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บทคัดยอ
การตรวจ fasting blood glucose (FBS) และฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) มีความสําคัญในการวินิจฉัยและ
ติดตามการรักษาโรคเบาหวาน การควบคุมคุณภาพการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการมีความสําคัญอยางมากเพื่อ
ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับผลการวิเคราะหตัวอยางของผูปวย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบ
ผลตรวจ FBS และ HbA1c ของหองปฏิบัติการโรงพยาบาลนครปฐม และการใช Sigma-metric quality control
planning tool สําหรับการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห จากการศึกษาผลตรวจทางหองปฏิบัติการจํานวน 3,334
ตัวอยาง พบวารอยละ 27.95 มีคา FBS < 130 mg/dL และ HbA1c < 7 % รอยละ 44.78 มี FBS > 130 mg/dL และ
HbA1c > 7 % และพบผลตรวจที่ไมเขาเกณฑดังกลาวรอยละ 27.27 ผลการศึกษาการใช Sigma-metric tool และ
เลือกใช control procedure ตาม road map quality control planning พบวาคา Sigma-metric ของวิธีวิเคราะห FBS
และ HbA1c อยูในระดับดีเยี่ยมและดีตามลําดับ และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในจํานวนการเกิด out
of control (p = 0.046, FBS), (p = 0.045, HbA1c) เมื่อเทียบกับ traditional 2SD quality control planning นอกจากนี้
พบวาสามารถชวยลดคาน้ํายาและจํานวนครั้งของการทํา IQC ไดโดยลดลงเฉลี่ยตอเดือนคิดเปนรอยละ 48.44
และ 41.77 สําหรับวิธีวิเคราะห FBS และ HbA1c ตามลําดับ จึงมีความเหมาะสมในการใชควบคุมคุณภาพวิธี
วิเคราะห FBS และ HbA1c ของหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่เหมาะสมสําหรับ
ผูปวย อีกทั้งจะยังชวยลดการสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการควบคุมคุณภาพที่เกินความจําเปน
คําสําคัญ : การวางแผนควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการ, ซิกมาเมทริกซ, เอฟบีเอส, ฮีโมโกลบินเอวันซี
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Abstract
Fasting blood glucose (FBS) and HbA1c testing are important for diabetes patients. A high quality of
laboratory performance is required to prevent analysis errors. We collected 3,334 of FBS and HbA1c data from
laboratory in Nakhon Pathom hospital. The statistic patterns of FBS < 130 mg/dL with HbA1c level of < 7 % in
27.95 %, FBS > 130 mg/dL with HbA1c level of > 7 % in 44.78 % and others in 27.27 %. The results showed
that the Sigma-metric of FBS and HbA1c is excellent and good by using the Sigma-metric quality control
planning tool, respectively. When compared to traditional quality control planning 2SD, the result showed
differenced significance in the amount of out of control (p = 0.046, FBS), (p = 0.045, HbA1c). The Sigma-metric
quality control planning tool can reduces the frequency of control run and the reagent costs to 48.44 % for FBS
and 41.77 % for HbA1c. It is appropriate for laboratory quality control planning tool in FBS and HbA1c method.
Moreover, it also reduces the waste of time from the internal quality control run.
Key words: laboratory quality control planning, Sigma metric, FBS, HbA1c
วิเคราะห [6-8] แทนการใช traditional 2SD control
limit เนื่ อ งจากพบว า มี ค วามเหมาะสมในการใช
ควบคุม คุณภาพเครื่องมือตรวจวิเคราะหยุค ปจจุบัน
มากกวาและสามารถชวยลดการสิ้นเปลืองทั้งในดาน
เวลาและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการควบคุมคุณภาพที่
เกินความจําเปน [6] นอกจากนี้ยังสามารถบอกไดถึง
ระดับคุณภาพของรายการตรวจวิเคราะหในแตละการ
ทดสอบที่ ใ ห บ ริ ก าร ทํ า ให นั ก เทคนิ ค การแพทย
ผู ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความมั่ น ใจในการรายงานผลการ
ทดสอบและตระหนักในการเฝาระวังความผิดพลาดที่
อาจเกิ ด ขึ้ น กั บ การทดสอบที่ มี โ อกาสเกิ ด ความ
ผิ ด พลาดได ง า ย รวมทั้ ง ยั ง สามารถกํ า หนดแนว
ทางการแกปญหาเพื่อพัฒนาการทดสอบดังกลาวใหมี
คุณภาพและนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาการใช Sigmametric quality control planning สําหรับการตรวจ
วิเคราะห FBS และ HbA1c ของเครื่องตรวจวิเคราะห
อัตโนมัติในหองปฏิบัติการโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อ

