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การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเป็นการทดสอบที่ส าคญัอยา่งหน่ึง  ผลตรวจจะเป็นแนวทาง
ช่วยในการวินิจฉัยภาวะความผิดปกติ หรือการเกิดโรคได้ รวมไปถึงการพิจารณาทางเลือกในการรักษา 
ติดตามการรักษา ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัจะมีเคร่ืองตรวจอัตโนมติัที่สามารถวิเคราะห์ได้หลากหลาย   แต่การ
ท างานของเคร่ืองจะมีความถูกตอ้ง แม่นย  า และประสิทธิภาพตามศกัยภาพของเคร่ืองหรือไม่หรือเพยีงใดนั้น   
ก็ขึ้นกบัการก ากบั ดูแลโดยบุคลากรในห้องปฏิบตัิการ  บุคลากรที่มีความสามารถจะควบคุมให้การท างาน
ของเคร่ืองตรวจอตัโนมตัิและงานในขั้นตอนต่างๆ ด าเนินไปอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ทกัษะและ
ความสามารถของผูป้ฏิบติังานจึงมีความส าคญัอยา่งมาก ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีสามารถประเมินไดจ้ากการประเมิน
สมรรถนะหรือความสามารถของบุคคลากร (Competency assessment) ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดก้ าหนดให้มี
การประเมินความสามารถและการพฒันาบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในห้องปฏิบตัิการทางการแพทยไ์วใ้นกฎหมาย 
Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA’88, 10-1-09 Edition, section §493.1235)(1) ใ น
ประเทศไทยไดร้ะบุให้มีการประเมินความสามารถของบุคลากรทางหอ้งปฏิบตัิการทางการแพทยไ์วใ้นเอกสาร 
ISO 15189 Medical Laboratories – Requirements for Quality and Competence, Third edition 2012-11-01 ใ น 
ขอ้ที่ 5.1(2)  ส าหรับเกณฑ์ความสามารถที่ตอ้งท าการประเมินบุคลากรภายในห้องปฏิบตัิการที่ควรมีตาม College 
of American Pathologist (CAP) มี 6 หวัขอ้คือ(3,4) 

1. ทกัษะในการปฏิบตัิงาน (technical skill) 
2. การตดัสินใจ (judgment) และตกลงใจทางการวเิคราะห์ (analytical decision making) 
3. องคค์วามรู้ (knowledge base) 
4. ทกัษะในการส่ือสาร (communication) 
5. ศกัยภาพในการสอนและใหอ้บรม (teaching and training) 
6. สามารถใหค้  าแนะน าและบริหารจดัการ (supervision and management) 

วิธีการประเมินความสามารถของบุคลากร 
วธีิการประเมินความสามารถของบุคลากรที่สามารถน ามาใชใ้นการประเมินบุคลากรภายใน

หอ้งปฏิบตัิการมีหลายรูปแบบ(3,5) ไดแ้ก่ 
Knowledge evaluation การประเมินความรู้โดยใชแ้บบทดสอบ เพือ่วดัความรู้และทกัษะของผูป้ฏิบตัิงาน  

แบบทดสอบอาจเป็นการเลือกแบบปรนัย หรือเขียนอธิบายแบบอตันัย โดยจะตอ้งมีการระบุรายการที่จะท าการ
ประเมินและอาจจะใหข้อ้มูลศึกษาล่วงหนา้ เช่น หนงัสือ ขอ้มูล online หรือไม่ใหก้็ได ้  มีการระบุเกณฑแ์ละ
ระดบัคะแนนผ่านที่จะใชใ้นการประเมินใหผู้รั้บการประเมินทราบก่อน  หากผูรั้บการประเมินไม่ผา่นเกณฑท์ี่
ก  าหนด ก็จะยงัไม่สามารถท างานนั้นได ้

Practical examination เป็นการสอบภาคปฏิบตัิตามงานที่ไดรั้บมอบหมายซ่ึงใกลเ้คียงกบัการ
ปฏิบตัิงานจริง เปรียบเทียบผลกบัเกณฑม์าตรฐาน หรือเกณฑผ์า่นที่ไดก้  าหนดไว ้การประเมินอาจใชต้วัอยา่ง
ตรวจที่มีอยูภ่ายในห้องปฏิบติัการหรือตวัอยา่งที่ใชค้วบคุมคุณภาพภายใน หรือตวัอยา่งตรวจที่รับมาจาก 
Proficiency testing 

Direct observation ประเมินโดยการสงัเกตการท างานของผูป้ฏิบตัิงานในสถานกรณ์จริงในเวลา
ปฏิบตัิงาน  ซ่ึงมี check list ส าหรับประเมิน  

Case-based evaluation เป็นการประเมินโดยใชก้รณีศึกษา หรือเหตุการณ์จ าลองที่ใกลเ้คียงกบัชีวติ
การท างานจริง 



 
Problem solving ประเมินโดยการระบุปัญหาหรือความผดิปกติที่เกิดขึ้น เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 
Objective structured clinical examination (OSCEs) ผูรั้บการประเมินจะผา่นการทดสอบจาก

หลายๆ ฐาน (multiple station / scenario) ที่เช่ือมโยงกนั วธีิน้ีมกัจะใชใ้นการประเมินทกัษะทางคลินิก  
Computer delivered assessments ใชป้ระเมินโดยใช ้Computer ผา่นกรณีศึกษาที่รวบรวมขอ้มูลไว้

ใน Computer   
Interview และ Peer assessment การ Interview เป็นการสมัภาษณ์โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูท้  าการ

ประเมิน ส่วน Peer assessment เป็นการประเมินโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
Self Assessment  เป็นการส ารวจตนเอง ประเมินปัญหาและแกไ้ข ปรับปรุงงานใหดี้ขึ้นโดยผูป้ฏิบตัิงาน 
Online testing ประเมินความสามารถผา่นทาง online หรือ websites ซ่ึงอาจจะมีคะแนนสะสม  มี

ใบรับรองการผา่นเกณฑ ์ซ่ึงมกัใชใ้นการศึกษาต่อเน่ือง 
สมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในหอ้งปฏิบตัิการเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยั

หน่ึงที่ส่งผลต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ  วธีิการประเมินที่เหมาะสมจะช่วยใหส้ามารถ
คดักรองบุคลากรที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกบังานที่ปฏิบติั ช่วยแยกระดบัความสามารถของบุคลากรที่แตกต่างกนั 
ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการน าไปวางแผนการจดัการบุคลากร หรือวางแผนการพฒันาบุคลากรในหอ้งปฏิบตัิ ส่งผล
ใหผ้ลวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบตัิการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  เป็นประโยชน์ต่อแพทยแ์ละผูป่้วย 
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