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วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อก าหนดค่าอ้างอิงของสารชีวเคมีในเลือดที่ใช้

ทดสอบการท างานของไต คือ blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine จากลิเทียมเฮปาริน
พลาสมาของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจ านวน 120 ราย ซึ่งวิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ 
Cobas c111 (Roche diagnostics) และเปรียบเทียบระหว่างค่าอ้างอิงที่ก าหนดขึ้นกับค่าอ้างอิง
ของบริษัทผู้ผลิต จากผลการศึกษาพบว่าค่าอ้างอิงของ creatinine (ผู้ชาย= 0.71-1.02 mg/dL, 
ผู้หญิง = 0.48-0.87 mg/dL) และ BUN  (6.2-17.0 mg/dL) จากลิเทียมเฮปารินพลาสมา
สอดคล้องกับ (corresponding) กับค่าอ้างอิงของบริษัทผู้ผลิต (manufacturer reference 
values) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.0001) และเม่ือเปรียบเทียบค่าอ้างอิงจากการศึกษานี้
กับห้องปฏิบัติการอื่นที่วิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Olympus AU640 โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์แตกต่างจาก Cobas c111 พบว่ามีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน 
(p< 0.0001) อย่างไรก็ตาม ค่าอ้างอิงอาจมีความแปรปรวนได้จากปัจจัยหลายประการ เช่น 
จ านวนของอาสาสมัครที่ มีสุขภาพดี  การเก็บและเตรียมสิ่ งส่ งตรวจ เป็นต้น ดังนั้น 
ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งควรก าหนดค่าอ้างอิงขึ้นเอง เพื่อใช้ในการประกอบการวินิจฉัยโรคที่
แม่นย า แสดงถึงมาตรฐานของห้องปฏิบัติการน้ันๆอีกด้วย 
 
ค ำส ำคัญ : ค่าอ้างอิง, การทดสอบการท างานของไต ,เคมีคลินิก  ,ครีอาตินีน ,ยูเรียไนโตรเจน  
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Abstract 

 
Research Title             :  Comparison of blood chemistry for renal function test, blood 

urea nitrogen (BUN)  and  creatinine from serum and Lithium-
heparinized (LH) plasma from normal volunteers 

Author                              :  Dr. Yuttana Sudjaroen 
Year                                  : 2011 

……………………………………………………………………. 
 
Aims of this study were established reference values of biochemical analytes, 

blood urea nitrogen (BUN) and creatinine for renal function test from Lithium-
heparinized (LH) plasma samples, which were collected from 120 healthy volunteers 
and then analyzed with Cobas c111 automatic analyzer (Roche diagnostics), and 
compared new reference values with manufacturer reference values. Finding was 
revealed that reference values for creatinine (male = 0.71-1.02 mg/dL,  female = 0.48-
0.87 mg/dL) and  BUN  (6.2-17.0 mg/dL) were significantly corresponded to manufacturer 
reference values (p< 0.0001) and also significantly corresponded to reference values 
from different principle of tests, Olympus AU640 automatic analyzer in other laboratories 
(p< 0.0001). However, reference values may concerning by effects of various factors, 
such as, number of healthy volunteers, sample collection, sample preparation, etc. 
Thus, each laboratory should has own reference values for accurate clinical diagnosis, 
support patient‘s care and laboratory standard. 
 
Keyword: reference values, renal function test, Clinical chemistry, creatinine, blood urea 
nitrogen (BUN) 
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ค าน า 
 

การวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด สามารถช่วยวินิจฉัยโรค พยากรณ์ความรุนแรงของโรค 
และใช้ติดตามผลการรักษาของแพทย์ การเก็บและการเตรียมตัวอย่างเลือดจึงเป็นสิ่งส าคัญ ใน
การตรวจสารชีวเคมีในเลือดที่ต้องการผลเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยวิกฤติ 
(ICU) และผู้ที่มาตรวจสุขภาพกับศูนย์เคลื่อนที่ (mobile health checking service) ที่มาเป็น
กลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการทางคลินิกจ าเป็นต้องสร้างมาตรฐานของการให้บริการ เช่น 
Hospital Accreditation (HA) และ ISO 15189 เป็นต้น ดังนั้นการใช้สารกันเลือดแข็ง เพื่อลด
เวลาในการเตรียมตัวอย่าง และหันมาใช้สิ่งส่งตรวจชนิดพลาสมาจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
 ลิเทียมเฮปาริน (Lithium heparin) เป็นสารกันเลือดแข็งที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน 
เนื่องจากสามารถเตรียมได้เองในห้องปฏิบัติการ และจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในท้องตลาด 
อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจัยในบทความของวารสารต่างประเทศหลายเรื่อง พบว่าค่าอ้างอิงของ
สารชีวเคมีในเลือดบางชนิดที่วิเคราะห์ได้จากซีรั่มนั้น แตกต่างจากลิเทียมเฮปารินพลาสมา ซึ่ง
อาจมีผลต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์ รวมถึงการติดตามผลการรักษาได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นความส าคัญในประเด็นนี้ จึงได้ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างค่าอ้างอิงของสารชีวเคมีในเลือด
ที่ใช้ทดสอบการท างานของไต คือ blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine ที่วิเคราะห์ได้
จากลิเทียมเฮปารินพลาสมาจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจ านวน 120 ราย และน าค่าอ้างอิงที่ได้
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งข้อมูลจากการวิจัย
ครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับบุคคลากรทางห้องปฏิบัติการ และแพทย์ เพื่อค านึงถึง
ผลกระทบจากชนิดและการเตรียมตัวอย่างเลือดต่อค่าอ้างอิงในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
คลินิกต่อไป 
 
 
         

(ดร. ยุทธนา สุดเจริญ) 
3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
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บทที ่1 

บทน า (Introduction) 
 

การวิเคราะห์เคมีคลินิกสามารถช่วยแพทยว์ินิจฉัยโรค พยากรณ์ความรุนแรงของโรค และใช้
ติดตามผลการรักษา ตลอดจนมีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดส าหรับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี การเก็บและการเตรียมตัวอย่างเลือดจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งการใช้สิ่งส่งตรวจซีรั่มนิยม
ใช้ในสถานพยาบาลมากที่สุด ยกเว้นการตรวจระดับกลูโคสในเลือดที่จ าเป็นต้องใช้สารกันเลือดแข็ง
โซเดียมฟูออไรด์จึงต้องเตรียมตัวอย่างพลาสมา อย่างไรก็ตามการเตรียมซีรั่มเพื่อวิเคราะห์สาร
ชีวเคมีในเลือด จ าเป็นต้องตั้งเลือดทิ้งไว้นาน 30-45 นาที เพื่อให้เลือดแข็งตัวก่อนที่จะปั่นแยกซีรั่ม
แล้วน ามาวิเคราะห์ นอกจากนี้หากรีบปั่นแยกซีรั่มก่อนเวลาดังกล่าว อาจท าให้การแข็งตัวของเลือด
นั้นไม่สมบูรณ์ หรือมีเม็ดเลือดแดงแตก ซึ่งอาจให้ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด อีก
ทั้งยังเสี่ยงต่อก้อนเลือดอาจไปอุดตันเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติจนท าให้เครื่องเสียหายได้ 

 ในการลดเวลาส าหรับการเตรียมซีร่ัม ซึ่งจ าเป็นในการตรวจสารชีวเคมีในเลือดที่ต้องการผล
เร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) และผู้ที่มาตรวจสุขภาพกับศูนย์เคลื่อนที่ 
(mobile health checking service) ที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการทางคลินิก
จ าเป็นต้องสร้างมาตรฐานของการให้บริการ เช่น Hospital Accreditation (HA) และ ISO 15189 
เป็นต้น ดังนั้นการใช้สารกันเลือดแข็ง เพื่อลดเวลาในการเตรียมตัวอย่าง และหันมาใช้สิ่งส่งตรวจ
ชนิดพลาสมาจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 

 สารกันเลือดแข็งที่นิยมใช้เพื่อเตรียมพลาสมาส าหรับตรวจสารชีวเคมีในเลือด คือเฮปาริน 
เนื่องจากรบกวนต่อค่าสารชีวเคมีในเลือดน้อยมาก เฮปารินมีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
คือ ลิเทียมเฮปาริน (Lithium heparin) เนื่องจากสามารถเตรียมได้เองในห้องปฏิบัติการ และมี
จ าหน่ายอย่างแพร่หลายในท้องตลาด อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจัยในบทความของวารสาร
ต่างประเทศหลายเรื่อง พบว่าปริมาณสารชีวเคมีในเลือดบางชนิดที่วิเคราะห์จากซีรั่มนั้น แตกต่าง
จากลิเทียมเฮปาริน ซึง่อาจมีผลต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์ รวมถึงการติดตามผลการรักษา ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในประเด็นน้ี จึงได้ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างค่าอ้างอิงของสารชีวเคมี
ในเลือดที่ใช้ทดสอบการท างานของไต คือ blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine ที่วิเคราะห์
ได้จากลิเทียมเฮปาริน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าอ้างอิงของสารชีวเคมีที่วิเคราะห์จาก
ลิเทียมเฮปารินพลาสมาในคนปกติจ านวน 120 ราย กับค่าอ้างอิงที่ได้จากบริษัทผู้ผลิต 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) ก าหนดค่าอ้างอิงของ blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine ที่วิเคราะห์จาก

ตัวอย่างลิเทียมเฮปารินในคนปกติ 120 ราย 
2) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าอ้างอิงของ blood urea nitrogen (BUN) และ 

creatinine ที่วิเคราะห์ได้จากลิเทียมเฮปารินพลาสมาในคนปกติจ านวน 120 รายกับค่าอ้างอิงจาก
บริษัทผู้ผลิต 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ท าโดยเก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จ านวน 120 ราย 
(อายุระหว่าง 20-50 ปี) โดยมีจ านวนเพศชาย และหญิงเท่ากัน อาสาสมัครต้องมีสัญญาณชีพปกติ  
(normal vital sign) ผลตรวจร่างกาย (physical examination) ปกติ และไม่มีภาวะหรือโรค
ดังต่อไปนี้ คือ มีการใช้ยา (drug use) เพิ่งผ่านการพักพื้นหลังผ่าตัด (recent surgery) สูบบุหรี่ 
และ/หรือดื่มสุรา (tobacco and/or alcohol use) มีภาวะเครียด (stress) อ้วนหรือน้ าหนักเกิน 
(obesity or overweight) มีโรคประจ าตัว (current disease) และมีการติดเชื้อในเลือด (blood-
borne infection e.g., syphilis, hepatitis B and C, and HIV) เป็นต้น 
 
ทฤษฎีสมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (Conception Framework) ของโครงการวิจัย 

สิ่งส่งตรวจ การเตรียมตัวอย่าง และชนิดของตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 
ได้แก่ ซีรัม และ พลาสมา อาจมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นก่อนการวิเคราะห์ 
(preanalytical analysis) ได้แก่ ผลกระทบจากการเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง หรือ การติด
ฉลากตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้การรายงานผลทางห้อปฏิบัติการคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะการใช้
ค่าอ้างอิงจากตัวอย่างที่ต่างชนิดกัน และอาจท าให้การแปลผลทางห้องปฏิบัติการของแพทย์
ผิดพลาดได้ ซึ่งอาจจะกระทบต่อการวินิจฉัยโรค การเฝ้าระวัง การพยากรณ์โรค และการติดตาม
ผลการรักษาของแพทย์ได้ (ดังรูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของแสดงความสัมพันธ์ของชนิดของตัวอย่างที่มีผลต่อผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ค่าอ้างอิงของสารชีวเคมีในเลือด และการวินิจฉัย ตลอดจนการเฝ้าระวัง การ
พยากรณ์ และการติดตามผลการรักษาโรคของแพทย์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทราบค่าอ้างอิงของ blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine จากลิเทียมเฮปาริน
พลาสมาในคนปกติ 

2) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าอ้างอิงของ blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine 
จากลิเทียมเฮปารินพลาสมากับค่าอ้างอิงจากบริษัทผู้ผลิต 

 
สถานที่ท าโครงงานวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 
 

 

สิ่งส่งตรวจ (เลือด) 
ชนิดของตัวอย่าง 

(ซีม และพลาสมา) 

การเตรียมตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ 

ค่ามาตรฐานของสารชีวเคมีในเลือด  การวินิจฉัยของแพทย์ 

 การเฝ้าระวัง 

 การพยากรณ์โรค 

 การติดตาม
ผลการรักษา 
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บทที่ 2 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of Literatures) 

 
2.1 ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญของการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 

ความส าคัญของการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกจะบ่งบอกถึงพยาธิสภาพของร่างกาย 
สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรค ติดตามผลการรักษา และรักษาโรค ดังนั้นจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับพยาธิสภาพที่
เกิดขึ้น 

