับรองขอยกเลกิการรับรอง หรือใบรับรองหมดอายุแล้วไม่ประสงค์จะขอต่อ

อายุใบรับรอง 

 

 