1. บทนํา
การตรวจ fasting blood glucose (FBS) และ
HbA1c มี ค วามสํ า คั ญ และมี ป ระโยชน อ ย า งมากต อ
แพทยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน [1-3] ติดตามการ
รักษาและใช เปนขอมูลในการตัดสินใจปรับเปลี่ย น
แผนการรักษาและปรับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ
ผูปวย เพื่อปองกันการเกิดโรคแทรกซอนที่เปนสาเหตุ
สําคัญของการเสียชีวิตตามมา [1-5] ผลการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการที่ไดตองมีความถูกตอง
แมนยํา เชื่อถือได และสามารถสะทอนภาวะความเปน
จริ ง ของโรคในผู ป ว ยได เ ป น อย า งดี การควบคุ ม
คุณ ภาพการตรวจวิเ คราะหท างหอ งปฏิ บั ติก ารจึง มี
ความสํ า คั ญ อย า งมากเพื่ อ ป อ งกั น ความผิ ด พลาดที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผลการตรวจวิ เ คราะห ตั ว อย า ง
ทดสอบจากผูปวย [6]
ป จ จุ บั น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารได เ ริ่ ม นํ า Sigmametric quality control planning มาใชเปนเครื่องมือ
ในการกําหนด quality control procedure ของวิธีการ
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นํ า ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด ม าใช ป ระโยชน ใ นการช ว ย
สนับสนุนการวินิจฉัยของแพทยและชวยติดตามการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน
และเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการการควบคุณภาพ
ทางหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลและหนวยบริการ
ระดับปฐมภูมิเครือขายอยางมีประสิทธิภาพตอไป

GmbH, Mannheim, Germany) และวิเคราะหดวย
เครื่องตรวจวิเคราะหสารชีวเคมีอัตโนมัติ รุน Cobas c
501 ซึ่งกอนทําการทดสอบได calibrate วิธีวิเคราะห
FBS โดยใชสารมาตรฐาน C.f.a.s calibrator (Cat. No.
10759350190)
และวิ ธี วิ เ คราะห HbA1cใช ส าร
มาตรฐาน C.f.a.s HbA1c calibrator (Cat. No.
04528417190) (Roche
Diagnostic
GmbH,
Mannheim, Germany) จากนั้นตรวจสอบดวยสาร
ควบคุมคุณภาพของงานประจําวัน คํานวณคา Sigmametric และเลือกใช control procedure จาก road map
quality control planning [11]
2.3 การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการใช Sigmametric quality control planning และ traditional
2SD quality control planning ของการวิเคราะห
FBS และ HbA1c
ใชขอมูล internal quality control (IQC)
ของการวิเคราะห FBS และ HbA1cดวยเครื่องตรวจ
วิเคราะหสารชีวเคมีอัตโนมัติ รุน Cobas c 501 ใน
หอ งปฏิ บัติ การโรงพยาบาลนครปฐม ตั้ง แต วัน ที่ 1
มกราคม 2555 ถึง 31 กรกฏาคม 2555 ศึกษา
เปรียบเทียบจํานวนการเกิด out of control จากวิธีการ
ควบคุมคุณภาพโดยใช Sigma-metric quality control
planning และ traditional 2SD quality control
planning รวมทั้งความแตกตางตนทุนของคาน้ํายาที่
ใชสําหรับการควบคุมคุณภาพของทั้งสองวิธี
2.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
วิ เ คราะห ข อ มู ล แสดงค า เป น ความถี่
รอยละของกลุมขอมูล ทดสอบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติของขอมูลโดยใช paired t-test
ประเมิน imprecision (% CV) ของวิธีทดสอบตาม
แนวทางของ CLSI
คํานวณ % bias จากสูตร