ส่วนประกอบหรือหน่วยพื้นฐานของร่างกายคือเซลล์ ซึ่งเป็นที่เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ 
ส่วนประกอบทางเคมีของเซลล์ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และสารตัวกลางของ
สารประกอบเหล่านี้ รวมทั้งเกลืออนินทรีย์ และน้ า องค์ประกอบภายในเซลล์จะแตกต่างกันขึ้นกับ
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์นั้น การคงสภาพ การเจริญเติบโต และการท าหน้าที่ต่างๆได้ของเซลล์
จ าต้องอาศัยสารวัตถุดิบ เอนไซม์ และพลังงาน ความผิดปกติของเซลล์ที่เกิดขึ้นท าให้เกิดโรค ซึ่ง
ธรรมชาติของการเกิดโรคของบุคคลจะขึ้นกับอันตรกิริยา (interaction) เกี่ยวข้องกันของสารก่อโรค 
(disease agent) บุคคลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างดังนี้ 

 
1) การถูกท าลายจากบาดแผล การอักเสบ หรือสารต่างๆซึ่งรวมถึงเชื้อโรคต่างๆ และสารพิษ 
2) ความบกพร่องทางพันธุกรรมของเอนไซม์ 
3) การได้รับสารอาหาร (nutrient) ที่จ าเป็นบางอย่างไม่เพียงพอ เช่น กรดอะมิโน วิตามิน และ

เกลือแร่ เป็นต้น 
4) การได้รับเลือด หรือออกซิเจนไม่เพียงพอ 
5) ความผิดปกติของเมตาบอลิซึม 
6) การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ไม่สามารถควบคุมได้  
7) การสะสมของสารของเสียที่เกิดขึ้น 
8) ผลกระทบจากกระบวนการรักษา และจากการใช้ยา (iarogenic and drug induced) 
9) สารทางกายภาพ (physical agents) เช่น การได้รับสารกัมมันตภาพรังสี รังสีเอกซ์ แสง

อัลตราไวโอเลต เป็นต้น 
10) สารเคมี (chemicals) เช่น ไวนิลคลอไรด์ คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 
11) ความผิดพลาด หรือความผิดปกติในการควบคุมระบบต่างๆ และการรับรู้ลักษณะรหัสต่างๆ

ของเซลล์ 
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12) โรคภูมิแพ้ (allergic diseases) และการท่ีร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อตัวเอง 
(autoimmune) 

13) ปัจจัยอื่นๆ เช่น ทางด้านจิตใจ (psychogenic) 
ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกนั้น ส่วนใหญ่จะตรวจวัดปริมาณความ

เข้มข้นของสารต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของของเหลวในร่างกาย เช่น ซีรั่ม พลาสมา เลือด น้ าไข
สันหลัง (cerebrospinal fluid, CSF) และปัสสาวะ แต่ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการ
คาดการณ์ หรือท านายสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในระดับเซลล์ได้ เนื่องจากความเข้มข้นท่ีสูงหรือต่ าของสาร
ต่างๆนั้น อาจมีสาเหตุจากร่างกายได้รับเข้าไม่มาก หรือสังเคราะห์ขึ้นมามาก เซลล์มีการย่อยสลาย
มาก มีความบกพร่องในการน าไปใช้หรือก าจัดขับออก หรือภาวะขาดน้ า (dehydration) อย่างมากก็
ได้ จึงต้องอาศัยข้อมูลการตรวจอื่นๆด้วย เช่น การตรวจร่างกายจากประวัติผู้ป่วย นอกจากนี้ยัง
เป็นการยากที่จะวินิจฉัยโรคระยะแรกๆ เม่ืออาการยังไม่แสดงออก ความเข้มข้นของสาร
ส่วนประกอบต่างๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย การตรวจทดสอบ
จะต้องเป็นค่าที่เชื่อถือได้ (validity) คือเป็นค่าถูกต้องตามที่เป็นจริง (accuracy) และมีความแม่นย า 
(precision) อย่างไรก็ตามผลการตรวจที่เชื่อถือได้นี้ จะต้องได้จากระบบการควบคุมคุณภาพ 
(quality control) ที่ด ี

 
2.2 ค่าอ้างอิงของสารชีวเคมี (Reference values) 

เป็นท่ีทราบกันว่าผลการวิเคราะห์สารชีวเคมีในสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยมีความส าคัญต่อแพทย์และ
ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง แพทย์จะน าผลที่ได้นี้ไปใช้ในการวินิจฉัยโรค หรือพยากรณ์โรคตลอดจนติดตาม
ผลการรักษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีค่าปกติ หรือค่าอ้างอิงมาเป็นตัวเลขประกอบการพิจารณา
ด้วย ซึ่งในที่นี้จะใช้ค าว่าค่าอ้างอิง การน าค่าอ้างอิงที่รายงานไว้โดยผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
รายงานของต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีปัจจัย
มากมายที่มีผลต่อค่านี้ได้ วิธีการดีที่สุดก็คือแต่ละห้องปฏิบัติการควรศึกษาและจัดท าขึ้นใช้เองใน
ห้องปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาค่าอ้างอิงของห้องปฏิบัติการขนาดเล็กอาจท าได้จ ากัด
ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ และอัตราก าลังจึงอนุโลมให้ใช้ค่าอ้างอิงที่มีรายงานไว้ ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องเข้าใจถึง
ความรู้พื้นฐานและวิธีการได้มาของค่านั้นๆ 

 
2.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าอ้างอิง 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าอ้างอิงแบ่งออกเป็น 3 พวกใหญ่ๆ คือ 
1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสรีระของร่างกาย 

ความแตกต่างกันทางสรีระของแต่ละบุคคลมีผลท าให้ระดับสารชีวเคมีบางชนิดในร่างกาย
แตกต่างกันได้ ได้แก่ 

- เชื้อชาติ พันธุกรรม 
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- เพศ ชายและหญิงมีระดับสารชีวเคมีหลายๆชนิดแตกต่างกัน ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
ขณะตั้งครรภ์ ขณะให้นมบุตร จ านวนบุตร จ านวนวันของประจ าเดือนในแต่ละรอบเดือน 

- อายุ เด็ก ผู้ใหญ่ วัยชรา 
- รูปร่าง ความสมบูรณ์ของร่างกาย อ้วนมาก ผอมมาก ลักษณะกล้ามเนื้อ 
- สุขนิสัยของการออกก าลังกาย 
- สขุนิสัยของการพักผ่อน 
- สุขนิสัยของการรับประทานอาหาร 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสรีระของร่างกายได้ เช่น 
- ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่อยู่อาศัย ระดับความสูงที่อยู่เหนือน้ าทะเล ความกดอากาศ 

อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด ตลอดจนลักษณะดิน น้ า อากาศ 
- สภาพแวดล้อมของสังคม การอาศัยอยู่ในเมือง ในชนบท แหล่งอุตสาหกรรม หรือ แหล่ง

เสื่อมโทรม 
- สภาพแวดล้อมของอาชีพ หน้าที่การงานบางอย่าง ภาวะเครียดทางกาย หรือทางจิต 

รายได้ส่วนตน รายได้ครอบครัว 
- ระยะของการเดินทาง ความยากล าบากของการเดินทางตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ 

3) ปัจจัยที่ต้องยอมรับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ปัจจัยรอบตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันซ่ึงยากต่อการหลีกเลี่ยงเม่ือต้อง

ศึกษาค่าอ้างอิง เช่น 
- กาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ/หรือ คาเฟอีน (caffeine) 
- บุหรี่ และยาสูบ 
- เครื่องส าอาง 
- ยาฆ่าแมลง 
- ยาอื่นๆ เช่น ยาคุมก าเนิด ยานอนหลับ ยากันชัก เป็นต้น 
นอกจากปัจจัยที่กล่าวข้างต้นแล้ว เทคนิคการวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ และตัวสิ่งส่งตรวจ

เองมีผลต่อค่าอ้างอิงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งส่งตรวจเองจะมีปัจจัยที่มีผลกระทบได้โดยตรงและ
โดยอ้อมได้ 

4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งส่งตรวจโดยตรง ได้แก่ 
- ระยะเวลาภายหลังรับประทานอาหาร หรือน้ าดื่มครั้งสุดท้ายก่อนเจาะเลือด 
- การออกก าลังกายก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
- ความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งส่งตรวจ 
- เทคนิคการเก็บสิ่งส่งตรวจ เช่น อิริยาบถของผู้ป่วยขณะเจาะเลือด ชนิดของเลือด 

บริเวณที่เจาะ ชนิดของน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และการรัดสายรัด 
- อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ เช่น หลอดพลาสติก หลอดแกว้ 
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- ชนิดสิ่งส่งตรวจ เช่น ซีรั่ม พลาสมา เลือดครบส่วน (whole blood) 
- ชนิดและปริมาณที่พอเหมาะสมของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด 
- ปริมาณของเลือดที่สูญเสียไปก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ เช่น กาบริจาคโลหิต การสูญเสียเลือด

จากอุบัติเหตุ การสูญเสียเลือดจากการคลอดบุตร 
5) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งส่งตรวจโดยอ้อม 

กระบวนการใดๆ หรือการกระท าใดที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง การรอตรวจวิเคราะห์ การ
จัดเตรียมเพื่อการวิเคราะห์ และการเก็บรักษา ได้แก่ 

- การปิดฝาภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ การเขย่าผสมในกรณีของเลือดครบส่วน อุณหภูมิ
ระหว่างการขนส่ง 

- เทคนิคการแยกส่วนประกอบของสิ่งส่งตรวจ เช่น เวลา ความเร็ว อุณหภูมิในการป่ัน
แยกซีร่ัมออกจากลิ่มเลือด 

- สภาวะต่างๆ และอุณหภูมิของการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ 
จากข้างต้นจะเห็นว่าค่าอ้างอิงเป็นสิ่งละเอียด มีปัจจัยที่จะรบกวนได้หลายอย่าง ถ้าต้องการ

จัดท าค่าอ้างอิงของห้องปฏิบัติการข้ึนเองต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ประการส าคัญ คือ การ
ให้ค าจ ากัดความว่า “ปกติ” ซึ่งตามค าจ ากัดความขององค์การอนามัยโลก คนปกติที่น ามาศึกษาเพื่อ
จัดท าค่าอ้างอิง คือ “คนปกติจะต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วยทั้งกาย จิตใจ 
ตลอดจนมีฐานะทางสังคมปกติดีด้วย” 

 
2.2.2 เทคนิคการศึกษาค่าอ้างอิง 

การจัดท าค่าอ้างอิงจ าเป็นต้องเกิดจากการประสานงานกันระหว่างบุคลากรหลายฝ่าย ได้แก่ 
แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และนักสถิติ ท าการคัดเลือกประชากรหรืออาสาสมัครเพื่อน ามาศึกษา 
เทคนิคการศึกษา ได้แก่ 

1) การศึกษาตัวแปรต่างๆ ข้อมูลของตัวแปรได้จากการค้นคว้าจากต ารา หรืองานวิจัยที่
รายงานไว้เรียงล าดับความส าคัญจากตัวแปรมากไปน้อย ตัวแปรอาจเป็นได้ทั้งชนิดที่เกิดขึ้ นตาม
สรีระของร่างกายและเกิดจากอิทธิพลของยารักษาโรค 

2) กลวิธีการเลือกประชากรหรืออาสาสมัคร โดยตั้งบรรทัดฐานให้มีกลุ่มที่ผสมกลมกลืนกัน
มากที่สุด น าเอาปัจจัยต่างๆ เช่น เพศ อายุ พันธุกรรม ฐานะเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่กล่าวแล้วใน
ข้างต้นมาพิจารณาด้วย จัดให้กลุ่มประชากรตอบค าถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติ
ครอบครัว ประวัติเจ็บป่วยในอดีตตลอดจนปัญหาสุขภาพปัจจุบัน 

3) การก าจัดบุคคลที่ไม่เข้าเกณฑ์ จากค าตอบของค าถามต่างๆท าให้สามารถก าจัดกลุ่ม
บุคคลที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกจากการศึกษาได้ ซึ่งได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจ าตัว ผู้ รับประทานยาประจ า เช่น 
ยาคุมก าเนิด ฮอร์โมนบางชนิด ดื่มสุราเป็นประจ า สตรีตั้งครรภ์ นักกีฬาระหว่างการฝึกซ้อมหนัก ผู้ที่
อยู่ภายใต้ความเครียดสูง 

www.ssru.ac.th



8 
 

4) การเก็บสิ่งส่งตรวจ ท าการเก็บด้วยเทคนิคที่ถูกต้องด้วยความระมัดระวังและค านึงถึง
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

5) การวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ ท าการวิเคราะห์สารที่ต้องการในสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีการที่แม่นย า 
เที่ยงตรง และมีระบบการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ที่ดีไว้วางใจได้ 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ศึกษาการกระจายข้อมูล เลือกวิธีการแปล
ผลที่ถูกต้อง ซึ่งจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางชีวสถิติด้วย 

