
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG

(Quality Indicator – QI)



Mục tiêu 

Sau bài trình bày này, anh/chị sẽ có thể: 

 Nắm được khái niệm về chỉ số chất lượng;

 Biết cách xây dựng chỉ số chất lượng.



Nội dung

1. Định nghĩa

2. Cách xây dựng và lựa chọn chỉ
số chất lượng



Chỉ số chất lượng

Định nghĩa theo ISO -15189 

:2012
Chỉ số chất lượng là những đo lường được

thiết lập và sử dụng để xác định mức độ

đáp ứng nhu cầu và các mong đợi về vận

hành và hiệu quả



Chỉ số chất lượng

 Phòng xét nghiệm sẽ thiết lập các chỉ số chất lượng để giám sát các 

khía cạnh chủ chốt của các giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm



Tại sao phải đo lường?

Làm sao biết được chúng ta đã đạt được 

mục tiêu đề ra?

Làm sao chúng ta biết được đã thỏa mãn 

nhu cầu và mong đợi của khách hàng?

Làm sao chúng ta so sánh với các PXN 

khác?

Làm sao chúng ta biết khi nào cần thay 

đổi để cải tiến chất lượng ?

Để quản lý chất lượng thì chúng ta phải đo lường chất lượng



Tại sao phải xây dựng chỉ
số chất lượng?

Chỉ số chất lượng là các thông tin được đo

lường để:

Chỉ rõ hiệu quả của một quá trình thực hiện

Xác định chất lượng của dịch vụ

Nêu bật các lo ngại tiềm ẩn về chất lượng

Xác định các vấn đề cần nghiên cứu và điều

tra

 Theo dõi các thay đổi theo thời gian



7 bước xây dựng chỉ số chất lượng 

1. Mục tiêu Chúng ta sẽ đo lường cái gì?

- Tại sao chúng ta phải thu thập số liệu này? Phải thật cụ thể 

2. Phương pháp Phương pháp thu thập số liệu:

- Thu thập số liệu gì; Ai, tần xuất thu thập;

- Chúng ta thực sự có thực hiện được không? (thời gian, nguồn lực)

3. Giới hạn Chúng ta có thể thiết lập trước các mức độ chấp nhận? Đạt yêu cầu, 

không đạt .

4. Trình bày Diễn giải dưới dạng biều đồ hoặc diễn giải bằng lời

5. Phiên giải Điều đó có nghĩa là gì?

- Có ảnh hưởng đến chất lượng của chúng tôi không?

- Có thể so sánh được không?, có thể xác định xu hướng được không?

6. Các hạn chế - Các biến số đo lường không theo đúng mục tiêu

- Không chỉ ra điều gì cả

7. Kế hoạch 

hành động

- Chúng ta cần làm gì nếu chỉ số biểu thị  đạt yêu cầu?

- Chúng ta cần làm gì nếu chỉ số biểu thị không đạt yêu cầu?



Đo lường chất lượng
 Thiết lập các chỉ số chất lượng phù hợp (không nên 

quá nhiều)

 Kết nối các đo lường với các yếu tố cần thiết để
thành công 

 Sự đo lường cần dựa vào nhu cầu của khách hàng 

và đối tác 

 Sự đo lường nên bắt đầu từ cấp lãnh đạo xuống 

cấp nhân viên 

Cách thức đo lường nên thay đổi khi môi trường 

làm việc hoặc chiến lược của cơ quan thay đổi 

 Sự đo lường nên có mục tiêu được thiết lập dựa 

trên kết quả khảo sát hơn là các giá trị suy đoán



Một số chỉ số chất lượng 

 Thời gian trả kết quả

 Các kết quả ngoại kiểm (EQA)

 Sự hài lòng khách hàng

 Tỉ lệ mẫu bị từ chối

 Tỉ lệ tạp nhiễm trong cấy máu

 Tỉ lệ thu thập lượng máu không đạt yêu cầu



Ví dụ về thu thâp máu 

Kết quả cấy máu âm tính giả
xảy ra khi chai chứa máu 
không đủ lượng máu < 3ml 
hoặc nhiều hơn lượng máu 
yêu cầu > 15 ml.

Thu thập lượng máu không đủ
hoặc thừa là sai sót.



Giới hạn (tỷ lệ cho phép): Dưới 2% (?)

Phiên giải: Các điều dưỡng chưa có kinh nghiệm thu thập máu có vấn đề

Hạn chế: Một số người gầy và già nên thành tĩnh mạch yếu nên khó lấymáu 

Trình bày: Biểu đồ tuyến tính theo thời gian

Kế hoạch hành động: Xác định và đào tạo nhóm thu thập máu 

Mục tiêu: để đảm bảo lượng máu được thu

thập vào chai cấy máu đúng thể tích yêu

cầu

Phương pháp: đếm các chai có thể tích

máu ít hơn yêu cầu/tổng số chai máu thu

thập

Chỉ số về thể tích máu cấy 

Số liệu thu thập và giám sát bởi Khoa vi sinh y học và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh Viện Đa khoa Vancouver - Canada



Lưu ý

Giám sát nhiều 

hơn 10-12 chỉ số
là Khó thành 

công

Mark Graham Brown  -1996



Hãy nhớ!

Chỉ đo lường những chỉ số
mà chúng ta có thể đo 

được

Chỉ đo lường những gì mà 

chúng ta có thể thay đổi

Đo lường trước khi chúng 

ta thay đổi/cải tiến



Tóm tắt

Chỉ số chất lượng là một cấu phần bắt buộc 
trong hệ thống quản lý chất lượng

Chỉ số chất lượng cung cấp thông tin và cơ
hội cần thiết cho hành động TÍCH CỰC