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 การศึกษารูปแบบผลตรวจวิเคราะห FBS
และ HbA1c
ศึกษาแบบ retrospective study เก็บขอมูล
การรายงานผลตรวจวิเคราะห FBS และ HbA1c ของ
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2554 ถึ ง 31
กรกฎาคม 2555 เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห ห า
รู ป แบบของผลการทดสอบทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ระหวางระดับ FBS และ HbA1c โดยอาศัยเกณฑ
เป า หมายการควบคุ ม ระดั บ กลู โ คสในเลื อ ดที่
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม แ น ว เ ว ช ป ฏิ บั ติ ข อ ง ส ม า ค ม
โรคเบาหวานแหงประเทศไทย พ.ศ. 2554 [3]
2.2 การศึกษา Sigma-metric quality control
planning ของการวิเคราะห FBS และ HbA1c
ประเมิน imprecision ของวิธีวิเคราะห
โดยการทํา replication experiment ตามขอกําหนด
ของ The Clinical Laboratory and Standards Institute
(CLSI) หัวขอ EP 15-A2 และประเมิน inaccuracy
โดยใช certified traceable material ที่มี traceability
chain ถึง reference method [9,10] ซึ่งวิธีวิเคราะห
FBS ใช PreciControl®ClinChem Multi1 และ
PreciControl®ClinChem Multi2 (Roche Diagnostic
GmbH, Mannheim, Germany) และวิธีวิเคราะห
HbA1c ใช PreciControl® HbA1c norm และ
PreciControl® HbA1c path (Roche Diagnostic
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คาที่ตรวจวัดได – คาเปาหมายที่ระบุในเอกสารกํากับน้ํายา
x 100
คาเปาหมายที่ระบุในเอกสารกํากับน้ํายา
และ 7.92 ตามลําดับ control procedure ที่เหมาะสม
ตาม road map quality control planning tool สําหรับ
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห FBS คือ number of
control measurement (N) เทากับ 2 และใช control
limit ควบคุมดวยกฎ 13S (ตารางที่ 2)

คํานวณ Sigma-metric จากสูตร
(allowable total error (TEa) – % bias)
Sigma-metric =
% CV
โดยการวิเคราะห FBS ใช allowable total
error (TEa) ของ glucose ที่กําหนดโดย Clinical
Laboratory Improvement Amendments ’88
(CLIA’88) มีคาเทากับ 6 mg/dL เมื่อระดับความ
เขมขน glucose < 100 mg/dL และมีคา 10 % เมื่อ
ระดับความเขมขน glucose > 100 mg/dL และการ
วิเคราะห HbA1cใช TEa ที่กําหนดโดย National
Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)
(2013) มีคาเทากับ 6 %

ตารางที่ 1 ขอมูลผลการวิเคราะห FBS และ HbA1c
ของหองปฏิ บัติการ (ขอ มูลตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555)
กลุม
FBS
% HbA1c
ขอมูล (mg/dL)
1
< 130
< 7.0
2
> 130
> 7.0
3
< 130
> 7.0
4
> 130
< 7.0
จํานวนตัวอยางรวม

3. ผลการวิจัย
การศึกษาขอมูลผลตรวจ FBS และ HbA1c
ของหองปฏิบัติการในสิ่งสงตรวจที่เก็บวันและเวลา
เดียวกันของผูปวยรายเดียวกัน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2554 ถึ ง 31 กรกฎาคม 2555 ทั้ ง หมดรวมจํ า นวน
3,334 ตัวอยาง พบวามีผลตรวจรอยละ 27.95 ที่มี FBS
< 130 mg/dL และ HbA1c < 7 % รอยละ 44.78 มีผล
ตรวจ FBS > 130 mg/dL และ HbA1c > 7 % และพบ
ผลตรวจที่ไมเขาเกณฑดังกลาวจํานวนรอยละ 27.27
(ตารางที่ 1)
ผลการศึกษา Sigma-metric quality control
planning ของวิธีวิเคราะห FBS ของหองปฏิบัติการ
พบวาสารควบคุมคุณภาพระดับที่ 1 มีคา imprecision
(% CV) เทากับ 0.74 และคา inaccuracy (% bias)
เทากับ 1.82 สวนสารควบคุมคุณภาพระดับที่ 2 มีคา
imprecision (% CV) เทากับ 1.05 และคา inaccuracy
(% bias) เทากับ 1.68 คํานวณ Sigma-metric ได 6.68

