
 

โครงการประเมินคณุภาพการวิเคราะหโ์ดยองคก์รภายนอก (ประเทศไทย) ThEQAS (ไทยควาส) 

Thai External Quality Assurance Scheme (ThEQAS) โดย สมาคมชีวเคมีคลินิกประเทศไทย 

ผ ูร้บัผิดชอบ ดร.สมศกัด์ิ ฟองสภุา (081-267-8298) 

-256ท่ี 1/2563 
 

15 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมโปรแกรมประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์กบั ThEQAS (ไทยควาส) 

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล  
เอกสารแนบ 1. โปรแกรมประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ปัสสาวะดว้ยแถบทดสอบ 

2. ใบสมคัรเขา้ร่วมโปรแกรม 

   เน่ืองดว้ย โครงการประกนัคุณภาพการวิเคราะห์โดยองคก์รภายนอก (ประเทศไทย) หรือ ThEQAS (ไทยควาส) โดย
สมาคมชีวเคมีคลินิกประเทศไทย มีความประสงคใ์นการร่วมพฒันาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการเทคนิค
การแพทยเ์พื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งในการทดสอบและรายงานผลอนัส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ในดา้นการวิเคราะห์สารชีวเคมีต่างๆ จากการตรวจหาดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์อตัโนมติั 
               เพื่อให้คุณภาพการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการหน่วยงานของท่านมีความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ จึงขอเรียนเชิญ
สมคัรเขา้ร่วมโปรแกรมประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ในปี พ.ศ.2563-2564 ดงัเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกนัดว้ยน้ี 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสนบัสนุนการเขา้ร่วมโครงการประกนัคุณภาพฯ ดว้ย จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

          (ดร.ทนพ.สมศกัด์ิ  ฟองสุภา) 
ผูอ้าํนวยการโครงการประกนัคุณภาพการวิเคราะห์ 

โดยองคก์รภายนอก (ประเทศไทย) 
 
 
 
สาํเนาเรียน หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ 
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โปรแกรมประเมินคุณภาพการวเิคราะห์ปัสสาวะด้วยแถบทดสอบ 
The External Quality Assurance Scheme in Ur ine Chemical Str ip 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
ความสําคญั 
 การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะดว้ยแถบทดสอบเป็นการทดสอบท่ีมีความสําคญัในการตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งช้ีท่ีไม่
ควรมีในภาวะปกติ (not normally present) หรือระดบัของสารบ่งช้ีท่ีผิดปกติ ช่วยในการคดักรองแยกภาวะความผิดปกติ ช่วย
ในการวินิจฉยั และการติดตามการดาํเนินโรค หรือการตอบสนองต่อการรักษา ในเร่ืองของความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ  เช่น ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนท่ีไต (Kidney disorders) หรือ การติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract 
infections) เป็นตน้  

การบริการในโปรแกรม 
1. สารประเมินคุณภาพการวเิคราะห์ (Nature and purpose of the test) 

Ur ine Chemical Str ip เป็นสารตวัอยา่งท่ีเตรียมจากปัสสาวะมนุษย ์(Human Urine) ท่ีมีมาตรฐานการผลิตระดบัสากล EN 
ISO 13485:2016, และไดรั้บการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภณัฑมี์คุณลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนัตามหลกัการ
ทางสถิติ เป็น Liquid ready to use, ท่ีสมาชิกไม่ทราบความเขม้ขน้ สามารถใช้ประเมินคุณภาพการทดสอบไดทุ้กรายการ
ทดสอบท่ีมีในปัจจุบนัโดยค่าท่ีวิเคราะห์ไดส้ามารถอ่านไดด้ว้ยเคร่ืองอ่านอตัโนมติัและดว้ยตาเปล่า 

รายการทดสอบประกอบด้วยการทดสอบพ้ืนฐาน Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Specific Gravity, 
Blood (Haemoglobin), Ketones, Bilirubin, Urobilinogen, Glucose และการทดสอบพิเศษ Microalbumin, Urine Creatinine, 
Beta-hCG 
 
2. วงรอบการประเมิน (Evaluation cycle) 

a. การประเมินจาํนวน 4 รอบ/ปี 

รายการ / Analyte 
Urine Chemical Strip 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  รอบท่ี 4 
การรับสมคัรและส้ินสุดการสมคัร รับสมัครส้ินสุด 30 กนัยายน 2563 
ส่งตวัอย่างถึงหน่วยงาน 
(Cold chain logistic) 
วิเคราะห์รอบละ 2 ตวัอย่าง  
ตามสญัลกัษณ์ 

