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การวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาดของผลการประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอก 
Root cause analysis of potential error in external quality assurance (EQA) 
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บทน า หัวใจของการท างานในห้องปฏิบัติการทางแพทย์คือความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ท่ีมี
คุณภาพต่อผู้รับบริการ ซึ่งงานทางเคมีคลินิกก็เช่นเดียวกัน การที่จะบอกได้ถึงความแม่นย าต้องอาศัยการควบคุมคุณภาพ
ภายใน ส่วนความถูกต้องต้องใช้ผลการประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอก เพื่อบ่งบอกประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ 
ดังนั้นเมื่อท าการประเมินโดยองค์กรภายนอกแล้ว ต้องน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อ
เป็นข้อมูลในการวางแผนคุณภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาสาเหตุความผิดพลาดของการประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอก ท่ีไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
และน ามาหาแนวทางแก้ไข มิให้เกิดซ้ า  
วัสดุวิธีการ  วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการคุณภาพโดยองค์กรภายนอก ของโปรแกรม RIQAS จ านวน 3 โปรแกรมได้แก่ 
Monthly Clinical Chemistry, Cadiac และ Glycated Hemoglobin ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 น า
ข้อมูลท่ีได้มาหาร้อยละท่ีผ่าน และไม่ผ่านการประเมิน แล้วน าร้อยละท่ีไม่ผ่านมาท า Root cause analysis ด้วยผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram)  

ผลการศึกษา โปรแกรม  Monthly Clinical Chemistry, Cadiac และ Glycated Hemoglobin ผ่านการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 98.9 95 และ 96 ตามล าดับ ไม่ผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 1.6 5 และ 4 ตามล าดับ เมื่อน าผลที่ไม่ผ่านการ
ประเมินมาท า Root cause analysis ด้วยผังก้างปลาพบว่า สาเหตุเกิดจาก random error คิดเป็นร้อยละ 50 และ human 

error ร้อยละ 50 ของเหตุการณ์ทั้งหมด ซึ่งได้แก่ การลงผลผิดรายการ การส่งไม่ทันรอบประเมิน  
สรุปผลการศึกษา สาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก Human error ร้อยละ 50 มาจากการลงผลผิดรายการ การส่ง
ไม่ทันรอบประเมิน ซึ่งเป็นสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้ ทางหน่วยงานได้วางแผนและแก้ไขโดย จัดให้มีนักเทคนิคการแพทย์
ท่านแรกลงรายงานผล และให้มีการตรวจสอบโดยนักเทคนิคการแพทย์อีกคน ก่อนส่งผลออนไลน์ ส่วนการส่งไม่ทันรอบ
แก้ไขโดยใช้การแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์มือถือ ดังนั้นเป็นการน าเอาข้อมูลที่ท าประจ ามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง 
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 

 

 

 

 