 
2.2.3 ประโยชน์ของค่าอ้างอิง 

มีประโยชน์อย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 
1) เป็นคุณประโยชน์ต่องานระบาดวิทยา 
2) เป็นข้อมูลส าคัญประกอบการน าเสนอวิธีวิเคราะห์ใหม่ๆ กล่าวคือเม่ือมีการผลิต หรือ

คิดค้นวิธีวิเคราะห์ใหม่ๆ ขึ้น จ าเป็นต้องใช้วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์นั้นไปทดลองศึกษาในคนปกติ
ทั่วๆไปด้วย เพื่อจัดท าค่าอ้างอิงของวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้ 

3) เป็นข้อมูลช่วยในการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ สามารถ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบสุ่ม (random error) ได้ เนื่องจากคุณลักษณะหนึ่งของค่าอ้างอิง คือ 
ค่าเฉลี่ยของคนปกติทั่วๆไปที่วิเคราะห์ได้ในแต่ละวันจะคล้ายคลึงกันมาก 

4) เป็นข้อมูลช่วยในการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพระหว่างห้องปฏิบัติการ เนื่องจาก
คุณสมบัติเฉพาะตัวของกลุ่มประชากรที่น ามาศึกษาค่าอ้างอิงต้องคงที่ แม้ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ
คนละแห่งกัน ดังนั้นค่าอ้างอิงที่ได้จากห้องปฏิบัติการหนึ่งและห้องปฏิบัติการอีกแห่งหนึ่งย่อมเป็น
ค่าที่คล้ายคลึงกัน เพราะฉะน้ันจึงสามารถใช้ค่าอ้างอิงในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดของการวิเคราะห์
ได้ 

5) เป็นข้อมูลข่าวสารแก่แพทย์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการดูประกอบการวินิจฉัยโรค หรือ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรคได้ ข้อมูลนี้จะบอกให้ทราบว่าในคนปกติที่มีสุขภาพดีทั่วๆไปจะมี
ระดับสารชีวเคมีอย่างไร จ าเป็นต้องระบุก ากับไว้ในใบรายงานผลการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเป็นวิธีใหม่ หรือหน่วยใหม่ซ่ึงแพทย์อาจไม่คุ้นเคย 

6) เป็นข้อมูลส าหรับการจัดเกณฑ์หรือระดับการตัดสินใจ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเกณฑ์ระดับการ
ตัดสินใจได้ 3 ระดับจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อแพทย์ในการบริหารการรักษาผู้ป่วยอย่างยิ่ง 

 
2.2.4 ค่าอ้างอิง 

รายละเอียดที่แสดงต่อไปนี้เป็นค่าอ้างอิงของสารต่างๆของร่างกายจัดหมวดหมู่เป็นค่า
อ้างอิงของ เมตาโบไลต์ อิเล็กโทรไลท์ เอนไซม์ ธาตุจ าเป็นและวิตามิน ทั้งนี้แสดงไว้เฉพาะที่มีการ
ใช้แพร่หลายเท่านั้น ส าหรับสารบางชนิดที่ใช้ไม่บ่อยนัก สามารถค้นคว้าจากวารสารเพิ่มเติมได้ อนึ่ง
หน่วยของค่าสารชีวเคมีที่แสดงในที่นี้จะใช้หน่วยที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย เม่ือติดตามใน
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ต าราต่างประเทศหรือวารสารทางวิทยาศาสตร์จะพบหน่วยอื่นด้วยซึ่งมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผลักดัน
ให้ใช้กัน เช่น หน่วยเอสไอ (SI) แต่ก็ไม่ได้รับความนิยม 

 
ตารางที ่1 ค่าอ้างอิงของกลุ่มเมตาโบไลต์ 
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ตารางที ่2 ค่าอ้างอิงของอิเลคโทรไลต์และก๊าซในเลือด 

 
 
ตารางที่ 3 ค่าอ้างอิงของเอนไซม์ 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



12 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

 
ตารางที่ 4 ค่าอ้างอิงของฮอร์โมน 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

 
ตารางที่ 5 ค่าอ้างอิงของธาตุจ าเป็น 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

 
 
ตารางที่ 6 ค่าอ้างอิงของวิตามิน 

 
 
ตามที่แสดงค่าอ้างอิง  โดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามตารางข้างต้นนั้น ในทางปฏิบัติ

ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรอาจจ าเป็นต้องวิเคราะห์ค่าอ้างอิงขึ้นเอง ทั้งนี้เนื่องจากค่าอ้างอิง
ของสารชีวเคมีต่างๆ มีได้หลายรูปแบบ และอาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามวิธีการวิเคราะห์สาร
ชีวเคมีน้ันๆ 
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2.2.5 ภาวะที่มีสารชีวเคมีสูงกว่าค่าอ้างอิง 
 เม่ือตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีต่างๆในสิ่งส่งตรวจ ผลที่ได้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ความผิดปกติ
ของเจ้าของสิ่งส่งตรวจนั้นๆ ความผิดปกติทางร่างกายและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อจะส่งผลกระทบ
ท าให้มีสารชีวเคมีต่างๆในเลือด และ/หรือในปัสสาวะผิดปกติไป ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะภาวะ
ผิดปกติ หรือพยาธิสภาพที่ท าให้สารวิเคราะห์มีค่าสูงกว่าค่าอ้างอิง โดยแบ่งตามกลุ่มค่าอ้างอิง คือ 
กลุ่มสารเมตาโบไลต์ กลุ่มอิเล็กโทรไลต์และก๊าซในเลือด กลุ่มเอนไซม์ กลุ่มฮอร์โมน และกลุ่มธาตุ
จ าเป็น ดังรายละเอียดในตารางต่างๆต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 7 ภาวะผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่ท าให้สารกลุ่มเมตาโบไลต์สูงขึ้น 
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ตารางที่ 8 ภาวะผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่ท าให้อิเล็กโทรไลต์และก๊าซในเลือดสูงขึ้น 
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ตารางที่ 9 ภาวะผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่ท าให้เอนไซม์สูงขึ้น 

ตารางที่ 9 (ต่อ) 
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ตารางที่ 10 ภาวะผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่ท าให้ฮอร์โมนสูงขึ้น 

 
 
ตารางที่ 10 (ต่อ) 
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ตารางที่ 11 ภาวะผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่ท าให้ธาตุจ าเป็นสูงขึ้น 
 

 
 
 
2.2.6 ภาวะที่มีสารชีวเคมีต่ ากว่าค่าอ้างอิง 

ผลการตรวจวิเคราะห์สารต่างๆในสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ส่วนใหญ่จะมีค่าสูงกว่าปกติ หรือ
ตรวจพบระดับปกติ แต่บางครั้งจะพบค่าที่ต่ ากว่าค่าอ้างอิงจะบ่งชี้ถึงความผิดปกติของร่างกายได้ 
หรือพยาธิสภาพบางอย่างซึ่งส่งผลกระทบท าให้ระดับสารในสิ่งส่งตรวจลดลง ในที่นี้จะกล่าวถึง
เฉพาะที่เป็นประโยชน์และใช้บ่อย โดยแบ่งตามกลุ่มค่าอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มสารเมตาโบไลต์ กลุ่มอิเล็ก
โทรไลต์และก๊าซในเลือด กลุ่มเอนไซม์ กลุ่มฮอร์โมน และกลุ่มธาตุจ าเป็น ดังนี ้
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ตารางที่ 12 ภาวะผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่ท าให้สารกลุ่มเมตาโบไลต์ลดลง 

ตารางที่ 12 (ต่อ) 
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ตารางที่ 13 ภาวะผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่ท าให้อิเล็กโทรไลต์และก๊าซในเลือดลดลง 

 
ตารางที ่13 (ต่อ) 
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ตารางที่ 14 ภาวะผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่ท าให้เอนไซม์ลดลง 

 
 
ตารางที่ 15 ภาวะผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่ท าให้ฮอร์โมนลดลง 
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ตารางที่ 16 ภาวะผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่ท าให้ธาตุจ าเป็นลดลง 

 
ตารางที่ 16 (ต่อ) 

 
 

2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ในขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ 
การแปลผลการวิเคราะห์สารชีวเคมีต่างๆ ในสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยอย่างถูกต้องและมีคุณค่า

ทางคลินิกจะต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างแม่นย าโดยเริ่มตั้งแต่ การเก็บสิ่งส่งตรวจ ภาชนะที่ใช้
บรรจุ การน าส่ง การให้ระละเอียดของผู้ป่วย การเตรียมผู้ป่วย ทั้งนี้เนื่องจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ใช้
ในการตรวจแต่ละชนิด มีวิธีการเก็บการใช้สารรักษา (preservatives) แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่ายังมีปัจจัยอื่นๆมากมายที่มีผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์สารชีวเคมีต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ก่อน
การวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 พวก คือ 

2.3.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของสิ่งส่งตรวจ 
1) การเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยทั่วไปวิธีการ และเทคนิคการเจาะเลือดมีความส าคัญมาก แต่

มักถูกละเลย และมองข้ามไป ในการเก็บสิ่งส่งตรวจจ าเป็นต้องเจาะเลือดจากเส้นโลหิตด า เส้นโลหิต
แดง และเส้นโลหิตฝอย ให้เหมาะสมกับการตรวจน้ันๆ เช่น การตรวจก๊าซในเลือดต้องเจาะเลือดจาก
เส้นโลหิตแดง การท า oral glucose tolerance test เจาะเลือดจากเส้นโลหิตด า และเส้นโลหิตฝอยจะ
แตกต่างกันมีวิธีการแปลผลแตกต่างกัน ต าแหน่งของเส้นเลือดที่อยู่ลึกหรือผิวตื้นๆมีผลต่อสาร
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ชีวเคมีบางอย่าง เช่น กลูโคส แลคเตต (lactate) ทั้งนี้เนื้อเยื่อต่างกันมีอัตราการใช้หรือการ
สังเคราะห์สารชีวเคมีแตกต่างกันไป การเก็บสิ่งส่งตรวจท่ีไม่ถูกต้องท าให้การแปลผลผิดไปอย่างมาก 
เช่น การเก็บน้ าคร่ าจากหญิงตั้งครรภ์ แต่พลาดไปเจาะทะลุกระเพาะปัสสาวะท าให้ได้น้ าปัสสาวะ
แทนน้ าคร่ า การเก็บสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารทางสายยางแต่เกิดข้อผิดพลาดท าให้สายยาง
เข้าผิดต าแหน่งไปอยู่ที่ปอด ท าให้ได้สารคัดหลั่งของปอดแทน เทคนิคการเจาะเลือดโดยการรัดสา
ยางที่แขน ระยะเวลาการรัดนานเกินไป เช่น 3 นาที จะท าให้สารชีวเคมีบางอย่างสูงขึ้น เช่น โปรตีน
รวม (total protein) ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) โคเลสเตอรอล (cholesterol) บิลิรูบิน (bilirubin) 
เอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST) เอนไซม์ creatine kinase เหล็ก เป็นต้น การเตรียม
ผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่อาจละเลยได้ แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคต้องให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยในการเตรียมตัวก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ เช่น การ
งดอาหาร 8-12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด เนื่องจากระยะเวลาของอาหารม้ือสุดท้ายก่อนเจาะเลือดมี
ผลกระทบต่อระดับกลูโคสและไขมันได้ การงดการออกก าลังกายหนักเนื่องจากเอนไซม์บางอย่าง 
เช่น ครีอาตีนไคเนสสูงขึ้นได้ การเก็บปัสสาวะด้วยเทคนิคที่ถูกต้องปราศจากการปนเปื้อน เป็นต้น 
อิริยบทต่างๆก่อนเจาะเลือด เช่น การยืนนานๆ และการนั่งพักก่อนเจาะเลือดมีผลกระทบต่อสาร
ชีวเคมีในเลือดได้โดยอาจท าให้เกิดภาวะเลือดเข้มข้นมาก (hemoconcentration) ขึ้น เช่น โปรตีน
รวม ไตรกลีเซอไรด์ โคเลสเตอรอล นอกจากนี้ฮอร์โมนบางชนิด เช่น คอร์ติซอล (cortisol) ธัยรอก
ซีน (thyroxin) และธาตุจ าเป็นท่ีต้องจับยึดกับโปรตีนในเลือด เช่น ทองแดง เหล็ก 

