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การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้ องปฏิบตั ิการโดยองค์กรภายนอก (External Quality
Assessment, EQA) เป็ นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพงานตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการ (External
Quality Assurance) ที่ช่วยให้ ทราบระดับคุณภาพของห้ องปฏิบตั ิการ รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ นอกจากจะช่วยให้ ทราบระดับคุณภาพของห้ องปฏิบัติการเมื่ อเปรี ยบเที ยบผลวิเคราะห์กับ
ห้ องปฏิบตั กิ ารอื่นๆ ที่เป็ นสมาชิกโครงการประเมินร่วมกันแล้ ว ยังให้ ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการนามาใช้
ประเมินคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ ตลอดจนการติดตามคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้ องปฏิบตั ิการ
เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคนและพัฒนางานของห้ องปฏิบตั กิ าร
การนาข้ อมูลในรายงานผลการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โ ดยองค์กร
ภายนอกมาใช้ จ ะเป็ นประโยชน์ แ ละมี คุณ ค่าต่อ การพัฒ นาคนและพัฒ นางานของห้ อ งปฏิ บัติการเมื่ อผล
ประเมินนัน้ เปรี ยบเทียบจากคาตอบที่ถูกต้ อง (Accuracy based) ในที่นี ้จะยกตัวอย่างการนาข้ อมูล ผล
ประเมินการวิเคราะห์จากเครื่ องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัตขิ องห้ องปฏิบตั ิการมาใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ เช่น
การประเมินคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ ตลอดจนการติดตามคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้ องปฏิบตั ิการ
1. การใช้ ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินจากโครงการฯ (EQA) มาคานวณค่ า Bias ในการประเมิน
analytical performance verification ของห้ องปฏิบัติการ และการติดตามคุณภาพการวิเคราะห์ อย่ าง
ต่ อเนื่องโดยใช้ ค่า SDI
ผลวิเคราะห์วัสดุควบคุมคุณภาพจากโครงการฯ ที่มี traceability สามารถนา target value หรื อ
assigned value ที่ถกู ต้ องของวัสดุควบคุมคุณภาพมาคานวณหาค่า %Bias (1) ได้ จาก
%Bias

=

(Laboratory result – target value) x 100
target value

%Bias ที่คานวณได้ สามารถนาไปใช้ ประกอบกับค่า %CV (imprecision) ที่คานวณจากข้ อมูล
internal quality control ของห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อการวางแผนคุณภาพการวิเคราะห์ (analytical quality
control planning) เพื่อเลือกใช้ กฏการควบคุมคุณภาพ (control rules) ที่เหมาะสมกับห้ องปฏิบตั ิการ (1)
กฏการควบคุมคุณภาพที่ได้ จากการวางแผนคุณภาพจะเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบคุณภาพภายใน
(IQC) และเป็ นสัญญาณเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพ (ไม่ว่าจะเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง) และสามารถ
ใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพสู่เป้าหมาย (benchmarking)

-2เมื่อห้ องปฏิบตั ิการเข้ าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินวัสดุ
ควบคุมคุณภาพที่ตอ่ เนื่องจะเปรี ยบเสมือนสัญญาณบอกระดับคุณภาพของห้ องปฏิบตั ิการ และจะช่วยชี ้แนะ
สาเหตุเมื่อการวิเคราะห์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 1 (2) ผลประเมินการวิเคราะห์วสั ดุ
ควบคุมคุณภาพการนับจานวนเม็ดเลือดขาวของห้ องปฏิบตั กิ าร A ที่เข้ าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ในระดับประเทศติดต่อกันปี ละ 4 ครัง้ เป็ นเวลา 8 ปี แกนตังแสดงค่
้
า SDI ของห้ องปฏิบตั ิการในแต่ละ
trial (แกนนอน) จุดสี่เหลี่ยมข้ าวหลามตัดเปรี ยบเทียบค่า SDI ของห้ องปฏิบตั ิการกับกลุ่มสมาชิกที่ใช้ เครื่ อง
วิเคราะห์แบบเดียวกัน จุดสี่เหลี่ยมจตุรัสเปรี ยบเทียบค่า SDI ของห้ องปฏิบตั ิการกับกลุ่มสมาชิกทังหมด
้
และ
จุดสามเหลี่ยมเปรี ยบเทียบค่า SDI ของห้ องปฏิบตั ิการกับกลุ่มสมาชิกที่ใช้ เครื่ องวิเคราะห์แบบเดียวกันโดย
โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในระดับนานาชาติ ผลประเมินทุกแบบ แสดงแนวโน้ มไปในทิศทาง
เดียวกันว่าที่ trial 29-32 ผลการวิเคราะห์ของห้ องปฏิบตั ิการเกิด Bias ที่สงู ขึ ้น ค่า SDI > 1.5 ของผลประเมิน
EQA เป็ นสัญญาณเตือนให้ เฝ้าระวัง และ SDI > 2 แสดงถึงเกิดปั ญหา Bias ในการวิเคราะห์ ควรมีการทบทวน
คุณภาพและแก้ ไขปั ญหา

