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การประเมินประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด
Microhematocrit centrifuge
ของหนวยบริการปฐมภูมิ ในจังหวัดพิษณุโลก
ดุจดาว บุญยอด นพดล เปยมศิริ อโณทัย ศรีตนไชย

และณัฐพัชร รัตนเดชานาคินทร

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตรการแพทย อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดยอ

การตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit) เปนการทดสอบขั้นพื้นฐานที่มีใหบริการในหนวย
บริการปฐมภูมิ โดยใชเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit centrifuge ประสิทธิภาพเครื่องมือตามเกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข สําหรับหนวยบริการเปนปจจัยสําคัญตอผลการตรวจ ดังนัน้ เพือ่ ใหมนั่ ใจในผลการทดสอบ ศูนยวทิ ยาศาสตร
การแพทยที่ 2 พิษณุโลก จึงไดจัดทําโครงการประเมินประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit centrifuge
ของหนวยบริการปฐมภูมิ จังหวัดพิษณุโลก ประจําป 2557 โดยตรวจสอบเครื่องมือของหนวยบริการระดับอําเภอ รวมทั้งหมด
140 เครื่อง จาก 120 หนวยบริการ พบวาผานตามเกณฑมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือแพทย ทั้งความเร็วรอบในการหมุน
และเวลา รอยละ 75.7 และไมผา นตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ 24.3 Parameter ทีพ่ บเกิดจากเครือ่ งตัง้ เวลา และความเร็วรอบ
ในการหมุนไมไดตามชวงที่ใชงาน เนื่องจากเครื่องเกาชํารุด และขาดการบํารุงรักษา สงผลกระทบตอผลการทดสอบทําให
แปลผลผิดพลาดได ดังนั้นเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการตรวจทางหองปฏิบัติการของหนวยบริการปฐมภูมิควรมีการวางแผน
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผลการตรวจมีความถูกตอง
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บทนํา
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหนวยบริการทุกระดับใหสามารถ
บริการสุขภาพที่บูรณาการและเชื่อมโยงกัน รวมทั้งการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
(รพ.สต.) ศูนยสขุ ภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ซึง่ มีภารกิจดานการสงเสริมสุขภาพ ฟน ฟูสขุ ภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล
และการคุมครองผูบริโภค
กรมวิทยาศาสตรการแพทย มีบทบาทหนาที่เปน National Health Authority ดานหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ ไดจดั ทําเกณฑพฒ
ั นาหนวยบริการปฐมภูมิ เรือ่ ง ระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับหนวยบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
และศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)(1) ซึ่งมีบริการทดสอบพื้นฐานที่จําเปน ไดแก การตรวจวิเคราะหนํ้าตาลในเลือด
จากปลายนิว้ การตรวจวิเคราะหนาํ้ ตาลและโปรตีนในปสสาวะ การตรวจวิเคราะหการตัง้ ครรภ และการตรวจหาปริมาตร
เม็ดเลือดแดงอัดแนนโดยใชเครือ่ งหมุนเหวีย่ ง (Hematocrit) ซึง่ เปนหนึง่ ในขอกําหนดตามเกณฑดงั กลาววาเครือ่ งมือ
ที่สงผลกระทบตอการทดสอบตองมีการสอบเทียบเพื่อใหผลการทดสอบมีความถูกตอง ประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 พิษณุโลก มีภารกิจหลักในการนํานโยบายมาสูการปฏิบัติ โดยไดดําเนินการ
พัฒนาระบบคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิอยางตอเนื่องตั้งแตป 2555 จนถึงปจจุบัน จากผลการประเมินตามเกณฑ
พัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ เรือ่ ง ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบตั กิ ารดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับ
หนวยบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และศูนยสขุ ภาพชุมชนเมือง (ศสม.) พบปญหาระบบคุณภาพ
ของหนวยปฐมภูมิทุกแหงในดานการสอบเทียบเครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit
Centrifuge ทีใ่ ชในการตรวจวิเคราะหหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน ซึง่ เปนการทดสอบขัน้ พืน้ ฐานในการใหบริการ
ของหนวยบริการปฐมภูมิ และเปนขอมูลที่แพทยใชในการประเมินภาวะซีดของผูปวย หากเครื่องมือดังกลาวไมมีการ
สอบเทียบอาจสงผลตอความถูกตองของการทดสอบหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit)(2) ดังนัน้ กลุม งาน
พยาธิวิทยาคลินิก จึงไดจัดทําโครงการประเมินประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit centrifuge
ของหนวยบริการปฐมภูมใิ นจังหวัดพิษณุโลก ในเขตสุขภาพ 2 ประจําปงบประมาณ 2557 โดยนํารองทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก
ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 พิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยง
ชนิด Microhematocrit centrifuge ในหนวยบริการปฐมภูมิ จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ
ถึงสิงหาคม 2557 นําผลจากการประเมินในครั้งนี้มากําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 2
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง และประชาชนไดรับบริการที่ถูกตอง มีคุณภาพ ตอไป