2) การน าส่งสิ่งส่งตรวจ เม่ือเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยแล้วจ าเป็นต้องรียส่งห้องปฏิบัติการ
โดยด่วน ทั้งนี้ไม่ค านึงว่าการทดสอบนั้นต้องการผลทันทีทันใดหรือไม่ เพื่อให้สิ่งส่งตรวจถึงมือผู้ท า
การวิเคราะห์โดยเร็ว และได้รับการเตรียมที่ถูกต้อง เช่น การแยกลิ่มเลือดออก หรือการเติมสาร
รักษาบางอย่าง เช่น การตรวจวิเคราะห์เอนไซม์ acid phosphatase จ าเป็นต้องแยกลิ่มเลือด และ
ท าการปรับพีเอช (pH) ของซีรั่ม เนื่องจากเป็นเอนไซม์ที่สลายตัวได้ง่ายมากจ าเป็นต้องอยู่ในสภาพ
ที่มีความเป็นกรด นอกจากนี้ความสะอาดของภาชนะบรรจุมีความส าคัญด้วย สารตกค้างปนเปื้อน
อยู่ในภาชนะ เช่น ผงซักฟอก คราบน้ ามัน มีฤทธิ์ยับยั้งหรือรบกวนการตรวจวิเคราะห์ได้ ชนิดของ
ภาชนะบรรจุเช่น หลอดแก้ว หลอดพลาสติก ต้องเลือกใช้ที่เหมาะสมด้วย เพราะอาจมีการดูดซับ
สารเคมีที่ต้องการวิเคราะห์ไว้บนพื้นผิวของภาชนะบรรจุได้ เช่น การวิเคราะห์ฮอร์โมน 

3) การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้องตามขั้นตอนจนกว่าจะ
ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์มีความส าคัญอย่างยิ่ง เม่ือเลือดออกจากร่างกายมาอยู่ในภาชนะบรรจุซึ่ง
เป็นสภาวะนอกร่างกาย สารต่างๆที่มีอยู่จะค่อยๆลดลงและถูกท าลายได้ง่ายมาก เนื่องจากสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ระยะเวลาการเก็บรักษา อุณหภูมิ ชนิดของสารรักษา และชนิดของสารกัน
เลือดแข็ง เช่น โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) ออกซาเลต (oxalate) ซิเตรท (citrate) เฮปาริน (heparin) 
การเลือกใช้ทั้งชนิดและปริมาณที่ถูกต้องส าคัญมาก เช่น การใช้โซเดียมฟลูออไรด์เป็นสารกันเลือด
แข็ง และเป็นสารรักษาด้วยในการวิเคราะห์กลูโคส ซึ่งถ้าใช้ปริมาณไม่ถูกต้องจะท าให้ยับยั้ง
กระบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis) ไม่สมบูรณ์ ในกลุ่มการวิเคราะห์เอนไซม์นิยมใช้ซีรั่มเป็นส่วน
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ใหญ่ แต่อาจใช้เลือดครบส่วนได้ซึ่งต้องเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสมไม่รบกวนการวิเคราะห์
เอนไซม์นั้นๆ การวิเคราะห์ปัสสาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือใช้ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง จะต้องเลือกสาร
รักษาที่สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมา และป้องกันการสลายตัวของสารที่
ต้องการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามพึงจ าไว้ว่าไม่มีสารรักษาชนิดใดที่เหมาะส าหรับการตรวจทุกชนิด
จ าเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมโดยอยู่บนพื้นฐานว่าต้องการวิเคราะห์สารชีวเคมีชนิดใด โดยทั่วไปเม่ือ
มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทันที ควรน าสิ่งส่งตรวจไปเก็บในที่อุณหภูมิต่ า  และไม่ให้
ถูกแสงสว่างส่องโดยตรง อาจเก็บเป็นการเก็บแช่เย็นธรรมดา เช่น 4˚C หรือแช่แข็ง -20˚C ทั้งนี้
จ าเป็นต้องทราบว่าสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิใด และนานเท่าใด เช่น เมื่อเก็บซีรั่มเพื่อวิเคราะห์ไขมัน 
ไตรกลีเซอไรด์ ที่ 4˚C หรือแช่แข็งได้ แต่ก็มีเอนไซม์บางชนิดที่ไม่ควรเก็บในอุณหภูมิต่ า เช่น 
เอนไซม์ lactate dehydrogenase แสงสว่างจะมีผลต่อการวิเคราะห์สารชีวเคมีได้ด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการวิเคราะห์บิลลิรูบิน ต้องวางซีรั่มไว้ ณ ที่ไม่ให้ถูกแสงสว่างโดยตรง หรือเก็บในที่มืด แสง
สว่างจะท าลายบิลลิรูบินในสิ่งส่งตรวจได้ ท าให้สิ่งส่งตรวจที่มีค่าบิลลิรูบินสูงกว่าปกติถูกสลายไป
กลายเป็นระดับปกติได้ 

4) วิธีการวิเคราะห์ การเลือกวิธีการวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ ความเที่ยงตรง ความแม่นย า 
และประสิทธิภาพของวิธีการเป็นสิ่งส าคัญ ต้องมีการควบคุมคุณภาพ และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
และตรวจสอบเป็นระยะๆ เนื่องจากถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมสิ่งส่งตรวจถูกต้อง น้ ายาวิเคราะห์ดี แต่
ขาดการเฝ้าระวังการใช้เครื่องมือ 

2.3.2 ปัจจัยเก่ียวกับสรีระของร่างกาย 
ในชีวิตความเป็นจริงมีปัจจัยต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์ซึ่งอาจ

เกิดขึ้นเฉพาะในคนๆเดียวกัน และระหว่างคนได้ เม่ือเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ และมีการระมัดระวังโดย
น ามาประกอบการพิจารณาการแปลผลการวิเคราะห์ จะท าให้สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์สาร
ชีวเคมีได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาได้ ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

1) อายุและเพศ การเปลี่ยนแปลงของสารชีวเคมีในกระแสเลือดตามอายุจะเห็นเด่นชัดมาก
ในช่วงขวบปีแรก มีสารชีวเคมีหลายอย่างซึ่งเคยพบว่าไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุ แต่ในปัจจุบันจาก
การศึกษาในประชากรกลุ่มใหญ่ๆ พบว่าอายุเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระดับสารชีวเคมีแตกต่างกันได้ 
ตัวอย่าง เช่น กลูโคสในเด็กแรกเกิดค่อนข้างต่ า กรดยูริก (uric acid) creatinine ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม คาร์บอนไดออกไซด์ บิลิรูบิน เป็นต้น นอกจากนี้เอนไซม์ในซีรั่มของเด็กแตกต่างจาก
ผู้ใหญ่ด้วย เช่น เอนไซม์ alkaline phosphatase เอนไซม์ creatine kinase เอนไซม์ lactate 
dehydrogenase เอนไซม์ aspartate aminotransferase เอนไซม์ alanine aminotransferase เป็น
ต้น ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการจัดท าค่าอ้างอิงของสารชีวเคมีส าหรับเด็กขึ้น การแปลผลของการ
วิเคราะห์จะต้องเปรียบเทียบจากตารางค่าอ้างอิงของเด็กด้วย การแปลผลการวิเคราะห์ของเด็กต้อง
ระมัดระวังมากๆ พึงระลึกไว้เสมอว่า อายุมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ได้ ค่าผิดปกติที่พบอาจไม่ได้
เกิดจากพยาธิสภาพแต่เกิดจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ 
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นอกจากปัจจัยทางอายุแล้ว เพศชายและหญิงมีบทบาทส าคัญด้วย สรีระของร่างกายชายและ
หญิงแตกต่างกันในหลายๆด้าน จึงส่งผลกระทบท าให้ระดับสารชีวเคมีในเลือดแตกต่างกันด้วย 
นอกจากนี้ในกลุ่มผู้หญิงเอง มีสภาวะทางร่างกายหลายอย่างที่มีผลต่อสารชีวเคมีในเลือดได้ เช่น 
หญิงวัยเจรญิพันธุ์ วัยหมดประจ าเดือน การรับประทานยาคุมก าเนิด การผ่าตัดมดลูก และ/หรือรังไข
ออกจากร่างกาย ตัวอย่าง กลุ่มไขมัน เช่น ระดับไตรกลีเซอไรด์ โคเลสเตอรอลในซีรั่มแปรเปลี่ยน
ตามวัยและเพศ นอกจากนี้วัยเจริญพันธุ์ และวัยหมดประจ าเดือนมีผลต่อไขมันด้วย กลุ่มเมตา
โบไลต์ เช่น โปรตีน ในผู้หญิงมีระดับน้อยกว่าผู้ชาย สารยูเรีย และครีอาตินีน ในผู้หญิงจึงน้อยกว่า
ในผู้ชาย เป็นต้น แต่ในหญิงวัยหมดประจ าเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ระดับโปรตีนกลับ
สูงขึ้นเทียบเท่ากับผู้ชาย มีสารยูเรียเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธาตุจ าเป็น เช่น เหล็ก แคลเซียมในหญิงและ
ชายไม่เหมือนกัน และแตกต่างกันตามสภาวะของร่างกายด้วย เช่น ระยะก าลังตั้งครรภ์วัยเจริญพันธุ์ 
เอนไซม์บางชนิดก็แตกต่างกันระหว่างเพศด้วย เช่น เอนไซม์ alkaline phosphatase เอนไซม์ครีเอ
ตีนไคเนส เอนไซม์ -glutamyltransferase เป็นต้น ในเพศหญิงกันเอง ภาวะการตั้งครรภ์ท าให้สาร
ชีวเคมีในเลือดต่างจากหญิงปกติได้ เช่น กรดยูริก โคเลสเตอรอล กลูโคส blood urea nitrogen 
โปรตีนรวม เอนไซม์ alkaline phosphatase เอนไซม์ lactate dehydrogenase เอนไซม์ aspartate 
aminotransferase เป็นต้น 

2) เชื้อชาติและพันธุกรรม เชื้อชาติ พันธุกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้ระดับสารชีวเคมีใน
เลือดแตกต่างกันได้ ชีวิตความเป็นอยู่อาหารที่รับประทานของแต่ละเผ่าพันธุ์เป็นส่วนเสริมด้วย ที่
พบเด่นชัด คือระดับโคเลสเตอรอลของคนท่ีอาศัยในแถบต่างๆของโลกจะแตกต่างกันไป ผู้ที่อาศัยใน
บริเวณธรรมชาตินั้นมีสารไอโอดีนต่ า เม่ือศึกษาดูการดูดซับไอโอดีน -131 (I131 uptake) จะมีผลต่าง
จากคนท่ัวไป ท าให้ถูกวินิจฉัยพลาดเป็นคอหอยพอกเป็นพิษ (thyrotoxicosis) ได้ 

3) ปัจจัยร่วมอื่นๆ ที่มีผลต่อสรีระของร่างกายที่ส่งผลกระทบถึงระดับสารชีวเคมีในเลือด 
เช่น เวลาของวัน ฤดูกาล ระยะเวลาหลังอาหารม้ือสุดท้าย ปริมาณและชนิดของอาหารที่รับประทาน 
เป็นต้น ในช่วงรอบ 24 ชั่วโมงของแต่ละวันมีสารชีวเคมีขับออกมาในกระแสเลือดแตกต่างกัน เช่น 
ฮอร์โมนคอร์ติซอล มีระดับขึ้นสูงสุดในระหว่าง 8.00-9.00 น. และลดต่ าลงมากในเวลาเที่ยงคืน ธาตุ
จ าเป็นบางชนิด เช่น เหล็ก ฟอสฟอรัส มีระดับเลือดขึ้นๆลงๆ โดยมักพบระดับต่ าในเวลาเที่ยงวัน 
และต่ ากว่าในเวลาเช้า ฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝนมีผลกระทบต่อเอนไซม์บางชนิด เช่น เอนไซม์ 
lactate dehydrogenase ในซีร่ัมในฤดูหนาวจะลดต่ าลง 

ระยะเวลาหลังอาหารม้ือสุดท้ายก่อนการเจาะเลือดมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับกลูโคส 
ไขมัน ฟอสฟอรัสได้ ดังนั้นจึงต้องก าหนดระยะเวลาของการงดอาหารให้เป็นบรรทัดฐานไป เช่น การ
งดอาหารก่อนเจาะเลือด 6-8 ชั่วโมง หรือ 12-18 ชั่วโมง เนื่องจากมีผลต่อสารชีวเคมี และระยะเวลา
ของการงดอาหารน้อยไปยังท าให้ซีรั่มที่ได้ขุ่น เนื่องจากมีไขมันในเลือดจะส่งผลกระทบต่อการตรวจ
วิเคราะห์ได้ ชนิดและปริมาณของอาหารที่รับประทานของแต่ละคน มีผลท าให้ระดับสารชีวเคมีใน
เลือด และในปัสสาวะแตกต่างกันไปได้ ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงจะพบว่ามีระดับสารบาง
ชนิดในเลือดสูงขึ้น เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย เป็นต้น ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีสัดส่วนไขมันไม่อิ่มตัว
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ต่อไขมันอิ่มตัวสูง จะมีระดับโคเลสเตอรอลต่ า อาหารที่มีพิวรีน (purine) สูงจะท าให้ระดับซีรั่มยูเรต 
สูงได้ การรับประทานผลไม้บางชนิดมาก เช่น กล้วย สับประรด มะเขือเทศ จะขับสาร 5-ไฮดรอกซี
อินโดอะซิติกแอซิด (5-hydroxyindoacetic acid) ออกมาในปัสสาวะมากกว่าคนอื่นๆ  

