ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตาแหน่ ง นักเทคนิคการแพทย์ ชานาญการ (ด้ านบริการทางวิชาการ)
เรื่องทีเ่ สนอให้ ประเมิน
1 ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา
เรื่อง การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่ า High sensitivity C-reactive protein (hsCRP)
ด้ วยเครื่อง Automate Modular P800 และ เครื่อง Automate Integra 400
2. ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มปี ระสิ ทธิภาพมากขึน้
เรื่อง การนา Sigma metric มาใช้ ในการควบคุมคุณภาพภายในทางห้ องเคมี
คลินิกในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เสนอโดย
นางสาวอารยา จินตวิวฒ
ั น์
ตาแหน่ งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
(ตาแหน่ งเลขที่ รพจ. 779)
กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานชันสู ตรโรคกลาง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์
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ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่อผลงาน การเปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดค่า High sensitivity C-reactive protein (hsCRP) ด้วย
เครื่ อง Automate Modular P800 และ เครื่ อง Automate Integra 400
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ เมษายน 2556 – กรกฎาคม 2556
3. ความรู้ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
ปั จจุบนั พบอุบตั ิการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary Vascular Disease) ทัว่ โลก
ประมาณ 59 ล้านคน โดยมีอตั ราการเสี ยชีวติ สู งถึง 7-8 ล้านคน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรไทยมี
ปั จจัยเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นเป็ นลาดับ และในงานวิจยั ต่างประเทศ เช่น JNC 7
(The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Pressure) ได้กาหนดปั จจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่
ความดันโลหิ ตสู ง การสู บบุหรี่ โรคอ้วน ขาดการออกกาลังกาย ไขมันในเลือดสู ง และโรคเบาหวาน ส่ วน
ในการศึกษาอื่น ๆ เช่น Inter heart study พบว่า มีปัจจัยอื่นร่ วมด้วย เช่น พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการ
บริ โภค ไม่รับประทานผักและผลไม้ ดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะเครี ยด ภาวะ Inflammation และพันธุกรรม
เป็ นต้น
กระบวนการอักเสบเป็ นส่ วนสาคัญของการเกิดเส้นเลือดแข็งตัว รวมทั้งการแตกของคราบไขมัน
ในรายที่เกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ซึ่งจะมี inflammatory biomarkers ที่สาคัญในการก่อให้เกิด
cardiovascular disease ได้แก่ Adhesion molecules, cytokine marker ในกลุ่ม acute phase reactants เช่น
Fibrinogen, SAA (serum amyloid A protein) และ C-reactive protein (CRP) ซึ่งCRP เป็ น marker ที่นิยม
นามาตรวจมากที่สุด จึงได้มีการศึกษาหาสารชี้บ่งการอักเสบ CRP ในผูป้ ่ วยโรคเส้นเลือดหัวใจและในคน
ปกติที่อาจมีภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) โดยพบว่า CRP เป็ นสารที่สร้างจากตับ และเป็ น
สารที่ตอบสนองต่อภาวะ inflammation ถือเป็ น product acute phase reactance ของการเกิด Acute
myocardial infarction และ cardiovascular disease โครงสร้างของ CRP ประกอบด้วย 5 carbohydrate-free
subunits มีมวลโมเลกุล 21,000 ดาลตัน ใน severe inflammation ระดับ CRP สามารถเพิ่มสู งขึ้นถึง 10,000
เท่า และเพิ่มสู งขึ้นภายใน 6-10 ชัว่ โมง หลังจากเกิด Inflammation โดยจะขึ้นสู งสุ ดใน 24-72 ชัว่ โมง และ
ลดลงสู่ ระดับปกติใน 1-2 สัปดาห์
วิธีเดิมที่ใช้กนั ทัว่ ไปในห้องปฏิบตั ิการ จะวัดค่า serum CRP ได้ในช่วง 10-1000 mg/L แต่ใน
ปัจจุบนั มีการพัฒนาการวัด CRP แบบความไวสู ง หรื อที่เรี ยกว่า hs-CRP (high sensitivity CRP) ซึ่ง
สามารถวัดค่า CRP ได้ต่าถึง 0.3 mg/L ซึ่ งมีประโยชน์ในการนามาใช้ประเมินความเสี่ ยงของการเกิดโรค
เส้นเลือดหัวใจตีบดังนี้
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hsCRP < 1 mg/L