วัสดุและวิธีการ
กลุมเปาหมาย
เครื่องหมุนเหวี่ยงของโรงพยาบาลแมเครือขายระดับอําเภอ (Contracting Unit for Primary care,
CUP) 9 เครือขาย และจากหนวยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง
ในจังหวัดพิษณุโลก 120 แหง จํานวน 140 เครื่อง
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer testo Model C.A.25 Serial no.N129150 YGV)
สติกเกอรสะทอนแสง
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การประเมินประสิทธิภาพเครือ่ งหมุนเหวีย่ งชนิด Microhematocrit Centrifuge

ดุจดาว บุญยอด และคณะ

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Hygrometer รุน Testo 608-H1)
อนาล็อก มัลติมิเตอร (Analog Multimeter) Sanwa YX-360TR
นาฬกาจับเวลา Stop watch CANON CT-20
วิธีดําเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงการดําเนินงานทีมสอบเทียบ กําหนดแผนปฏิบัติการและประสานงานกับโรงพยาบาล
แมเครือขายระดับอําเภอ ในการลงพื้นที่เครือขายระดับอําเภอ (Contracting Unit for Primary care, CUP) เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณใหพรอม จัดสงเครื่องมือวัดความเร็วรอบในการหมุน
Tachometer testo Model C.A.25 ไปสอบเทียบกับหนวยงานที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
และนํานาฬกาจับเวลา Stop watch CANON สอบเทียบเวลามาตรฐานจากหนวยงานกรมอุทกศาสตร ทหารเรือ
http://www.hydro.navy.mi.th/TIME/
2. ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ทําการประเมินประสิทธิภาพและบันทึกผล โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเครือ่ งมือวิทยาศาสตร(3)
ตรวจลักษณะทางกายภาพ สภาพเครื่อง ความปลอดภัยตรวจสอบสายดิน วัดอุณหภูมิและความชื้นดวย Hygrometer
และตรวจสอบระบบการจายไฟดวยมัลติมิเตอร (Multimeter) สอบเทียบความเร็วรอบในการหมุน (Round per
minutes, rpm) ดวยเครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer testo Model C.A.25) เปนเครื่องมือมาตรฐาน
ซึ่งไดรับการรับรองจากหองปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และตรวจสอบความถูกตองของ
เครื่องตั้งเวลาในยานที่ใชงานดวยนาฬกาจับเวลา (stop watch) CANON โดยทําการเทียบเวลาจากกรมอุทกศาสตร
ทหารเรือ ทําซํ้า 3 รอบ แลวนําคาเฉลี่ยเทียบกับคาอางอิง คํานวณคาเฉลี่ย คาความคลาดเคลื่อน (error) นําขอมูล
ทีไ่ ดมาวิเคราะหและประเมินผลเทียบกับเกณฑมาตรฐานการสอบเทียบเครือ่ งมือแพทย ซึง่ กําหนดใหมคี วามคลาดเคลือ่ น
จากคาเปาหมายตามยานความถี่ที่ใชงานยอมรับไดไมเกินรอยละ 10(3-5) ทั้งความเร็วรอบในการหมุนและเวลา
3. จัดทํารายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยง และจัดทําแผนงานโครงการเพื่อรองรับ
การดําเนินงานใหครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ผล
จากการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit centrifuge ในหนวยบริการ
ปฐมภูมิ จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 140 เครือ่ ง จาก 120 หนวยบริการปฐมภูมทิ มี่ กี ารทดสอบ
หาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit) จําแนกเปนเครื่องที่ผลิตในประเทศไทย และมอเตอรเปนชนิดใช
แปรงถาน จํานวน 60 เครื่อง หรือรอยละ 42.9 สวนเครื่องที่ผลิตและนําเขาชนิดใชฟวส 80 เครื่อง หรือรอยละ 57.1
พบวาเครื่องมือผานตามเกณฑมาตรฐาน 106 เครื่อง หรือรอยละ 75.7 และไมผานตามเกณฑมาตรฐาน 34 เครื่อง
หรือรอยละ 24.3 (ตารางที่ 1) เครือขายอําเภอเนินมะปราง มีเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ผานตามเกณฑมาตรฐานมากที่สุด
โดยเทียบตามสัดสวนของเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ดูแลทั้งหมด และไมผานตามเกณฑมาตรฐานมากที่สุดที่อําเภอวังทอง
รองลงมา ไดแก เครือขายอําเภอเมือง (โรงพยาบาลพุทธชินราช) บางกระทุม ชาติตระการ วัดโบสถ และเมือง
(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) พรหมพิราม บางระกํา และเนินมะปราง จํานวน 9, 7, 4, 5, 1, 3, 2, 2 และ 1
เครื่องคิดเปนรอยละ 45, 38.9, 30.8, 29.4, 25, 25, 10.5, 8.3 และ 7.7 ตามลําดับ (ภาพที่ 1)

วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ปที่ 58 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

223

Evaluation of Microhematocrit centrifuge

Dujdao Boonyod et al.

จํานวน (เครื่อง)
30
25

ไมผานมาตรฐาน

20

ผานมาตรฐาน

15
10

ะปรา
ง

CUP

เนินม

บางร
ะกํา

มพิร
าม



พรห

วัดโบ
สถ

.)
(มน
เมือง

ชาติต
ระกา
ร

ระทุม
บางก

ธฯ)
(พุท

เมือง

วังทอ

0

ง

5

ภาพที่ 1 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit centrifuge แยกตามเครือขาย
อําเภอ (CUP)

เมื่อพิจารณาแยกตาม Parameter ของเครื่องที่ไมผานตามเกณฑมาตรฐาน สวนมากเปนเครื่องที่ผลิต
ในประเทศไทย จํานวน 32 เครื่อง นําเขา 2 เครื่อง เครื่องตั้งเวลาเปน Parameter พบมากที่สุด รองลงมาเปน
ความเร็วรอบในการหมุน และพบทั้งสอง Parameter จํานวน 17, 14 และ 3 เครื่อง คิดเปนรอยละ 50, 41.2 และ 8.8
ตามลําดับ (ภาพที่ 2)
เครื่องตั้งเวลาและ
ความเร็วรอบ 8.8%

ภาพที่ 2 Parameter ของเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit centrifuge ที่ไมผานตามเกณฑมาตรฐาน
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit centrifuge แยกตาม
รายอําเภอ/CUP
จํานวน
(เครื่อง)

จํานวนผานมาตรฐาน
(เครื่อง)

จํานวนไมผานมาตรฐาน
(เครื่อง)

วังทอง
เมือง (โรงพยาบาลพุทธชินราช)
บางกระทุม
ชาติตระการ
เมือง (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร)
วัดโบสถ
พรหมพิราม
บางระกํา
เนินมะปราง

