




ตามข้อสั่งการศูนย์ปฏิบติัการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
(Public Health Emergency Operation Center )  ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ รับผิดชอบ
ห้องปฏิบตัิการตรวจเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จดัท าโครงการ “หน่ึงห้องปฏิบตัิการ 
หน่ึงจงัหวดั” เพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัย การรักษาและติดตามผูป่้วย สอบสวนโรคและ เฝ้าระวงัโรค 
ให้กับประชาชนทัว่ประเทศ มีเป้าหมายพฒันาให้มีการตรวจทางห้องปฏิบติัการโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี  Real Time RT-PCR ในทุกจงัหวดัของประเทศไทย โดยได้ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบตัิการเครือข่าย SARS-CoV-2 ที่ห้องปฏิบตัิการต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความช านาญและการประเมินด ้านสถานที่ เค ร่ืองมือ น ้ ายา  บุคลากร และระบบการจดัการความ
ปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัทางชีวภาพก่อนการเปิดให้บริการ 

ต่อมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ได ้มีค  าสั ่งแต่งตั้ งคณะท างานตรวจติดตามประเมินผล
ห้องปฏิบติัการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 และผูต้รวจประเมินห้องปฏิบติัการเครือข่ายตรวจ SARS-
CoV-2 โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดหล ักเกณฑ์ ว ิธีการ เ งื่อนไขการตรวจติดตามประเมินผล
ห้องปฏิบตัิการเครือข่าย พิจารณารายงานการตรวจประเมินเพื ่อให้การรับรองและการต่ออายุการ
รับรองห้องปฏิบตัิการเครือข่าย รวมถึงจดัท าแผนส่งเสริม พฒันาศกัยภาพห้องปฏิบตัิการเครือข่ายให้
ธ ารงรักษาระบบคุณภาพได้อย่างต่อเน่ือง และสามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสากล 

ด้วยขณะน้ีมีจ  านวนห้องปฏิบตัิการที่ประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นห้องปฏิบตัิการเครือข่าย
ตรวจ SARS-CoV-2 อีกเป็นจ านวนมากประกอบก ับต ้องตรวจประเมินเพื ่อต่ออายุห้องปฏิบตัิการท่ี
ได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว เพื่อให้การตรวจประเมินข้ึนทะเบียนและต่ออายุห้องปฏิบตัิการเครือข่าย
เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบติัการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด 
รวมทั้งให้มีการธ ารงรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบตัิการอย่างย ัง่ยืน สร้างความเชื่อมัน่แก่ผูบ้ริหารใน
การสั่งการและบริหารจดัการเชิงนโยบาย รวมทั้งสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการและประชาชนไดอ้ยา่ง
เตม็ประสิทธิภาพ กรมวทิยาศาสตร์การแพทยจึ์งไดจ้ดัท าหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข การข้ึนทะเบียนและการต่อ
อายุห้องปฏิบติัการตามมาตรฐานห้องปฏิบติัการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 เพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ต่อไป

นายแพทยศุ์ภกิจ ศิริลกัษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจ SARS-CoV-2

➢ ก. การขอขึน้ทะเบียนใหม่และการต่ออายุการเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่าย
ตรวจ SARS-CoV-2

➢ ข. เกณฑ์การผ่านประเมินเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

➢ ค. การตรวจประเมินกรณพีเิศษ

➢ ง. การเปลีย่นแปลงใดๆ ในห้องปฏิบัติการเครือข่ายทีต้่องแจ้ง
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▪ ภาคผนวก ก ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานตรวจติดตามและประเมินผล
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 และผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

▪ ภาคผนวก ข แบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ 
SARS-CoV-2 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Checklist for SARS-CoV-2 
Testing Laboratory Network)
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ก.  การขอขึน้ทะเบียนใหม่และการต่ออายุการเป็นห้องปฏบัิติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
1. การขอขึน้ทะเบียนใหม่ 

1.1 ห้องปฏิบัติการ กรอกค าขอขึ้นทะเบียนการเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 และ
ประเมินตนเองตาม Checklist แบบรายการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-
CoV-2 ฉบับล่าสุด พร้อมแนบหลกัฐานตามทีร่ะบุให้ครบถ้วน ส่งแบบประเมินพร้อมหลักฐานมายัง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านช่องทางออนไลน์ทางlink
shorturl.at/hADGW หรือ QR code

1.2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดทีมตรวจประเมินความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ภายใน 
3-5 วนั หลงัได้รับเอกสารตามข้อ 1.1

1.3 ทีมไปตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ 1 วัน โดยพิจารณาข้อมูลจากการประเมินตนเองของ
ห้องปฏิบัติการ ผู้ตรวจประเมินบันทกึรายการทีต่รวจพบและส่ิงที่ไม่สอดคล้องใน Checklist พร้อม
แจ้งให้ห้องปฏิบัติการทราบ

1.3.1 ห้องปฏิบัติการส่งการแก้ไขให้ผู้ตรวจประเมิน ภายใน 7 วนั
1.3.2 ผู้ตรวจประเมินพจิารณาการแก้ไข ภายใน 7 วนั

1.4 เม่ือห้องปฏิบัติการผ่านการตรวจประเมินว่ามีความพร้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะส่งตัวอย่างทดสอบความช านาญ (PT) SARS-CoV-2 ใ ห้
ห้องปฏิบัติการทดสอบ และให้รายงานผลมายงักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ภายใน 3 วนั

1.5 หากห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบความช านาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะขึน้
ทะเบียนเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ SARS-CoV-2 และน ารายช่ือประกาศบนเว็บไซต์ของ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และแจ้งส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อไป

1.6 ห้องปฏิบัติการจะได้รับใบรับรอง (Certificate) ทีล่งนามโดยอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดย
ใบรับรองมีอายุ 1 ปี



2. การขอต่ออายุ 
2.1 ห้องปฏิบัติการย่ืนค าร้องขอต่ออายุการเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายฯ ก่อนใบรับรองหมดอายุอย่าง

น้อย 90 วัน โดยกรอกค าขอต่ออายุและประเมินตนเองตาม Checklist รายการตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ฉบับล่าสุด พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุให้ครบถ้วน 
ส่งแบบประเมินพร้อมหลักฐานมายัง ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทาง e-mail: nattakarn.l@dmsc.mail.go.th

2.2 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ พิจารณาผลการประเมินตนเองตาม Checklist ผลการทดสอบ
ความช านาญ (PT) และข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดวิธีการตรวจประเมินต่ออายุด้วยวิธีการอย่างใดอย่าง
หน่ึงดังต่อไปนี้ ได้แก่ การตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ (On-site) หรือการตรวจเอกสาร หรือ
การตรวจทางไกล (Remote assessment) หรือวธีิการอ่ืนทีบ่รรลุวตัถุประสงค์เดียวกัน 

2.2.1 หากเป็นการตรวจ On-site ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่มีห้องปฏิบัติการเครือข่ายฯในพื้นที่รับผิดชอบ จะด าเนินการจั ดทีมผู้ตรวจ
ประเมินไปตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ 1 วัน โดยผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาข้อมูล 
หลกัฐานจากแบบประเมินตนเองของห้องปฏิบัติการที่ส่งมา 