การออกก าลังกาย ภาวะเครียดทางกายและจิต ความกลัว ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท างานของร่างกาย ท าให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนและเมตาโบไลต์บางอย่างออกมาในกระแสเลือดได้ 
เช่น โกรทฮอร์โมน (growth hormone) เอปิเนฟริน (epinephrine) เป็นต้น การออกก าลังกายเป็น
ระยะเวลานานและยาว เช่น นักกีฬาทีฝึกซ้อมเป็นประจ า ระดับเอนไซม์บางชนิดสูงกว่าคนปกติ เช่น 
เอนไซม์ creatine kinase เอนไซม์ aldolase เอนไซม์ lactate dehydrogenase เอนไซม์ aspartate 
aminotransferase เป็นต้น  

การดื่มกาแฟ แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ มีผลต่อสารชีวเคมีได้ด้วย การดื่มแอลกอฮอล์ท าให้สาร
แลคเตต ยูเรต และเมตาโบไลต์ของแอลกอฮอล์  เช่น อะเซตาลดีไฮด์ (acetaldehyde) อะซิเตต 
(acetate) ในเลือดสูงขึ้น ผู้ดื่มเหล้าเป็นประจ าจะท าให้มีระดับเอชดีแอลโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอ
ไรด์สูงขึ้นได้ รวมทั้งเอนไซม์แกมมากลูตามิวทรานเฟอเรส สูงขึ้นอีกด้วย อีกทั้งท าให้ขนาดเซลล์เม็ด
เลือดแดง (mean corpuscular volume, MCV) สูงขึ้น  

2.3.3 ปัจจัยอื่น เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ 
เครื่องมือวิเคราะห์เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการวิเคราะห์อย่างยิ่ง เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ใน

งานเคมีคลินิกมีมากมายหลายชนิด ถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมสิ่งส่งตรวจถูกต้องและรอบคอบดี มี
วิธีการวิเคราะห์ที่จ าเพาะ (specificity) และไว (sensitivity) ต่อสารชีวเคมีที่ต้องการวิเคราะห์ก็ตาม 
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ได้รับการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาตลอดเวลา ตลอดจนความ
เข้าใจการใช้เครื่องของผู้วิเคราะห์ด้วย  

 
2.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์ 
 สารรบกวนการตรวจวิเคราะห์ (interferences) ทางชีวเคมีในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์มี
มากมาย สารรบกวนน้ันอาจมีอยู่ตามธรรมชาติในสิ่งส่งตรวจเอง หรืออาจเป็นยาที่ผู้ป่วยรับประทาน
เข้าไป และเมตาโบไลต์ของยาก็ได้ ลักษณะของการรบกวนการตรวจวิเคราะห์อาจเป็นการรบกวนที่
เกิดขึ้นภายในตัวผู้ป่วยเอง (in vivo) และการรบกวนที่เกิดขึ้นภายในหลอดทดลอง (in vitro) โดย
รบกวนปฏิกิริยาการตรวจวิเคราะห์โดยตรง ผลกระทบท่ีเกิดจากสารรบกวนมี 2 รูปแบบ คือ มีผลท า
ให้ค่าการตรวจวิเคราะห์สูงเกินความเป็นจริงในลักษณะของผลบวกลวง (false positive) หรือ มีค่า
ต่ ากว่าความเป็นจริงในลักษณะของผลลบลวง (false negative) ลักษณะการบกวนจะเป็น 2 อย่าง 
คือ การรบกวนที่มีผลโดยตรงต่อสรีระของร่างกาย (in vivo) และการบกวนที่มีลักษณะทางเคมี (in 
vitro)  
 2.4.1 ยาและเมตาโบไลต์ของยา และสารเคมีที่มีผลกระทบต่อการวิเคราะห์สารชีวเคมีใน
สิ่งส่งตรวจ ซึ่งผลกระทบนั้นท าให้ค่าการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดและปัสสาวะเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงได้ แสดงไว้ในภาคผนวกที่ 1  
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 ยารักษาโรคมีหลายชนิด เม่ือเข้าสู่ร่างกายคนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายขึ้นในการ
รบกวนท่ีเกิดขึ้นภายในตัวคน และยาบางชนิดมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมีที่รบกวนปฏิกิริยา
การวิเคราะห์ ดังนั้นผู้ตรวจวิเคราะห์จึงต้องทดลอง และทราบชนิดของยาที่ปะปนในซีรั่มว่ารบกวน
การวิเคราะห์มากน้อยเพียงใด ยาบางชนิดได้มีผู้รายงานไว้สามารถค้นหาศึกษาจากรายงานได้ แต่
บางอย่างผู้ท าการวิเคราะห์ต้องศึกษาเอง อย่างไรก็ตามผู้ท าการวิเคราะห์จ าเป็นต้องมีข้อมูลประจ า
ห้องปฏิบัติการไว้ อย่างน้อยต้องทราบว่ายาประเภทใดที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายมักก่อปัญหารบกวน
การวิเคราะห์ เนื่องจากสังคมไทยมีการบริโภคยาอย่างฟุ่มเฟือย และขาดการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น
ยากลุ่มแก้ปวด ยาปฏิชีวนะ ยาขับปัสสาวะ ยาบ ารุงหรือยาชะลอความแก่ ยาคุมก าเนิด เป็นต้น 
ดังนั้นการแปลผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นย าจะต้องทราบถึงผลกระทบของยาต่อระดับสารชีวเคมี 
ทั้งในกรณีท่ีเกิดภายในร่างกาย และเกิดขึ้นในหลอดทดลอง  
 2.4.2 สิ่งส่งตรวจส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ ปัญหาส าคัญที่เกิดจากสิ่งส่งตรวจเอง 
ได้แก่ การมีเซลล์เม็ดเลือดแดงแตก การมีสารบิลิรูบินในซีร่ัมสูง และไขมันในเลือดสูงท าให้ซีร่ัมขุ่น 
 เม่ือเซลล์เม็ดเลือดแดงแตก หรือ ฮีโมไลซิส (hemolysis) เกิดได้ขึ้นทุกขณะก่อนการ
วิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ฮีโมไลซิสในร่างกาย เนื่องจากพยาธิสภาพของผู้ป่วย หรือ
อิทธิพลจากยารักษาโรคและอื่นๆ ฮีโมไลซิสที่เกิดขึ้นจากหลอดทดลอง เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ การขนส่ง และการเก็บรักษาไม่ดี ตัวอย่างเช่น เทคนิคการเจาะเลือดไม่ดีดูด
เลือดจากเส้นโลหิตเร็ว และแรงไป หรือโดยไม่ปลดเข็มออกก่อน การฉีดเลือดจากกระบอกเจาะเลือด
สู่ภาชนะบรรจุเร็วและแรงไป ภาชนะบรรจุไม่สะอาด มีสบู่ ผงซักฟอกตกค้างอยู่ เป็นต้น ปัญหา
ของฮีโมไลซิสที่เกิดในหลอดทดลองป้องกันได้ ส่วนฮีโมไลซิสที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้นไม่อาจ
หลีกเลี่ยง หรือป้องกันได้ ต้องทราบล่วงหน้าก่อนการแปลผล หรือก่อนการวิเคราะห์ เพื่อเลือกวิธี
วิเคราะห์ที่เหมาะสม และแปลผลการตรวจด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตามภาวะการเกิดฮีโมลิซิส
อาจมีประโยชน์โดยน าค่าเมตาโบไลต์ที่ปลดปล่อยจากเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นดัชนีการศึกษาพยาธิ
สภาพได้ โดยทั่วไปถ้ามีเซลล์เม็ดเลือดแดงแตกเพียงเล็กน้อยในระดับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์น้อยมาก เม่ือมีฮีโมโกลบินละลายอยู่ในซีรั่มหรือพลาสมาตั้งแต่ 200 
mg/L ขึ้นไป จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เม่ือเกิดฮีโมไลซิสขึ้นสารชีวเคมีที่อยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดง 
เช่น เมตาโบไลต์ โปรตีน เอนไซม์ จะถูกปล่อยออกมาในซีรั่ม หรือพลาสมาด้วย ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากสารหลายชนิดมีปริมาณในเซลล์เม็ดเลือดแดงและซีรั่มแตกต่างกันมาก ดัง
แสดงตัวอย่างในตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 ความแตกต่างของสาชีวเคมีระหว่างเซลล์เม็ดเลือดแดงและซีรั่ม 

 
 
ผลกระทบของฮีโมไลซิสต่อการวิเคราะห์สารชีวเคมีมี 2 รูปแบบ คือ 

1) อิทธิพลต่อการอ่านค่า หรือการวัด (optical interference) เนื่องจากฮีโมโกลบินที่
ละลายในซีรั่ม หรือพลาสมาสามารถดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่นแสงระหว่าง 300-600 นาโนเมตร 
ดังนั้นการวิเคราะห์สารใดที่ใช้การติดตามที่ช่วงความยาวคลื่นแสงนี้ถูกรบกวนได้ 

2) อิทธิพลทางชีวเคมี (biochemical interference) เม่ือเซลล์เม็ดเลือดแดงแตกจะ
รบกวนการวิเคราะห์สารในด้นปฏิกิริยาเคมีได้ 2 แบบ คือ รบกวนโดยทางตรง และรบกวนโดย
ทางอ้อม การรบกวนโดยทางตรงเกิดจากการที่สารที่ต้องการวิเคราะห์มีอยู่ทั้งในเซลล์เม็ดเลือดแดง
และในซีรั่มในปริมาณที่แตกต่างกัน ถ้าสารนั้นมีมากในเซลล์เม็ดเลือดแดงปัญหาฮีโมลิซิสจะท าให้ค่า
การตรวจวิเคราะห์สารนั้นๆมีค่ามากเกินความเป็นจริง ถือเป็นค่าผลบวกลวง แต่ถ้าสารนั้นมีในเซล
ลืเม้ดเลือดแดงน้อยกว่าในซีรั่มจะเกิดปัญหาด้านการเจือจางขึ้นท าให้ค่าการตรวจวิเคราะห์สารนั้นๆ 
มีค่าน้อยกว่าความเป็นจริง คือ เป็นค่าผลลบลวง การรบกวนโดยอ้อมเกิดจากการที่เซลลืเม็ดเลือด
แดงมีสารต่างๆมากมาย เม่ือเกิดฮีโมไลซิสขึ้นสารต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์ปล่อยออกมาปะปนในซีรั่ม
ซึ่งสารบางชนิดสามารถรบกวนปฏิกิริยาของการวิเคราะห์บางอย่างได้ เช่น การรบกวนปฏิกิริยาการ
วิเคราะห์เอนไซม์ creatine kinase โดยเอนไซม์ adenylate kinase ซึ่งมีอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดง 
นอกจากนี้ฮีโมโกลบินโดยตรงยังรบกวนปฏิกิริยาการวิเคราะห์บางอย่างได้ เช่น ฮีโมโกลบินมีฤทธิ์
ยับยั้งปฏิกิริยาเคมีของการวิเคราะห์บิลิรูบิน ท าให้ค่าบิลิรูบินได้น้อยกว่าความเป็นจริง โดยทั่วไป
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ปัญหาฮีโมไลซิสที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองอาจแก้ไขได้บ้าง เช่น อิทธิพลต่อการอ่านค่าให้ใช้ระบบ
ซีรั่มแบลง (serum blank) หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ เช่น จากวิธีการเทียบสีเป็นวิธีไคเนติก 
(kinetic) แต่ถ้าเป็นการรบกวนต่อปฏิกิริยาทางเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้เปลี่ยนไปใช้วิธีการ
วิเคราะห์ชนิดใหม่ เป็นต้น 