รู ปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่า SDI ของผลประเมินการวิเคราะห์วสั ดุควบคุมคุณภาพการนับจานวน
เม็ดเลือดขาวของห้ องปฏิบตั กิ าร A ในแต่ละ trial (2)
2. การใช้ ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินจากโครงการฯ (EQA) มาคานวณค่ า Uncertainty of
measurement แบบ Top down approach
โดยทั่วไป ผลการวิเคราะห์ (X) ที่มีคณ
ุ ภาพจะแสดง uncertainty of measurement (U) ของการ
วิเคราะห์ในรูปแบบ X + U uncertainty of measurement มีวิธีคานวณได้ 2 แบบคือ แบบ mathematical
model (Bottom up approach) และ empirical approach (top down approach) (3) การหา uncertainty of
measurement โดย mathematical model ใช้ วิธีทางคณิตศาสตร์ มาคานวณจากทุกปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง u(xi)
แสดงเป็ น combined standard uncertainty (Uc(C) = Σu(xi)) สาหรับการหาค่า uncertainty of
measurement โดย top down approach สามารถคานวณตาม เอกสารอ้ างอิงที่ (3) หรื อจาก ISO 13528 (4)
ดังสมการ
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3. การใช้ ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินจากโครงการฯ (EQA) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเครื่อง
วิเคราะห์ และเทคโนโลยีแบบต่ างๆ
ใบรายงานการประเมินผลวิเคราะห์จากโครงการฯ (EQA) ที่ห้องปฏิบตั ิการได้ รับ จะมีข้อมูลต่างๆ ของ
เครื่ องวิเคราะห์หลากหลายชนิดที่ห้องปฏิบตั ิการสามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น ค่า mean, %CV
ของเครื่ องวิเคราะห์กลุ่มต่างๆ ใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการประเมินความแตกต่างของผลวิเคราะห์ที่ได้ จาก
เครื่ องวิเคราะห์ชนิดต่างๆ เพื่อประเมินคุณภาพเครื่ องวิเคราะห์หรื อเทคโนโลยี รูปที่ 2 (5) แสดง z score ของ
การวิเคราะห์เกล็ดเลือด ซึ่งสะท้ อนค่า Bias, SD (หรื อ CV) ของการวิเคราะห์เกล็ดเลือดจากเครื่ องวิเคราะห์
ชนิดต่างๆ การศึกษาข้ อมูลในระยะยาวจะช่วยให้ ทราบทิศทางของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการวิเคราะห์ของ
เครื่ องต่างๆ ซึ่งอาจจะสะท้ อนภาพทางอ้ อมถึงเทคโนโลยีการวิเคราะห์หรื อคุณภาพการจัดการ การบารุงรักษา
เครื่ องวิเคราะห์ ตลอดจนความนิยมในการใช้ เครื่ องวิเคราะห์รุ่นต่างๆ นอกจากนี ้ห้ องปฏิบตั ิการควรหาข้ อมูล
อื่นๆ มาประกอบ (ไม่ใช่สรุ ปจากใบรายงานผลประเมินเพียงอย่างเดียว) สามารถนาข้ อมูลเหล่านัน้ มา
ประกอบการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพหรื อวางแผนงานได้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น เช่น การจัดหาหรื อจัดซื ้อเครื่ องใหม่ เป็ นต้ น

รู ปที่ 2 z score เปรี บเทียบการวิเคราะห์เกล็ดเลือดของเครื่ องวิเคราะห์กลุม่ ต่างๆ (5)
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