2.2.1.1 ผู้ตรวจประเมินบันทึกส่ิงที่ไม่สอดคล้องลงใน file Checklist และส่งอีเมล์ให้
ห้องปฏิบัติการทันทีหลังตรวจประเมินเสร็จ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการแก้ไข 
พร้อม  CC e-mail ถึ งส า นั กมาตรฐาน ห้องปฏิ บั ติ ก า ร  ทา ง  e-mail: 
nattakarn.l@dmsc.mail.go.th

2.2.1.2 ห้องปฏิบัติการส่งการแก้ไขให้ผู้ตรวจประเมินภายใน 7 วัน พร้อม CC e-mail
ถึ ง ส า นั ก ม า ต ร ฐ า น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ท า ง  e-mail: 
nattakarn.l@dmsc.mail.go.th

2.2.1.3 ผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการแก้ไข ภายใน 7 วัน แล้วส่งรายงานผลการ
ตรวจประเมินตาม Checklist ให้ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทาง e-mail: 
nattakarn.l@dmsc.mail.go.th 

2.3 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ส่งรายงานผลการตรวจประเมินให้ “คณะท างานตรวจติดตามและ
ประเมินผลเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2” อย่างน้อย 2 คนเป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง และแจ้งผล
ให้ประธานคณะกรรมการทราบ

2.4 หากห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์การประเมิน ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะเสนออธิบดีต่ออายุ
การเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ SARS-CoV-2 และน ารายช่ือขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และแจ้งส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อไป

2.5 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เสนอใบรับรอง  (Certificate) ให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลงนาม โดยอายุการรับรอง 1 ปี นับจากวนัทีห่มดอายุคร้ังก่อน 
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ข. เกณฑ์การผ่านประเมินเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
1. ผ่านทุกข้อก าหนด (24 ข้อ) ที่เป็น The must ในรายการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ฉบับล่าสุด 
2. ข้อก าหนดที่ส าคัญอ่ืนๆ หากยังไม่สามารถด าเนินการได้หรือด าเนินการได้บางส่วนให้ถือเป็นโอกาส

ในการพฒันา โดยต้องเสนอแผนหรือแนวทางทีม่ีก าหนดเวลาแล้วเสร็จชัดเจน
3. รายงานผลการทดสอบความช านาญ (PT) ได้ถูกต้องทุกตัวอย่าง หรือหากไม่ถูกต้อง ต้องระบุสาเหตุ

และก าหนดมาตรการแก้ไขและป้องกนัการเกิดซ ้าอย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาทีก่ าหนด
4. วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ให้ด าเนินการตามแนวทางการตรวจวิเคราะห์แล ะ

มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ก าหนดโดยคณะกรรมการวิชาการด้านห้องปฏิบัติการกรณี
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease 2019 : Covid-19) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ต า ม ที่ ป ร า ก ฏ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์  ต า ม link
https://www3.dmsc.moph.go.th/page-view/97
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ค. การตรวจประเมินกรณพีเิศษ
1. ด าเนินการเม่ือห้องปฏิบัติการถูกร้องเรียน เร่ือง คุณภาพของผลการตรวจ หรือด้านการเบิกจ่าย

ของสปสช. หรือเร่ืองอ่ืนๆ ทีจ่ะท าให้ลดความเช่ือมั่นของการเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่าย
2. ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ด าเนินการจัดทมีผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ 1 วนั

2.1 ผู้ตรวจประเมินบันทึกส่ิงที่ไม่สอดคล้องลงใน file Checklist และส่งอีเมล์ให้ห้องปฏิบัติการ
ทันทีหลังตรวจประเมินเสร็จ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการแก้ไข พร้อม CC e-mail ถึงส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ทาง e-mail: nattakarn.l@dmsc.mail.go.th
2.2 ห้องปฏิบัติการส่งการแก้ไขให้ผู้ตรวจประเมินภายใน 2 วัน พร้อม CC e-mail ถึงส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทาง e-mail: nattakarn.l@dmsc.mail.go.th
2.3 ผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการแก้ไข ภายใน 2 วัน แล้วส่งรายงานผลการตรวจประเมินตาม
Checklist ให้ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทาง e-mail: nattakarn.l@dmsc.mail.go.th

3. ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เสนอรายงานผลการตรวจประเมินกรณีพิเศษต่ออธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือพิจารณาลงนามส่ังการให้ห้องปฏิบัติการระงับการบริการช่ัวคราว
จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ  

4. ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลฯ พิจารณาการแก้ไข
ข้อบกพร่อง และสรุปรายงานเสนออธิบดีพร้อมข้อเสนอเพ่ือลงนามถึงห้องปฏิบัติการ ดังนี้ ให้การ
ยอมรับและอนุญาตให้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ต่อได้ หรือยอมรับแบบมีเง่ือนไข หรือเพิกถอนการ
รับองการเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

5. ผลการพจิารณาของอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นที่ส้ินสุด



ง. การเปลีย่นแปลงใดๆ ในห้องปฏิบัติการเครือข่ายทีต้่องแจ้งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ทนัที
หากห้องปฏิบัติการเครือข่ายมีการปรับลด เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ไม่ตรงตามรายการที่

ผ่านการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนมาแล้ว ผู้บริหารหรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องแจ้งส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทนัท ีซ่ึงส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินออกตรวจประเมิน ใน
กรณดีังต่อไปนี้
1. มีการเปลีย่นแปลงบุคลากร น า้ยา เคร่ืองมือ สถานที ่หรือผงัการไหลของการปฏิบัติงาน
2. มีการจ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอก ซ่ึงหน่วยทีรั่บจ้างเหมาไม่เคยได้รับการตรวจประเมินมาก่อน
3. มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ประเมินความเส่ียงแล้วมีผลกระทบต่อระบบคุณภาพและความถูกต้องของการ

รายงานผลและระบบความปลอดภัยต่อบุคคลและส่ิงแวดล้อม 
4. มีความประสงค์ขอยกเลกิการเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจ SARS-CoV-2 
5. มีความประสงค์ขอเปลีย่นแปลงวธีิการตรวจ SARS-CoV-2 ทีน่อกเหนือจากทีเ่คยได้รับการตรวจประเมิน

จ. การระงับการรับรองช่ัวคราว
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะเสนออธิบดีเพ่ือพจิารณาระงับการรับรองช่ัวคราว ในกรณดีังต่อไปนี้

1. พบการรายงานผลการตรวจไม่ถูกต้องทั้งการรายงานผลบวกลวงและผลลบลวง โดยอาจเสนอพิจารณา
ระงับการรับรองช่ัวคราวและจัดทีมตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ ห้องปฏิบัติการ เพ่ือหาสาเหตุและให้
ห้องปฏิบัติการแก้ไขให้แล้วเสร็จจึงอนุญาตให้ด าเนินการต่อ

2. พบการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อก าหนด และเง่ือนไขการเป็นห้องปฏิบัติ การเครือข่าย 
เช่น ไม่ส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ส่งเอกสารประกอบการตรวจประเมิน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่รายงานผลการตรวจตามช่องทางและระยะเวลาที่ก าหนด ใช้น ้ายาที่ไม่ ผ่านการ
ประเมิน ไม่ส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบซ ้าตามทีก่รมวทิยาศาสตร์การแพทย์ร้องขอ เป็นต้น