จํานวน
รอยละ
ตัวอยาง
932
27.95
1,493 44.78
560
16.80
349
10.47
3,334 100.00

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบจํานวนการเกิด out of
control จากวิธีการควบคุมคุณภาพโดยใช traditional
2SD quality control planning และ Sigma-metric
quality control planning พบการเกิด out of control
จากการใช traditional 2SD quality control planning
เฉลี่ยรอยละ 6.56 สําหรับวิธีวิเคราะห FBS รอยละ
12.14 สําหรับวิธีวิเคราะห HbA1c สวนการใช Sigmametric quality control planning พบการเกิด out of
control เฉลี่ยรอยละ 1.48 สําหรับวิธีวิเคราะห FBS
รอยละ 8.27 สําหรับวิธีวิเคราะห HbA1c ซึ่งแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสําหรับทั้งการวิเคราะห
FBS (p = 0.046 ) และ HbA1c (p = 0.045) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 ขอมูลผลการศึกษา Sigma-metric quality control planning ของการวิเคราะห FBS และ HbA1c ของ
หองปฏิบัติการ
Tests
FBS
HbA1c

Control level

% bias

% CV

1
2
1
2

1.82
1.68
1.40
1.65

0.74
1.05
1.26
1.10

Sigma-metric Quality
QC rules
Control Planning
6 mg/dL
6.68
13S
10 %
7.92
13S
6%
3.64
multiple rules
6%
3.96
multiple rules
TEa

Number
of run
2
2
4 หรือ 6
4 หรือ 6

ตารางที่ 3 ขอมูลเปรียบเทียบผลการศึกษาการเกิด out of control ของการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห FBS และ
HbA1c ของหองปฏิบัติการ (ใชขอมูลผลการควบคุมคุณภาพตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31
กรกฎาคม 2555)
Tests
FBS

HbA1c

Control
level
1
2
เฉลี่ย
1
2
เฉลี่ย

Traditional 2SD
Sigma-metric QCP
จํานวน
p-value
ครั้ง out of control % out of control out of control % out of control
402.0
28.0
6.97
6
1.49
407.0
25.0
6.14
6
1.47
0.046
404.5
26.5
6.56
6
1.48
362.0
40.0
11.05
26
7.18
412.0
54.0
13.11
38
9.22
0.045
387.0
47.0
12.14
32
8.27

เมื่อ พิจ ารณาจํา นวนครั้ ง ของการทํา internal
quality control และตนทุนความแตกตางของคาน้ํายา
ที่ใชสําหรับการควบคุมคุณภาพของทั้งสองวิธี พบวา
การควบคุ ม คุ ณ ภาพโดยใช Sigma-metric quality
control planning จะสามารถชวยลดจํานวนครั้งของ
การทํา internal quality control และตนทุนของคา
น้ํายาลงไดเมื่อเทียบกับวิธี traditional 2SD quality
control planning โดยลดลงเฉลี่ยตอ เดือนรอยละ
48.44 สําหรับการควบคุมคุณภาพวิธีวิเคราะห FBS

และร อ ยละ 41.77 สํ า หรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพวิ ธี
วิเคราะห HbA1c (ตารางที่ 4)

4. วิจารณและสรุป
การศึกษาขอมูลผลตรวจ FBS และ HbA1c
ของหองปฏิบัติการโรงพยาบาลนครปฐม พบวาผล
ตรวจรอยละ 44.78 มี FBS > 130 mg/dL และ HbA1c
> 7 % ใกลเคียงกับการศึกษาของ วรณัน และคณะ
[12] ศึกษาพบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในแผนก
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ไมสามารถควบคุมระดับกลูโคสในเลือดได ทําใหมี
ความเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคแทรกซ อ นที่ เ ป น สาเหตุ
สําคัญของการเสียชีวิต [13,14]

ผู ป ว ยนอกของโรงพยาบาลศิ ริ ร าช ร อ ยละ 41.7 มี
capillary blood glucose สูงทุกชวงเวลา ซึ่งแสดงให
เห็นวามีผูปวยเบาหวานอีกประมาณเกือบครึ่งหนึ่งที่