ถือว่ามีความเสี่ ยงต่า

hsCRP 1-3 mg/L

ถือว่ามีความเสี่ ยงปานกลาง

hsCRP > 3 mg/L

ถือว่ามีความเสี่ ยงสู ง

ถ้า hsCRP > 10 mg/L ควรหาตาแหน่งที่มีการติดเชื้อ หรื ออักเสบ หรื อสงสัยว่ามี acute
coronary syndrome
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1.1 ตรวจสอบความแม่นยาของเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัตModular
ิ
P800
4.1.2 ควบคุมคุณภาพก่อนการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
4.1.3 เตรี ยมสิ่ งส่ งตรวจผูป้ ่ วยเพื่อส่ งไปวิเคราะห์กบั เครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ
Integra 400
4.1.4 เก็บรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ hsCRP ด้วยเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400
ที่ได้จากการส่ งตรวจ กับบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ ป จากัด หรื อ Prolab
4.1.5 ตรวจวิเคราะห์ hsCRP ด้วยเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 โดยเลือกตัวอย่าง
ที่มีระดับปริ มาณของ hsCRP อยูร่ ะหว่าง 0.05-327.83 mg/L (ที่ได้จากผลการตรวจวิเคราะห์จากเครื่ อง
วิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400) เก็บรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์
4.1.6 นาผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้จากเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 ไป
เปรี ยบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้จากเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400 โดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์
4.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์ (ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศเยอรมนี)
4.2.1 เครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800
4.2.2 น้ ายาตรวจวิเคราะห์ hsCRP สาหรับเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800
4.2.3 สารมาตรฐาน (Standard Material) Calibrator (CF P) สาหรับเครื่ องตรวจวิเคราะห์
อัตโนมัติ Modular P800
4.2.4 สารควบคุมคุณภาพ (Quality control) ประกอบด้วย CRPTN และ Precicontrol Multi1
สาหรับเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800
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5. ผูร้ ่ วมดาเนินการ
“ไม่มี”
6. ส่ วนของงานที่ผเู ้ สนอเป็ นผูป้ ฎิบตั ิ
การตรวจวิเคราะห์หาระดับ hsCRP ที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์น้ นั
เดิมได้ผลมาจากเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400 ที่ได้ผลจากการส่ งตรวจนอกสถานที่ Prolab ซึ่ง
ทางห้องปฏิบตั ิการจะส่ งสิ่ งส่ งตรวจให้ทาง Prolab ทาการวิเคราะห์ ซึ่งต้องใช้เวลา 3 วัน นับจากวันส่ งสิ่ ง
ส่ งตรวจผลจึงจะส่ งกลับมายังห้องปฏิบตั ิการทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับผลตรวจที่ล่าช้า
จากข้อมูลข้างต้นที่ได้กล่าวมาและจากสถิติปริ มาณผูป้ ่ วยที่ส่งตรวจ hsCRP เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทาให้
ทางห้องปฏิบตั ิการมีแนวคิดที่จะเปิ ดการทดสอบ hsCRP ขึ้นมาเพื่อเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่ผปู ้ ่ วยและ
เพื่อให้แพทย์ได้นาผลการตรวจไปรักษาผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที โดยพบว่า เครื่ อง วิเคราะห์อตั โนมัติ Modular
P800 มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากสามารถออกผลการตรวจที่ถูกต้องและ
รวดเร็ ว
ผูเ้ สนอเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งหมด ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการมีดงั นี้
1. ตรวจสอบความแม่นยาของเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 จากสารควบคุม
คุณภาพ 2 ระดับ คือ ความเข้มข้นระดับต่า (CRPTN) และความเข้มข้นระดับสู ง (Precicontrol
Multi1) โดยการทา within-run และ between-run
2. การควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์ค่า hsCRP CRPTN และ hsCRP Precicontrol Multi1 เมื่อเริ่ ม