3. รายงานผลการทดสอบความช านาญ (PT) ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถระบุสาเหตุ แก้ไข ป้องกันการเกิดซ ้าได้
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

5

ฉ.  การเพกิถอนการรับรอง
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะเสนออธิบดีเพ่ือพจิารณาเพกิถอนการรับรอง ในกรณดีังต่อไปนี้

1. ห้องปฏิบัติการถูกระงับการรับรองช่ัวคราวแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2. มีพฤติกรรมหรือเจตนาปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็
3. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองประสงค์ขอยกเลิกการรับรองหรือใบรับรองหมดอายุแล้วไม่ประสงค์จะ

ขอต่ออายุใบรับรอง
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ภาคผนวก ข แบบรายการตรวจประเมนิมาตรฐานห้องปฏบิัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Checklist for SARS-CoV-2 Testing Laboratory Network)

จดัท าโดย  คณะท างานตรวจติดตามประเมินผลหอ้งปฏิบติัการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
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ค าแนะน าการแบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 
(Checklist for SARS-CoV-2 Testing Laboratory Network)

1. Checklist จดัท าข้ึนใหส้ะดวกต่อการบนัทึกผล โดยสามารถบนัทึกลงในช่องวา่งตามขอ้ก าหนดแต่ละขอ้
2. Checklist ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดดา้นเทคนิคการตรวจวิเคราะห์และความปลอดภยัทางชีวภาพ รวม 44 ขอ้ 

แบ่งเป็น The must 24 ขอ้ และท่ีเหลือเป็นขอ้ก าหนดท่ีส าคญัอ่ืนๆ
3. ขอ้ก าหนด The must  คือขอ้ท่ีเป็น critical point มีผลกระทบสูงต่อความถูกตอ้งของผลการทดสอบและ/หรือ

ความปลอดภยั โดยห้องปฏิบติัการตอ้งด าเนินการขอ้ The must ให้ไดทุ้กขอ้ ส่วนขอ้ก าหนดท่ีส าคญัอ่ืนๆ 
หากยงัไม่สามารถด าเนินการไดห้รือด าเนินการไดบ้างส่วน ให้ถือเป็นโอกาสในการพฒันา แต่ตอ้งมีแผน/
แนวทางและก าหนดเวลาแลว้เสร็จท่ีชดัเจน

4. หอ้งปฏิบติัการ ใช ้Checklist ประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยพิมพเ์คร่ืองหมาย  ในช่อง “ใช่, ไม่ใช่, 
N/A” พร้อมอธิบายหรือแนบ file ระบุหลกัฐาน (คอลมัน์ท่ี 5)

5. ผูต้รวจประเมิน ใช้ file ของห้องปฏิบติัการท่ีบนัทึกรายการประเมินตนเอง ส าหรับตรวจ ณ ห้องปฏิบติัการ 
โดยสามารถพิจารณาการตรวจแต่ละหวัขอ้ตาม “ค าแนะน าส าหรับการตรวจประเมิน” ท่ีระบุใน checklist แต่
ละข้อ (คอลัมน์ท่ี 4) หากพบส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดหรือมีข้อแนะน าเพิ่มเติม ให้ระบุในช่อง 
“รายละเอียดท่ีพบจากการตรวจประเมิน” (คอลมัน์ท่ี 6) และมอบ file checklist ท่ีบนัทึกผลการตรวจให้
หอ้งปฏิบติัการเพื่อท าการแกไ้ขส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้ง

6. ห้องปฏิบติัการแก้ไขส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกบัขอ้ก าหนด ในช่อง “รายละเอียดการแก้ไข/หลกัฐานประกอบ” 
(คอลมัน์ท่ี 7) แล้วส่งอีเมล์ให้กบัผูต้รวจประเมิน และคณะท างานตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบติัการ
เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (nattakarn.l@dmsc.mail.go.th.) ภายใน 7 วนั เพื่อพิจารณาการแกไ้ข
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เกณฑ์ผ่านการประเมินเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

1. ผา่นขอ้ก าหนด The must ทุกขอ้ (24 ขอ้)

2.  ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัอ่ืนๆ หากยงัไม่สามารถด าเนินการไดห้รือด าเนินการไดบ้างส่วนให้ถือเป็นโอกาสในการ
พฒันา โดยตอ้งเสนอแผนหรือแนวทางท่ีมีก าหนดเวลาแลว้เสร็จชดัเจน

3.  รายงานผลการทดสอบความช านาญกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดถู้กตอ้งทุกตวัอยา่ง หรือหากไม่ถูกตอ้ง 
ตอ้งระบุสาเหตุและก าหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกนัการเกิดซ ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพภายในเวลาท่ีก าหนด



รายการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
ช่ือห้องปฏิบัติการ : ………………………………………………………....…………………………
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ : ………………………………………………………………………………………
ช่ือผู้ตรวจประเมิน : …………………………………………. เบอร์โทร : ………………………...…
e-mail : ………………………………………………………………………………………………..
ช่ือผู้รับการตรวจประเมิน : ………………………………… เบอร์โทร : ……………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………………..
(เป็นผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์)
วนัทีต่รวจประเมิน :………………………………………………………..........……………………
น า้ยาสกดัสารพนัธุกรรมช่ือ : .........………………………………………………… ……………….
เคร่ืองสกดัสารพนัธุกรรมยีห้่อ/รุ่น :………………………………………………………………........
น า้ยาตรวจวเิคราะห์ช่ือ : ……………………………………………..………………………………..
เคร่ือง Real-time PCR ยีห้่อ/รุ่น : …………………………………………………………………….
Target gene : ……………………….............…………………………………………….
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(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องทีเ่ลือก และ/หรือเติมข้อความให้ครบ)

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ

ประเมนิ (6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีดที่
พบจากการ

ตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ

รายการตรวจประเมินด้าน
เทคนิค

การตรวจวิเคราะห์
1. บุคลากร  

1
The 
must

มีรายช่ือบุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้ตรวจ SARS-
CoV-2 เป็นนกัเทคนิค
การแพทย ์/ นกัวทิยาศาสตร์
การแพทย ์และมี
ประสบการณ์ดา้นการตรวจ
อณูชีวโมเลกุล และความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ

>รายช่ือ
>วฒุิการศึกษา
>ประสบการณ์
ดา้นอณูชีว
โมเลกุล (...ปี)
>ประสบการณ์
ดา้นความ
ปลอดภยัทาง
ชีวภาพ

>สุ่มตรวจแฟ้ม
บุคลากร / ให้
ความส าคญักบั
บุคลากรใหม่ / 
สังเกตการ
ปฏิบติังาน / การ
สัมภาษณ์
>กรณีเป็น
นกัวทิยาศาสตร์
ให้ด าเนินการได้
ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของนกั
เทคนิคการแพทย์
หรือ
นกัวทิยาศาสตร์
การแพทย์
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ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ

ประเมนิ (6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ

2
The must

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งผา่นการ
อบรม มีความรู้ 
ความสามารถ ในการตรวจ
วเิคราะห์และความปลอดภยั
ทางชีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานที่ไดรั้บมอบหมาย ใน
หัวขอ้ดงัต่อไปน้ี

บนัทึกการ
ฝึกอบรม On the 
job training หรือ
ใบรับรองการ
อบรม(Certificate) 
/ ผลการประเมิน

