วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555

โปรแกรมควบคุมคุณภาพการตรวจน้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง POCT :
กรณีศึกษาในเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
Quality Control Program of Blood Glucose Determination with
POCT: Case Study of Nongmung District Health Service Network,
Lopburi Province
อัญชลี คุมภัย* และถวัลย ฤกษงาม
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Anchalee Kumpai* and Thaval Rerksngarm
Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University,
Rangsit Centre, Klong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

บทคัดยอ
ถึงแมวาการตรวจน้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง POCT จะทําไดงาย ในทุกสถานที่ แตพบวามีขอจํากัดของการ
ตรวจวัดในดานความชํานาญของผูใชและความพรอมของเครื่องมือ ทําใหมีผลตอความนาเชื่อถือของผลการ
ตรวจวัด ดังนั้นจึงไดศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพการการปฏิบัติงานการตรวจน้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง
POCT ที่เหมาะสม ในเครือขายบริการสุขภาพ วิธีการศึกษาทําโดยจัดทําคูมือบริหารจัดการ POCT อบรมและ
ประเมิ น ความรู ทํ า การควบคุ ม คุ ณ ภาพภายใน (IQC) ประเมิ น คุ ณ ภาพจากองค ก รภายนอก (EQA) โดยใช
ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 22870 เปนกรอบในการศึกษา ในเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอ
หนองมวง จังหวัดลพบุรี เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสังเกต ผลการศึกษาพบวาผูเขารับการอบรมมี
คะแนนความรูเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.002) ผลของการ
ประเมิน IQC พบวาผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติไดถูกตองรอยละ 100 ในหัวขอเทคนิคการทํา IQC การบันทึก การ
อานและการประเมินผลจากกราฟควบคุมคุณภาพ ยกเวนวิธีการหยดสารควบคุมคุณภาพปฏิบัติไมถูกตองรอยละ
6.7 ตอบคําถามการประเมินผล IQC ไมถูกตองรอยละ 40 และผลการประเมินหลังการอบรมกําหนดใหทํา IQC
พบวามีการทํา IQC ไมสม่ําเสมอรอยละ 53.4 ทํา IQC สม่ําเสมอรอยละ 33.3 และยังไมไดทํา IQC รอยละ 13.3 ผล
การประเมิน EQA พบวาคา MVIS มีผลการประเมินเปน very good quality จํานวน 13 เครื่อง และ good quality
จํานวน 2 เครื่อง จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหมีโปรแกรมการควบคุมคุณภาพการตรวจน้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง
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POCT แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพ และรางแนวทางการบริหารจัดการ POCT ที่เหมาะสมในเครือขาย
บริการสุขภาพ
คําสําคัญ : การตรวจน้ําตาลในเลือด, point of care testing (POCT), การควบคุมคุณภาพภายใน, การประเมิน
คุณภาพจากองคกรภายนอก, การบริหารจัดการ POCT
Abstract
The simple and convenient method to measure blood glucose is point of care testing (POCT). However,
limitation of measurement causes by personnel and devices performance leading to non reliable result.
Therefore, the purpose of this study is to evaluate suitable quality control of blood glucose using POCT method
in health service network. POCT management document, personnel training and assessing, Internal quality
control (IQC) and external quality assessment (EQA), is prepared using ISO 15189 and ISO 22870 requirements
as a concept in this study. This study conducted at Nongmung district health service network in Lopburi
province. The data are collected by using questionnaire and monitoring. The results show that average score of
post-test were higher than pre-test (p-value = 0.002). IQC assess by monitoring found that participants
performance corrected 100% in IQC technical, record and quality control chart reading and assessing. However,
the result of participants performance of control material applied was uncorrected 6.7%, and the answer IQC
assessment was 40% uncorrected. After IQC implementation and participants performance was assessed, it was
found that the percentage of participants that did not continual performed IQC assessment, performed continual
and did not performed were 53.4%, 33.3% and 13.3%, respectively. The EQA assessment of MVIS found that
13 devices were very good quality and the other 2 devices were good quality. Taken together, this study has
developed the quality control program of blood glucose for POCT, suitable quality control work flow and
management procedure for using in health service network.
Keywords: point of care testing (POCT), internal quality control (IQC), external quality assessment (EQA),
quality management
การตรวจวั ด ทุ ก สถานที่ นอกจากนี้ เ จ า หน า ที่
หองปฏิบัติการ แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข
ผูปวย และผู ที่เกี่ยวของ สามารถทํ าการตรวจวัดได
เทคโนโลยีของ blood glucose POCT มีหลักการ
ตรวจวัดที่ แ ตกตางกั น [2,3] เชน colorimetry, transmittance spectrophotometry, reference spectrophoto-

