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วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 19  ฉบับ ที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2552

 โครงการประเมินคุณภาพการตรวจแอนติบอดีตอไวรัสตับ
อักเสบซี เปนภาระกิจหนึ่งของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ใหการ
สนับสนุนระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติของหองปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยของโรงพยาบาล หนวยงานของมหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในสวนของหองปฏิบัติการธนาคารเลือด ซึ่ง
เปนหนวยงานที่ตองรับประกันไดวาเลือดผูบริจาคทุกหนวยมีความ
ปลอดภัย และไมกอใหเกิดการแพรเชื้อไวรัสตับอักเสบซีไปสูผูรับ
เลือด
 การดำาเนินโครงการฯ ในป 2551 นับเปนปแรกและเปนครั้ง
แรกของโครงการประเมินคุณภาพการตรวจแอนติบอดีตอไวรัสตับ
อักเสบซี ที่ดำาเนินการโดยหนวยงานในประเทศไทย เพื่อใหมาตรฐาน
หองปฏิบัติการในประเทศ ถูกยกระดับขึ้นเทียบเคียงกับมาตรฐาน
สากล

วิธีดำาเนินโครงการ

 เนื่องจาก ในป 2551 คณะผูดำาเนินโครงการฯ มีขอจำากัดใน
เรื่องของงบประมาณ รวมถึงยังขาดขอมูลพื้นฐานของหองปฏิบัติ

การในภาพรวม จึงไดเริ่มจากการคัดเลือกสมาชิกที่เปนโรงพยาบาล
ของรัฐขนาดใหญ หองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย หองปฏิบัติการ
ธนาคารเลือดและศูนยบริการโลหิต ซึ่งกระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ  
ทั่วประเทศ โดยจัดทำาแบบสอบถามจากโครงการฯ ถึงหองปฏิบัติ
การจำานวนรวมทั้งสิ้น 308 แหง ครอบคลุมหนวยงานใน 76 จังหวัด 
ไดรับการตอบกลับ 148 แหง เปนหองปฏิบัติการที่เขาขายมีการ
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจำานวน 118 แหง ครอบคลุม 
55 จังหวัดของประเทศ
 การรับสมัครสมาชิกของโครงการฯ จากความสมัครใจที่แจง 
มาในแบบสอบถาม โดยในป 2551 ทางโครงการฯ ดำาเนินการให 
โดยที่สมาชิกไมตองเสียคาใชจายใดๆ ซึ่งทางโครงการฯ ไดกำาหนด
การจัดสงตัวอยางประเมินคุณภาพใหแกสมาชิก 2 ครั้ง ครั้งละ 
6 ตัวอยาง ขอมูลของสมาชิกจะเปนความลับซึ่งเปดเผยเฉพาะ
ระหวางผูดำาเนินโครงการฯ และหองปฏิบัติการโดยระบบการใช 
รหัส การสื่อสารระหวางโครงการ ฯ กับสมาชิก จะผานทางเอกสาร
คูมือที่จัดสงใหแกสมาชิกกอนเริ่มขั้นตอนการประเมิน และสมาชิก 
สามารถติดตอกับทางโครงการฯ โดยที่อยู ทางโทรศัพท และ 
โทรสาร ที่ไดแจงใหสมาชิกทราบในคูมือ
การเตรียมตัวอยาง

 ตัวอยางประเมินคุณภาพ เตรียมจากพลาสมาของผูบริจาค
โลหิตทั้งจากผูติดเชื้อและไมติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ทุกตัวอยางจะ
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บทคัดยอ : โครงการประเมินคุณภาพการตรวจแอนติบอดีตอไวรัสตับอักเสบซี เริ่มดำาเนินการในป 2551 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยสมาชิกจาก 118 หนวยงาน  เปนหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลจำานวน 88 แหง หองปฏิบัติ

การสังกัดมหาวิทยาลัยจำานวน 11 แหง และหองปฏิบัติการธนาคารเลือดและศูนยบริการโลหิตจำานวน 19 แหง โครงการฯ จัดสงตัวอยาง