ปฏิบตั ิงานทุกวันก่อนทาการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างตรวจ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในความ
พร้อมของเครื่ องตรวจวิเคราะห์และประสิ ทธิ ภาพของน้ ายาว่า จะให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่
ถูกต้อง และเชื่อถือได้
3. นาสิ่ งส่ งตรวจจากผูป้ ่ วยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน โดยส่ วนที่หนึ่งนาส่ งตรวจวิเคราะห์ที่ Prolab
และส่ วนที่สองนามาเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 OC เพื่อเตรี ยมเลือกมาตรวจวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง
วิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800
4. เก็บรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ hsCRP ด้วยเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400 ที่ได้จาก
Prolab
5. นาซี รั่มหรื อพลาสม่า (Serum or Plasma) ของผูป้ ่ วยมาทาการตรวจวิเคราะห์ โดยเลือก
ตัวอย่างที่มีระดับปริ มาณของ hsCRP อยูร่ ะหว่าง 0.05-327.83 mg/L จานวน 60 ตัวอย่างที่ได้
จากเครื่ องตรวจวิเคราะห์ Integra 400 นาเข้าเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 ซึ่ง
เป็ นเครื่ องตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ในปัจจุบนั เพื่อตรวจวิเคราะห์หาระดับ hsCRP เก็บรวบรวมผล
การตรวจวิเคราะห์
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6. เปรี ยบเทียบค่า hsCRP ที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ย เครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular
P800 กับค่า hsCRP ที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ย เครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400 ว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่ โดยใช้สถิติ linear regression equation และ pair
t-test
6.1 สรุ ปและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบแสดงให้เห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ hsCRP ด้วยเครื่ องวิเคราะห์
อัตโนมัติ Integra 400 และเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) และค่าที่ได้มีความสัมพันธ์กนั ดี การศึกษาความแม่นยาของเครื่ อง
วิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 โดยการทา within run และ between run พบว่า มีความแม่นยาอยูใ่ น
เกณฑ์ยอมรับได้คือ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรปรวน (%CV) ไม่เกิน 5%
การเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ hsCRP ด้วยเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800
และเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra400 พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ดีตามรู ปที่ 1 โดยการทดสอบ
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient, r) เท่ากับ 0.997 มีค่าความชันเท่ากับ 1.047 และค่า yintercept เท่ากับ 0.311 ดังสมการถดถอย (Linear regression equation) y = 1.047x+0.311 และการทดสอบ
โดยใช้สถิติ pair t- test ปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05)
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รู ปที่ 1. แสดงความสัมพันธ์ของค่า hsCRP ที่ได้จากเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400 และ
เครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัตModular
ิ
P800
จากการศึกษาความแม่นยาของเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ
Modular P800 จากสารควบคุม
คุณภาพ 2 ระดับ คือ ความเข้มข้นระดับต่า (CRPTN) และความเข้มข้นระดับสู ง (Precicontrol Multi1) โดย
การทา within run และ between run พบว่า มีความแม่นยาอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้คือ มีค่าสัมประสิ ทธ์ความ
แปรปรวน (%CV) อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือไม่เกิน 5% ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. แสดงค่าสัมประสิ ทธ์ความแปรปรวนของเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัModular
ติ
P800
Modular P800
within-run
Mean
SD
%CV