1. บทนํา
การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดโดยใชเครื่อง
กลูโคสมิเตอร (glucose meter) หรือ blood glucose
POCT [1] เพื่อติดตามควบคุมโรคเบาหวานถือวามี
ความจํ า เป น อย า งยิ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การการดู แ ล
ผูปวย เนื่องจากทําการตรวจวัดไดงาย เหมาะสมกับ
303

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555

ซึ่ ง ประกอบ ด ว ยข อ กํ า หนดทางเทคนิ ค และการ
บริหารจัดการ การศึกษาครั้งนี้ไดนําเฉพาะขอกําหนด
ของมาตรฐานที่เหมาะสมมาเปนกรอบแนวคิดของ
การศึกษาไดแก บุคลากร เครื่องมือ ระเบียบปฏิบัติ
ก อ นการวิ เ คราะห /ทดสอบ ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห /
ทดสอบ การประกันคุณภาพวิธีการวิเคราะห/ทดสอบ
องคกรและการบริหาร การควบคุมเอกสาร/เอกสาร
คุ ณ ภาพ และนํ า ทุ ก ข อ กํ า หนดดั ง กล า วจั ด ทํ า เป น
โปรแกรมควบคุม คุณภาพการตรวจน้ําตาลในเลือ ด
ดวยเครื่อง POCT ดังแสดงในรูปที่ 1

metry และ amperometric biosensor technology
หลักการที่นิยมใชมากที่สุด คือ amperometric biosensor technology ซึ่งแบงออกเปน glucose oxidase
base biosensor และ glucose dehydrogenase base
biosensor จากความหลากหลายของเทคโนโลยีในการ
วิ เ คราะห และผู ใ ช ง านจึ ง ก อ ให เ กิ ด ความผิ ด พลาด
(error) ของการตรวจวั ด ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดด ว ย
เครื่ อ ง POCT จากการศึ ก ษาสาเหตุ ก ารเกิ ด ความ
ผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะหน้ําตาลในเลือดดวย
blood glucose POCT พบวาสาเหตุสวนใหญเกิดจาก
การขาดประสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
(quality control) การอบรมความรูใหบุคลากร
(training)
การทวนสอบความถู ก ต อ ง (verify
accuracy) ของการตรวจวิเคราะห และการบันทึกผล
การวิเคราะห (result record) [4,5,6,7] นอกจากนี้
ความผิดพลาดของการตรวจวิเคราะหอาจมีสาเหตุมา
จากผูปวย เครื่องมือ แถบทดสอบ (test strip) และ
สภาพแวดลอม [8,9] การที่จะลดความผิดพลาดและ
เพิ่มความนาเชื่อถือของผลการตรวจวิเคราะห ควรนํา
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (quality management
system) [10,11,12,13,14] มาใช ซึ่งประกอบดวยการมี
ผู รั บ ผิ ด ชอบ/คณะกรรมการ การอบรมความรู มี
เอกสาร/คูมือ การติดตามและบํารุงรักษา การควบคุม
คุณภาพภายใน (internal quality control) การประเมิน
คุ ณ ภาพจากองค ก รภายนอก (external
quality
assessment) และการกําหนดวิ ธีการเก็บ รักษาข อมูล
เปนตน ดังนั้นการ ศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสมของการควบคุม
คุณภาพการตรวจน้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง POCT
และแนวทางการบริหารจัดการ POCT ที่เหมาะสม
รวมกันระหวางองคกรและชุมชน โดยใชขอกําหนด
ของมาตรฐาน ISO 15189 [15] และ ISO 22870 [16]

