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บทคดัย่อ 

 เนื่องจากปัจจบุนัการใช้เคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลจากปลายนิว้แบบพกพา (Blood Glucose Meter,BGM) มี

การน ามาใช้เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการกลางในโรงพยาบาลและยงัใช้ประเมินภาวะของ

ผู้ ป่วยในที่รับบริการท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  การควบคมุคณุภาพการตรวจระดบัน า้ตาลจากเคร่ืองตรวจระดบั

น า้ตาลปลายนิว้แบบพกพาจงึเป็นสิง่ส าคญัที่สง่ผลตอ่ความนา่เช่ือถือของการตรวจวเิคราะห์  ดงันัน้จึงได้จดัท าระบบการ

ทดสอบความช านาญการตรวจระดบัน า้ตาลด้วยเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลจากนิว้ขึน้มาใช้ในเขตรับผิดชอบของอ าเภอบ้าน

ตากประกอบไปด้วย หนว่ยงานในโรงพยาบาลจ านวน 4 หนว่ยงานได้แก่ ห้องฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยชาย หอผู้ ป่วยหญิงและ

ห้องปฏิบตัิการ  ยงัมีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในเขตอ าเภอบ้านตากอกีจ านวน 15 แหง่ ผลจากการด าเนินการใน

รอบปี 2558 พบวา่ในรอบท่ี 1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี และในรอบท่ี 2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก เนื่องจากมี

การพฒันาเพิ่มศกัยภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานของเคร่ือง  ข้อจ ากดัและสาเหตทุี่อาจจะสง่ผลตอ่คา่ระดบั

น า้ตาลทีว่ดัด้วยเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา 

 ดงันัน้ระบบการทดสอบความช านาญการวดัระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพาจึงเป็นการควบคมุคณุภาพการ

ตรวจวิเคราะห์ทัง้ระบบโดยเร่ิมจากกระบวนการเตรียมผู้ ป่วย  การเจาะเก็บตวัอยา่ง การตรวจวิเคราะห์ การรายงานผล ซึง่

สามารถน าผลการประเมินในแตล่ะรอบไปหาสาเหตแุละแนวทางแก้ไขเมื่อผลการประเมินยงัไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที่ดี  หรือเป็น

แนวทางในการตรวจระดบัน า้ตาลด้วยเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพาถ้าเกณฑ์การประเมินอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี

มากแล้ว  ซึง่เป็นผลดีแก่ผู้ ป่วย สร้างความเช่ือมัน่แก่แพทย์ผู้ท าการรักษา วา่ผลการตรวจมีความนา่เช่ือถือและมี

กระบวนการควบคมุคณุภาพครบทัง้ระบบ 
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อาจารย์ที่ปรึกษางาน  ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา ด้วยความเอาใจใสอ่ยา่งดียิ่ง และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ 

ณ ที่นี ้

 ขอขอบพระคณุ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ ทา่นผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์สนบัสนนุ

การท าการวจิยัฉบบันี ้ทัง้ให้ค าปรึกษาแนะน า และเจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้องทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการร่วมประเมิน

ทดสอบความช านาญการวดัระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพาทกุทา่น ที่เอือ้ตอ่การท างานวิจยันีจ้นส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบพระคณุทนุสนบัสนนุงานวิจยัจากส านกังานงานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)  โครงการพฒันา

นกัวิจยัและงานวิจยัเพื่ออตุสาหกรรม (พวอ.)เลขที่ MSD57I0043  

 อนึง่ ผู้วิจยัหวงัวา่ งานวจิยัฉบบันีจ้ะมีประโยชน์อยูไ่มน้่อย จงึขอมอบความดีทัง้หมดให้แกเ่หลา่คณาจารย์ ท่ีได้

ประสทิธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวจิยัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ที่เก่ียวข้อง และขอมอบความกตญัญกูตเวทิตาคณุ แดบ่ิดา 

มารดา และผู้ที่มีพระคณุทกุทา่น ส าหรับข้อบกพร่องตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้นัน้ ผู้วิจยัของน้อมรับผิดเพียงผู้ เดียว และยินดี

ที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากทกุทา่นท่ีได้เข้ามาศกึษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัตอ่ไป 
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ที่มาและความส าคัญ 

ร้อยละ 80 ของผู้ เสยีชีวติทัว่โลกเกิดจากโรคในกลุม่ NCDs (Non-communicable diseases)   ซึง่เบาหวานได้

ถกูจดัอยูใ่นกลุม่โรค NCDs ด้วย    จากรายงานขององค์การอนามยัโลก (WHO) พบวา่จ านวนผู้ ป่วยเบาหวานทัว่โลกมี

จ านวน 371 ล้านราย ซึง่ในประเทศไทยมีรายงานจ านวน 3.5 ล้านรายโดยสมาคมโรคเบาหวานแหง่ประเทศไทย และ

ผู้ ป่วยเบาหวานร้อยละ 70 ท่ีไมส่ามารถควบคมุระดบัน า้ตาล สง่ผลให้ผู้ ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อน เช่น จอประสาท

ตาเสือ่ม ไตวาย เป็นต้น การควบคมุระดบัน า้ตาลจะต้องมีเคร่ืองมอืที่ใช้ในการตรวจติดตามระดบัน า้ตาลในกระแสเลอืด 