>ตรวจสอบ
หลกัฐานการ
ฝึกอบรมและผล
การประเมิน
>สังเกตการ
ปฏิบติังานหรือ
สัมภาษณ์ วา่
ด าเนินการได้
ถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ

2.1 วธีิการบรรจุ และการขนส่ง
ตวัอยา่ง จากทั้งภายในและ
ภายนอกสถานพยาบาล

2.2 การตรวจวเิคราะห์ SARS-
CoV-2 ดว้ยวธีิท่ีใชใ้น
ห้องปฏิบติัการ ตั้งแต่
กระบวนการจดัการวตัถุ
ตวัอยา่ง การเตรียมน ้ ายา การ
ตรวจวเิคราะห์ การแปลผล 
และการรายงานผลตาม
วธีิการขั้นตอนท่ีกระทรวง
สาธารณสุขประกาศก าหนด

2.3 การท า IQC/EQA และการ
แกปั้ญหากรณีผลออกนอก
เกณฑ์

2.4 การจดัการและการป้องกนั
การปนเป้ือนในกระบวนการ
ตรวจวเิคราะห์ (PCR 
contamination)
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2.5 การจดัการความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ 
โดยมีหวัขอ้อยา่งนอ้ย
ต่อไปน้ี
>การจดัเก็บ การสวมใส่
และการถอด PPE  
>การ reuse (หากมี
นโยบาย reuse และ
ห้องปฏิบติัการ
ด าเนินการเอง)
>การเก็บรวบรวม การ
ทิ้งท าลาย PPE/ วสัดุ
วิทยาศาสตร์/ ขยะติด
เช้ือ
>การจดัการกรณี
ภาชนะบรรจุแตกหรือ
ร่ัวและการใช ้
Biological spill kit
>การจดัเก็บตวัอยา่งตาม
หลกั biosecurity มี
ระบบป้องกนัการเขา้ถึง
ตวัอยา่ง จากบุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้ง
>การใชง้าน การ
ตรวจสอบ การ
บ ารุงรักษาเบ้ืองตน้ 
ส าหรับตู ้BSC Class II, 
PCR cabinet และ 
Autoclave ฯลฯ

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ

ประเมนิ (6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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2.สถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม
3

The 
must

Semi-Automated PCR
มีการแยกพื้นท่ีเพื่อป้องกนัการ
เกิดการปนเป้ือน (Cross-
contamination) โดยแยกพื้นท่ี
เป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ก่อนและ
หลงัปฏิกิริยา PCR ดงัน้ี
1. Pre-PCR ตอ้งจดัใหมี้พื้นท่ี
ปฏิบติังานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัน้ี
• หอ้งเตรียมน ้ายา Mastermix
• หอ้งเตรียมตวัอยา่งและสกดั
สารพนัธุกรรม
กรณีมี Pre-PCR 1 หอ้ง ใหแ้ยก
กิจกรรมต่อไปน้ี และตอ้งไม่ท า
ในช่วงเวลาเดียวกนั คือ
1) เตรียมน ้ายา Mastermix ในตู้
PCR cabinet ท่ีมีหลอด UV
2) เตรียมตวัอยา่งและสกดัสาร
พนัธุกรรม ในตู ้BSC Class II
โดยท าความสะอาดพื้นท่ีและ
อุปกรณ์ก่อนและหลงั
ปฏิบติังานทุกคร้ัง ดว้ยน ้ายาท่ี
เหมาะสม เช่น 1% sodium 
hypochlorite ระยะเวลา 30 นาที 
แลว้เช็ดดว้ยน ้าสะอาด, 70%
ethanol ระยะเวลา 10 นาที ตาม
ดว้ยการเปิด UV อยา่งนอ้ย 30
นาที, น ้ายาท าลาย RNA เป็นตน้
2. Post-PCR เป็นพื้นท่ีส าหรับ
วางเคร่ือง real-time PCR 
ส าหรับเพิ่มปริมาณสาร
พนัธุกรรมและวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ
-จดัผงัการไหลของงานเป็น
ทิศทางเดียวจาก Pre-PCR ไป 
Post-PCR
-แยกชุด PPE แยกวสัดุอุปกรณ์

แผนผงั
หอ้งปฏิบติัการ 
PCR, การจดัวาง
เคร่ืองมือ และ
ทิศทางของ
แหล่งก าเนิดลม / 
เสน้ทางการไหล
ของงาน

ตรวจสอบ
>การวางผงั
หอ้งปฏิบติัการ
ตอ้งแยกหอ้ง Pre-
PCR และ Post-
PCR
>การจดัวาง
เคร่ืองมือ / 
เสน้ทางการไหล
ของงาน / วิธี
ปฏิบติัในทุก
ขั้นตอน ตอ้งมัน่ใจ
วา่ไม่ท าใหเ้กิดการ
ปนเป้ือน

กรณีมี Pre-PCR 1
หอ้งตอ้งมีขั้นตอน
วิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน 
และตอ้งแยกเวลา
ในการปฏิบติังาน
แต่ละกิจกรรม ไม่
เตรียมน ้ายา 
Mastermix กบั
เตรียมตวัอยา่งและ
สกดัสาร
พนัธุกรรมใน
ช่วงเวลาเดียวกนั

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐ
าน

ประก
อบ

รายละเอยี
ดทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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4
The must

Fully Automated PCR
สามารถเตรียมตวัอยา่ง
ในตู ้BSC class II และ
ใชเ้คร่ืองอตัโนมติัท่ี
สามารถเตรียมน ้ายา สกดั
สารพนัธุกรรมพร้อมเพ่ิม
ปริมาณและตรวจวดัใน
เคร่ืองเดียว สามารถใช้
บริเวณเดียวกนั (ไม่
จ  าเป็นตอ้งแยกห้อง) 
- ส าหรับเคร่ืองท่ีไม่มี
การ lysis ตวัอยา่ง ก่อน
น าเขา้เคร่ือง ตอ้งใส่ full 
PPE ในการปฏิบติังาน 

เคร่ืองPCR/รุ่น/
หลกัการ/
วิธีการเตรียม
ตวัอยา่ง/
ขั้นตอนการ
ตรวจวิเคราะห์

ตรวจสอบ
>การเตรียม
ตวัอยา่งตอ้งท า
ใน BSC class II
>การสวมใส่ full 
PPE ปฏิบติังาน 
ส าหรับเคร่ืองท่ี
ไม่มีการ lysis 
ตวัอยา่ง ก่อน
น าเขา้เคร่ือง
และในกรณีท่ี
ห้องเตรียม
ตวัอยา่งกบัหอ้ง
วางเคร่ือง PCR
อยูค่นละห้อง 
การน าตวัอยา่ง
มาเขา้เคร่ืองตอ้ง
ใส่ในภาชนะปิด
สนิท
>กรณีท่ีเคร่ืองไม่
มีระบบป้องกนั 
Amplicon ให้
กลบัมาเพ่ิม
ปริมาณไดใ้หม่
ตอ้งแยกห้อง
เตรียมตวัอยา่ง
กบัห้องวาง
เคร่ือง PCR ออก
จากกนั

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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5
The 
must

