การประเมินความสามารถบุคลากรในห้ องปฏิบัติการ
รศ.ดร. ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการเป็ นการทดสอบที่สาคัญอย่างหนึ่ ง ผลตรวจจะเป็ นแนวทาง
ช่วยในการวินิจฉัยภาวะความผิดปกติ หรื อ การเกิ ดโรคได้ รวมไปถึ งการพิจารณาทางเลื อ กในการรักษา
ติดตามการรักษา ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั จะมีเครื่ องตรวจอัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์ได้หลากหลาย แต่การ
ทางานของเครื่ องจะมีความถูกต้อง แม่นยา และประสิ ทธิภาพตามศักยภาพของเครื่ องหรื อไม่หรื อเพียงใดนั้น
ก็ข้ ึนกับการกากับ ดูแลโดยบุคลากรในห้องปฏิบตั ิการ บุคลากรที่มีความสามารถจะควบคุมให้การทางาน
ของเครื่ องตรวจอัตโนมัติและงานในขั้นตอนต่างๆ ดาเนิ นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทักษะและ
ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานจึงมีความสาคัญอย่างมาก ซึ่ งทักษะเหล่านี้สามารถประเมินได้จากการประเมิน
สมรรถนะหรื อความสามารถของบุคคลากร (Competency assessment) ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้กาหนดให้มี
การประเมินความสามารถและการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ไว้ในกฎหมาย
Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA’88, 10-1-09 Edition, section §493.1235)(1) ใ น
ประเทศไทยได้ระบุให้มีการประเมินความสามารถของบุคลากรทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ไว้ในเอกสาร
ISO 15189 Medical Laboratories – Requirements for Quality and Competence, Third edition 2012-11-01 ใ น
ข้อที่ 5.1(2) สาหรับเกณฑ์ความสามารถที่ตอ้ งทาการประเมินบุคลากรภายในห้องปฏิบตั ิการที่ควรมีตาม College
of American Pathologist (CAP) มี 6 หัวข้อคือ(3,4)
1. ทักษะในการปฏิบตั ิงาน (technical skill)
2. การตัดสินใจ (judgment) และตกลงใจทางการวิเคราะห์ (analytical decision making)
3. องค์ความรู ้ (knowledge base)
4. ทักษะในการสื่อสาร (communication)
5. ศักยภาพในการสอนและให้อบรม (teaching and training)
6. สามารถให้คาแนะนาและบริ หารจัดการ (supervision and management)
วิธีการประเมินความสามารถของบุคลากร
วิธีการประเมินความสามารถของบุคลากรที่สามารถนามาใช้ในการประเมินบุคลากรภายใน
ห้องปฏิบตั ิการมีหลายรู ปแบบ(3,5) ได้แก่
Knowledge evaluation การประเมินความรู ้โดยใช้แบบทดสอบ เพือ่ วัดความรู ้และทักษะของผูป้ ฏิบตั ิงาน
แบบทดสอบอาจเป็ นการเลือกแบบปรนัย หรื อเขียนอธิบายแบบอัตนัย โดยจะต้องมีการระบุรายการที่จะทาการ
ประเมินและอาจจะให้ขอ้ มูลศึกษาล่วงหน้า เช่น หนังสือ ข้อมูล online หรื อไม่ให้ก็ได้ มีการระบุเกณฑ์และ
ระดับคะแนนผ่านที่จะใช้ในการประเมินให้ผรู ้ ับการประเมินทราบก่อน หากผูร้ ับการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์ที่
กาหนด ก็จะยังไม่สามารถทางานนั้นได้
Practical examination เป็ นการสอบภาคปฏิบตั ิตามงานที่ได้รับมอบหมายซึ่ งใกล้เคียงกับการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง เปรี ยบเทียบผลกับเกณฑ์มาตรฐาน หรื อเกณฑ์ผา่ นที่ได้กาหนดไว้ การประเมินอาจใช้ตวั อย่าง
ตรวจที่มีอยูภ่ ายในห้องปฏิบตั ิการหรื อตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายใน หรื อตัวอย่างตรวจที่รับมาจาก
Proficiency testing
Direct observation ประเมินโดยการสังเกตการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานกรณ์จริ งในเวลา
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งมี check list สาหรับประเมิน
Case-based evaluation เป็ นการประเมินโดยใช้กรณี ศึกษา หรื อเหตุการณ์จาลองที่ใกล้เคียงกับชีวติ
การทางานจริ ง

Problem solving ประเมินโดยการระบุปัญหาหรื อความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปั ญหา
Objective structured clinical examination (OSCEs) ผูร้ ับการประเมินจะผ่านการทดสอบจาก
หลายๆ ฐาน (multiple station / scenario) ที่เชื่อมโยงกัน วิธีน้ ีมกั จะใช้ในการประเมินทักษะทางคลินิก
Computer delivered assessments ใช้ประเมินโดยใช้ Computer ผ่านกรณี ศึกษาที่รวบรวมข้อมูลไว้
ใน Computer
Interview และ Peer assessment การ Interview เป็ นการสัมภาษณ์โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูท้ าการ
ประเมิน ส่วน Peer assessment เป็ นการประเมินโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
Self Assessment เป็ นการสารวจตนเอง ประเมินปั ญหาและแก้ไข ปรับปรุ งงานให้ดีข้ นึ โดยผูป้ ฏิบตั ิงาน
Online testing ประเมินความสามารถผ่านทาง online หรื อ websites ซึ่งอาจจะมีคะแนนสะสม มี
ใบรับรองการผ่านเกณฑ์ ซึ่งมักใช้ในการศึกษาต่อเนื่อง
สมรรถนะหรื อความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในห้องปฏิบตั ิการเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ วิธีการประเมินที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถ
คัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ ช่วยแยกระดับความสามารถของบุคลากรที่แตกต่างกัน
ซึ่งจะเป็ นข้อมูลในการนาไปวางแผนการจัดการบุคลากร หรื อวางแผนการพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบตั ิ ส่งผล
ให้ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เป็ นประโยชน์ต่อแพทย์และผูป้ ่ วย
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