 การตรวจระดบัน า้ตาลกลโูคสในเลอืดเป็นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิเป็นเลอืดครบสว่น (whole blood 

analysis) ซึง่ whole blood analysis มีการน ามาใช้มากขึน้ในโรงพยาบาล ในรูปแบบการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร ณ 

จดุดแูลผู้ ป่วย หรือ point of care testing (POCT) เนื่องจากชว่ยขจดัขัน้ตอนการเตรียมตวัอยา่งและการรายงานผลซึง่

เป็นขัน้ตอนในช่วงก่อน และหลงัการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ ท าให้ลดความผิดพลาดทีอ่าจเกิดขึน้ในขัน้ตอน

ก่อนและหลงัการวิเคราะห์และลดระยะเวลาในขัน้ตอนการตรวจวเิคราะห์ลง(Turn around time) ได้ผลตรวจเร็วขึน้ และ

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการดแูลผู้ ป่วยให้ดยีิ่งขึน้  

เคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพาหรือกลโูคสมิเตอร์  (Glucose meter)  เป็นอปุกรณ์ที่ใช้วเิคราะห์น า้ตาลใน

เลอืดโดยใช้เลอืดทีเ่จาะจากปลายนิว้ ซึง่ในปัจจบุนัมีจ าหนา่ยในท้องตลาดหลายบริษัทผู้ผลติ และหลายรุ่น โดยจากการ

ส ารวจของสภาเทคนคิการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2556 พบมกีารขึน้ทะเบียนเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา 

จ านวน 36 รุ่น ที่มีการน ามาใช้ในประเทศไทย ณ หอผู้ ป่วยตา่ง ๆ ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจ า

ต าบล (รพ.สต.)  เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจติดตามระดบัน า้ตาลในผู้ ป่วยที่มารับบริการ   ซึง่พบวา่ในแตล่ะบริษัทผู้ผลติ

ได้มีการใช้หลกัการและสารเคมทีี่เคลอืบบนแผน่ตรวจแตกตา่งกนั  ท าให้คา่ระดบัน า้ตาลที่ตรวจวเิคราะห์ได้มีความ

แตกตา่งกนั แตล่ะบริษัทจงึได้ผลติวสัดคุวบคมุคณุภาพมาใช้ในการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองในแตล่ะบริษัท  แต่

วสัดคุวบคมุคณุภาพท่ีแตล่ะบริษัทผลติมาใช้ไมส่ามารถน ามาใช้ควบคมุคณุภาพระดบัน า้ตาลของบริษัทอื่น ๆ ได้  และยงั

เป็นสารละลายที่เตรียมขึน้มาซึง่ไมม่ีคณุสมบตัิเหมือนกบัเลอืดทีใ่ช้เป็นตวัอยา่งในการตรวจวิเคราะห์จริง   

 POCT ที่น ามาใช้มากที่สดุ คือ การตรวจน า้ตาลด้วยเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา ซึง่มาตรฐาน 

ISO ได้ก าหนดให้มกีารควบคมุคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ประเภท POCT ด้วยโดยให้ท าทัง้การควบคมุคณุภาพประจ าวนั 

(Internal Quality Control, IQC) และท าการควบคมุคณุภาพการตรวจกบัองค์กรภายนอกหรือ (External Quality 

Assurance, EQA) เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 22870 

 การท า EQA ส าหรับการวเิคราะห์น า้ตาลกลโูคสในเลอืดในประเทศไทยยงัไมแ่พร่หลายนกั เนื่องมาจากขาดวสัดุ

ควบคมุคณุภาพ (QC material) ที่มีคณุสมบตัเิหมือนเลอืดดงัตวัอยา่งจริงทีใ่ช้ตรวจวิเคราะห์และสามารถรักษาระดบั

น า้ตาลกลโูคสจากตวัอยา่งเลอืดครบสว่นได้นาน ปัจจบุนัมีบริษัทเอกชนได้ให้บริการ EQA ส าหรับ POCT glucose 

testing โดยใช้สารควบคมุคณุภาพชนิด blood glucose control ซึง่อยูใ่นรูป lyophilized blood โดยคิดคา่บริการตอ่



ปี การควบคมุคณุภาพประเภทนีห้ลงัจากท าให้วสัดคุวบคมุคณุภาพเป็นของเหลวโดยการเติมน า้ลงไปแล้ว พบวา่มีการ

แตกของเมด็เลอืดแดงจากการแช่แข็ง 

 การเข้าร่วมโครงการประเมินคณุภาพของหนว่ยงานภายนอกนัน้มคีา่ใช้จา่ยตอ่หนว่ยทีค่อ่นสงู  ดงันัน้

ห้องปฏิบตัิการ โรงพยาบาลบ้านตากจึงได้จดัเตรียมวสัดคุวบคมุคณุภาพระดบัน า้ตาลขึน้และน ามาแจกจ่ายให้กบั

หนว่ยงานท่ีอยูใ่นความรับผิดของโรงพยาบาล  ที่มีการการใช้เคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา เพื่อใช้ทดสอบ

ความช านาญการตรวจระดบัน า้ตาล ทัง้ยงัเป็นการควบคมุคณุภาพการตรวจระดบัน า้ตาลด้วยเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาล

ปลายนิว้แบบพกพา  โดยก าหนดให้มีการประเมินความช านาญการตรวจระดบัน า้ตาลด้วยเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลาย

นิว้แบบพกพาจ านวน 3 ครัง้ตอ่ปี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทดสอบความช านาญการตรวจระดบัน า้ตาลด้วยเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพาของเจ้าหน้าที่

ทางการแพทย์ในเขตอ าเภอบ้านตาก จงัหวดัตาก 

2. เป็นการควบคมุคณุภาพโดยองค์กรภายนอก ( EQA) ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ระดบัน า้ตาลในเลอืดด้วย

เคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา 

ขอบเขตการศึกษา  

 ต้องการสร้างระบบการควบคมุคณุภาพการตรวจวดัระดบัน า้ตาลด้วยเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบ

พกพาในเขตอ าเภอบ้านตาก  จงัหวดัตาก  โดยก าหนดการสง่วสัดคุวบคมุคณุภาพออกไปจ านวน 3 รอบตอ่ปี  โดย

ครอบคลมุหนว่ยงานท่ีมีการใช้เคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา 

 

ทบทวนวรรณกรรม  

         1.กลุม่โรคไมต่ิดตอ่ (Non communicable diseases , NCDs) 

 เป็นโรคเรือ้รังที่ไมต่ดิตอ่ไมส่ามารถแพร่จากคนหนึง่ไปสูอ่ีกคนหนึง่ได้ เนื่องจากไมไ่ด้เกิดจากการตดิเชือ้ จงึไม่

สามารถติดตอ่ผา่นการสมัผสั ไอจามหรือมีสตัว์พาหะเป็นตวัน า เป็นต้น เนื่องจากเป็นโรคเรือ้รังจงึใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินโรคที่ยาวนาน คอ่ยๆมีอาการและรุนแรงขึน้เร่ือยๆ   ซึง่โรคในกลุม่โรคไมต่ดิตอ่ประกอบด้วย 4 โรคคือ 

 1.1 กลุม่โรคหวัใจและหลอดเลอืด (รวมถึงโรคหวัใจและโรคหลอดเลอืดสมอง)  

 1.2 กลุม่โรคเบาหวาน 

 1.3 กลุม่โรคมะเร็ง 

 .4 กลุม่โรคระบบทางเดินหายใจเรือ้รัง (รวมถึงโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังและโรคหอบหืด) 

 ซึง่เป็นสาเหตกุารตายในอนัดบัต้นของประชากรทัว่โลกเฉลีย่ประมาณ 36 ล้านคนตอ่ปี ซึง่ร้อยละ 80 ของผู้ที่

เสยีชีวติจากกลุม่โรค NCDs พบในประเทศที่ด้อยพฒันาและประเทศที่ก าลงัพฒันา ในประเทศไทยเมื่อปี 2552 มีการ

รายงานผู้ เสยีชีวิตจากโรคในกลุม่ NCDs ร้อยละ73 ของผู้ เสยีชีวติทัง้ประเทศ 

 

 

 

 



 2.การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ ณ จดุที่ดแูลผู้ ป่วย (Point of care  testing, POCT) 

                การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ ณ จดุดแูลผู้ ป่วยหรือ point of care testing (POCT) หมายถึง การให้บริการ

การตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิ ณ จดุดแูลผู้ ป่วยซึง่อยูภ่ายนอกห้องปฏิบตัิการ POCT ช่วยอ านวยความสะดวกให้กบั

แพทย์และผู้ ป่วยที่มารับบริการได้รับการรักษาพยาบาลอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีกระจายการให้บริการ POCT ณ จดุ

ตา่งๆ ทัง้ในโรงพยาบาลสถานพยาบาลคลนิิกและใช้ติดตามอาการผู้ ป่วยในบางกรณี เช่น ผู้ที่มีภาวะเบาหวาน ซึง่ POCT 

ที่มีคณุภาพจะต้องมีความสามารถในการรายงานผลได้รวดเร็วและนา่เช่ือถือ  รวมทัง้สามารถรับประกนัได้วา่ผู้ ป่วยจะ

ได้รับผลการรักษาทีด่ีที่สดุจากผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากการใช้ POCT ดงันัน้การควบคมุคณุภาพ POCT จึงเป็นสิง่

ส าคญัเทียบเทา่กบัการควบคมุคณุภาพการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการกลาง 

โดย POCT ช่วยก าจดัความลา่ช้า และช่วยให้แพทย์ตดัสนิใจในการให้การรักษาได้เร็วขึน้ การวิเคราะห์หาสารชีวเคมใีน

เลอืดด้วยเคร่ือง POCT มีหลายรายการ เช่น กลโูคส (glucose) แลคเตท(lactase) สารอิเลค็โทรไลท์ (electrolyte) คลอ

เลสเตอรอล (cholesterol) ไมโครอลับมูิน (micro-albumine) ยเูรียไนโตรเจน (blood urea nitrogen) ฮีโมโกลบินเอ

วนัซี (HbA1c) เป็นต้น ซึง่เคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพาก็มีการน ามาใช้เพื่อตดิตามการรักษา โดยวดัระดบั

ของน า้ตาลในกระแสเลอืดที่ข้างเตียงผู้ ป่วยโดยไมต้่องสง่เลอืดนัน้มาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบตักิาร กลาง 

 3.การควบคมุคณุภาพทางห้องปฏิบตัิการ  

การควบคมุคณุภาพทางห้องปฏิบตัิการมี 2 ชนิด คือ 

 การควบคมุคณุภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) 