ทดสอบใหแกสมาชิก ปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 ตัวอยาง เพื่อใหสมาชิกทำาการตรวจหา Anti-HCV โดยวิธีที่หองปฏิบัติการใชในงานประจำา 

และรายงานผลกลับมายังโครงการฯ สรุปขอมูลที่ไดรับจากสมาชิก หองปฏิบัติการโรงพยาบาลรอยละ 49  ใชชุดตรวจชนิดที่ใชเครื่อง

อัตโนมัติ รอยละ 32 ใชชุดตรวจชนิดอานผลรวดเร็ว หองปฏิบัติการสังกัดมหาวิทยาลัยและธนาคารเลือด ใชชุดตรวจชนิดที่ใชเครื่อง

อัตโนมัติ ความคลาดเคลื่อนของการรายงานผลจากการใชชุดตรวจตางชนิด ไมพบความแตกตาง การรายงานผลที่คลาดเคลื่อนเกิดจาก

ผลการปฏิบัติของบุคลากรที่ขาดความแมนยำา ซึ่งอาจเปนผลจากการขาดทักษะหรือไมไดรับการฝกอบรมที่เพียงพอ  ความผิดพลาด

จากการคำานวณ  การบันทึกและการถายโอนขอมูล

Key Words : l Hepatitis C l Anti-HCV l External quality assessment scheme
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ได รับ ตนฉบับ 4 ธันวาคม 2551 ให ลงตี พิมพ 23 ธันวาคม 2551

ตองการ สำาเนา ตนฉบับ ติดตอ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการ

แพทย กระทรวงสาธารณสุข  88/7  ถนนติวานนท  ตำาบลตลาดขวัญ  อำาเภอ

เมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
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ไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติอยางละเอียดกอนจัดสงใหแกสมาชิก

คุณสมบัติดังกลาวประกอบดวย สถานะของ anti-HCV โดยทด

สอบดวยชุดตรวจหลักการตางๆ ที่ครอบคลุมการใชงานของสมาชิก

และมีการจำาหนายในประเทศไทย รวมถึงการตรวจยืนยันผล 

anti-HCV โดยวิธี Immunoblot assay นอกจากนั้นตัวอยาง

ที่เตรียมจะไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติความเปนเนื้อเดียวกัน 

และคุณสมบัติความคงตัวระหวางการขนสง โดยสมาชิกบางราย 

จะไดรับตัวอยางประเมินคุณภาพจำานวน 2 ชุด และขอใหสง 

กลับโครงการ 1 ชุดเพื่อการตรวจสอบ สำาหรับรายละเอียดผลการ

ตรวจ anti-HCV จะรายงานใหสมาชิกทราบในรายงานเบื้องตน 

(preliminary report) ซึ่งจะสงใหสมาชิกหลังจากครบกำาหนดเวลา

ของการสงผลกลับ 1 สัปดาห

ความถี่และวิธีการสงตัวอยาง

 โครงการฯ จัดสงตัวอยางประเมินคุณภาพพรอมแบบฟอรม

สำาหรับตอบผลกลับ ใหแกสมาชิก 2 ครั้งตอป จำานวนครั้งละ 6 

ตัวอยาง โดยสงทางไปรษณียดวน ที่อุณหภูมิปกติไมแชเย็น และ

คัดเลือกสมาชิกไมนอยกวา 10 แหง จากหนวยงานในภูมิภาคตางๆ 

ทั่วประเทศ เพื่อใหสงตัวอยางอีกชุดหนึ่งกลับมายังโครงการฯ สำาหรับ

การทดสอบคุณสมบัติความคงตัวของตัวอยางระหวางการขนสง

การประเมินผลการทดสอบของสมาชิก

 ความถูกตองใชวิธีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติของสมาชิก

ที่ใชวิธีการทดสอบแบบเดียวกัน (อิงกลุม) โดยใช Z - score เพื่อ

หาคาตางทางสถิติ (outlier)