ตารางที่ 4 ขอมูลเปรียบเทียบผลการศึกษาตนทุนคาน้ํายาที่ใชในควบคุมคุณภาพภายในของการวิเคราะห FBS
และ HbA1c ของหองปฏิบัติการ (ใชขอมูลผลการควบคุมคุณภาพตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31
กรกฎาคม 2555)
จํานวนครั้งของการทํา IQC ตนทุนคาน้ํายาที่ใชในการทํา IQC รอยละจํานวนครั้งของ
Tests
การทํา IQC และ
Traditional
SigmaTraditional
Sigma-metric
ตนทุนคาน้ํายาที่ลดลง
2SD QCP metric QCP
2SD QCP
QCP
1
402.0
207.0
2,814.00
1,449.00
48.51
2
407.0
210.0
2,849.00
1,470.00
48.40
FBS
รวม
809.0
417.0
5,663.00
2,919.00
48.45
เฉลี่ย/เดือน
115.6
59.6
809.00
417.00
48.44
1
362.0
207.0
123,080.00
70,380.00
42.82
2
412.0
244.0
140,080.00
82,960.00
40.78
HbA1c
รวม
774.0
451.0
263,160.00
153,340.00
41.73
เฉลี่ย/เดือน
110.6
64.4
37,594.29
21,905.71
41.77
Control
level

ผูปวยกลุมนี้ถาระดับ FBS มีคานอยกวา 126 mg/dL
หรือ capillary blood glucose มีคานอยกวา 110
mg/dL ตามแนวทางการคั ด กรองและวิ นิ จ ฉั ย โรค
เบาหวานของสามคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย
[3] จึงมีรายงานวาการตรวจหาระดับกลูโคสในขณะที่
ไมอดอาหารและการตรวจคา HbA1c จะสามารถบอก
ถึงภาวการณทํางานของฮอรโมนอิซูลินไดดีกวาการ
อดอาหารแลวมาตรวจ [15-17] อยางไรก็ตามอาจจะ
ต อ งศึ ก ษาต อ ไปว า ความชุ ก ที่ แ ท จ ริ ง ของผู ป ว ย
เบาหวานกลุมนี้มีอยูมากนอยเทาไรและมีปจจัยสําคัญ
ใดบางที่ทําใหผลตรวจทางหองปฏิบัติการออกมาใน
รูปแบบดังกลาว เพราะผูวิจัย ยังพบวามี ผลตรวจอีก

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวาผลตรวจรอย
ละ 16.80 มี FBS < 130 mg/dL แต HbA1c > 7 % ใน
ทํานองเดียวกัน วรณัน และคณะ [12] รายงานวา
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในแผนกผูปวยนอกของ
โรงพยาบาลศิริราช รอยละ 36.70 มี capillary blood
glucose สูงทุกชวงเวลายกเวนตอนเชาขณะอดอาหาร
แสดงใหเห็นวาการติดตาม FBS หรือติดตาม capillary
blood glucose เพียงอยางเดียวอาจไมสามารถประเมิน
ไดวาผูปวยมีการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดอยูใน
เกณฑที่เหมาะสม [15] หรือการคัดกรองหาผูปวย
เบาหวานรายใหมโดยการตรวจ FBS หรือ capillary
blood glucose เพียงอยางเดียวก็อาจจะตรวจไมพบ
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รอยละ 10.47 ที่ FBS > 130 mg/dL และ HbA1c < 7 %
แต เ นื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาแบบ
ย อ นหลั ง โดยใช เ ฉพาะข อ มู ล ผลตรวจทางห อ ง
ปฏิบัติการจึงไมสามารถวิเคราะหแยกปจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลตอการตรวจทางหองปฏิบัติการได ไดแก การให
ขอมูลและการเตรียมผูปวยกอนเจาะเลือด วิธีการเก็บ
สิ่งสงตรวจ และปจจัยดานผูปวย เปนตน ดังนั้นจึงได
ศึ ก ษาเฉพาะการควบคุ ม คุ ณ ภาพการวิ เ คราะห ข อง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ หาสาเหตุ
วิธีแกไขและการพัฒนา [6,8] การใหบริการผูปวย
เบาหวานในเรื่องการตรวจคัดกรองและควบคุมระดับ
กลูโคสในเลือดโดยใชผลตรวจทางหองปฏิบัติการให
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
การประเมิน imprecision ของวิธีวิเคราะหโดย
การทํา replication experiment ตามขอกําหนดของ
CLSI ในหัวขอ EP 15-A2 [9,10] และผูวิจัยได
ประเมิน replication experiment ตาม criteria of
acceptation [10] ซึ่งพบวามีคา within-run imprecision < 0.25 TEa และ between-run imprecision
< 0.33 TEa ทั้งวิธีวิเคราะห FBS และ HbA1c
สําหรั บ การประเมิ น inaccuracy ของวิ ธี
วิเคราะหในการศึกษานี้ไดใช certified reference
material ที่มี traceability chain ถึง reference method
ในการหาคา % bias [10] แตอยางไรก็ตามวิธีการหา
คา % bias ยังสามารถหาไดจากวิธีอื่น ๆ อีก เชน ใช
ผล EQAS จากองคกรที่มี traceability chain ถึง
reference method อยางนอยจํานวน 6 รอบ หรืออาจ
ไดจากการทํา comparison experiment กับวิธีที่เปน
reference method [7,10] ซึ่งควรจะมีการศึกษา
เปรียบเทียบความแตกตางคา % bias ที่ไดในแตละวิธี
วามีความแตกตางกันหรือไมอยางไรเพื่อใหไดทราบ
ถึ ง ข อ ดี ข อ เสี ย และข อ จํ า กั ด ในแต ล ะวิ ธี เ พื่ อ จะได