ปัญหาความขุ่นเนื่องจากมีไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะอย่างไขมันจ าพวกไลโปโปรตีนที่มี
ขนาดใหญ่ เช่น วีแอลดีแอล (VLDL) ไขมันจะแขวนลอยอยู่ในซีรั่มซึ่งมีผลต่อการวัดโดยตรง ท าให้
เกิดการหักเห หรือเบี่ยงเบนของแสงได้ ความขุ่นที่เกิดจากไขมันนี้อาจหลีกเลี่ยงได้ในบางกรณี เช่น 
การให้ผู้ป่วยงดอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นภาวะที่มีไขมันสูงเนื่องจาก
พยาธิสภาพของผู้ป่วยเองถึงแม้จะให้งดอาหารตามค าแนะน าก็ตาม ซีรั่มของคนๆนั้น ยังคงขุ่นอยู่
ในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องใช้ระบบ serum blank เข้ามาแก้ไขปัญหาการรบกวนการอ่านค่าจากความ
ขุ่นนี้ ในกรณีที่ขุ่นไม่มากนักอาจใช้การเจือจางสิ่งส่งตรวจช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง การแปลผลต้อง
ระมัดระวังมาก ดังมีรายงานว่าความขุ่นของซีรั่มจะรบกวนการตรวจวิเคราะห์อิเลคโทรไลต์ไม่ว่าจะ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคใด ผลการรบกวนนี้ขึ้นกับชนิดของไขมัน เช่น ถ้าเป็นไคโลไมครอน 
(chylomicron) วีแอลดีแอล ท าให้ได้ค่าต่ ากว่าความเป็นจริง วิธีการแก้ไขที่ได้ผล คือ การปั่นแยก
ไขมันที่ รบกวนออก  เช่ น  การปั่ นแยกไคโลไมครอน ออกด้ วยอั ลตรา เซนติฟิ ว เกชั น 
(ultracentrifugation) ความขุ่นยังมีผลรบกวนการวิเคราะห์ยา และฮอร์โมนกลุ่มที่ละลายในไขมัน
ด้วย และการรบกวนการวิเคราะห์เมตาโบไลต์และเอนไซม์บางชนิดในเลือด เช่น อัลบูมิน ครีอาตินีน 
กลูโคส BUN กรดยูริก ฟอสฟอรัส บิลิรูบิน แคลเซียม คลอไรด์ lactate dehydrogenase alkaline 
phosphatase aspartate aminotrnsferase โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นออกมาในรูปแบบท าให้ค่าการ
วิเคราะห์เพิ่มขึ้น เนื่องจากไขมันท าให้เกิดการเบี่ยงเบนของแสงจึงมีปริมาณแสงผ่านไปยังเครื่องวัด
แสงของเครื่องวิเคราะห์ลดลง ดังนั้นการเลือกชนิดเครื่องมือวิเคราะห์อาจช่วยลดการรบกวนของ
ไขมันได้ เช่น การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้คลื่นแสงเดียว (single wavelength) หรือวัดความเข้ม
ของสี โดยวัดที่คลื่นแสงยาวในแถบใกล้แสงอินฟราเรด (near infrared) หรือใช้เครื่องมือที่เป็นระบบ
ดับเบิลบีม (double beam light path) หรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระบบไบโครเมตริก (bichromatic) 

นอกจากปัญหาความขุ่น การแตกของเซลล์เม็ดเลือดแดง ภาวะการมีซีรั่มเหลืองหรือดีซ่าน 
(jaundice) เนื่องจากมีสารบิลิรูบินในเลือดสูงจะรบกวนการตรวจวิเคราะห์ปริมาณยูเรียไนโตรเจน 
(blood urea nitrogen) สารบิลิรูบินดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่นแสง 500-600 นาโนเมตร จึง
รบกวนโดยตรงต่อการวิเคราะห์ใดๆ ที่ต้องวัดที่ความยาวคลื่นแสงนี้ เช่นเดียวกันกับความขุ่นการ
แก้ปัญหาจ าเป็นต้องมีระบบ serum blank เข้าช่วยด้วย 

อาจกล่าวสรุปได้ว่าการรบกวนการวิเคราะห์ที่เกิดจากสิ่งส่งตรวจเอง อาจท าการแก้ไขโดย
การเจือจางสิ่งส่งตรวจเป็นการลดการรบกวนลง หรือแก้ไขโดยการเพิ่มความจ าเพาะของปฏิกิริยา
เคมี เช่น เปลี่ยนวิธีการวัดเทียบสีเป็นวิธีการที่ใช้เอนไซม์ หรือเปลี่ยนเป็นวิธีการทางไคเนติก หรือ
ท าการก าจัดสารรบกวนออกโดยการน าสิ่งส่งตรวจไปผ่านขั้นตอนทางเคมี หรือฟิสิกส์บางอย่าง เช่น 
การตกตะกอนโปรตีนเพื่อเตรียมเป็นน้ าใสไร้โปรตีน หรือการสกัดสารที่ต้องการน ามาวิเคราะห์
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ออกมาก่อนการวิเคราะห์หาปริมาณ หรือใช้เครื่องมืออื่นช่วย เช่น น าไปปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกไขมัน
ออกในเครื่องอัลตราเซนติฟิวเกชัน การเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ให้มีความจ าเพาะมากขึ้น หรือการเปลี่ยน
มาใช้ระบบการวิเคราะห์ไบโครมาติก ซึ่งวัดสารที่ต้องการวิเคราะห์ที่ความยาวคลื่นแสง 2 แห่ง เป็น
ต้น 
 
2.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ในขั้นตอนภายหลังการวิเคราะห์ 
 ถึงแม้ว่าจะได้ท าการวิเคราะห์สารชีวเคมีต่างๆ อย่างระมัดระวังโดยเฝ้าระวังข้อผิดพลาด 
ข้อจ ากัดต่างๆ ปัจจัยรบกวนต่างๆ ตั้งแต่ก่อนการวิเคราะห์ ขั้นตอนระหว่างการวิเคราะห์แล้วก็ตาม 
ยังมีข้อผิดพลาดอื่นๆที่รบกวนผลได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังขั้นตอนการวิเคราะห์ เช่น การ
ค านวณผลการวิเคราะห์ แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ การลงบันทึกผลการวิเคราะห์ 
ตลอดจนระบบควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 
 2.5.1 การค านวณผลการวิเคราะห์ ท าได้ 2 แบบ คือ 
 1) การค านวณโดยตรงจากเครื่องอัตโนมัติ 
 2) การค านวณโดยน าตัวเลขที่อ่านจากเครื่องวิเคราะห์  
 ไม่ว่าจะเป็นการค านวณแบบใดก็ตาม จะต้องอาศัยการวัดค่าที่เกิดจากสารที่ต้องการ
วิเคราะห์ และค่าที่เกิดจากสารมาตรฐาน โดยวัด ณ ความยาวคลื่นแสงจ าเพาะที่ก าหนด แล้วจึงน า
ค่าที่ได้มาค านวณเปรียบเทียบออกมาเป็นค่าที่พึงได้ ส่วนใหญ่จะมีสูตรการค านวณซึ่งผู้ท าจะต้อง
ระมัดระวังไม่หยิบผิดพลาดมาใช้ ส าหรับการวิเคราะห์สารชีวเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีเทียบสีจะค านวณ
ได้ง่าย แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้วิธีไคเนติก หรือวิธีการเอนไซม์ต้องเพิ่มความระมัดระวัง 
โดยเฉพาะการเลือกความยาวคลื่นแสงที่ถูกต้อง และด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากค่าโมล่าห์แอบ
ซอร์บแบนโคแอฟฟีเชียน (molar absorbance coefficient) มาแทนที่ในสูตรการค านวณต้องระวัง
ด้วย ค่านี้เปลี่ยนแปลงตามความยาวคลื่นแสงที่ตั้งวัดด้วย 
 ตัวอย่างเช่นค่าโมล่าห์แอบซอร์บแบนโคแอฟฟีเชียนของสารเอนเอดีเอช (NADH) และ เอน
เอดีพีเอช (NADPH) ที่ความยาวคลื่นแสงแตกต่างกันไป ดังนี้ 
 ความยาวคลื่นแสง 334 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 6.18 x 103 Lmol-1cm-1 

ความยาวคลื่นแสง 340 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 6.22 x 103 Lmol-1cm-1 
ความยาวคลื่นแสง 366 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 3.30 x 103 Lmol-1cm-1 
ดังนั้นการน าค่านี้ไปแทนที่ในสูตรการค านวณจะต้องเลือกตัวเลขให้ตรงตามความยาวคลื่น

แสงที่เลือกวิเคราะห์ด้วย จึงจะได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแท้จริง ถึงแม้ว่าเครื่องมือวิเคราะห์ใน
ปัจจุบันนี้ส่าวนใหญ่จะตีพิมพ์ค่าที่วิเคราะห์ได้ออกมาโดยตรงก็ตาม จ าเป็นต้องป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่เครื่องมือในตอนต้นของการวิเคราะห์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ท าการทดลองต้องท าความเข้าใจใน
จุดนี้ด้วย 

2.5.2 การบันทึกผลการวิเคราะห์ ท าได้ 2 แบบ เช่นเดียวกับการค านวณผลวิเคราะห์ คือ 
1) การบันทึกโดยตรงจากเครื่องอัตโนมัติ 
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 2) การบันทึกโดยน าตัวเลขที่อ่านจากเครื่องวิเคราะห์  
 โอกาสของการผิดพลาดเนื่องจากการบันทึกผลการวิเคราะห์โดยวิธีน าตัวเลขที่อ่านจาก
เครื่องวิเคราะห์มาบันทึกนั้น เกิดขึ้นได้ง่ายมาก ส่วนใหญ่เกิดเนื่องจากความประมาท การอ่าน
ตัวเลขผิด เขียนตัวเลขลงผิด จากความรีบร้อนในการรายงานผล เพราะว่าเป็นสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤต หรือบางครั้งสาเหตุจากงานล้นมือ มีบุคลากรน้อย เช่น ผลการตรวจในเย็นวัน
สุดสัปดาห์ด้วยความรีบเร่ง หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดติดต่อกันหลายวัน มีผู้ท างานต้องรีบเร่ง
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ซึ่งเกิดข้อผิดพลาดของการบันทึกผลได้บ่อยๆ 
 2.5.3 แบบฟอร์มการรายงานผลการวิเคราะห์ 
 ใบรายงานผลเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลจากผู้ตรวจวิเคราะห์ไปยังแพทย์ พยาบาลที่ท า
การดูแลผู้ป่วย ใบรายงานผลที่ดีควรจัดท าขึ้นโดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างแพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เข้าใจด้วย นอกจากนี้ยังต้อง
มีคู่มือประกอบด้วย ซึ่งเป็นคู่มือที่บอกรายละเอียดวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยและการแปลผลอย่าง
ง่ายๆด้วย เม่ือจัดท าได้เช่นนี้จึงจะท าให้ผลการวิเคราะห์เป็นค่าที่ถูกต้อง แม่นย า มีประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ 
 แบบรายงานผลการวิเคราะห์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 1) มีข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย เช่น หมายเลขบัตรประจ าตัวผู้ป่วย หมายเลขประจ าตัวที่
ก าหนดโดยห้องปฏิบัติการ เพศ อายุ 
 2) ชนิดสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือดครบส่วน ซีร่ัม พลาสมา ปัสสาวะ 
 3) วันและเวลาการเก็บสิ่งส่งตรวจ และชนิดการวิเคราะห์ 
 4) ค าศัพท์ ค าย่อ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในใบรายงานผล ต้องเป็นรูปแบบที่สากลนิยมใช้กัน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจงล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้ให้
ทราบโดยท่ัวถึง 
 5) ค่าอ้างอิง ระบุตัวเลขไว้อย่างชัดเจน ตัวเลข และหน่วยความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องต้อง
ชัดเจน อ่านง่าย เป็นสากลนิยม ที่พบทั่วๆไปจะเป็นรูปของมิลลิกรัม กรัม มิลิอิควิวาเลนท์  (mEq) 
ต่อหน่วยปริมาตร เช่น มิลลิลิตร เดซิลิตร ลิตร เป็นต้น ในด้านเอนไซม์นิยมใช้ในรูปหน่วยสากล 
(international unit) และในบางครั้งอาจมีรูปเวลามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น วินาที นาที ชั่วโมง 24 
ชั่วโมง หรือ วัน เป็นต้น 
 6) การแปลผลอย่างง่าย ในช่องลงผลการวิเคราะห์นอกจากจะใส่ตัวเลขที่วิเคราะห์ได้แล้ว 
ควรมีการแปลผลอย่างง่ายๆใส่ด้วย เช่น ระบุว่าเป็นค่าสูงเล็กน้อย (slight increase) ค่าสูงปานกลาง 
(moderate increase) ค่าสูงมาก (mark increase) หรือ ค่าต่ าเล็กน้อย (slight decrease) ค่าต่ าปาน
กลาง (moderate decrease) ค่าต่ ามาก (mark decrease) และการแสดงให้เห็นเด่นชัด เช่น การใส่
เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) การตีเส้นใต้ หรือการระบายทึบใต้ค่าที่ผิดปกติ 
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7) ใบรายงานควรมีขนากกะทัดรัดพอเหมาะ 
 8) ส าเนาของใบรายงานผลที่ดีป้องกันการผิดพลาดได้ โดยการเป็นส าเนาในตัวได้เลย ทั้งนี้
เพื่อเก็บรักษาไว้ในห้องปฏิบัติการส าหรับกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เม่ือมีการส่ง
ตรวจเป็นระยะๆเพื่อประเมินผู้ป่วย ตลอดจนการตรวจสอบข้อผิดพลาดบางประการได้ 
 