2. กลุมประชากร
ศึกษาในเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอหนอง
มวง จังหวัดลพบุรี โดยแบงประชากรเปน 2 กลุม
(1) บุคลากรที่ใชเครื่อง blood glucose POCT จํานวน
21
คน ได แ ก นั ก เทคนิ ค การแพทย พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข และเจาพนักงานสาธารณสุข
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลหนองม ว ง จํ า นวน 4
หนวยงาน คือ งานชันสูตรสาธารณสุข งานอุบัติเหตุ
และฉุ ก เฉิ น งานผู ป ว ยใน กลุ ม งานเวชปฏิ บั ติ
ครอบครัวและชุมชน และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพ จํานวน 7 แห ง คือ
โ ร ง พ ย า บ า ล ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ตํ า บ ล บ อ ท อ ง
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลชอนสารเดช
โ ร ง พ ย า บ า ล ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ตํ า บ ล ย า ง โ ท น
โ ร ง พ ย า บ า ล ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ตํ า บ ล ห น อ ง บุ
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นดงดิ น แดง
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลดงดิ น แดง และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชอนสมบูรณ และ
(2) เครื่อง blood glucose POCT รุน Accu-Chek
Performa บริษัทผูผลิต Roche Diagnostics GmbH,
Mannheim, Germany ใชหลักการ biosensor glucose
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dehydrogenase base (GDH-PQQ) จํานวน 15 เครื่อง

ที่ใชงานในหนวยงานดังกลาวขางตน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา
คูมือการบริหารจัดการ point of care testing glucose
ควบคุมคุณภาพภายใน โดยแจกวัสดุควบคุมคุณภาพ
(control material) 2 ระดับ ระดับ 1 มีความเขมขน
ของน้ําตาลต่ํา (hypoglycemic level, low) ระดับ 2 มี

3. เครื่องมือและวิธีการศึกษา
3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
อบรมความรูเรื่องการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจน้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง POCT พรอมแจก
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จากปลายนิ้ ว สถิติ ที่ใ ช ใ นการประเมิ น คุณ ภาพจาก
องคกรภายนอก ไดแก คาเฉลี่ยของการวิเคราะห
(designated value or consensus mean value of
participants, DV mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation, SD) คาสัมประสิทธิ์การกระจาย
(coefficient of variation, %CV) คาความแปรปรวนที่
คัดเลือก (chosen CV as total error, CCV) ดัชนีความ
คลาดเคลื่อน (bias index score, BIS) ดัชนีความ
แปรปรวน (variance index score, VIS) คาเฉลี่ย VIS
ของทุกการทดสอบ (mean of all test’ VIS, MVIS)
3.3 ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
เก็ บ ข อ มู ล ทั่ ว ไปโดยใช แ บบสอบถาม
จัดทําคูมือการบริหารจัดการ point of care testing
glucose จัดการอบรมใหความรูเรื่องความสําคัญของ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพการตรวจน้ํ า ตาลในเลื อ ดด ว ย
เครื่อง POCT ทําการควบคุมคุณภาพภายใน โดยใช
วัสดุควบคุมคุณภาพ 2 ระดับ ไดแก คาต่ํา และคาสูง
กําหนดใหทําเฉพาะวันที่มีการตรวจผูปวย/วันละ 1
ครั้ง และทําการบันทึกลงในแบบฟอรม หลังจากทํา
การควบคุมคุณภาพภายใน ประเมินความรูโดยวิธีการ
สังเกตในหัวขอ เทคนิคการทํา การบันทึกผล การอาน
และการประเมิ น ผลกราฟควบคุ ม คุ ณ ภาพ ทํ า การ
ประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก โดยโปรแกรม
ประเมินคุณภาพผลตรวจน้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
สรุปขอมูลจากการประเมินความรูการควบคุมคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก
เพื่ อ จั ด ทํ า ร า งแนวทางปฏิ บั ติ ง านและการบริ ห าร
จัดการ POCT

