
Phân tích kết quả nội kiểm 

 Kết quả nội kiểm được đánh giá dựa trên:  

 Kết quả lần chạy hiện tại 

 Kết quả của các lần chạy trước 

 Kết quả của các mẫu chứng ở nồng độ khác nhau  

 Xu hướng các kết quả trên biểu đồ Levey-Jennings 

  Các quy tắc/luật Westgard  

  



Quy tắc Westgard là quy tắc kiểm 

soát chất lượng được xây dựng 

dựa trên các phương pháp thống 

kê, nhằm phân tích xem các kết 

quả của các mẫu nội kiểm nằm 

trong hay ngoài giới hạn cho 

phép.  

Định nghĩa 



6  Quy tắc Westgard phổ biến 

Quy tắc Giải thích Sai số Hành động 

12S Một giá trị mẫu chứng nằm trên hoặc dưới 2SD (nằm 

ngoài vùng ± 2SD) 

Ngẫu nhiên/ 

Hệ thống 

Cảnh báo 

13S Một giá trị mẫu chứng nằm trên hoặc dưới 3SD (nằm 

ngoài vùng ± 3SD) 

 

Ngẫu nhiên Lọai bỏ 

22S Giá trị của hai mẫu chứng nẳm trên hoặc dưới 2SD  

( các giá trị liên tục trong khoảng chứng (qua các lần 

chạy), trong cùng lần chạy (qua các mẫu/mẫu chứng 

khác nhau) 

Hệ thống Lọai bỏ 

R4S Một giá trị mẫu chứng nằm trên 2SD của một mức và 

một giá trị mẫu chứng nằm dưới 2SD của mức độ thứ 

hai trong cùng một lần chạy (mẫu chứng có mức khác 

nhau) 

Ngẫu nhiên Lọai bỏ 

41S 4 giá trị liên tục của mẫu chứng nằm trên hoặc dưới 

1SD (cùng một mẫu chứng) (các mẫu chứng khác nhau) 

Hệ thống Lọai bỏ 

10X 10 giá trị liên tục của mẫu chứng nằm về một phía của 

giá trị trung bình. 

Hệ thống Lọai bỏ 



Quy tắc 12S  

Không nhất thiết phải loại bỏ kết quả, cảnh báo để PXN phải bắt đầu 

giám sát việc thực hiện nội kiểm một cách chặt chẽ.      



Quy tắc 13S  

Loại bỏ kết quả xét nghiệm khi một kết quả của một mức mẫu nằm 
ngoài + 3SD hoặc – 3SD 



Quy tắc 22S : Khác thời điểm phân tích  

* Loại bỏ kết quả khi: 

Hai kết quả liên tiếp của cùng  1 

mẫu chứng ở 2 thời điểm phân tích 

khác nhau nằm cùng 1 bên so với 

đường trung bình rơi vào giới hạn 

ngoài + 2SD đến + 3 SD hoặc – 2SD 

đến -3SD   

Hoặc 

Hai kết quả của 2 mẫu chứng có 

nồng độ khác nhau ở 2 thời điểm 

phân tích khác nhau nằm cùng 1 bên 

so với đường trung bình rơi vào giới 

hạn ngoài + 2SD đến + 3 SD hoặc – 

2SD đến -3SD  

  

 



Quy tắc 22S : Cùng thời điểm phân tích  

 

•Loại bỏ kết quả khi: 

Hai kết quả của 2 mẫu chứng có 

nồng độ khác nhau cùng  thời 

điểm phân tích khác nhau nằm 

cùng 1 bên so với đường trung 

bình rơi vào giới hạn ngoài + 2SD 

đến + 3 SD hoặc – 2SD đến -3SD  

  

 



Quy tắc R4S  

 

 Kết quả của 2 mức nồng độ khác 

nhau tại cùng thời điểm phân tích 

cách nhau từ 4SD trở lên  

 

  

 

 

Loại bỏ kết quả khi: 

Kết quả xét nghiệm của một 

mức mẫu khác thời điểm phân 

tích cách nhau từ 4SD trở lên 

  

 



 

Quy tắc 41S  
 

Loại bỏ kết quả khi: 

 

 Bốn kết quả liên tiếp của 1 mức 

nồng độ cùng thời điểm phân tích 

nằm ngoài -1SD hoặc +1SD   

Kết quả của lần thứ 4 vi phạm quy 

tắc 

 

  

 

 

 Hai kết quả liên tiếp của 2 mức 

nồng độ khác nhau khác thời điểm 

phân tích nằm ngoài -1SD hoặc 

+1SD  Kết quả của lần chạy thứ 3 

vi phạm quy tắc 

  

 



Quy tắc 10X  

Loại bỏ kết quả khi: 

 

 Mười kết quả liên tiếp của 1 mức 

nồng độ cùng thời điểm phân tích 

nằm cùng 1 bên so với đường 

trung bình  Kết quả của lần thứ 

10 vi phạm quy tắc 

 

  

 

 

 Năm kết quả liên tiếp của 2 mức 

nồng độ khác nhau khác thời điểm 

phân tích nằm về 1 bên so với 

đường trung bình Kết quả của 

lần chạy thứ 5 vi phạm quy tắc 

  

 



Quy tắc 6T 

Loại bỏ kết quả xét nghiệm khi kết quả của 6 lần hoặc nhiều hơn 6 lần liên 

tiếp có xu hướng đi lên hoặc đi xuống theo một xu hướng nhất định mặc 

dù các giá trị có thể vẫn nằm trong ± 2 SD kết quả ở lần chạy thứ 6 vi phạm 

quy tắc 



Lựa chọn các quy tắc kiểm soát chất lượng 

 Các quy tắc kiểm soát nên được lựa chọn cẩn thận để: 
 

 Phát hiện lỗi một cách tối đa; 
 Giảm thiểu sự loại bỏ giả do sai sót. 