2.6 กลยุทธ์ กลวิธีการท างาน และการบริหารห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 

2.6.1 กลยุทธ์ของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 
การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก จ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกันหลายฝ่าย หรือมี

การท างานเป็นทีมนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วผู้ร่วมงาน หรือทีมงานจะมีผลต่อผู้ป่วยโดยตรง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ทีมงานของแพทย์ ผู้ท าหน้าที่วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย กลุ่มที่สองคือ บุคลากร
ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก กลุ่มนี้จะท าหน้าที่ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ เจาะเลือดผู้ป่วย และ
ด าเนินการวิเคราะห์สารต่างๆ ที่แพทย์ต้องการ จากนั้นรายงานผลการวิเคราะห์ให้แพทย์ทราบ และ
กลุ่มที่สาม ได้แก่ พยาบาลซึ่งท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย และนอกจากนี้พยาบาลอาจช่วยห้องปฏิบัติการ
เก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย หรือเจาะเลือดด้วย เพื่อน าสิ่งส่งตรวจนั้นส่งกลับมายังห้องปฏิบัติการ
คลินิกด้วย ซึ่งแต่ละกลุ่มท างานรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่สุดท้ายก็คือ ต้องให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์
มากที่สุด หรือได้รับการรักษาจนหายจากโรคที่เป็นอยู่น่ันเอง 

เนื่องจากห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
และผลจากห้องปฏิบัติการสามารถช่วยวินิจฉัยโรค ดังนั้นห้องปฏิบัติการจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ท า
ให้ผลการวิเคราะห์เป็นที่น่าเชื่อถือตลอดจนการน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจ เช่น การ
ตรวจสุขภาพประจ าปีทั่วๆไป (check up) แบบฉุกเฉินหรือต้องการผลทันที ตัวอย่างเช่นการส่ง
ตรวจก๊าซในเลือด (blood gas) ควรรายงานผลทันที มิฉะนั้นถ้าร่างกายหรือส่วนเซลล์ของสมองขาด
อากาศหรืออกซิเจน เพียง 5 นาที ก็จะเกิดการตายของเนื้อสมอง เป็นต้น ในกรณีของการบริการ
ฉุกเฉิน ควรใช้เวลาน้อยที่สุดและได้ผลเร็วซึ่งโดยเฉลี่ยการส่งตรวจวิเคราะห์แบบฉุกเฉินควรได้รับ
ผลภายใน 30 นาที เป็นต้น 

ห้องปฏิบัติการจึงต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้บริการ คือ แพทย์ และผู้ป่วยนั่นเอง กลยุทธ์ของห้องปฏิบัติการทางคลินิกมีหลักอยู่ 4 ประการ 
คือ 

1) ความถูกต้อง (accuracy) หมายถึง ความเที่ยงตรงของผลการวิเคราะห์ที่รายงาน
ออกไปควรมีค่าที่ถูกต้องใกล้กับค่าที่เป็นจริง (true value) หรือมีความผิดพลาดน้อยที่สุด และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ประกอบในการตัดสินใจของแพทย์ได้ 

2) ความแม่นย า (precision) หมายถึง ค่าการกระจาย หรือความแตกต่างของการท าการ
วิเคราะห์หลายๆครั้ง การวัดความแม่นย าของคุณภาพผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ มีความ
เชื่อม่ันสูงอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และสามารถใช้ติดตามผลการรักษาได้อย่างมีความเชื่อม่ันทุก
ครั้งที่ท าการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วย และการท านายอาการของโรค ส่วนมากวัดได้จากการ
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กระจายของข้อมูลใช้แสดงออกมาในรูปของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
(coefficient of variation: C.V.) 

3) ความรวดเร็วในการรายงานผล (turnaround time: TAT) คือ ระยะเวลา หรือ
ช่วงเวลาของการวิเคราะห์หลังจากแพทย์ส่งตรวจวิเคราะห์ (request) จนถึงเวลาที่ได้รับผล (report) 
ควรจะใช้เวลาให้น้อยที่สุด และเร็วที่สุด เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค หรือช่วยในการรักษาได้ทันที 
โดยเฉพาะบางการวิเคราะห์ที่ต้องการผลด่วนเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการก าเริบกะทันหัน ดังนั้นจะ
เห็นได้ชัดเจนว่าจะมีการบริการอย่างน้อย 2 แบบ แบบแรก คือ การบริการแบบเร่งด่วน ซึ่งจะใช้
เวลารายงานผลภายใน 30 นาที และแบบปกติประจ าวัน (routine) ซึ่งปกติจะใช้เวลา 1 วันในการ
รายงานผล 

4) ความสามารถในการแปลผล (interpretability) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะถ้าขาด
ขั้นตอนนี้การรายงานผลให้แพทย์จะไม่มีความหมาย เช่น การรายงานผลการตรวจ creatinine 2.0 
mg/dL และไม่มีค่าอ้างอิง (reference values) หรือค่าปกติ (normal values) ก ากับไว้ ท าให้แพทย์
ไม่สามารถทราบได้ว่าจะใช้ระดับใดในการตัดสินใจว่า ผลที่ได้อยู่ในระดับปกติ สูงกว่า หรือต่ ากว่า
ปกติ เพื่อแพทย์ที่จะค านวณ และใช้ระดับการตัดสินใจ (decision level) เพื่อน าไปร่วมวินิจฉัยพร้อม
กับอาการที่พบทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง 

2.6.2 กลวิธีท างานและการบริการจากห้องปฏิบัติการคลินิก 
โดยทั่วไปผู้รับผิดชอบในห้องปฏิบัติการจะเป็นแกนในการเตรียมการบริหารและจัดการ

โดยเฉพาะในด้านการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะรวมถึงแพทย์ และ
ผู้ป่วย ดังนั้นการจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการคลินิก การเลือกหรือประเมินวิธีการ
วิเคราะห์และเครื่องมือ เพื่อให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับความถูกต้องและแม่นย าในการวินิจฉัยโรค 
ทั้งหมดจะต้องมีการท างานร่วมมือในแต่ละฝ่าย ซึ่งการร่วมมือนั้นจ าเป็นต้องประสานงานกันทั้ง
ภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ หรือมีการท างานเป็นทีมนั่นเอง ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น การ
ด าเนินงานหรือกลวิธีการท างานและการบริการควรยึดถือตามหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ 

1) คู่มือปฏิบัติงาน (log book) ซึ่งจะเป็นที่รวบรวมทุกอย่าง เช่น การเก็บ การส่งสิ่งส่ง
ตรวจ ตลอดจนการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม และหลักการปฏิบัติตามที่กล่าวนี้ควรแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้กับแพทย์ และพยาบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกห้องปฏิบัติการด้วย 
นอกจากนี้ในห้องปฏิบัติการก็จะมีรายละเอียดของวิธีปฏิบัติงาน วิธีวิเคราะห์ วิธีใช้เครื่องมือ 
ตลอดจนการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือไว้พร้อม และอาจมีวางไว้ประจ าทุกเครื่องก็จะสะดวกกับผู้มา
ปฏิบัติงาน 

2) ค่าอ้างอิง (reference of normal values) ห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปควรจะมีค่าอ้างอิง
ของการวิเคราะห์ต่างๆไว้เพื่อให้แพทย์น าไปช่วยแปลผลกับผลการวิเคราะห์ที่ได้ จะท าให้ทราบว่า
ค่าที่ได้สูงขึ้น หรือต่ าลงกว่าปกติ โดยทั่วไปค่าปกติอาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากเชื้อชาติ เพศ ภูมิ
ประเทศ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้แต่ละสถานที่หรือศูนย์ของภาค เช่น ภาคต่างๆของ
ประเทศไทย ควรมีการด าเนินการเตรียมวิเคราะห์หาค่าไว้เอง โดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ระดับ
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จังหวัด หรือโรงพยาบาลระดับศูนย์ เพราะจะใช้เป็นค่าอ้างอิงของประชาชนกลุ่ม หรือพื้นที่ในแต่ละ
ภูมิภาคได้ใกล้เคียง และถูกต้องมากที่สุด 

3) ความไว และความจ าเพาะในการวินิจฉัย (diagnostic sensitivity and specificity) ทุก
ครั้งถ้าหากจะมีการเปิดการวิเคราะห์ใหม่ๆ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการควรมีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปสู่การพยากรณ์โรค หรือการท านาย (predictive) ความ
เป็นไปได้ของการเกิดความผิดปกติหรือเป็นโรค ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะต้องมีการเตรียมแผนงาน
ร่วมกัน 2 ฝ่าย คือ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและแพทย์ เพื่อจะได้ทราบว่าวิธีการวิเคราะห์ที่
น ามาใช้มีความไว และความจ าเพาะต่อการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยสูงมากน้อยเพียงใด 

4) การตรวจวิเคราะห์และการรายงานผล (test requests and reports) โดยปกติ
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ควรมีการปรึกษากับแพทย์ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะในหลักการทั่วไป
ของการใช้บริการตั้งแต่การเตรียมการ การส่งสิ่งส่งตรวจ การวิเคราะห์ที่บริการเป็นประจ า และ
บางการวิเคราะห์ที่ถือว่าเป็นการวิเคราะห์พิเศษ หรือการวิเคราะห์ที่จัดรูปแบบเป็นการวิเคราะห์
แบบฉุกเฉิน หรือการตรวจคัดโรคผู้ป่วย นอกจากนี้มีการวิเคราะห์แบบกลุ่ม หรือชุดของการ
วิเคราะห์ซ่ึงจะมีหลายการวิเคราะห์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติหน้าที่เฉพาะอวัยวะ 

การรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ ซึ่งอยู่ที่ผู้ รับผิดชอบการวิเคราะห์จะต้อง
ทราบ โดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการจะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้บริการจากห้องปฏิบัติการ
มีประสิทธิภาพที่ดี และหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดการตัดสินใจในการรายงานผล ขึ้นกับวิธีสองประการ 
คือ 

- การตัดสินใจในระดับผู้ท าการวิเคราะห์ (operation decision) เป็นแนวทางส าหรับการ
ตัดสินผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ โดยเป็นปัจจัยเฉพาะในห้องปฏิบัติการ โดยปกติ
ห้องปฏิบัติการคลินิกจะมีการควบคุมคุณภาพภายในอยู่แล้ว และจากผลการควบคุมคุณภาพภายใน
ของการวิเคราะห์ก็ควรจะน ามาใช้ร่วมกับการตัดสินใจที่จะส่งผลการวิเคราะห์ในแต่ละวัน เพื่อช่วยใน
การคัดแยกว่าผลที่ได้ในการวิเคราะห์ ควรจะรายงานให้แพทย์ทราบได้ทันทีหรือไม่ โดยปกติในการ
รายงานผลจะใช้วิธีในการผสมผสานกันระหว่าง หลักการของวิธีวิเคราะห์ และผลของสารควบคุมที่
วิเคราะห์ได้ ซึ่งหลักหรือวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์สามารถแยกออกเป็นกลุ่มหรือชนิดหรือลักษณะที่ท า
ดังนี ้ได้แก่ วิเคราะห์แบบปกติประจ าวัน (routine analysis) ท าการวิเคราะห์เป็นกลุ่มหรือชุด (batch 
profile analysis) วิเคราะห์แบบเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (stat or emergency analysis) 

นอกจากการวิเคราะห์ผลการควบคุมคุณภาพภายในแล้ว จะพบว่าผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล 
ส่วนใหญ่จะมีการติดตามและแปลผลทางความแม่นย ามากกว่าความถูกต้อง ด้วยเหตุนี้เพื่อให้งาน
วิเคราะห์สมบูรณ์มากขึ้น และครอบคลุมถึงการควบคุมคุณภาพของสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยด้วย ควรมี
การท าการวิเคราะห์งานแบบใช้ผลการวิเคราะห์ของผู้ป่วย หรือน าผลของสารควบคุม (control 
material) ที่มาใช้เป็นสารควบคุมภายในทุกๆวัน มาสร้างรูปแบบการวิเคราะห์แบบ cusum chart 
แทนท่ีจะท า Shewhart chart เพียงอย่างเดียว 
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- ข้อมูลทางคลินิกกับผลการตรวจเร่งด่วน (medically useful stat tests) ซึ่งเป็นแนวทาง
โดยการน าลักษณะ หรือวิธีการทางคลินิก ตลอดจนจุดวิกฤติของอาการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพยาธิสภาพของผู้ป่วยมาร่วมตัดสินใจด้วย การท างานประจ าทั่วๆไป ส่วนใหญ่การส่งสิ่งส่ง
ตรวจตอนเช้ามักจะได้รับรายงายผลตอนเย็น บางครั้งแพทย์จ าเป็นต้องการทดสอบการด าเนินของ
โรคหรือความรุนแรงของโรคควบคู่ไปกับอาการทางคลินิกที่แพทย์ตรวจพบซึ่งอาการที่ผู้ป่วยอยู่ใน
ภาวะอันตราย การวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการอาจจะมีค่าวิกฤติซึ่งได้แสดงระดับดังกล่าวไว้ใน
ตารางที่ และด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ต้องติดตามผลการรักษา เป็นการเร่งด่วนหรือท าทันทีเพื่อให้
ทันเวลาในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ดังนั้น แพทย์จ าเป็นต้องส่งตรวจที่จ าเป็น และต้องการผลการ
วิเคราะห์กลับทันที (stat) หรือต้องการผลเร็วที่สุด (as soon as possible: ASAP) แทนแบบเดิมที่
ท าอยู่และรายงานแบบประจ าวัน 