ก่อนและหลงัปฏิบติังาน
ทุกคร้ังท าความสะอาด
พ้ืนท่ีและอุปกรณ์ดว้ย
น ้ายาท่ีเหมาะสม เช่น 1% 
sodium hypochlorite 
ระยะเวลา 30 นาที แลว้
เช็ดดว้ยน ้าสะอาด, 70%
ethanol ระยะเวลา 10 นาที 
ตามดว้ยการเปิด UV อยา่ง
นอ้ย 30 นาที, น ้ายาท าลาย 
RNA เป็นตน้

เอกสารวิธี
ปฏิบติั

สงัเกตหรือ
สมัภาษณ์ การ
ท าความสะอาด
ถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ

6
The 
must

>การท าความสะอาดพ้ืน
ห้องตอ้งไม่ท  าให้เกิดการ
ฟุ้งกระจาย เช่น ให้ใชม้อ๊บ
ดนัฝุ่ นแทนการใชไ้มก้วาด
>แยกอุปกรณ์ท าความ
สะอาดในแต่ละพ้ืนท่ี
>เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาด
ตอ้งผา่นการอบรมการท า
ความสะอาด
ห้องปฏิบติัการดา้นอณูชีว
โมเลกุล

-เอกสารวิธี
ปฏิบติั
-บนัทึกการ
ฝึกอบรม

ตรวจสอบ
>วิธีปฏิบติั และ
อุปกรณ์ท าความ
สะอาดพ้ืนห้อง
>หลกัฐานการ
อบรม
สงัเกตหรือ
สมัภาษณ์ การ
ท าความสะอาด
พ้ืนห้องถูกตอ้ง
ตามหลกั
วิชาการ

7 ห้องปฏิบติัการตอ้งมีส่วน
ท่ีสามารถมองเห็น
ผูป้ฏิบติังานไดจ้าก
ภายนอก ประตูสามารถ
ปิดล๊อกป้องกนับุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งและมีมาตรการ
ควบคุมผูมี้สิทธิเขา้-ออก

ตรวจประเมิน 
ณ 
ห้องปฏิบติัการ

ตรวจสอบ
บนัทึกการเขา้-
ออกของ
บุคคลภายนอก 
รวมถึงผูต้รวจ
ประเมิน

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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8 ประตูทางเขา้
หอ้งปฏิบติัการมีป้าย
สัญลกัษณ์ “อนัตราย
ทางชีวภาพ” ตาม
ประกาศ พ.ร.บ. เช้ือ
โรคและพิษจากสัตว์

ตรวจ
ประเมิน ณ 
หอ้งปฏิบติั
การ

9 มีโต๊ะและเกา้อ้ีท่ีมัน่คง 
แขง็แรง พ้ืนผวิท าดว้ย
วสัดุท่ีท  าความสะอาด
ง่าย ไม่ดูดซบั
ของเหลว 

ตรวจ
ประเมิน ณ 
หอ้งปฏิบติั
การ

10 มีอ่างลา้งมือท่ีมีก๊อก
เปิด-ปิดท่ีไม่ใชมื้อ
สัมผสัหรือแอลกอฮอล์
เจลภายในบริเวณท่ี
ปฏิบติังานท่ีสามารถ
ใชง้านไดส้ะดวก และ
มีอุปกรณ์หรือชุด
น ้าเกลือส าหรับใชล้า้ง
ตากรณีฉุกเฉิน

ตรวจ
ประเมิน ณ 
หอ้งปฏิบติั
การ

11
The 
must

แต่ละหอ้ง/พื้นท่ีของ 
pre-PCR และ post-
PCR ตอ้งแยกอุปกรณ์
เช่น pipettes, filter 
tips, tube racks, 
vortexes, centrifuges, 
ปากกา, บนัทึกต่างๆ, 
น ้ายา, เส้ือกาวน์ และ
ถุงมือ เป็นตน้

ตรวจ
ประเมิน ณ 
หอ้งปฏิบติั
การ

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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3.เคร่ืองมือ  น า้ยาและวสัดุ
อุปกรณ์

12 เคร่ืองมือไดรั้บการ
บ ารุงรักษา และสอบเทียบ
ตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตก าหนด

บนัทึกการ
บ ารุงรักษา /
การสอบเทียบ

ตรวจสอบบนัทึก
การบ ารุงรักษา / 
การสอบเทียบ / 
การแปลผลการ
สอบเทียบ / การ
แกไ้ขกรณีออก
นอกเกณฑก์าร
ยอมรับ

12.1
The must

เคร่ืองสกดัสารพนัธุกรรม

12.2
The must

เคร่ือง Real-time PCR

12.3
The must

ปิเปต   

12.4 ตูเ้ยน็

12.5 ตูแ้ช่แขง็ -20oC / -70oC

12.6 ตู ้PCR/ Clean cabinet ท่ีมี
หลอด UV

หลอด UV ควรมี
การเช็ดท าความ
สะอาดทุก
สปัดาห์ และตอ้ง
มีบนัทึกการ
ตรวจสอบอายุ
การใชง้าน

12.7 Microcentrifuge

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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12.8
The must

ตูชี้วนิรภยั (Biological Safety Cabinet, BSC)

>มีตู ้BSC class II หรือสูงกวา่ ตรวจประเมิน 
ณ 
หอ้งปฏิบติัการ

>มีคู่มือเคร่ือง / test report จากบริษทัผูผ้ลิต test report

>มีการสอบเทียบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ผลการสอบ
เทียบ

>มีการสอบเทียบครบทั้ง 5 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่
1) Downflow velocity test (การวดัความเร็วลม 
ผา่นพื้นท่ีปฏิบติังาน)
2) Inflow velocity test (การวดัความเร็วลม เขา้
หนา้ตา)
3) HEPA filter leak test (การทดสอบหารอย
ร่ัวของ HEPA filter)
4) Airflow smokes pattern test (Smoke test) 
(การทดสอบรูปแบบการไหลของอากาศ)
5) Site Installation Assessment Test (การ
ประเมินการติดตั้ง)
กรณีเป็นตู ้A1 ทดสอบ Cabinet leak test (การ
หารอยร่ัวของตู)้ เพิ่มเติม

เอกสารการ
ประเมินตู้
ครบถว้น

ตรวจสอบผล
การสอบเทียบ 
และการ
ด าเนินการกรณี
ท่ีผลไม่ผา่น
เกณฑย์อมรับ

>มีการบ ารุงรักษาและตรวจสอบตูต้ามท่ี
บริษทัผูผ้ลิตก าหนด

ตรวจประเมิน 
ณ 
หอ้งปฏิบติัการ

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร์ใน
การบ ารุงรักษา
และความถ่ี
เป็นไปตาม
คู่มือเคร่ือง

>ต าแหน่งท่ีวางตู ้BSC ควรตั้งและวางทิศทางตู้
ใหห่้างจาก ประตู หนา้ต่าง ทางเดิน พดัลม 
เคร่ืองปรับอากาศ หวัจ่ายแอร์ ตูดู้ดควนั และ
แหล่งก าเนิดลมชนิดอ่ืนๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ลม
จากภายนอกไม่รบกวนม่านลมของตู ้BSC

ผงัการวางตู ้
และทิศทางของ
แหล่งก าเนิดลม

>ตรวจสอบ
ต าแหน่งและ
ทิศทางการวาง
ตู ้ตอ้งไม่ถูก
รบกวนจาก
แหล่งก าเนิดลม
>ดา้นบนของตู้
ควรห่างจาก
เพดานอยา่ง
นอ้ย 30 
เซนติเมตร