15 ตุลาคม 2563 15  มกราคม 2564 15 เมษายน 2564 15 กรกฎาคม 2564 

วนัส้ินสุดการส่งผล     31 ตุลาคม 2563 31  มกราคม 2564 30  เมษายน 2564 31 กรกฎาคม 2564 
วนัรายงานผลการประเมิน 30 พฤศจิกายน 2563 28 กมุภาพนัธ์ 2564 31 พฤษภาคม 2564 31 สิงหาคม 2564 
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3. บรรจุภัณฑ์ การจัดส่งสารประเมินคุณภาพ(Logistics, Delivery schedules, and shipping information) 

a. บรรจุภณัฑภ์ายในประกอบดว้ย 
 สารประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เป็นสารนํ้ าพร้อมใช้ (Liquid ready to use) ความเขม้ขน้ 2 

ระดบัในแต่ละรอบการประเมิน 
 เอกสารแนะนาํการเตรียมสารประเมินคุณภาพ ก่อนการวิเคราะห์ และวนัหมดเขตส่งผลเพื่อประเมิน 

b. ขนส่งบรรจุภณัฑด์ว้ยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของสารประเมินคุณภาพ (Cold chain logistic) 
4. การส่งผลวเิคราะห์ การวเิคราะห์ผลและการรายงานผล(Data input, analysis, and repor ting requirements) 

a. การส่งผลวิเคราะห์ สมาชิกสามารถส่งผลผา่นระบบออนไลน์ โดยรหสัเขา้ระบบเฉพาะสมาชิกท่ีท่านไดรั้บ
โดยระบุขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีปรากฏในระบบ 

b. การวิเคราะห์ผล โปรแกรมจะดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง และประเมินคุณภาพผลการวิเคราะห์ทุก
รายการท่ีสมาชิกบนัทึกเขา้ระบบตามรอบประเมินท่ีกาํหนดไวด้ว้ยโปรแกรมทางสถิติตามขอ้กาํหนดตาม
มาตรฐานสากล และสรุปผลการประเมินใหก้บัสมาชิก 

c. การรายงานผล ผลการประเมินคุณภาพการวิเคราะห์จะปรากฏในระบบออนไลน์ สมาชิกสามารถเรียนรู้ 
และจดัพิมพเ์ป็นขอ้มูลแสดงของหน่วยงานได ้และข้อมูลและผลการทดสอบของสมาชิกจะถูกเก็บเป็น
ความลับจะเปิดเผยได้หลังจากการแสดงเจตนายนิยอมการให้ข้อมูลจากสมาชิกเท่าน้ัน 

5. ค่าบริการประเมินคุณภาพการวเิคราะห์ (Pr ice) 
ราคา 6,000 บาท ต่อรอบปีประเมิน 

 

 

 



 

โครงการประเมินคณุภาพการวิเคราะหโ์ดยองคก์รภายนอก (ประเทศไทย) ThEQAS (ไทยควาส) 

Thai External Quality Assurance Scheme (ThEQAS) โดย สมาคมชีวเคมีคลินิกประเทศไทย 

ผ ูร้บัผิดชอบ ดร.สมศกัด์ิ ฟองสภุา (081-267-8298) 

ใบสมัคร/ Application form 
เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการวเิคราะห์โดยองค์กรภายนอก (ประเทศไทย) 

Apply for  par ticipate in THAILAND EXTERNAL QUALITY ASSURANCE SCHEME: ThEQAS 

องค์กร/Organization  
ท่ีอยู่/ Address  
 
 
ช่ือผู้รับผดิชอบ/ Name of contact person : 
การติดต่อ/ Route of contact 
โทรศพัท/์Tel. โทรสาร/Fax 
E-mail มือถือ/Mobile. 
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดทําเคร่ืองหมาย   X        Please   X    in box of scheme that need to par ticipation 

เลือก โปรแกรมประเมิน/ Scheme Program ระยะเวลา/ Per iod ราคา/ Pr ice 
 คุณภาพการวเิคราะห์ปัสสาวะด้วยแถบทดสอบ 

Ur ine Chemical Str ip พ.ศ.2563-2564 
4 คร้ัง/ ปี 

Quar ter ly 
6,000 บาท 
6,000 THB 

ช่องทางการชําระเงิน/ Term of payment 
ช่ือบัญชีสมาคมชีวเคมีคลินิกประเทศไทยเลขท่ีบัญชี 016-2-51072-1 
ธนาคาร/ประเภทธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ 
หลงัการชาํระเงินแลว้กรุณาส่งใบ payment มาท่ี e-mail:thaieqas@gmail.com 
รายละเอียดการออกใบเสร็จ          ในนามหน่วยงาน (ด้านบน) 

ในนามผู้สนับสนุนต่อไปนี ้(โปรดระบุ) 
................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................................

.... 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี  

ดร.ทนพ.สมศกัด์ิ ฟองสุภา 081-267-8298 / Admin ThEQAS ……………………………………………. 
 
หมดเขตรับสมคัรและชาํระเงิน    30 กนัยายน 2563 
 

ลายมือช่ือผูส้มคัร 
     

(.........................................................) 
             วนัท่ี............................................... 
 
                            

รหัสสมาชกิ: 