 
  Bộ quy tắc kiểm soát tốt nhất sẽ khác nhau đối với từng 

phương pháp và được dựa trên: 

 Sai số có thể cho phép được quy định bởi xét 
nghiệm. 

 Độ không chính xác và không tập trung của 
phương pháp xét nghiệm. 

 



Nguyên nhân gây sai số  
 

• Sai số ngẫu nhiên 

• Các sai số này ảnh hưởng 
đến độ 

• tập trung của hệ thống xét 
• nghiệm. 

 Thường là Quy tắc 12s 13s hay 
R4s  

 Nguyên nhân : 
 Có bọt trong đường ống dẫn 

sinh phẩm  
• Thay đổi dòng điện đột xuất 
• Thể tích mẫu hoặc sinh phẩm 

không đủ 
• Thao tác pipette không chính 

xác 
• Thao tác của cán bộ XN 
• Trộn mẫu, sinh phẩm chưa 

đều 
• Đầu pipet không gắn chặt với 

pipet 
• Sao chép kết quả sai 
 

 
 

       Sai số hệ thống 

Sự chênh lệch, thay đổi và xu 

hướng: các sai số này ảnh hưởng 

đến tính chính xác của hệ thống 

xét nghiệm 

 Thường là Quy tắc 22s, 41s, 

hay10x  

Nguyên nhân::  

 Nguồn chiếu sáng bị hỏng 

• Thay đổi lô mẫu chuẩn máy, lô 

sinh phẩm hỏng; 

• Pipet chưa hiệu chuẩn 

• Thay đổi nhiệt độ ủ mẫu hoặc của 

máy ủ;  

• Nhiệt độ/độ ẩm khu vực thực hiện 

XN không thích hợp 

• Thiết bị không được bảo dưỡng, 

bảo trì định kỳ. 



Làm gì khi kết quả nội kiểm không đạt ? 

• Kiểm tra quy trình và sửa lỗi: 

• Không nên chạy lại mẫu chứng một cách máy móc! 

• Bạn cần phải làm gì để kiểm tra quy trình? 

Bước 1: Xác định loại quy tắc vi phạm là quy tắc nào? 

Bước 2: Xác định loại lỗi  ngẫu nhiên hay hệ thống 

Bước 3: Xác định nguyên nhân dẫn đến các thay đổi gần đây 

Bước 4: Kiểm tra quy trình xét nghiệm và xem xét các  

yếu tố thông thường trên hệ thống xét nghiệm  

Bước 5:  Kiểm tra đối chiếu các giải pháp và ghi chép vào 

hồ sơ khắc phục sự cố. 
 

 



Làm gì khi kết quả nội kiểm không đạt ? 

• NGỪNG xét nghiệm 

 Tìm nguyên nhân và giải quyết vấn đề; 
 

 Thực hiện lại xét nghiệm trên mẫu 
• chứng và bệnh phẩm sau khi khắc 
• phục sự cố; 

 
 Không được báo cáo kêt quả của 

bệnh nhân cho đến khi các vấn đề 
được giải quyết và mẫu chứng đạt. 

15 



Kiểm tra định kỳ việc thực hiện nội kiểm  

 Hàng ngày cán bộ xét nghiêm kiểm tra các giá trị mẫu 

chứng và biểu đồ  trước khi chấp nhận hay loại bỏ kết 

quả mẫu chứng 

 Hàng tuần cán bộ phụ trách kiểm tra các số liệu và 

biểu đồ mẫu chứng 

 Hàng tháng Trưởng PXN kiểm tra các số liệu và biểu 

đồ mẫu chứng 

 Định kỳ Đơn vị đảm bảo chất lượng đánh giá chất 

lượng. 

 



Kiểm tra độ ổn định  

Thời gian KTV 

Kết quả 
Control 

Pass/Fail 

Dải số tb 
CD4 tuyệt 
đối 
 ≤ 10% 

Kết quả 
mẫu low 

Kết quả 
mẫu 
medium 

Kết quả 
mẫu high 

Số lô mẫu 
chứng 

Số lô sinh 
phẩm  

9/12/05 

11:52 
Anna Lopez Pass Có 48 242 999 49041721 40192121 

Ví dụ: Bảng kiểm soát chất lượng trên máy FACSCount  

Giá trị cao nhất – giá trị thấp nhất  

 

Giá trị trung bình 

x  100 = % biến thiên 

 

Tube   CD4:  CD4: Control 

    cells/ul % Beads: 

        beads/ul 

 low:   456   30.52     57 

 medium:  494   28.33   251 

 high:   483   28.42 1001 

 

 Mean:   478   29.09 

 %CV:        4.09   N/A 

 38 

478 
x  100 = 7.9% 

Kiểm tra độ ổn định: 



Tóm tắt  

 Thực hiện kiểm soát chất lượng cho phép PXN: 

 Phát hiện sai số  và xác định loại sai số  

 Tìm nguyên nhân gây sai số và đề xuất hành động khắc phục 

 Giám sát/theo dõi độ chính xác và độ tập trung của các XN 

 Các kết quả của bệnh nhân không được trả nếu các kết 

quả nội kiểm không đạt. 



Kết quả nội kiểm 

12S 

Có 

Không 

13S 

KHÔNG CHẤP NHẬN KẾT QUẢ  

Có 

22S R4S 41S 10X 

x
CHẤP NHẬN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 

Tóm tắt (tt). 

Không 

Có Có Có Có 

Không 

Sơ đồ hệ thống 6 quy tắc phổ biến của Westgard. 