CRPTN
3.37
0.02
0.62

PCCC1
9.91
0.07
0.70

between-run
CRPTN
PCCC1
3.34
9.88
0.02
0.07
0.69
0.72
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7. ผลสาเร็ จของงาน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ High sensitivity C-reactive protein
(hsCRP) ด้วยเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400 หลักการ Immunoturbidimetric assay ของบริ ษทั
โปรแล็ป จากัด กับเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 หลักการ Immunoturbidimetric assay ของ
กลุ่มงานชันสู ตรโรคกลาง โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
pair t-test (p > 0.05) และค่าที่ได้มีความสัมพันธ์กนั ดี โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Coefficient of
correlation, r) เท่ากับ 0.997 และจากการศึกษาความแม่นยาของเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800
โดยการทา within run และ between run ด้วยสารควบคุมคุณภาพ 2 ระดับ พบว่า มีความแม่นยาอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ดี คือ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรปรวน (%CV) ไม่เกิน 5% จากผลการเปรี ยบเทียบช่วยทาให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่าค่า hsCRP ที่ได้จากเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400 และ เครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular
P800 ไม่แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาคือ การเปิ ดให้บริ การตรวจ
hsCRP ที่กลุ่มงานชันสู ตรโรคกลาง
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์สามารถช่วยลดเวลาการรอผลของผูป้ ่ วยโดยแพทย์สามารถนาค่hsCRP
า
ที่
ตรวจวิเคราะห์จากเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 ของทางกลุ่มงานชันสู ตรโรคกลางที่ทราบผล
ภายใน 1 วันโดยจากเดิมจะทราบผลประมาณ 3 วัน(บริ ษทั โปรแล็ป จากัด) ไปใช้ในการประเมินโรคหัวใจ
ในเด็ก ภาวะอักเสบ ภาวะอักเสบในผูป้ ่ วยโรคกระดูก โดยมีอตั ราค่าใช้จ่ายในการตรวจลดลงร้อยละ 50 %
และสามารถลดขั้นตอนและปริ มาณงานของเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการในการเตรี ยมสิ่ งส่ งตรวจเพื่อส่ งตรวจ
กับ บริ ษทั โปรแล็ป จากัด อีกทั้ง เครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 ยังใช้งานง่ายไม่ยงุ่ ยาก จึงเหมาะที่
ห้องปฏิบตั ิการโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์จะนามาใช้
8. การนาไปใช้ประโยชน์
การศึกษาคุณสมบัติของเครื่ องเปรี ยบเทียบกันระหว่างเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ
Modular P800
ซึ่ งเป็ นเครื่ องตรวจวิเคราะห์ที่ใช้อยูใ่ นกลุ่มงานชันสู ตรโรคกลาง โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์กบั
เครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400 ในแง่ของหลักการ ทั้งสองเครื่ องใช้หลักการเดียวกันในการตรวจ
วิเคราะห์ hsCRP คือใช้หลักการ Immunoturbidity อีกทั้งเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 และเครื่ อง
วิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400 เป็ นเครื่ องจากบริ ษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ จึงทาให้แพทย์ติดตาม
ผลการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและจากผลการเปรี ยบเทียบดังกล่าวช่วยทาให้เกิดความมัน่ ใจว่าค่า hsCRP ที่ได้
จากเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 และเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Integra 400 ไม่แตกต่างกัน อีกทั้ง
เครื่ องอัตโนมัติ Modular P800 ยังใช้งานง่ายไม่ยงุ่ ยาก และใช้เวลาในการตรวจน้อย จึงเหมาะที่
ห้องปฏิบตั ิการ กลุ่มงานชันสู ตรโรคกลาง โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ จะนามาใช้เพื่อผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่เร็ วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยของผูป้ ่ วย สร้างความพึงพอใจแก่ผมู ้ าใช้บริ การของ
โรงพยาบาล
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9. ความยุง่ ยาก ปั ญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
เนื่องจาก linearity ของน้ ายา hsCRP ที่ใช้กบั เครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 มีค่าอยู่
ในช่วง 0-20 mg/L ทาให้ในการวิเคราะห์ผปู ้ ่ วยที่มีภาวะอักเสบของกล้ามเนื้อหรื อมีภาวะติดเชื้อซึ่ งทาให้มี
ระดับของ hsCRP สู งเกิน linearity ที่เครื่ องสามารถหาได้น้ นั จึงต้องมีการเจือจางสิ่ งส่ งตรวจให้มีความ
เข้มข้นที่นอ้ ยลง ทาให้บางครั้งเกิดความยุง่ ยากในการที่ตอ้ งเจือจางสิ่ งส่ งตรวจที่มากกว่า 1 ครั้งจึงทาให้
สิ้ นเปลืองน้ ายา
10. ข้อเสนอแนะ
ในการตรวจวิเคราะห์ hsCRP ด้วยเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ Modular P800 มีขอ้ ควรระวังดังต่อไปนี้
1. ตัวอย่างตรวจที่จะนามาวิเคราะห์ตอ้ งมีการปั่ นแยกส่ วนซี รั่มหรื อพลาสม่าออกจากเลือดครบ
ส่ วนและไม่มีส่วนของไฟบริ นที่อาจทาให้ sample probe ดูดก้อนไฟบริ นแล้วทาให้ sample
probe เกิดการอุดตันได้
2. ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีภาวะอักเสบ ค่าของ hsCRP ที่ออกมาอาจจะสู งเกิน linearity ควรระมัดระวัง
ในการออกผล
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ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ

วันที่

ลงชื่อ…………………………………….
(นางสาวอารยา จินตวิวฒั น์ )
ผูข้ อรับการประเมิน
……………………………………...

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมชัย เจิดเสริ มอนันต์)
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ด้านบริ การทางวิชาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานชันสู ตรโรคกลาง
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
วันที่…………………………………….

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมชาย จึงมีโชค)
ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์

วันที่…………………………………….
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวอารยา จินตวิวฒ
ั น์
เพือ่ ประกอบการแต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ(ด้านบริ การทางวิชาการ)
(ตาแหน่งเลขที่ รพจ.779) สังกัดโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ สานักการแพทย์
การนา Sigma metric มาใช้ในการควบคุมคุณภาพภายในทางห้องเคมีคลินิกในโรงพยาบาล
เจริ ญกรุ งประชารักษ์
หลักการและเหตุผล

เรื่อง

การตรวจวิเคราะห์ หาปริ มาณสารในเลือด เป็ นการตรวจทางเคมีคลินิก ที่มีประโยชน์สาหรับช่วย
แพทย์ในการวินิจฉัย โรค ติดตามการรักษา และพยากรณ์โรค ผลการตรวจวิเคราะห์ ทางเคมีคลินิก ที่
ถูกต้อง แม่นยา และมีความน่าเชื่อถือต้องอาศัยการควบคุมคุณภาพที่ดี
ด้วยความสาคัญของการควบคุมคุณภาพภายในผูป้ ฏิบตั ิงานควรมีความรู้ความเข้าใจใน
คุณลักษณะของการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละการตรวจวิเคราะห์เพื่อที่จะสามารถเลือกตัวควบคุมคุณภาพที่
เหมาะสม ซึ่ งในอดีตที่ผา่ นมาห้องปฏิบตั ิการใช้ระบบกฎเดียว ( Single rule) คือเมื่อวิเคราะห์สารควบคุม
คุณภาพแล้วตกอยูใ่ นช่วงที่ยอมรับได้ (+2SD) จึงจะทาการตรวจวิเคราะห์ผปู ้ ่ วย แต่ก็มีขอ้ เสี ยคือ มีผล
เตือนลวงสู ง (false rejection) ทาให้ตอ้ งเสี ยเวลาในการทาการควบคุมคุณภาพซ้ า ทาให้สิ้นเปลืองเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ต่อมามีการปรับปรุ งระบบการควบคุมคุณภาพโดย Dr. James O Westgard และคณะ ได้นา
แนวคิดเรื่ อง Sigma metric มาผสานเข้ากับการใช้กฎหลายกฎ ( Multi-rule)ในการควบคุมคุณภาพการ
วิเคราะห์ เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบตั ิการ และห้องปฏิบตั ิการแต่ละแห่ง ก็จะสามารถเลือก
กฎที่เหมาะสม กับ แต่ละรายการตรวจที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดของ
รายงานผลการวิเคราะห์ กฎหรื อวิธีการที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพควรเป็ นกฎที่ช่วยให้ผลการวิเคราะห์มี
ความถูกต้องมากที่สุด เป็ นกฎที่ช่วยค้นหาความผิดพลาดได้ดีและ มีผลเตือนลวงต่าที่สุด ( Probability of
false rejection) จากแนวคิดในการควบคุมคุณภาพที่เปิ ดกว้าง ทาให้หอ้ งปฏิบตั ิการสามารถเลือกใช้กฎให้
เหมาะสมกับทุกรายการ
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อให้ผลการตรวจทางเคมีคลินิกมีความถูกต้อง
2. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทา Internal Quality Control (IQC)
3. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการตรวจจับข้อผิดพลาด (error) และลดผลเตือนลวง (false
rejection) ของสารควบคุมคุณภาพ
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4. เพื่อให้ผมู ้ ารับบริ การมีความมัน่ ใจในผลการวิเคราะห์
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
เพื่อบริ การตรวจวิเคราะห์ปริ มาณสารในเลือดทางเคมีคลินิก
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ว่าอยูใ่ นระดับใด โดยใช้ค่า Sigma metric เป็ นตัวตรวจจับ ซึ่ งจะดาเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.
กาหนดค่า Allowable Total Error ( TEa ) จาก CLIA proficiency testing criteria
2.
เก็บข้อมูล %CV จากการทา IQC โดยใช้สารควบคุมคุณภาพ PCCC1 และ PCCC2
โดยเลือกจานวน N มากกว่า 20 จากสู ตร
%CV = SD x 100
Mean
3.
เก็บรวบรวมผลการประเมิน External Quality Control (EQC) ของ RIQAS นาผลการ
ประเมินที่ได้ทาการคานวณหาค่า %Bias จากสู ตร
%Bias = ( lab result – Mean for comparison ) x 100
Mean for comparison
โดยค่า %Bias ที่ยอมรับได้ ต้องไม่เกินค่า TEa ของแต่ละรายการตรวจ
4.
ทาการประเมินความสามารถของแต่ละการวิเคราะห์โดยใช้ Sigma metric จากสู ตร
Sigma metric = ( % TEa - %Bias ) / %CV
5.
นาค่า Sigma metric ที่ได้ มาใช้เลือกกฎในการควบคุมคุณภาพในแต่ละรายการตรวจ
แบบง่าย ( rules of thumb )
ตารางที่ 2 การเลือกกฎโดยวิธีง่าย ๆ ( Rules of thumb) สาหรับระดับความสามารถต่าง ๆ
Sigma metric
QC rule
< 4-sigma Maximum QC
13s/2 of 32s /R4s/31s/6x, N = 6 ( Pfr = 0.07, Ped = 0.77 )
4-sigma Multi-rule หรื อ 2.5 SD
13s/22s/R4s/41s, N = 4 ( Pfr= 0.03 ) or 1 2.5s, N = 4 ( Pfr= 0.04 )
< 5-sigma 2.5 SD
12.5s, N = 2 ( Pfr = 0.03 )
≥5-sigma 3 SD
13s, N = 2 ( Pfr < 0.01 )
≥6-sigma 13s, N = 2 ( Pfr <0.01 ) หรื อ 13.5s, N = 2 ( Pfr < 0.01 )