20
18
13
17
4
12
19
24
13

11
11
9
12
3
9
17
22
12

9
7
4
5
1
3
2
2
1

รวม

140

106

34

อําเภอ/CUP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วิจารณ
การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit Centrifuge จํานวน 140 เครื่อง
จาก 120 แหงที่มีเครื่องมือดังกลาวนั้น ในบางแหงมีมากกวาหนึ่งเครื่อง เนื่องจากเปนหนวยบริการซึ่งดูแลประชากร
หนาแนน อาทิ ศูนยสขุ ภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนาดใหญ บางเครือ่ งไดรบั มาจากโครงการ
อืน่ ๆ บางเครือ่ งไมมกี ารบันทึกประวัติ ไมมเี ลขครุภณ
ั ฑ ไมเคยมีการใชงาน บางเครือ่ งไมเคยมีการสอบเทียบ บางเครือ่ ง
มีการสอบเทียบแตไมสมํา่ เสมอ ซึง่ ทําใหขาดความชัดเจนในรายละเอียดตางๆ หากแบงตามประเภทจากแหลงการผลิต
พบเปนเครื่องที่ผลิตในประเทศไทย และมอเตอรเปนชนิดใชแปรงถาน (carbon brush/brush drive) จํานวน
60 เครื่อง หรือรอยละ 42.9 ผลิตและนําเขาจากตางประเทศ เปนชนิดใชฟวส 80 เครื่อง หรือรอยละ 57.1 พบวา
ผานตามเกณฑมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือแพทย 106 เครื่อง หรือรอยละ 75.7 และไมผานตามเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 34 เครื่อง หรือรอยละ 24.3 ซึ่งเปนเครื่องที่ผลิตในประเทศมากที่สุด จํานวน 32 เครื่อง และเปนเครื่องที่
นําเขาจํานวน 2 เครื่อง
ในจํานวน 34 เครื่อง ที่สอบเทียบไมผานตามเกณฑมาตรฐานเครื่องมือแพทยนั้น พบกระจายในทุกอําเภอ
หากวิเคราะหแยกตาม Parameter ไดดงั นี้ เครือ่ งตัง้ เวลาเปน Parameter ทีพ่ บมากทีส่ ดุ ซึง่ เปนรุน ทีผ่ ลิตในประเทศ
ใชแบบสปริงขดลวดในการตัง้ เวลาใชงาน อาจจะมีสาเหตุจากเครือ่ งเกาและมีอายุการใชงานมาก ขาดการบํารุงรักษา ทําให
สปริงลวดยืดขยาย สงผลใหเวลาที่ตั้งไมตรงกับเวลาที่ใชงาน Parameter ที่พบรองลงมาคือความเร็วรอบ สวนใหญ
เปนเครื่องรุนที่ผลิตในประเทศ มอเตอรเปนชนิดใชแปรงถาน (brush drive/carbon brush) อาจจะมีสาเหตุจาก
แปรงถานเหลือนอย หนาสัมผัสแปรงถานไมเรียบหรือสกปรก ซึ่งทําหนาที่เปนสะพานไฟรับกระแสไฟฟาจากภายนอก
เครื่องเกาใชงานมานาน ระบบควบคุมความเร็วผิดปกติ ฟลดคอยลลัดวงจร ขาดการบํารุงรักษา สายไฟชํารุดแตกราว
ทําใหกําลังไฟฟา/กระแสไฟฟาที่จายเขาเครื่องไมคงที่ บางแหงมีการจัดวางในสถานที่ที่ไมเหมาะสม ไมมั่นคง และ
ไมปลอดภัย ซึ่งทําใหโรเตอรเสียสมดุล หรืออาจเกิดจากปจจัยอื่นๆ นอกจากนี้เครื่องที่พบปญหาทั้งสอง Parameter
นาจะมาจากหลายสาเหตุรวมกัน อยางไรก็ตามเมื่อพบวาเครื่องมีปญหาจากการสอบเทียบไมผานตามมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย ตองวิเคราะหหาสาเหตุโดยชางดานเทคนิคเฉพาะตอไป
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จากผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit Centrifuge ในครั้งนี้ทําให
ผูรับผิดชอบการตรวจทางหองปฏิบัติการหนวยบริการปฐมภูมิ มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของ
การสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ แพทย ที่ จํ า เป น ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ การทดสอบการหาปริ ม าตรเม็ ด เลื อ ดแดงอั ด แน น
(Hematocrit) ทําใหคาที่ไดมีความผิดพลาด ซึ่งอาจจะทําใหการวินิจฉัยภาวการณดําเนินของโรคตางๆ คลาดเคลื่อน
เชน ภาวะซีด เปนตน
จากผลการดําเนินงานในครั้งนี้ ทําใหผูปฏิบัติงานของหนวยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลแมเครือขาย
ระดับอําเภอซึ่งเปนพี่เลี้ยง ตระหนักถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ การสอบเทียบเครื่องมือชนิดอื่นๆ ที่มีการนํามา
ใชกับผูปวย เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ ถึงแมวาจะพบปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการ
ดําเนินโครงการ อาทิ ระยะทางไกลในการเดินทาง โครงสรางระบบไฟฟาของหนวยบริการปฐมภูมิซึ่งไมมีระบบสายดิน
สถานที่หองปฏิบัติการบางแหงมีการจัดวางไมเหมาะสม ความหลากหลายของเครื่องหมุนเหวี่ยง และงบประมาณ
เปนตน ทางกลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 พิษณุโลก ไดจัดทําโครงการตอยอดเพื่อขยาย
ผลการพัฒนาระบบคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมโิ ดยไดจดั ทําโครงการถายทอดความรูแ ละวิธกี ารในการดูแลรักษา และ
สอบเทียบเครื่องหมุนเหวี่ยงใหกับเครือขายในเขตสุขภาพที่ 2 ในวันที่ 20 มกราคม 2558 เพื่อสนับสนุนวิชาการและ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเครือขาย และใหเกิดการพัฒนาระบบคุณภาพอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายใหพี่เลี้ยงจาก
หองปฏิบัติการโรงพยาบาลแมเครือขายระดับอําเภอสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลเครือขายระดับปฐมภูมิได เปน
การสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการใชทรัพยากรรวมกัน นอกจากนี้ผูที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลจากการ
ดําเนินงานในครัง้ นี้ ไปใชวางแผนในการบริหารจัดการเครือ่ งมือ และระบบบริการ เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการทางการแพทยตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง

สรุป
จากผลการดําเนินงานโครงการประเมินประสิทธิภาพเครือ่ งหมุนเหวีย่ งชนิด Microhematocrit centrifuge
ของหนวยบริการปฐมภูมิในจังหวัดพิษณุโลก ในเขตสุขภาพ 2 ประจําปงบประมาณ 2557 ทําใหเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด
Microhematocrit centrifuge ที่ใชทดสอบหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit) ของหนวยบริการ
ปฐมภูมใิ นจังหวัดพิษณุโลกไดรบั การสอบเทียบทุกเครือ่ ง และผูร บั ผิดชอบหองปฏิบตั กิ ารของหนวยบริการปฐมภูมิ และ
โรงพยาบาลแมเครือขายระดับอําเภอซึ่งเปนพี่เลี้ยง มีความรู ความเขาใจ การใชงานตามหลักวิชาการมาตรฐาน
เครือ่ งมือแพทย และตระหนักถึงความสําคัญในการสอบเทียบเครือ่ งมือแพทยทจี่ าํ เปนอันอาจสงผลกระทบตอการทดสอบ
รวมทั้งนําผลจากการประเมินในครั้งนี้มากําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย
ในเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง และประชาชนไดรับบริการที่ถูกตอง มีคุณภาพ ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ เจาหนาที่เครือขายหองปฏิบัติการระดับอําเภอ และเจาหนาที่จากหนวยบริการปฐมภูมิ
ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการทางการแพทย
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ABSTRACT Packed red cell volume (Hematocrit) test is performed routinely in primary care

units (PCU) by using microhematocrit centrifuge. According to Ministry of Public Health guideline for
medical laboratory in primary care unit the performance of equipment is an important factor that could
aﬀect the test result. To ensure the quality of test, the Regional Medical Science Center 2; Phitsanulok,
developed the project to evaluate the eﬀectiveness of the microhematocrit centrifuge used in primary care
units of Phitsanulok province during ﬁscal year 2014. One hundred and forty microhematocrit centrifuges
from 120 primary care units were assessed for the round per minutes (rpm) and timer used. The results
showed that 75.7% of the centrifuges passed the test criteria while 24.3% failed to meet the round
speed criteria due to an old condition and deﬁciency of an equipment. Consequently, the performance of
the microhematocrit centrifuge was inaccurate. Thus, operator of PCU regular calibration and
maintenance should be planned to ensure the reliable test result.
Key words: Microhematocrit centrifuge, Hematocrit Corresponding author E-mail : dujdao.b@
dmsc.mail.go.th
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