3.1การควบคมุคณุภาพภายใน หมายถึง การควบคมุคณุภาพการวิเคราะห์ในงานประจ าวนัภายใน

ห้องปฏิบตัิการ ตัง้แตเ่ร่ิมท าการทดสอบจนถึงอา่นผลหากเป็นการประเมินการควบคมุคณุภาพภายในองค์กร เรียกวา่ 

Internal quality assessment scheme หรือ IQAS เป็นการเปรียบเทียบผลของการควบคมุคณุภาพการตรวจ เช่น 

POCT ระหวา่งหอผู้ ป่วยภายในโรงพยาบาล เช่นท่ี โรงพยาบาลศริิราชได้น า IQAP มาใช้แทนการท า EQA ส าหรับ POCT 

การตรวจน า้ตาลในเลอืดโดยเตรียมสารควบคมุคณุภาพจากตวัอยา่งเลอืดใช้เอง เพื่อลดคา่ใช้จา่ย และมีเป้าหมายน าผลที่

ได้ไปปรับปรุงการควบคมุคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องหรือ Continuous Quality Improvement (CQI) เป็นต้น 

ลกัษณะของสารท่ีใช้ในการควบคมุคณุภาพ (Control material) ในการควบคมุคณุภาพประจ าวนั (IQC) แบง่ได้เป็น 3 

ประเภท คือ  

1. In house control material ได้แก่ การเก็บ serum จากงานประจ าวนั (ไมม่ี hemolysis, 

icterus, lipemia) มาเตรียมเอง หรือเรียกวา่ Pooled serum ข้อดีคือ ประหยดัคา่ใช้จา่ย แตม่ีข้อเสยีคือเตรียม

ได้ในปริมาณน้อย 



        2. In kit หรือ commercial control material  

 -Lyophilized material เป็นสารควบคณุภาพท่ีเป็นผงแห้ง ต้องละลายก่อนใช้งาน 

                   -Liquid material เป็นสารควบคณุภาพท่ีมากบัเคร่ือง หรือบริษัทผู้ผลติน า้ยาที่สามารถใช้งานได้ทนัที 

เช่น ในการตรวจน า้ตาลกลโูคสในเลอืด (blood glucose) ด้วยกลโูคสมิเตอร์ และการตรวจก๊าซในเลือด (blood gas) 

เป็นต้น ข้อดีคือใช้งานง่ายและใช้ได้ทนัที แตม่ีข้อเสยีคอื เป็นสารควบคมุคณุภาพท่ีใช้ได้กบัเฉพาะยีห้่อของเคร่ืองเทา่นัน้ 

                   3. Third party control material คือสารควบคมุคณุภาพท่ีซือ้จากองค์กรที่สามที่ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบั

เคร่ืองหรือน า้ยาทีใ่ช้อยู ่อาจมีหลายรูปแบบขึน้อยูก่บัชนิดของการทดสอบ ข้อดีคือ ใช้เป็นสารควบคมุคณุภาพได้หลาย

ชนิดการทดสอบ แตม่ีข้อเสยีคือราคาแพง 

 การประเมินผล IQC ใช้ Shewhart Chart (Levey-Jennings Chart) ซึง่เป็น chart ที่ใช้ในการควบคมุ

คณุภาพ โดยท าการวเิคราะห์ control material วนัละ 1 ครัง้อยา่งน้อย 20 วนัค านวณหา mean, SD และ % CV  (21) 

และสร้าง chart โดยแกน x เป็น วนัและแกน y เป็นความเข้มข้นหากผลการวิเคราะห์อยูใ่นชว่ง mean  ±  2SD ให้ถือวา่ 

in control  กรณีที่คา่ control เกิน mean  ±  2SD แตไ่มเ่กิน 3SD ต้องตรวจสอบวา่มคีา่อยูน่อก mean  ± 

2SD ติดกนั 2 ครัง้หรือไม ่หากมถืีอวา่ out of control และต้องไมม่ีคา่ใดอยูน่อก mean ± 3SD หากมถืีอวา่ out of 

control ต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาก่อนการรายงานผลในผู้ป่วยเสมอปัจจบุนันิยมน าการควบคมุด้วยกฎหลายกฎ 

(multi-rules) มาใช้แทน เพื่อลดผลการปฏิเสธปลอม และเพิ่มความไวในการตรวจหาความผิดพลาดแตล่ะประเภท 

3.2 การควบคมุคณุภาพโดยองค์กรภายนอก (External quality assessment; EQA) 

การควบคมุคณุภาพโดยองค์กรภายนอกหมายถึง การประเมินคณุภาพของห้องปฏิบตักิารซึง่ด าเนนิการโดยองค์กร

ภายนอกห้องปฏิบตักิารโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อตรวจสอบคณุภาพการวเิคราะห์ โดยการเปรียบเทยีบผลการวิเคราะห์

ระหวา่งห้องปฏิบตัิการ ซึง่สามารถชีบ้ง่ความแมน่ย า (accuracy) ของวิธีวิเคราะห์สารแตล่ะชนิดของห้องปฏิบตัิการ ผล

การประเมินสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทัง้การป้องกนัลว่งหน้า องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุให้

มีองค์กรระดบัชาติที่ด าเนินการหรือเรียกวา่ National External Quality Assessment Scheme (NEQAS) รับผิดชอบ

ให้บริการ EQA ส าหรับวิธีทดสอบท่ีจ าเป็น ในประเทศไทย มีองค์กรภายนอกหรือ EQA เช่น EQA Center 