 ความแมนยำา  สำาหรับในแตละรอบของการสงตัวอยางประเมิน

คุณภาพ ผูดำาเนินโครงการฯ จะจัดชุดตัวอยางซึ่งประกอบดวยตัวอยาง

เดียวกัน และจะประเมินความแมนยำา (reproducibility) ของการ

ปฏิบัติของสมาชิกโดยใช Youden analysis

 ความคลาดเคลื่อนของการรายงานผล  ซึ่งเกิดขึ้นได 2 กรณี 

ไดแก กรณีที่ 1 การไดผลการทดสอบที่แตกตางจากหองปฏิบัติการ 

อื่นๆ ที่ใชวิธีทดสอบเดียวกัน และ กรณีที่ 2 ไดผลการทดสอบ 

ที่ไมแตกตางจากหองปฏิบัติการอื่นๆ แตมีคาทางสถิติที่ออกนอก 

ชวงที่ยอมรับได (outlier)

การรายงานผลการประเมินคุณภาพ

 สำาหรับแตละรอบของการสงตัวอยาง โครงการฯ จะจัดสงราย

งานผลใหแกสมาชิก 2 ฉบับ คือ รายงานเบื้องตน (preliminary 

report) จะจัดสงใหสมาชิกทันทีหลังจากครบกำาหนดเวลาการสง

ผลกลับ และ รายงานฉบับสมบูรณ (final report) ซึ่งรวบรวม

ผลการทดสอบของสมาชิกทุกแหง พรอมผลการวิเคราะห

ผลการดำาเนินโครงการ

สมาชิกของโครงการฯ ประกอบดวย หองปฏิบัติการของโรง

พยาบาลและหนวยงานภาครัฐจำานวน 88 แหง หองปฏิบัติการสังกัด

มหาวิทยาลัยจำานวน 11 แหง หองปฏิบัติการของศูนยบริการโลหิต

และธนาคารเลือดจำานวน 19 แหง รวมทั้งสิ้น 118 แหง จากการสง

ตัวอยางประเมินคุณภาพครั้งที่ 1 และ 2 โครงการฯ ไดรับการตอบ

ผลกลับจากสมาชิกคิดเปนรอยละ 97 และ 99 ตามลำาดับ ขอมูล

จากการตอบกลับของสมาชิกสรุปไดดังนี้

1. ประเภทของชุดตรวจและการใชชุดตรวจของสมาชิก

จำานวนการใชชุดตรวจของสมาชิกทั้ง 2 ครั้ง พบวารอยละ 49 

ของจำานวนทั้งหมด เปนการใชชุดตรวจชนิดที่ใชเครื่องอัตโนมัติ 

รอยละ 24 ใชชุดตรวจชนิด rapid immunochromatography 

นอกนั้นเปนชุดตรวจชนิด microplate EIA, ชนิด simple/rapid 

assay หลักการ EIA และ ชุดตรวจหลักการ gelatin particle 

agglutination รอยละ 13, 8  และ 5 ตามลำาดับ พบวาสมาชิกใน

กลุมของโรงพยาบาลใชชุดตรวจชนิดเครื่องอัตโนมัติมากเปนอันดับ

แรก รองลงมาเปนชุดตรวจชนิด rapid immunochromatography  

กลุ มหองปฏิบัติการธนาคารเลือดใชชุดตรวจชนิดใชเครื่อง 

อัตโนมัติมากเปนอันดับแรก รองลงมาเปนชุดตรวจชนิด microplate  

สำาหรับหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยใชชุดตรวจชนิดเครื่อง 

อัตโนมัติเปนหลัก ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1

จากการดำาเนินการในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบวาสมาชิกมีการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ โดยมีสมาชิกใชชุดตรวจชนิดเครื่อง

อัตโนมัติจำานวนเพิ่มขึ้น และสมาชิกใชชุดตรวจชนิดอื่นๆ จำานวน

ลดลง ดังแสดงเปรียบเทียบในแผนภูมิที่ 1

2. ผลการทดสอบของสมาชิก

การรายงานผลคลาดเคลื่อนของสมาชิก พบวาเปนชนิดการรายงาน

ผลบวกปลอมทั้งหมด ไมพบการรายงานผลลบปลอม เมื่อพิจารณา

การรายงานผลบวกปลอมสัมพันธกับวิธีการตรวจ ไมพบความแตก

ตางที่ชัดเจนนัก แตแนวโนมจะเกิดขึ้นกับกลุมหองปฏิบัติการที่ใชชุด

ตรวจชนิด Simple / Rapid assay มากกวากลุมหองปฏิบัติการ

ที่ใชชุดตรวจชนิดใชเครื่องอัตโนมัติและชนิดที่ใช microplate ราย

ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

3. ผลการปฏิบัติอื่นๆของสมาชิก

จากการรวบรวมขอมูลการกรอกรายละเอียดในใบรายงานผล

ตอบกลับของสมาชิก ซึ่งประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับชุดตรวจ เชน 