11

สิ่ งที่เป็ นอุปสรรคคือ การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานยังไม่มีประสบการณ์ และความคุน้ เคยกับระบบควบคุม
คุณภาพแบบ Sigma metric จึงทาให้ช่วงแรกของการปฏิบตั ิงาน เกิดความผิดพลาดและสับสนในข้อมูล
และขั้นตอนในบางส่ วน ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานควรวางแผนพร้อมทั้งศึกษาความรู ้เพิม่ เติม ให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงถึงเป้ าหมายของการการควบคุมคุณภาพแบบ Sigma metric เพื่อประโยชน์สูงสุ ดและความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วยที่จะได้รับผลการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ ว นาไปสู่ การตรวจติดตามการรักษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. สามารถนา Sigma metric มาใช้ในการเลือกกฎในการควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์
ทางเคมีคลินิกได้
2. สามารถเลือกใช้จานวนของสารควบคุมคุณภาพได้เหมาะสม
3. ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายจากการใช้สารควบคุมคุณภาพเกินจาเป็ น ที่เกิดจากผลเตือนลวง
4. บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมัน่ ในผลการควบคุมคุณภาพ
5. ผูร้ ับบริ การได้รับผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
ดัชนีชี้วดั ความสาเร็จ
1. อัตราการทาการควบคุมคุณภาพซ้ าไม่เกิน 5 %
2. อัตราการรายงานผลผิดพลาดไม่เกิน 0.01%

(ลงชื่อ) ……………………………
(นางสาวอารยา จินตวิวฒั น์)
ผูข้ อรับการประเมิน
(วันที่) .…………………….…….