(มหาวิทยาลยัมหิดล) ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น  

บางประเทศนิยมเรียก EQA วา่ proficiency test (PT) ซึง่สารควบคมุคณุภาพท่ีเหมาะสมในการน ามาใช้ใน 

EQA หรือ PT ควรมีลกัษณะและคณุสมบตัิตา่งๆใกล้เคียงกบัตวัอยา่งตรวจที่ใช้การท าวเิคราะห์การตรวจนัน้ๆ ในการตรวจ

น า้ตาลกลโูคสในเลอืด การใช้ in kit control material ในการควบคมุคณุภาพประจ าวนั ซึง่เป็นสารละลายมีคณุสมบตัิ

แตกตา่งจากเลอืดจากปลายนิว้ซึง่เป็นตวัอยา่งเลอืดที่ใช้ตรวจจริง สารควบคณุภาพท่ีเหมาะสมควรมีลกัษณะเหมือนเลอืด

จากปลายนิว้ ซึง่ประกอบด้วยเซลเม็ดเลอืดและพลาสมารวมทัง้สาร biological analyses อื่น ที่พบได้ในเลอืดมนษุย์ใน



ปัจจบุนัในประเทศไทยยงัไมม่ีองค์กรใดผลติสารควบคมุคณุภาพที่มีลกัษณะเหมือนเลอืดครบสว่นจ าหนา่ย เนื่องจากมี

ปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องตา่งๆมากมาย ที่ส าคญัคือการใช้น า้ตาลกลโูคสของเมด็เลอืด แตใ่นตา่งประเทศมีบริษัทท่ีสามารถผลติได้ 

เช่น Bio-Rad เป็นต้น 

การประเมินผล EQA ประเมินจากคา่ดชันีคณุภาพ Variation Index Score (VIS) ซึง่การประเมนิเปรียบเทียบผล

ระหวา่งห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์สาขาเคมคีลนิิกมกัใช้ระบบการประเมินท่ีแนะน าโดยองค์กรอนามยัโลกและสมาพนัธ์

เคมีคลนิกิระหวา่งประเทศ  

 มีการค านวณดงัตอ่ไปนี ้

 1.คา่เป้าหมาย (คา่ก าหนด Designated value, DV) ได้มาจากคา่ผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบตัิการสมาชิก 

ไมน้่อยกวา่ 85%  

 1.1.ค านวณคา่ Mean (Consensus mean, X1),Standard Deviation(SD1)และCoefficient of 

Variation (CV1) 

 1.2.ถ้ามีคา่ผลการวเิคราะห์ของสมาชิกเกิน X±3SD ให้ท าการตดัผลการวิเคราะห์นัน้ทิง้ 

 1.3.จากนัน้ท าการท าค านวณคา่ Mean(Consensus mean, X2), Standard Deviation (SD2)และ

Coefficient of Variation (CV2) โดยก าหนดให้คา่ Designated value(DV) มีคา่เทา่กบัคา่  X2 ส าหรับน ามาค านวณ

คา่คะแนนดชันีคณุภาพ 

 2.การค านวณคา่คะแนนดชันีคณุภาพ 

 2.1.คะแนนดชันีคณุภาพ Variation Index Score (VIS) 

  2.1.1.การค าควณคา่ % Variation(%V) 

   %V = X – DV x 100 

                        DV 

 

  2.1.2. ค านวณคา่ Variation Index (VI) 

   VI = %V x 100 

                                  CCV 

[คา่ CCV (Chosen coefficient of variation) ของ Glucose = 7.7 ก าหนดโดยองค์การอนามยัโลก] 



 3.การแปลงคา่ VI ให้อยูใ่นระบบ VIS  

  คา่ VIS = VI   เมื่อคา่ VI มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0 – 400 

  คา่ VIS = 400  เมื่อคา่ VI มากกวา่ 400 

 4.เกณฑ์การประเมิน คา่ VIS 

  < 50  อยูใ่นเกณฑ์ดเียี่ยม  

  50 - 100   อยูใ่นเกณฑ์ดี  

  100 – 200  อยูใ่นเกณฑ์ยอมรับได้ 

  > 200    อยูใ่นเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

 4.หลกัการตรวจวิเคราะห์กลโูคสด้วยเคร่ืองตรวจน า้ตาลแบบ POCT  

 กลโูคสมิเตอร์เป็นเคร่ืองมือ Point of care testing ที่มีการใช้อยา่งกว้างขวางซึง่ปัจจบุนัโรงพยาบาลตา่งๆได้

น ากลโูคสมิเตอร์มาใช้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการรักษาให้ดีขึน้ ซึง่คณุสมบตัิของ POCT คือสามารถลด

ระยะเวลารอคอยเพื่อการรักษาผู้ป่วยได้ทนัที ณ จดุดแูลผู้ ป่วยอีกทัง้ ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็วและไมต้่องการผู้ที่มีความรู้

ความช านาญเฉพาะทางห้อง-ปฏิบตัิการ การวเิคราะห์น า้ตาลกลโูคสด้วยกลโูคสมิเตอร์ มี 2 หลกัการใหญ่ ได้แก่ 

 1.Reflectometry 

อาศยัปฏิกิริยาเคมเีกิดสแีละความเข้มของส ีโดยน า้ตาลกลโูคสในเลอืดจะท าปฏิกิริยากบัเอนไซม์กลโูคสออกซิเดสหรือ