ชื่อชุดตรวจ รุนการผลิต วันที่หมดอายุ คาการอาน และคาตัดสิน

ของการทดสอบ พบวา สมาชิกกรอกรายละเอียดดังกลาวไมชัดเจน 

เชน ชื่อชุดตรวจ โดยเฉพาะชุดตรวจประเภท rapid assay ซึ่งมี

การจำาหนายจากหลายผูผลิตและมีชื่อที่คลายกันมาก การไมกรอก

รุนการผลิตหรือกรอกรุนการผลิตของชุดตรวจผิด มีผลทำาใหผูประ

เมินไมสามารถจัดสมาชิกดังกลาวเขากลุมเพื่อเปรียบเทียบผลการ
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ประเภทของชุดตรวจ

จำานวนหองปฏิบัติการ(%)

โรงพยาบาล

และหนวยงานภาครัฐบาล

หองปฏิบัติการสังกัด

มหาวิทยาลัย

หองปฏิบัติการธนาคาร

เลือด

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2

Automated immunoassay
45

( 39.8 )

52

( 47.7 )

9

( 81.8 )

10

( 83.3 )

12

( 57.1 )

13

( 61.9 )                                           

Microplate EIA
12

(10.6 )

8

( 7.3 )

1

( 9.1 )

1

( 8.3 )

8

( 38.1 ) 

7

( 33.3 )

Simple/Rapid assay หลักการ EIA
12

(10.6 )

11

( 10.1 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

Simple assay หลักการ Gelatin 

Particle Agglutination ( GPA )

8

( 7.1 )

8

( 7.3 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

Rapid Immunochromatography
36

( 31.9 )

30

( 27.5 )

1

( 9.1 )

1

( 8.3 )

1

( 4.8 )

1

( 4.8 )

รวม 113 109 11 12 21 21

ตารางที่1 แสดงจำานวนการใชชุดตรวจ anti-HCV ประเภทตางๆ ของสมาชิก

การใชชุดตรวจของสมาชิกครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
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ประเภทชุดตรวจ

จํานวน

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

แผนภูมิที่1 แสดงการเปรียบเทียบการใชชุดตรวจแตละประเภทของครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2



จุฑามาศ  ศิริปาณี และ คณะ

JournalofHematologyandTransfusionMedicine  Vol. 19  No. 1  January-March 2009

24

ทดสอบได การไมกรอกวันที่หมดอายุของชุดตรวจหรือกรอกวัน

ที่หมดอายุผิดโดยกรอกสลับวันที่กับเดือน ซึ่งการไมเขาใจขอมูล

วันหมดอายุของชุดตรวจ อาจทำาใหสมาชิกนำาชุดตรวจที่หมดอายุ

แลวไปใชงาน นอกจากนั้นในสวนของวิธีการรายงานผลการทดสอบ 

พบวา มีสมาชิกรายงานผลการทดสอบจากการใชชุดตรวจที่หมด

อายุแลว สมาชิกบางแหงใชวิธีการทดสอบหลายวิธีซึ่งใหผลที่

แตกตางกันและไมกรอกการสรุปการรายงานผล การบันทึกผล

สลับชอง พบในสมาชิกที่ใชชุดตรวจหลักการ Gelatin particle 

agglutination โดยบันทึกผลสลับชอง sensitized particle กับ 

Unsensitized particle นอกจากนั้น พบวาสมาชิกบันทึก วัน

ที่ เดือน ป ที่ทำาการตรวจวิเคราะหผิด ดังนั้น การรายงานผลที่

คลาดเคลื่อน สวนใหญเกิดจากการปฏิบัติของบุคลากร ซึ่งบาง

เหตุการณเปนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำาของหองปฏิบัติการเดิม 

สรุปการปฏิบัติดังกลาวแสดงในตารางที่ 3

สรุปและวิจารณ

 คุณภาพของผลการตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการ ขึ้นอยูกับ

การปฏิบัติตลอดกระบวนการ เริ่มตนตั้งแต การรับตัวอยาง การ

บริหารจัดการตัวอยาง การบันทึกขอมูล การปฏิบัติการตรวจวิเคราะห 

คุณภาพของน้ำายาตรวจวิเคราะหหรือชุดตรวจ คุณภาพของเครื่อง

มือเครื่องใชที่เกี่ยวของ คุณภาพของสิ่งแวดลอมของหองปฏิบัติการ 

และสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ คุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน

สภาวะการทำางานประจำาวัน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบอาจ

ไมปรากฏใหเห็นชัดเจนนักการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติ

การจะเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถเตือนวามีความผิดปกติเกิดขึ้นใน

ระบบหรือไมเพื่อนำาไปสูการหาสาเหตุและการแกไขปรับปรุงระบบ 

ใหเขาสูสภาวะปกติกอนที่จะปฏิบัติการตรวจวิเคราะหครั้งตอไป

 โครงการประเมินคุณภาพการตรวจแอนติบอดีตอไวรัสตับอักเสบ

ซี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการ

แพทย เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสำาคัญของผลที่เกิดจากการ

รายงานผลการตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีที่ผิดพลาด อาจนำา

ไปสูผลกระทบที่รุนแรงในการรักษาผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หาก

ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นในหองปฏิบัติการธนาคารเลือด ซึ่งมีหนาที่

คัดกรองเลือดผูบริจาคที่มีความปลอดภัย และปราศจากเชื้อไวรัสตับ

การปฏิบัติ

จำานวนหองปฏิบัติการ

โรงพยาบาล

และหนวยงานภาครัฐบาล

หองปฏิบัติการสังกัด

มหาวิทยาลัย

หองปฏิบัติการธนาคาร

เลือด

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2

ขาดความแมนยำาในการปฏิบัติการทดสอบ 1 1 0 1 0 0

การบันทึก/ถายโอนขอมูลผิดพลาด 1 1 0 0 0 0

ใชชุดทดสอบที่หมดอายุ 2 0 0 0 0 0

กรอกขอมูลไมถูกตอง / ไมครบ 4 8 0 2 0 1

ตารางที่3การปฏิบัติที่ทำาใหเกิดความผิดพลาด

ตารางที่2 แสดงจำานวนการรายงานผลคลาดเคลื่อนกับประเภทของชุดตรวจที่ใช

ประเภทของชุดตรวจ

จำานวนผลคลาดเคลื่อน/จำานวนการทดสอบทั้งหมด

ผลบวกปลอม ผลลบปลอม

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2

Automated Immunoassay 0/65 1/76 0/65 0/76

Microplate EIA 1/21 0/16 0/21 0/16

Simple/Rapid assay หลักการ EIA 0/13 1/11 0/13 0/11

หลักการ Gelatin Particle Agglutination 0/8 0/8 0/8 0/8

Rapid Immunochromatography 0/38 1/32 0/39 0/32

รวมผลคลาดเคลื่อน/จำานวนการทดสอบทั้งหมด 1/146 3/143 0/146 0/143

หมายเหตุ : การวิเคราะหผลคลาดเคลื่อนของสมาชิกทั้งผลบวกปลอมและผลลบปลอม จะพิจารณาจากตัวอยางที่ไมมีการดัดแปลงเทานั้น
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อักเสบซี เพื่อนำาไปใหกับผูปวย ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น จะเปน

ผลใหผูรับเลือดติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และเปนอันตรายตอชีวิตได