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับ
การตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัตกิาร

(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยี
ดทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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12.9
The must

เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ (Autoclave)

>ตอ้งอยูใ่นห้องแยกจากห้องตรวจ
วิเคราะห์

ผงัการจดัวาง
เคร่ืองมือ

>มีการตรวจสอบ spore test อยา่งนอ้ย
สปัดาห์ละคร้ัง

บนัทึกการ
ตรวจสอบ 
spore test

>มีการใช ้autoclave tape หรือ sterilizer
indicator อ่ืนๆ ทุกคร้ังท่ีมีการน่ึงฆ่าเช้ือ

บนัทึกการใช้
autoclave 
tape หรือ 
sterilizer 
indicator 
อ่ืนๆ

>ก่อนผกูถุงขยะติดเช้ือควรเติมน ้า
ประมาณ 200 ml เพ่ือให้เกิดไอน ้าในถุง
ขณะน่ึงฆ่าเช้ือ
>มีการบ ารุงรักษาและตรวจสอบตามท่ี
บริษทัผูผ้ลิตก าหนด

บนัทึกการ
บ ารุงรักษา

ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
ในการ
บ ารุงรักษา
และความถ่ี
เป็นไปตาม
คู่มือเคร่ือง

13 ใชชุ้ดตรวจท่ีผา่นการข้ึนทะเบียนจาก 
อย.

Package 
insert

14 น ้าท่ีใชค้วรเป็น Molecular grade หรือ
เทียบเท่า และเป็น DNase/ RNase free

ตรวจประเมิน 
ณ 
ห้องปฏิบติักา
ร

15 เก็บรักษาน ้ายาตามค าแนะน าของ
บริษทัผูผ้ลิต

Package 
insert

สุ่มตรวจการ
เก็บรักษา
น ้ายา

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับ
การตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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16 ควรแบ่งน ้ายาใชง้านให้หมดในแต่
ละคร้ังเพ่ือหลีกเล่ียงการ freeze-
thaws และลดการปนเป้ือนของน ้ายา
หลกั (master stock)

เอกสารวิธีปฏิบติั >สงัเกตการ
ปฏิบติังาน/
สมัภาษณ์
>การ freeze-
thaws ให้
เป็นไปตาม
ค าแนะน า
ของผูผ้ลิต

17 ดูดน ้ายาและตวัอยา่งทั้งหมดโดยใช ้
filter tips

ตรวจประเมิน ณ 
ห้องปฏิบติัการ

18 ตอ้งวาง mastermix บนน ้าแขง็ หรือ 
cold block

ตรวจประเมิน ณ 
ห้องปฏิบติัการ

19 Filter tip และ PCR sample tube ตอ้ง
เป็นชนิด RNase/DNase free

ตรวจประเมิน ณ 
ห้องปฏิบติัการ

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะ
น า

ส าหรับ
การตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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20 มีวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการเกบ็
ตวัอยา่ง การบรรจุ 
(packaging) และการน าส่ง
ตวัอยา่ง ท่ีถูกตอ้งและ
ปลอดภยั

เอกสารวิธีปฏิบติั >ตวัอยา่งบรรจุใน
ภาชนะ 3 ชั้น มี
เคร่ืองหมาย 
biohazard มีการรับ 
และการเปิดภาชนะ
บรรจุตวัอยา่งในตู้
BSC Class II ดว้ย
วิธีการท่ีถูกตอ้ง 
เจา้หนา้ท่ีสวมใส่
PPE ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม (ตามท่ี
กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด)
>กรณีเป็นภาชนะ
บรรจุขนาดเลก็ ให้
เปิดในตู ้BSC
หากเป็นภาชนะ
บรรจุขนาดใหญ่ให้
ท าความสะอาดดา้น
นอกของภาชนะก่อน 
แลว้จึงน า secondary 
container เขา้ไปเปิด
ในตู ้BSC
>กรณีใชก้ล่องโฟม
ซ ้า ตอ้งลดการ
ปนเป้ือนดว้ยน ้ายา
ฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสม 
เช่น เช็ดดว้ย 1% 
Sodium hypochlorite 
แลว้ปิดฝาท้ิงไว้ 30 
นาที และไม่ควรใช้
วิธี spray เพื่อป้องกนั
การฟุ้งกระจาย   

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ

ตรวจประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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5.กระบวนการทดสอบ
21

The must
ใชว้ธีิทดสอบท่ีไดรั้บการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง มีเอกสารแสดง ขั้นตอน 
วธีิการตรวจวเิคราะห์ท่ีชดัเจน 
ครบถว้น 

เอกสารวธีิ
ปฏิบติั

ตรวจสอบ
>เอกสารตอ้งมีการ
อธิบายถึงวธีิการ
ตรวจวเิคราะห์โดย
ละเอียด รวมถึง การ
ควบคุมคุณภาพ 
ขอ้จ ากดัของการ
ตรวจ วธีิการแปล
ผล และการรายงาน
ตามวธีิการขั้นตอน
ท่ีกระทรวง
สาธารณสุขประกาศ
ก าหนด
>การปฏิบติัจริง
สอดคลอ้งกบั
เอกสารวธีิปฏิบติั
>การแปลผล/การ
รายงานผล ให้
อา้งอิง “แนว
ทางการบริหาร
จดัการระบบการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการและ
การรายงานผลโรค
โควดิ-19 ดว้ยระบบ
ห้องปฏิบติัการ
เดียว” ฉบบัท่ีเป็น
ปัจจุบนั 
(DMSc_P05) ดาวน์
โหลดไดจ้าก
เวบ็ไซต์
กรมวทิยาศาสตร์กา
รแพทย ์และตาม
ค าแนะน าของ
บริษทัผูผ้ลิต

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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22
The must

กรณีท่ีใชว้ธีิการตรวจวเิคราะห์ท่ี
พฒันาข้ึนมาใชเ้อง (in-house 
developed) หรือการดดัแปลง/ 
ประยกุตใ์ชชุ้ดน ้ ายาท่ีข้ึนทะเบียน 
ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
(Validation) ประกอบดว้ย
1. Accuracy
2. Precision
3. Analytical sensitivity
4. Analytical specificity to include 
interfering substances
5. Reportable range of test results 
for test system
6. Reference intervals (normal 
values) 

บนัทึกการ
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง (Validation)

ตรวจสอบบนัทึกผล
การตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง (Validation)

23
The must

กรณีใชว้ธีิการตรวจวเิคราะห์ โดย
ชุดน ้ ายาทดสอบท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ 
ควรมีการทวนสอบความถูกตอ้ง 
(Verification) ก่อนการใชง้าน ดงัน้ี
1. Accuracy
2. Precision
3. Reportable range

บนัทึกการทวนสอบ
ความถูกตอ้ง 
(Verification)

ถา้ไม่มีผลการทวน
สอบความถูกตอ้ง 
อาจใชผ้ลการท า IQC
และผลประเมิน PT 
และตรวจสอบวา่ผล 
PT เป็นน ้ ายาท่ีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนั

6.การควบคุมคุณภาพ

24
The must

มีวธีิปฏิบติัในการควบคุมคุณภาพ
ภายใน (IQC) ก าหนดเกณฑ์
ยอมรับ และแนวทางปฏิบติักรณี
ผลออกนอกเกณฑ์