กลโูคสดีไฮโดรจีเนส ในแผน่ตรวจวดัในลกัษณะของ dry reagent ซึง่มีความจ าเพาะตอ่ดี-กลโูคส (D-glucose) เทา่นัน้ 

เอนไซม์กลโูคสออกซเิดสจะเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ของกลโูคสเกิดเป็นกรดกลโูคนิก และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กบั 

chromogen เกิดเป็นสเีขยีวปนน า้เงิน ซึง่ระดบัความเข้มข้นของสจีะขึน้กบัความเข้มข้นของน า้ตาลในเลอืด อา่นโดย

หลกัการของ spectrophotometry โดยเคร่ืองจะวดัแสงสะท้อนและค านวณคา่ออกมาเป็นระดบัน า้ตาลในเลอืด 

 2.Amperometry 

 อาศยัความเข้มข้นของไอออน โดยในกลโูคสมิเตอร์จะมีเมมเบรน 2 ชนิดคือ Teflon membrane และ 

Cellophane membrane น า้ตาลกลโูคสในเลอืดจะแทรกผา่น Cellophane membrane เข้ามาท าปฏิกิริยากบั

เอนไซม์กลโูคสออกซเิดสในรูปท่ีมีอิเลก็ตรอนอยูม่าก กลโูคสจะกลายเป็นกรด-กลโูคนิก สว่นเอนไซม์กลโูคสออกซเิดสเมื่อ

ถกูออกซิไดซ์ด้วยกลโูคสจะให้ 2 อิเลก็ตรอนและ 2 ไฮโดรเจนไอออน ตอ่มาออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นสารละลายจะแทรก

ผา่น Teflon membrane รับเอา 2 อิเลก็ตรอนและ 2 โปรตอน กลายเป็น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เกิดเป็น

สญัญาณไฟฟ้าตอ่ไปเมื่อน าอิเลก็โทรดไปวดัสารตวัอยา่งเพือ่หาปริมาณกลโูคสปริมาณออกซเิจนที่ใช้ไปจะสมัพนัธ์กบั



ปริมาณของเอนไซม์ทีจ่บักบักลโูคสดงันัน้ปริมาณกลโูคสท่ีมีอยูก็่สามารถวดัได้โดยการวดัปริมาณแก๊สออกซิเจนท่ีเอนไซม์

ใช้ไปนัน่เอง  

 กลโูคสมิเตอร์ถกูน ามาใช้งานมากขึน้ การควบคมุคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกจะชว่ยลดข้อผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึน้ได้  

 สารรบกวนการตรวจกลโูคสด้วยเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา  

ท าให้คา่ความเข้มข้นกลโูคสเพิ่มขึน้ ท าให้คา่ความเข้มข้นกลโูคสลดลง 

 ฮีมาโตคริต< 25% 

 Acetaminophen (Elite, Accu-chekและ 

EML 105) 

 Ascorbic acid (HemoCue, Accu-chek

และ Optium) 

 Icodextrin (ในเคร่ืองที่ใช้หลกัการ glucose 

dehydrogenase ที่มีco-factor 

pyrroloquinoline quinine) 

 ฮีมาโตคริต>55% 

 Acetaminophen (OneTouch, Precision 

และ SureStep) 

 Ascorbic acid (SureStepProและ

OneTouch) 

 

 การเลือกใช้เคร่ืองตรวจระดับน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา 

 สิง่ส าคญัของการน าเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพามาใช้งาน คือ เคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลาย

นิว้แบบพกพาและแถบทดสอบ ควรมีคณุภาพเช่ือถือได้ ราคาไมแ่พง ท าการเปรียบเทยีบ Lot ของ strip ที่น ามาใช้ รวมทัง้

การจดัเก็บแถบทดสอบ (strip) ไว้ในสถานท่ีที่มีอณุหภมูิตามเอกสารท่ีระบไุว้ มีความทนทานและบริการหลงัการขายทีด่ี 

มีการควบคมุคณุภาพเพื่อให้ผลการตรวจมีทัง้ความแมน่ย าและความถกูต้อง 

 ข้อดขีองการตรวจกลูโคสด้วยเคร่ืองตรวจระดับน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา 

 เคร่ืองตรวจมีขนาดเลก็ วธีิการตรวจไมยุ่ง่ยาก  ใช้เลอืดปริมาณน้อย และทราบผลการวเิคราะห์ได้รวดเร็วกวา่การ

การตรวจด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบตัิการกลาง 

 ข้อเสียของการตรวจกลูโคสด้วยเคร่ืองตรวจระดับน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา 

 ผลไมเ่ที่ยงตรงแมน่ย า (เมื่อเปรียบเทียบกนัวธีิวเิคราะห์ในห้องปฏิบตัิการกลาง) เนื่องจากสถานบริการสว่นใหญ่

ไมม่ีการควบคมุคณุภาพของกลโูคสมิเตอร์ มคีา่ใช้จ่ายสงูกวา่การตรวจทางห้องปฏิบตัิการกลาง 



 Jame H. Nichols   ได้เขียนบทความวา่กระบวนการตรวจวิเคราะห์ระดบัน า้ตาลในโรงพยาบาลมคีวาม

ผิดพลาดได้จากกระบวนการก่อนวิเคราะห์ ขณะวเิคราะห์และหลงัการวิเคราะห์  ซึง่ความผิดพลาด สามารถเกิดได้จาก

ปัจจยัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้เช่น ความผิดปกติของเคร่ืองตรวจวิเคราะห์เอง ผู้ใช้งานท าผิดวธีิ สิง่แวดล้อม เป็นต้น ซึง่ในแตล่ะ

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์จะมีสญัลกัษณ์เตือนถึงความผิดพลาดที่เกิดขึน้   ซึง่เคร่ืองตรวจวเิคราะห์ในรุ่นหลงัได้มีการพฒันาให้

มีระบบตรวจสอบภายในหรือการประกนัคณุภาพเพื่อป้องกนัการเกิดความผดิพลาด  ซึง่ผู้ใช้งานบางรายก็ต้องการให้มี

ระบบท่ีช่วยในการควบคมุคณุภาพท่ีเป็นระบบซอฟแวร์และการจดัการข้อมลูภายในเคร่ืองตรวจวิเคราะห์เพื่อเป็นการ

ประเมินศกัยภาพของเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์นัน้ ซึง่ในแตล่ะโรงพยาบาลต้องตระหนกัถึงความส าคญัของข้อผิดพลาดที่

อาจจะเกิดขึน้จากการกระบวนการตา่ง ๆ  ซึง่ความผิดพลาดของการวดัระดบัน า้ตาลกลโูคสจะต้องควบคมุโดย

กระบวนการควบคมุคณุภาพภาพภายใน เช่น การทดสอบโดยใช้วสัดทุดสอบ  และกระบวนการตรวจวเิคราะห์ เช่น การ

ฝึกอบรมการใช้เคร่ือง การประเมนิสมรรถนะเคร่ือง และการบ ารุงรักษา เป็นต้น 

 ลิม่ทอง พรหมดี และคณะ  ได้เขยีนบทความเก่ียวกบัการสารรบกวนการตรวจวดัระดบักลโูคสด้วยเคร่ืองตรวจ

ระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา วา่การใช้เคร่ืองวดัระดบักลโูคสนัน้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถงึสารท่ีจะไปรบกวน

กระบวนการตรวจวดั ซึง่ผู้ใช้งานอาจจะยงัไมม่ีความเข้าใจในการเลอืกใช้ ซึง่ปัจจยัที่รบกวนกระบวนการตรวจวเิคราะห์ 

เช่น ฮีมาโตคริต กรดแอสคอร์บิก พาราเซตตามอล และไอโคเดก็ตริน  ซึง่สารตา่ง ๆ เหลา่นีส้ง่ผลให้ระดบัน า้ตาลกลโูคสมี

ผลคลาดเคลือ่นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินการวิจัย 

1. ห้องปฏิบตัิการ โรงพยาบาลบ้านตาก ก าหนดแผนการทดสอบการวดัระดบัน า้ตาลด้วยเคร่ืองวดัระดบัน า้ตาล

ปลายนิว้แบบพกพาในปี 2558 จ านวน 3 รอบ โดยวดัสคุวบคมุคณุภาพการวดัระดบัน า้ตาลจะมี 3 ควาเข้มข้น 

2. ห้องปฏิบตัิการ โรงพยาบาลบ้านตาก เตรียมวสัดคุวบคมุคณุภาพระดบัน า้ตาล ทัง้หมด 3ความเข้มข้น มีระดบั 

สงู กลางและต า่   

3. สง่วสัดคุวบคมุคณุภาพทัง้ 3 ระดบัความเข้มข้นไปให้หนว่ยงานท่ีมีการใช้เคร่ืองตรวจวดัระดบัน า้ตาลปลายนิว้

แบบพกพาท าการวิเคราะห์ระดบัน า้ตาล 

4. สง่ผลการตรวจวเิคราะห์ระดบัน า้ตาลกลบัมายงัห้องปฏิบตัิการ เพือ่ท าการประเมินความช านาญการวดัระดบั

น า้ตาล 

5. ห้องปฏิบตัิการ โรงพยาบาลบ้านตาก สง่ผลการประเมินไปให้หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมประเมินทราบ 

6. หาแนวทางปฏิบตัิร่วมกนัในหนว่ยงานท่ีได้รับผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์พอใช้ และในหนว่ยงานที่ได้รับผลการ

ประเมินอยูใ่นระดบัดีและดีมาก ถ่ายทอดวิธีการปฏิบตัิ เพื่อให้เป็นแนวทาง 

7. รอบการประเมินตอ่ไป ทางห้องปฏิบตัิการเตรียมวสัดคุวบคมุคณุภาพเหมือนข้อที่ 1.-3 

8. น าผลการประเมินในรอบท่ี 1 และ 2 มาเปรียบเทียบกนัเพื่อหาโอกาสพฒันาและรักษาระดบัการประเมินให้ดียิ่ง

ขีน้ 

สถานที่ท าการวิจัย ทดลอง หรือเก็บข้อมูล 

 สถานท่ีเตรียมวสัดคุวบคมุคณุภาพและแบง่วสัดคุวบคมุคณุภาพ  : หนว่ยวิจยันวตักรรมทางห้องปฏิบตัิการ

ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 สถานท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูและประเมินผล : ห้องปฏิบตัิการ โรงพยาบาลบ้านตาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวิจัย 