เลื อ กใช ไ ด อ ย า งเหมาะสมสํ า หรั บ รายการตรวจ
วิเคราะหตาง ๆ ของหองปฏิบัติการ
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช Sigma-metric quality
control planning tool สําหรับวิธีวิเคราะห FBS และ
HbA1c ในคํานวณคา Sigma-metric ของวิธีวิเคราะห
FBS ไดใชคา TEa ที่กําหนดโดย CLIA’88 สวนวิธี
วิเคราะห HbA1c CLIA’88 ไมไดกําหนดไวจึงไดใช
คาที่กําหนดโดย NGSP (2013) สวนคา % bias และ
% CV ไดใชขอมูลจากการทํา analytical performance
verification ซึ่งถาหากเลือกใชคา TEa คา % bias และ
ใชคา % CV ที่ไดมาจากแหลงที่มาอื่นผลการศึกษาที่
ไดอาจจะมีความแตกตางกัน
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบจํานวนการเกิด out of
control ระหวางวิธี Sigma-metric quality control
planning กับวิธี traditional 2SD quality control
planning พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติสําหรับทั้งการวิเคราะห FBS (p = 0.046)
และ HbA1c (p=0.045) นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพโดยใช วิ ธี Sigma-metric quality
control planning จะสามารถชวยลดตนทุนการทํา
IQC ไดมากกวาวิธี traditional 2SD quality control
planning โดยลดลงเฉลี่ยตอเดือนคิดเปนรอยละ 48.44
และ 41.77 สําหรับวิธีวิเคราะห FBS และ HbA1c
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขอจํากัดของการใช
traditional 2SD ซึ่งเปนกฎที่มีโอกาสตรวจพบความ
ผิดพลาดไดสูง และขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดการเตือน
ผลลวงได สู ง ประมาณร อ ยละ 5 [10] หากใช ส าร
ควบคุมคุณภาพ 1 ระดับ หรือประมาณรอยละ 9 หาก
ใชสารควบควบคุมคุณภาพ 2 ระดับ ดังขอมูลผลการ
ทํา IQC ในตารางที่ 3 ซึ่งพบวาจํานวนครั้งของการทํา
IQC ในแตระดับไมเทากันซึ่งเกิดจากการทดสอบซ้ํา
ในระดับที่ 2 เนื่องจากเกิดการเตือนผลลวงจากการใช
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traditional 2SD หากใชกฎที่ไดจากการทํา Sigmametric quality control planning จะพบการเตือนผล
ลวงที่ น อ ยกว า แต ก็ ยั ง พบได อ ยู บ า ง ดั ง นั้ น จึ ง พบ
จํานวนครั้งของการเกิด out of control และตนทุน
น้ํายาที่ใชในการทํา IQC จากวิธีการใช Sigma-metric
quality control planning นอยกวา ซึ่งจะเปนโยชน
อยางมากในการบริหารจัดการตนทุนและภาระงาน
ของหองปฏิบัติการโดยที่ไมทําใหระดับคุณภาพของ
ผลการตรวจวิเคราะหลดลง
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