เอกสารวธีิปฏิบติั / 
บนัทึกผล IQC

ตรวจสอบ
>เอกสารวธีิปฏิบติั / 
บนัทึกผล IQC
>บนัทึกการท า 
Corrective action
กรณี IQC out
>การเก็บรักษา 
Control material

25
The must

ส าหรับ Semi-Automated PCR 
ตอ้งท า positive control และ non-
template control ควบคู่ในการ
ทดสอบแต่ละคร้ัง และควรท า 
internal control (Housekeeping 
gene) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
ตวัอยา่ง รวมทั้งควรท า negative 
control เพื่อตรวจสอบการ
ปนเป้ือนในกระบวนการสกดั

เอกสารวธีิปฏิบติั / 
บนัทึกผล IQC

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ

ประเมนิ (6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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26
The must

ส าหรับ Fully automated PCR ตอ้ง
ท า positive control (SARS-CoV-2) 
และ negative control ความถ่ีอยา่ง
นอ้ย Batch ละ 1 คร้ัง หรือตามความ
เหมาะสม 

เอกสารวธีิปฏิบติั / 
บนัทึกผล IQC

ตรวจสอบ
>positive control ตอ้ง
เตรียมจาก SARS-
CoV2 

27
The must

ถา้ผล IQC ออกนอกเกณฑต์อ้งไม่
ออกรายงานผล ให้หาสาเหตุ/ แกไ้ข/
ป้องกนัการเกิดซ ้ าก่อนออกรายงาน
ผล และบนัทึกขอ้มูลในแบบฟอร์ม
ตามเอกสารคุณภาพ

เอกสารวธีิปฏิบติั
กรณีผล IQC ออก
นอกเกณฑ์

28
The must

เขา้ร่วมการทดสอบความช านาญ 
(PT) กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
หากผลการทดสอบออกนอกเกณฑ์
ยอมรับตอ้งหาสาเหตุ/ แกไ้ข/ 
ป้องกนัการเกิดซ ้ า 
กรณีมีการเปล่ียนแปลงน ้ ายาตอ้งแจง้
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยท์ราบ
ก่อนน ามาใชเ้พื่อประเมินผลการ
ทดสอบความช านาญ (PT) กบัน ้ ายา
ชุดใหม่

ผล PT / แบบบนัทึก
การแกไ้ขกรณีออก
นอกเกณฑ์

ตรวจสอบ
>บนัทึกผล PT
>บนัทึกการท า 
Corrective action กรณี 
PT ออกนอกเกณฑ์

7.กระบวนการหลังการทดสอบ

29
The must

ตวัอยา่ง primary specimen และ 
extracted RNAตอ้งเก็บแยกตูเ้ยน็กนั 
และเก็บรักษาตวัอยา่งในถูกตอ้งตาม
อุณหภูมิท่ีก าหนด
-Primary specimen หลงัการทดสอบ
เก็บท่ี 2-8oC ไม่เกิน 5 วนันบัจากวนัท่ี
เก็บตวัอยา่ง ถา้เกิน 5 วนัให้เก็บท่ี -
70oC
-extracted RNA เก็บท่ี-20oC ไม่เกิน 1 
เดือน ถา้นานกวา่นั้นให้เก็บท่ี -70oC
-กรณีเก็บ Primary specimen ท่ีให้ผล
บวกระยะเวลาเกิน 30 วนั ตอ้งขอ
อนุญาตครอบครองเช้ือตาม
พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจาก
สัตว์
-จดัเก็บตวัอยา่งตามหลกั biosecurity มี
ระบบป้องกนัการเขา้ถึงตวัอยา่งจาก
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

ตรวจประเมิน ณ 
ห้องปฏิบติัการ

ตรวจสอบตูเ้ยน็หรือตู้
แช่แขง็ท่ีใชแ้ยกเก็บ
ตวัอยา่ง primary 
specimen, extracted 
RNA และระยะเวลา
การจดัเก็บ 

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ

ประเมนิ (6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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30 บนัทึกการตรวจและผลการตรวจ
ตอ้งเก็บไวเ้พื่อการทวนสอบ

ตรวจประเมิน ณ 
ห้องปฏิบติัการ

31
The must

อุปกรณ์ท่ีใชแ้ลว้หรือขยะติดเช้ือ 
ตอ้งลดการปนเป้ือน 
(Decontaminate) โดยการน่ึงฆ่า
เช้ือ กรณีไม่มีเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือให้
ใชน้ ้ ายาฆ่าเช้ือและระยะเวลาท่ี
เหมาะสม เช่น 1% sodium 
hypochlorite เป็นเวลา 30 นาที 
ก่อนส่งก าจดัตามระบบของ
สถานพยาบาล

เอกสารวธีิปฏิบติั ตรวจสอบ วธีิการลด
การปนเป้ือน 
(Decontaminate) 
เป็นไปตามหลกั
วชิาการ

31.1 บรรจุขยะติดเช้ือในถุงแดง แนบรูป

31.2 ถงัขยะมีฝาปิด เปิดไดโ้ดยไม่ใช้
มือสัมผสั  

แนบรูป

31.3 แยกขยะติดเช้ือออกจากขยะ
ประเภทอ่ืนๆ

แนบรูป

31.4 มีพื้นท่ี บริเวณ หรือห้อง ส าหรับ
รวบรวมและจดัเก็บขยะติดเช้ือ

แนบรูป ที่พกัขยะติดเช้ือตอ้ง
สามารถป้องกนัสตัว์
แมลงเขา้ไปได ้

31.5 มีมาตรการป้องกนับุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งและสัตวเ์ขา้ถึงขยะติด
เช้ือ

แนบรูป ตอ้งปิดดว้ยกุญแจ
หรือปิดดว้ยวธีิอ่ืนท่ี
บุคคลทัว่ไปไม่
สามารถที่จะเขา้ไปได้

31.6 มีวธีิการ/ เส้นทางขนส่งขยะติด
เช้ือ

แนบรูปเส้นทาง
ขนส่งขยะติดเช้ือ

ควรตรวจสอบ
สัญญาการจดัจา้ง 
บริษทัจดัเก็บขยะติด
เช้ือวา่ครอบคลุมการ
ก าจดัขยะติดเช้ือ
หรือไม่ เป็นเอกสาร
จดัจา้งท่ีเป็นปัจจุบนั 
และบริษทัตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข

32
The must

กรณีเป็น PCR product ให้แยกใส่
ถุงแดงและส่งก าจดัโดยการเผา 
ห้ามน่ึงฆ่าเช้ือยกเวน้มีการแยก
ห้องน่ึงฆ่าเช้ือออกจากห้องตรวจ
วเิคราะห์ และควรแยกระบบ
ไหลเวยีนอากาศ 

เอกสารวธีิปฏิบติั ตรวจสอบ
>บนัทึกการก าจดั 
PCR product
>ต าแหน่งวางเคร่ือง 
Autoclave

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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8.การแปลผล/การรายงาน
ผล

33
The 
must

>มีการแปลผลตามไกด์
ไลน์ของประเทศฉบบั
ปัจจุบนั* และค าแนะน า
ของบริษทัผูผ้ลิต
>มีกระบวนการทวนสอบ
ผล โดยระบุช่ือผูต้รวจ
วิเคราะห์ และผูรั้บรอง
รายงานผล และรายงานผล
ตามระบบท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด

*การแปลผล/การรายงาน
ผล ให้อา้งอิง “แนวทางการ
บริหารจดัการระบบการ
ตรวจทางห้องปฏิบติัการ
และการรายงานผลโรคโค
วิด-19 ดว้ยระบบ
ห้องปฏิบติัการเดียว” ฉบบั
ท่ีเป็นปัจจุบนั 
(DMSc_P05) ดาวน์โหลด
ไดจ้ากเวบ็ไซต์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

>Package 
insert

>เอกสารวิธี
ปฏิบติั / ใบ
รายงานผลท่ีมี
การลงนาม

>สุ่มตรวจความ
ถูกตอ้งของการ
แปลผล
>สุ่มตรวจความ
ถูกตอ้งของ
รายงานผล 
เป็นไปตาม
ระบบท่ี
กระทรวง
สาธารณสุข
ก าหนด
>รูปแบบ
รายงานผล ควร
ประกอบดว้ย
1) ช่ือชุดน ้ายา
2) ช่ือยนี
เป้าหมายท่ี
ตรวจ พร้อมค่า
Ct
3) วิธีการแปล
ผลของชุดน ้ายา
4) ผลการตรวจ

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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รายการตรวจประเมินด้าน
ความปลอดภยั

ทางชีวภาพ (เพิม่เติม)

1.    เอกสารวธีิปฏิบัติ   
34 มีคู่มือความปลอดภยัทาง

ชีวภาพ
เอกสารวิธี
ปฏิบติั 

สุ่มตรวจเอกสาร
วิธีปฏิบติัและ
การปฏิบติัจริงวา่
มีความ
สอดคลอ้งกนั 
และถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการ

35 มีเอกสารวิธีการท าลายเช้ือ
และวสัดุติดเช้ือ 

เอกสารวิธี
ปฏิบติั 

36 มีการประเมินความเส่ียงทาง
ชีวภาพ (risk assessment)

เอกสารวิธี
ปฏิบติั / บนัทึก
การประเมิน
ความเส่ียง

ตรวจสอบ
รายการท่ีมีผล
การประเมิน
ความเส่ียงสูงกบั
ประสิทธิภาพ
ของมาตรการ
ป้องกนั

37 มีมาตรการป้องกนัความ
เส่ียงทางชีวภาพ 
(mitigation) 

เอกสารวิธี
ปฏิบติั / บนัทึก
การป้องกนั
ความเส่ียง

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ

ประเมนิ (6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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2. อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคล (PPE) 

38 >ใชเ้ส้ือกาวนก์นัน ้าชนิดปิด
ดา้นหนา้แบบใชแ้ลว้ท้ิง หรือ
ใชเ้ส้ือกาวนผ์า้ปิดทบัดว้ยผา้
กนัเป้ือนพลาสติก
>มีวิธีการจดัการเส้ือกาวน ์
เช่น การจดัเก็บ การท้ิงอยา่ง
เหมะสม
>มีหอ้งเปล่ียนเส้ือกาวน์

แนบรูป

39 มีวิธีจดัการเส้ือกาวนผ์า้ท่ีใช้
ในหอ้งปฏิบติัการอยา่ง
เหมาะสม
>แยกเก็บเส้ือกาวนท่ี์ใชแ้ลว้
กบัเส้ือกาวนท่ี์ยงัไม่ไดใ้ช้
ออกจากกนั
>ท าความสะอาดเส้ือกาวนท่ี์
ใชแ้ลว้ดว้ยวิธีการท่ี
เหมาะสม เช่น แช่ 0.5% 
sodium hypochlorite เป็น
เวลา 30 นาทีก่อนน าไปซกั
ตามปกติภายใน
สถานพยาบาล อยา่งนอ้ย
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง หรือทนัที
เม่ือเกิดการปนเป้ือน

ตรวจประเมิน 
ณ 
หอ้งปฏิบติัการ

40 หนา้กาก N95
>ควรทดสอบ fit test เพ่ือ
เลือกชนิดของหนา้กากท่ี
เหมาะสมกบัใบหนา้อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง และตอ้ง
ทดสอบ fit check ทุกคร้ัง
ก่อนปฏิบติังาน
>มีวิธีปฏิบติัในการ reuse 
(หากมีนโยบาย reuse และ
หอ้งปฏิบติัการด าเนินการ
เอง)

เอกสารวิธี
ปฏิบติั

ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของ
การท า fit test 
และ fit check

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ
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41 ใชถุ้งมือไร้แป้ง หรือถุงมือ 
nitrile

แนบรูป

42 ใชร้องเทา้ปิดดา้นหนา้ (ไม่มีรู
ดา้นบน)

แนบรูป

43 แยกใช ้PPE ในแต่ละหอ้ง เช่น 
เส้ือกาวน ์ถุงมือ รองเทา้ 
แวน่ตา face shield หมวกคลุม
ผม เป็นตน้ 
3.เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ่ืนๆ

44 ชุดจดัการสารชีวภาพร่ัวไหล 
(Biological Spill kit) มีพร้อม
ใชใ้นพื้นท่ีปฏิบติังาน อยา่ง
นอ้ยตอ้งประกอบดว้ย
>วิธีการจดัการ (instruction 
protocol)
>น ้ายาฆ่าเช้ือ 
>วสัดุดูดซบั
>อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล 
(PPE) เช่น ชุดปฏิบติัการ ถุง
มือยาง แวน่ตา หนา้กาก
อนามยั (ถา้เป็นเช้ืออนัตราย
ร้ายแรงใหใ้ช ้Full PPE)
>อุปกรณ์ส าหรับเกบ็วสัดุ
ปนเป้ือนเช้ือโรค เช่น ปากคีบ 
แปรง ชุดโกยผง ถุงแดงใส่
ขยะติดเช้ือ ภาชนะท้ิงเศษวสัดุ
มีคม
>อ่ืนๆ 
(ระบุ).....................................
....................

แนบรูป/เอกสาร
วิธีปฏิบติั

สมัภาษณ์ >
ขั้นตอนปฏิบติั
จริงเม่ือ
สารชีวภาพ
ร่ัวไหล
ตรวจสอบ 
>บนัทึกการอบรม
การใช ้Biological 
Spill kit
>บนัทึกการ
ตรวจสอบความ
พร้อมใชข้อง 
Biological Spill 
kit

ล าดบั
(1)

รายการ
(2)

หลกัฐาน
(3)

ค าแนะน า
ส าหรับการ
ตรวจ
ประเมนิ
(4)

ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร
(5)

ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมนิ 
(6)

ส าหรับห้อง
ปฏิบัติ
การ
(7)

ใช่ ไม่
ใช่

N/A หลกัฐาน
ประกอบ

รายละเอยีด
ทีพ่บจาก
การตรวจ
ประเมนิ

รายละเอยีด
การแก้ไข/
หลกัฐาน
ประกอบ

หมายเหตุ : เอกสารวิธีปฏิบติัต่างๆ ตอ้งมีความถูกตอ้ง มีแหล่งอา้งอิง โดยไม่จ ากดัรูปแบบ 
แต่ทุกคนในห้องปฏิบติัการตอ้งรับทราบตรงกนัว่าใชเ้อกสารฉบบัใดในการปฏิบติังาน และ
ควรจดัท าระบบการควบคุมเอกสารคุณภาพ
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