 ผลการปฏิบัติของหองปฏิบัติการสมาชิก ในป 2551 พบวา หอง

ปฏิบัติการของโรงพยาบาลสวนใหญ ใชชุดตรวจที่ใชเครื่องอัตโนมัติ 

รองลงมาจะเปนชุดตรวจชนิด rapid immunochromatography 

และชุดตรวจชนิดอื่น ไดแก ชุดตรวจชนิด microplate EIA  ชุด

ตรวจหลักการ gelatin particle agglutination สำาหรับหองปฏิบัติ

การสังกัดมหาวิทยาลัยและธนาคารเลือด จะใชชุดตรวจที่ใชเครื่อง

อัตโนมัติ เปนหลัก การรายงานผลของสมาชิก พบวา รอยละ 78 

ของหองปฏิบัติการใชชุดตรวจ 1 ชนิดในการสรุปการรายงานผล 

รอยละ 20.7 ใชชุดตรวจ 2 ชนิดในการสรุปการรายงานผล และ

รอยละ 1.3 ใชชุดตรวจถึง 3 ชนิดในการสรุปการรายงานผล การ

รายงานผลที่คลาดเคลื่อนของสมาชิกที่ใชวิธีการทดสอบตางชนิด

กัน ไมมีความแตกตางที่ชัดเจน เนื่องจากความคลาดเคลื่อนที่พบ 

สวนใหญเกิดจากการปฏิบัติของบุคลากร เชน พบวาบุคลากรขาด

ความแมนยำาในการทดสอบตัวอยางเดียวกัน อาจเปนผลจาก

การขาดทักษะในการปฏิบัติ หรือบุคลากรยังไดรับการฝกอบรม

ที่ไมเพียงพอ กรณีใชชุดตรวจชนิด microplate พบความผิด

พลาดของการคำานวณคา cut off และความผิดพลาดจากการ

บันทึกหรือถายโอนขอมูล ซึ่งปญหานี้เปนปญหาที่เกิดซ้ำาของ

บางหองปฏิบัติการ ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน เปนตน

 กรณีศึกษา : การสรุปการรายงานผลโดยใชชุดตรวจ 2 ชนิด 

ชนิดแรกเปนชุดตรวจชนิด microplate EIA ชนิดที่ 2 เปนชุด

ตรวจชนิด rapid immunochromatography ผลการตรวจจาก

ชนิดแรก ไดผลบวกปลอม (อาจเกิดจากการขาดทักษะในการปฏิบัติ

ของบุคลากร) ผลการตรวจจากชนิดที่ 2 ไดผลการตรวจที่ถูกตอง 

โดยปกติชุดตรวจชนิด microplate EIA นาจะมีความไวในการ

ตรวจมากกวาชุดตรวจชนิด rapid test กรณีเชนนี้ ผูปฏิบัติการ

ทดสอบโดยวิธีที่ใช microplate จะตองมีทักษะในการปฏิบัติที่ดีพอ 

เพราะตองระมัดระวังในทุกขั้นตอนไมใหเกิดความผิดพลาด รวม

ถึงตองมีตัวอยางควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม จึงจะสามารถใชผล

การทดสอบที่ได มาพิจารณาสรุปการรายงานผลที่ไมไปดวยกันเชน

นี้ การสรุปการรายงานผลครั้งนี้ ถาสรุปวาเปนบวกก็จะเปนการ

รายงานผลที่ผิดพลาด วิธีการที่สามารถทำาไดคือ ตองทำาการ

ทดสอบซ้ำา หรือใชวิธีที่ 3 เพื่อตัดสิน หรืออาจใชวิธีทดสอบยืนยันอื่น
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Abstract :Department of Medical Sciences , National Institute of Health established External Quality Assessment 

Scheme for anti-HCV Detection in 2008.  Total 118 participated laboratories consisted of 88 government hospital 

laboratories, 11 university hospital laboratories and 19 laboratories of blood banks.  Anti-HCV panel samples 

were distributed to participants twice annually.  Participants were requested to process the panel samples as 

routine and report the results of their testing.  The data obtained from reports showed 49% of hospital laboratories 

used automated machine-based assay and 32% used rapid immunochromatography method.  Most of university 

laboratories and blood banks used automated machine-based assay.  The testing results showed no difference 

of aberrant results rate between methods of testing.  Aberrant results were mainly from human performances.
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