ความเขมขนของน้ําตาลสูง (hyperglycemic level,
high) โดยใชวัสดุควบคุมคุณภาพของบริษัท Roche
Diagnostics lot.10101028 exp. 2013-05 แถบทดสอบ
lot.321277 exp. 2013-02-28 ชวงคาควบคุมคา low
(35-65 mg/dl) คา high (255-345 mg/dl) และแจก
แบบบันทึกกราฟควบคุมคุณภาพ (QC chart) ประเมิน
คุ ณ ภาพจากองค ก รภายนอก โดยใช โ ปรแกรม
ประเมินคุณภาพผลตรวจน้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
(external quality assessment of Accu-Chek Blood
Glucose, EQAA) แจกวัสดุควบคุมคุณภาพที่ไมทราบ
คา (unknown control material) และแบบบันทึกผล
3.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
ขอสอบกอนและหลังการอบรม (pre test
and post test) เรื่องการควบคุมคุณภาพการตรวจ
น้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง POCT ในชุมชน มีคําถาม
ประกอบดวย 4 หัวขอ ไดแก ความสําคัญของการ
ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง
POCT จํานวน 5 ขอ การควบคุมคุณภาพภายใน
จํานวน 5 ขอ การประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก
จํานวน 5 ขอ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการใชงานเครื่อง
POCT จํานวน 5 ขอ เปนแบบ 5 ตัวเลือก มีขอคําตอบ
ถูกเพียงขอเดียว ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0
คะแนน รวมทั้งหมด 20 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ใชสถิติ t-test ในการประเมิน แบบการประเมินการทํา
การควบคุมคุณภาพภายในโดยการสังเกตผูปฏิบัติงาน
ในเครือขายบริการสุขภาพ รวม 12 ขอ ประกอบดวย
4 หัวขอการประเมิน ไดแก เทคนิคการทํา จํานวน 3
ขอ การบันทึก 5 ขอ การอานและการประเมินผลจาก
กราฟควบคุมคุณภาพ จํานวน 3 ขอ และความตอเนื่อง
ในการควบคุมคุณภาพ จํานวน 1 ขอ แบบรายงานผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพจากองค ก รภายนอก โดยใช
โปรแกรมประเมินคุณภาพผลตรวจน้ําตาลในเลือ ด

4. ผลการศึกษา
4.1
อบรม
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ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความรู เฉลี่ ย
ของตั ว แทนเครื อ ข า ยบริ ก ารสุ ข ภาพในการตอบ
ขอสอบวัดความรูเรื่อง การควบคุมคุณภาพการตรวจ
น้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง POCT ในชุมชน กอนและ
หลังการอบรม พบวากอนการอบรมมีคะแนนความรู
เฉลี่ยเทากับ 13.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
2.79 หลังการอบรมมีคะแนนความรูเฉลี่ยเทากับ
15.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.99 เมื่อ
ทดสอบความแตกตางทางสถิติ พบวาคะแนนความรู

เฉลี่ ย หลั ง การอบรมสู ง กว า ก อ นการอบรมอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.002) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 และจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการ
อบรมสู ง กว า ก อ นการอบรม เมื่ อ ทํ า การตรวจสอบ
ขอมูลพบวาตัวแทนเครือขายบริการสุขภาพบางคน
ไมไดตอบคําถามหลังการอบรมในบางหัวขอ แตใน
ภาพรวมผูรายงานพึงพอใจผลการประเมินความรูใน
ครั้งนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความรูเฉลี่ยของตัวแทนเครือขายบริการสุขภาพในการตอบขอสอบวัดความรู
เรื่องการควบคุมคุณภาพการตรวจน้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง POCT ในชุมชน กอนและหลังการอบรม
ความรูรวม
กอนการอบรม

n
21

X
13.76

SD
2.79

t-value

df

p-value

3.532

20

0.002*

หลังการอบรม
21
15.86
2.99
n คือ จํานวนของตัวแทนเครือขายบริการสุขภาพที่เขารับการอบรม
ควบคุมคุณภาพภายใน พบวาทําไมสม่ําเสมอรอยละ
53.4 ทําสม่ําเสมอรอยละ 33.3 และยังไมไดทํารอยละ
13.3 จากผลการประเมินความสม่ําเสมอในการทําการ
ควบคุมคุณภาพภายใน ผูรายงานยังไมพึงพอใจกับผล
การประเมินเพราะถาไมทําสม่ําเสมอจะไมสามารถ
ประเมิ นคุ ณ ภาพของเครื่ องมือ และแถบทดสอบได
อยางถูกตอง ซึ่งสงผลตอความนาเชื่อถือของผลการ
ตรวจวัด
4.3 การประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก
ผลการประเมินจากจํานวนสมาชิกที่ตอบ
ผลกลับและอยูในชวงคาการกระจายขอมูล (±1.5 SD)
โดยมาตรฐาน %CCV ที่ยอมรับในโปรแกรม EQAA
เทากับ VIS±150, interlab CV ที่ 11.5% [17] ตัวอยาง