 รอบที่ 1/2558 

มีหนว่ยงานท่ีเข้าร่วมประเมินทัง้หมด 18 หนว่ยงาน คิดเป็นร้อยละ 95 

ผลการประเมินความช านาญการวดัระดบัน า้ตาลด้วยเคร่ืองวดัระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา 

 ดีมาก   5 หนว่ยงาน  คิดเป็นร้อยละ 27.78 

 ดี 13 หนว่ยงาน คิดเป็นร้อยละ  66.67 

 พอใช้  1 หนว่ยงาน คิดเป็นร้อยละ    5.55 

 จากผลการประเมินรอบท่ี 1/2558 พบวา่มีจ านวน 2 หนว่ยงานท่ีได้การประเมินอยูใ่นเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงจึงได้

หาแนวทางแก้ไขร่วมกนัระหวา่งเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าประจ าโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลพบข้อ

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคือ 

 เนื่องจากวสัดคุวบคมุคณุภาพท่ีใช้เป็นเลอืดครบสว่น การผสมวสัดคุวบคมุคณุภาพท่ีใช้ก่อนท าการตรวจหา

ระดบัน า้ตาลจึงเป็นสิง่ส าคญั เนือ่งจากปริมาณเลอืดทีใ่ช้ตรวจด้วยเคร่ืองระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพามี

ปริมาณน้อยมาก  ถ้าไมไ่ด้สดัสว่นกนัจะท าให้ผลการตรวจระดบัน า้ตาลมคีวามผิดพลาด 

 การแตะเลอืดกบัแถบทดสอบวดัระดบัน า้ตาล  จะต้องแตะให้ครัง้เดียว ไมค่วรมีการเติมหลงัจากเคร่ืองท างานไป

แล้ว  เนื่องจากเคร่ืองวดัระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพาใช้เวลาในการตรวจวเิคราะห์เพียงแค ่ 5 วนิาที ถ้ามี

การเติมปริมาณเลอืดเข้าไปภายหลงัจะท าให้เอนไซม์ท างานไมไ่ด้สดัสว่นโดยตรงกบัปริมาณน า้ตาลในเลอืด 

 รอบที่ 2/2558 

มีหนว่ยงานท่ีเข้าร่วมประเมินทัง้หมด 19 หนว่ยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการประเมินความช านาญการวดัระดบัน า้ตาลด้วยเคร่ืองวดัระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา 

• ดีมาก  14 หนว่ยงาน  คิดเป็นร้อยละ  73.68 

• ดี  4 หนว่ยงาน คิดเป็นร้อยละ  21.05 

• พอใช้  1 หนว่ยงาน คิดเป็นร้อยละ   5.27 

 จากผลการประเมินรอบท่ี 2/2558 พบวา่มีการทดสอบความช านาญการวดัระดบัน า้ตาลมีการพฒันาขึน้มาอยูใ่น

เกณฑ์ดมีากถึงร้อยละ 73.68  

 



สรุปผลการทดลอง 

 

 จากการประเมินความช านาญการวดัระดบัน า้ตาลจากเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพาจ านวน 2 

รอบพบวา่สมาชิกทีเ่ข้าร่วมประเมินความช านาญการวดัระดบัน า้ตาลมีการพฒันาไปอยูใ่นระดบัท่ีสงูเพิ่มขึน้ พบวา่ที่ได้รับ

การประเมินรอบท่ี 1/2558 อยูใ่นเกณฑ์ดีร้อยละ 66.67 พฒันาไปอยูใ่นเกณฑ์ดมีากของรอบท่ี 2/2558 ถึงร้อยละ45.72 ท า

ให้ในรอบท่ี 2/2558 มีสมาชิกทีเ่ข้าร่วมประเมินได้รับการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดมีากถึงร้อยละ 73.68  

 

วิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากผลการทดลองพบวา่การประเมินความช านาญของการตรวจวดัระดบัน า้ตาลมีการพฒันาสงูขึน้ เนื่องจาก

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความช านาญในการตรวจวดัระดบัน า้ตาลด้วยเคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้แบบพกพา  แตพ่บวา่

ยงัมีร้อยละ 5.55 ท่ียงัอยูใ่นเกณฑ์พอใช้  ซึง่เมื่อวิเคราะห์แล้วพบวา่เป็นคนละหนว่ยงานท่ีได้รับผลประเมินพอใช้   

 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 เนื่องจากวสัดคุวบคมุคณุภาพนีย้งัสามารถวดัปริมาณเม็ดเลอืดแดงอดัแนน่ได้อกีด้วย ในปี 2559 จึงแนวทางการ

วิเคราะห์ความช านาญการตรวจระดบัน า้ตาลและปริมาณเม็ดเลอืดแดงอดัแนน่เพิม่เตมิเพื่อเป็นการควบคมุคณุภาพ  และ

อาจจะเพิ่มการทดสอบความช านาญการทดสอบการตัง้ครรภ์ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลเพิ่มอกี 1

รายงานทดสอบ เนื่องจากการทดสอบทัง้ 3 รายงานทดสอบเป็นการตรวจทางห้องปฏิบตักิารและต้องอาศยัความรู้ความ

ช านาญในการเตรียมตวัอยา่ง  การตรวจวเิคราะห์และการรายงานผลการทดสอบ  เพื่อเพิ่มความศกัยภาพแก่เจ้าหน้าที่

ผู้ท าการทดสอบและสร้างความมัน่แก่ทัง้ผู้ ป่วยและแพทย์ผู้ท าการรักษา 
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