4.2 การประเมินการทําการควบคุมคุณภาพ
ภายในโดยการสังเกต
การประเมิ น การทํ า การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ภายในโดยการสั งเกตผู ป ฏิ บั ติง านเครื อ ข า ยบริก าร
สุขภาพ จํานวน 15 คน ผลการประเมิน จําแนกรายขอ
พบวาสามารถปฏิบัติไดถูกตองรอยละ 100 ในหัวขอ
เทคนิคการทํา การบันทึก การอาน และการประเมิน
ผลจากกราฟควบคุมคุณภาพ ยกเวนวิธีการหยดสาร
ควบคุมคุณภาพปฏิบัติไมถูกตองรอยละ 6.7 และตอบ
คํ า ถามการประเมิ น ผลการควบคุ ม คุ ณ ภาพที่ จ ะ
สามารถรายงานผลผูปวยไดตองมีคาของสารควบคุม
คุณภาพที่อยูในชวงคาควบคุมทั้งหมดกี่ระดับ ตอบไม
ถูกตองรอยละ 40 หลังการอบรมกําหนดใหทําการ
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ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ะ แ น น ดั ช นี ค ว า ม
แปรปรวน (VIS) พบวาตัวอยางที่ 1 มีคา VIS อยู
ระหวาง 0-50 (very good quality = A) จํานวน 12
เครื่อง VIS อยูระหวาง 51-100 (good quality = B)
จํานวน 3 เครื่อง ตัวอยางที่ 2 มีคา VIS อยูระหวาง 050 (very good quality = A) จํานวน 11 เครื่อง VIS อยู
ระหวาง 51-100 (good quality = B) จํานวน 3 เครื่อง
และ VIS อยูระหวาง 101-150 (medium quality)
จํานวน 1 เครื่อง ตัวอยางที่ 3 มีคา VIS อยูระหวาง 050 (very good quality = A) จํานวน 11 เครื่อง VIS อยู
ระหวาง 51-100 (good quality = B) จํานวน 4 เครื่อง
ดังแสดงในตารางที่ 3
ผลการประเมินคา MVIS พบวามีคา
MVIS อยูระหวาง 0-50 (very good quality = A)
จํานวน 13 เครื่อง และอยูระหวาง 51-100 (good
quality = B) จํานวน 2 เครื่อง ดังแสดงในตารางที่ 4

ที่ 1 มีคา DV mean เทากับ 116 mg/dl SD เทากับ 3.85
%CV เทากับ 3.3 ตัวอยางที่ 2 มีคา DV mean เทากับ
192 mg/dl SD เทากับ 6.07 %CV เทากับ 3.2 ตัวอยาง
ที่ 3 มีคา DV mean เทากับ 252 mg/dl SD เทากับ
6.836 %CV เทากับ 2.7 และทั้ง 3 ตัวอยางมีคาความ
แปรปรวนที่คัดเลือก CCV เทากับ 7.7 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินภาพรวมของตัวอยาง
ตัวอยางที่ N all N DV mean SD %CV CCV
1
348 335 116 3.85 3.3 7.7
2
349 342 192 6.07 3.2 7.7
3
349 329 252 6.84 2.7 7.7
N all คือ จํ า นวนรายงานผลการประเมิ น ทั้ ง หมดที่
สมาชิกตอบกลับไปยังโครงการ
N คือ จํา นวนผลการประเมิ น ที่อ ยู ใ นช ว งคา การ
กระจายของขอมูล (+/- 1.5 SD) [17]
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคา VIS
Very good quality Good quality
(grade B)
(grade A)
ตัวอยางที่
VIS 51-100
VIS 0-50
จํานวน (เครื่อง) จํานวน (เครื่อง)
1
12
3
2
11
3
3
11
4

Medium quality
(grade C)
VIS 101-150
จํานวน (เครื่อง)
0
1
0

Suspected quality Underdetermined
quality (grade F##)
(grade D#)
VIS >200
VIS 151-200
จํานวน (เครื่อง)
จํานวน (เครื่อง)
0
0
0
0
0
0

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินคา MVIS
คา MVIS 0-50 (very good quality = A) จํานวน (เครื่อง)
13
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ปฏิ บั ติ ง านการควบคุ ม คุ ณภาพการตรวจน้ํ า ตาลใน
เลือดดวยเครื่อง POCT และรางแนวทางการบริหาร
จัดการ point of care testing (POCT) ในเครือขาย
บริ ก ารสุ ข ภาพ อํ าเภอหนองม ว ง จั งหวั ด ลพบุรี ดั ง
แสดงในรูปที่ 2 และ 3

5. สรุปผลการศึกษา
จ า ก โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ซึ่ ง
ประกอบดวย การอบรมใหความรูบุคลากร การจัดทํา
คูมือการบริหารจัดการ blood glucose POCT การ
ควบคุมคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพจาก
องคกรภายนอก สามารถนํามาเขียนเปนรางแนวทาง

รูปที่ 2 รางแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพการตรวจน้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง POCT
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รูปที่ 3 รางแนวทางการบริหารจัดการ point of care testing (POCT) เครือขายบริการสุขภาพ อําเภอหนองมวง
จังหวัดลพบุรี
เครื่อง POCT เปนแบบ strip base ซึ่งการศึกษาของ
Martin แนะนําใหมีการอบรมบุคลากร การควบคุม
คุณภาพภายในแนะนําใหทําแบบ multi-level จาก
บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต ทํ า ทุ ก ครั้ ง /ทุ ก วั น ที่ มี ก ารใช เ ครื่ อ ง
ประเมินผลการควบคุมคุณภาพภายในโดยใช LevyJenning control chart และมีการประเมินจากองคกร
ภายนอก
การควบคุ ม คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห เ ป น
สวนหนึ่งของการบริหารจัดการคุณภาพ และคุณภาพ
การตรวจวิเคราะหที่ดีเกิดขึ้นไดจากการบริหารจัดการ
ที่ดี ผลของการศึกษาครั้งนี้ทําใหเกิดโปรแกรมการ
ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ําตาลในเลือดดวยเครื่อง
POCT และร า งแนวทางการบริ ห ารจั ด การ POCT
เครื อ ข า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ อํ า เภอหนองม ว ง จั ง หวั ด
ลพบุรี ที่นําขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 15189 และ
ISO 22870 ในขอกําหนดทางดานเทคนิค ประกอบ
ด ว ยบุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ก อ นการ

6. วิจารณผลการศึกษา
การศึกษาการควบคุมคุณภาพการตรวจน้ําตาล
ในเลือดดวยเครื่อง POCT ในเครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี ที่ประกอบดวยการ
ควบคุมคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพจาก
องคกรภายนอก ซึ่งการควบคุมคุณภาพภายในจะทํา
การทดสอบสาร/วัสดุควบคุมคุณภาพที่มีความเขมขน
ของระดับน้ําตาลกลูโคส 2 ระดับ ไดแก ระดับต่ํา และ
ระดับสูง กําหนดใหทําทุกครั้งหรือทุกวันที่มีการใช
เครื่อง กอนการทดสอบผูปวย และทําการประเมินโดย
ใชกราฟควบคุมคุณภาพ (Levy-Jenning control chart)
การประเมิ น คุ ณ ภาพจากองค ก รภายนอกโดยใช
โปรแกรมประเมินคุ ณภาพผลตรวจน้ําตาลในเลือ ด
จากปลายนิ้ว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Martin
[14] ในการเลือกโปรแกรมการควบคุมคุณภาพให
เหมาะสมกับชนิดของเครื่อง POCT การศึกษาครั้งนี้
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ทดสอบ ขั้ น ตอนการทดสอบ การประกั น คุ ณ ภาพ
วิ ธี ก ารทดสอบ และข อ กํ า หนดการบริ ห ารจั ด การ
ประกอบด ว ยองค ก รและการบริ ห าร การควบคุ ม
เอกสารคุมภาพ โดยนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ Shephard [11] ที่นํา
โปรแกรม The National Quality Assurance for
Aboriginal Medical Services (QAAMS) มาใชบริหาร
จั ด การผู ป ว ยเบาหวานในประเทศออสเตรเลี ย
โปรแกรมประกอบดวยการใหการศึกษาอบรม การ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากร การควบคุมคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก
และสอดคลองกับการศึกษา การบริหารจัดการ และ
ประเมิ น ความเสี่ ย งของผู ป ว ยเบาหวานใน Mallee
Track ประเทศออสเตรเลีย ซึงเปนการศึกษาของ
Shephard และคณะ [12] สรางโปรแกรมที่จะบริหาร
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