ด้วยเหตุผลของความจ าเป็นส าหรับช่วยการวินิจฉัยร่วมกับการแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ป่วยให้มีความสอดคล้องกัน ดังนั้นการบริการจากห้องปฏิบัติการ จึงสามารถสรุปแบ่งแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อสอดคล้องกับการด าเนินของโรคของผู้ป่วยและความถูกต้องของการวินิจฉัย และการ
รักษาของแพทย์เป็นกลุ่มย่อยๆ ได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 (category 1) ควรจะรายงานผลกลับ (turnaround time: TAT) น้อยกว่า 30 นาที 
การวิเคราะห์ที่จัดอยู่แบบนี้จะเป็นการวิเคราะห์ที่มีผลต่อชีวิตของผู้ป่วย เช่น กรณีของการทราบค่า
โพแทสเซียม หรือในกรณีที่คนไข้มีภาวะของหัวใจเต้นผิดปกติ และจ าเป็นต้องทราบว่าจะสูงมาก
น้อยเพียงใด เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยขณะนั้นทันที 

กลุ่มที่ 2 (category 2) ควรจะรายงานผลกลับน้อยกว่า 60 นาที เป็นการส่งตรวจวิเคราะห์
ผลเกี่ยวกับการรักษาโรคหรือต้องการใช้ผลการวิเคราะห์ ส าหรับเตรียมหรือติดตามโรคที่เป็นอยู่ แต่
ผู้ป่วยไม่มีอาการที่อันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ในกรณีคนไข้ที่มาโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉินหรือ
อุบัติเหตุ การส่งตรวจแบบกรณีที่ 2 ก็เพื่อแพทย์จะได้ทราบว่าอาการของโรคหรือภาวะทางคลินิก
ปัจจุบันควรจะตัดสินให้รับผู้ป่วยไว้รักษาในหอผู้ป่วย (ward) หรือไม ่

กลุ่มที่ 3 (category 3) ควรจะรายงานผลกลับน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งการส่งวิเคราะห์แบบนี้
จะเป็นการส่งเพื่อเตรียมข้อมูลช่วยในการสนับสนุน หรือการวินิจฉัยสาเหตุการเจ็บป่วย นอกจากนี้
อาจใช้ในการติดตามหรือเป็นค่าอ้างอิงเฉพาะผู้ป่วยส าหรับวางแนวทางการรักษา หรือการเปลี่ยน
วิธีการรักษาผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะการส่งตรวจแบบกรณีที ่3 มักเป็นการส่งแบบประจ านั่นเอง 
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ตารางที่ 18 ค่าวิกฤติ (critical values) ที่อาจเกิดอันตรายกับร่างกายได้ และต้องได้รับการแก้ไข 
หรือรักษาทันที

 
5) เทคนิคการให้บริการ ปัจจุบันการท างานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามมักจะหนีไม่พ้น

การให้บริการ โดยการบริการด้านความรู้และด้านวิชาการให้กับเอกชน หรือให้บริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการคลินิกกับผู้ป่วย ดังนั้น การใช้ความสามารถแลความส าเร็จการให้บริการของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จ าต้องอาศัยบุคลากรทีท าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการด้วยส่วน
หนึ่ง จึงจะท าให้การบริหารงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งต้องอาศัยหลักการดังน้ี 

- การสื่อสารและการมีมนุษย์สัมพันธ์ โดยปกติการปกครองในองค์กรจะประกอบด้วย ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายประกอบด้วยคนหรือบุคลากรหลายๆระดับ เพื่อร่วมกัน
ท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อประสานงาน 
ภายนอกห้องปฏิบัติการต้องมีการพบปะ พูดจาระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วย คือ ผู้ป่วย แพทย์ และ
พยาบาล ในการสร้างความส าเร็จขององค์กรที่ดี หัวใจส าคัญประการแรก คือ การมีมนุษยสัมพันธ์
กับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การท างานราบรื่น และมีปัญหาน้อยลง ดังนั้นการติดต่อสื่อสารและพูดจา
ตลอดจนประสานงานให้ได้ผลดีจ าเป็นต้องมีหลักมนุษยสัมพันธ์เข้ามาประกอบด้วย 

- หลักการในการท างาน การท างานในแต่ละหน้าที่และความรับผิดชอบในบุคคลย่อม
แตกต่างกันไปตามสภาพ เม่ือจะต้องท างานควรค านึงถึงว่าท าอย่างไรจะท าให้มีความสุขในการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ หรือมีจิตใจที่ยินดี และพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งของตนเอง และของหน่วยงาน  

- เทคนิคความส าเร็จขององค์กร การท างานอย่างมีคุณภาพจ าต้องประกอบด้วยความเข้าใจ
ของบุคคลในที่ท างาน และมีการร่มมือกันท างานในทุกฝ่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบส่วน
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หนึ่งของการน ามาพัฒนาองค์กรให้มีความส าเร็จตามจุดประสงค์ของหน่วยงานที่ต้องการ แต่อย่างไร
ก็ตาม องค์กรนั้นจะต้องมีนโยบายร่วมกัน และคิดเสมอว่า ความส าเร็จขององค์กรและการพัฒนา
ต่อไปขององค์กรจ าเป็นต้องท างานเป็นกลุ่ม ทั้งผู้บริหารระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการ จะมีการบริหารเฉพาะ เพื่อสร้างคุณภาพของหน่วยงานได้ และเป็น
แนวทางท่ีท าให้มีการปรับปรุง แก้ไขความบกพร่อง หรือน าไปสู่การบริการที่ดี สิ่งควรถือปฏิบัติ คือ 
การมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน มีการศึกษาและแนะแนว ตลอดจนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล พร้อม
กับการประสานงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของวัตถุประสงค์ แผนงานและความเข้าใจระหว่าง
ปฏิบัติงาน การประเมินผล ซึ่ง ณ จุดนี้ความส าคัญของการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญ
มาก 

 
2.7 การประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 
 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการซึ่งถูกก าหนด หรือได้
จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีกระบวนการของการท างาน หรือผลการ
วิเคราะห์ ตลอดจนการรายงานผลส่งออกให้ผู้ใช้บริการในแต่ละชุดของการทดสอบเป็นที่เชื่อถือได้ 
ปัญหาการเกิดการผิดปกติของค่าการทดสอบ จะสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะเกิดภาวะของการไม่
ยอมรับ หรือบอกขอบเขตมาตรฐานที่ก าหนดในกระบวนการและหลักการดังกล่าวจะมีการท าอย่าง
ต่อเนื่อง การประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การควบคุม
คุณภาพภายในห้องปฏิบัติการคลินิก และการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการคลินิก 
 2.7.1 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (internal quality control) 
 โดยทั่วไป ภายในห้องปฏิบัติการจะมีผู้ท างานหลายฝ่าย ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการ
ควบคุมให้ผลงานสุดท้ายออกมาถูกต้อง และเชื่อถือได้ การบริหารจัดการที่ท าให้ผลการวิเคราะห์
ภายในมีคุณภาพดีจะประกอบด้วยหลักใหญ่ๆ ดังนี้ 

1) การเลือกใช้สารควบคุม (selection of control sample) เนื่องจากสารควบคุมมีแหล่ง
ที่ได้มาจากคนหรือสัตว์ก็ได้  ดังนั้นความแตกต่างของการท าปฏิกิริยาเคมีย่อมแตกต่างกันไป 
โดยเฉพาะส่วนประกอบของสารพื้นฐานก็มีส่วนของความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นอาจต้องมีการ
น ามาปรับแต่งให้มีระดับสารได้ตามต้องการ นอกจากนี้สารควบคุมจะมีการเก็บไว้ในหลายรูปแบบ
ซึ่งอาจเป็นของเหลว ของแข็ง หรือเป็นรูปผงก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม และผู้ใช้จะค านึงถึง
เศรษฐกิจ และความเป็นไปได้ ให้ความเหมาะสมกับสถานท่ีของตนเอง 

2) กราฟควบคุมคุณภาพ (quality control chart) ภายหลังการวิเคราะห์สารควบคุม
แล้ว วิธีการจะประเมินผลเพื่อทราบว่าการท างานวิเคราะห์ดังกล่าวเชื่อถือได้หรือไม่ โดยมีผู้น า
หลักการเกี่ยวกับวิธีการแสดงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยแสดงเป็นภาพ ซึ่ง เรียกว่าการสร้าง
กราฟควบคุมคุณภาพ Shewhart, AR เป็นผู้ที่น าหลักของการควบคุมมาใช้ในงานอุตสาหกรรม และ
มีการแสดงภาพความคงที่ หรือความเปลี่ยนแปลงโดยใช้กราฟ จึงเรียกว่า แผนภูมิซิวฮาร์ต 
(Shewhart chart) แต่ต่อมา Levey และ Jenning ได้น าวิธีการดังกล่าว ตลอดจนแผนภูมิมาใช้ใน
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งานทางชีวเคมี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามต่างๆ คือ แผนภูมิซิวฮาร์ต แผนภูมิสัญนิยม (conventional 
chart) หรือ แผนภูมิลีเวย์-เจนนิง (Levey-Jenning chart) ภายหลังการวิเคราะห์แต่ละวันจะดูความ
ถูกต้อง และความแม่นย าของความเชื่อถือได้ของบุคลากร น้ ายา ระบบวิธีการ หรือเครื่องมือ และ
ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการท างาน การวิเคราะห์ได้ทั้งหมดก็โดยการสุ่มท าการวิเคราะห์สารควบคุม
ร่วมไปในกระบวนการนั่นเอง หลังจากนั้นก็น ามาแสดงเป็นรูปกราฟเพื่อดูความคงที่ หรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคของผลรวมสะสม (cumulative sum: cusum) ส่วนใหญ่เทคนิค
ของ cusum ไม่นิยมน ามาใช้ในงานประจ าวัน แต่มักใช้เทคนิคนี้ในการเสริมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับ
การตรวจดูความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะห์ หรือของสารควบคุม และผู้เป็นหัวหน้างานสามารถ
จะแก้ไขเหตุการณ์ หรือเปลี่ยนแปลงของคุณภาพของงานได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้แผนภูมิซิว
ฮาร์ต เพียงอย่างเดียว เพราะแนวโน้มของค่าที่ออกนอกการควบคุม (out of control) โดยวิธีของ 
cusum จะตรวจได้ก่อนท่ีจะแสดงออกในรูปแบบของกราฟจากแผนภูมิซิวฮาร์ตอย่างน้อย 3 วัน 

3) การประเมินผล (evaluation) ภายหลังจากการท าตามขั้นตอนต่างๆ ของการควบคุม
คุณภาพสุดท้ายจะได้เป็นรูปกราฟออกมาเป็น 2 แบบ คือ แผนภูมิควบคุมซิวฮาร์ต (Shewhart 
control chart) และแผนภูมิผลรวมสะสม (cumulative sum chart) การท าการควบคุมคุณภาพให้
ได้ผล และมีประสิทธิภาพต่อการน าไปใช้ได้เป็นประโยชน์ ความส าคัญอยู่ตรงที่การรู้จักแปลผล
กราฟที่ได้ออกมาในรูปกราฟจากแผนภูมินั่นเอง ถ้าหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นโดยการทดสอบสาร
ควบคุมแต่ละวันเกินค่าที่ควรเป็น คืออยู่ระหว่างบวก และลบของ 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากค่าเฉลี่ย (mean ± 2 S.D.) หรือไปอยู่ระดับการเตือนล่วงหน้า (warning line) และระดับที่ต้องท า
การ (action line) ซึ่งหมายถึงรวมๆว่า ‚out of control‛ จะต้องท าอย่างไร นี่คือปัญหาส าคัญอย่าง
หนึ่งที่ต้องพิจารณา ซึ่งโดยทั่วไป อาจสรุปเป็นข้อๆถึงสาเหตุที่ต้องพิจารณา และแก้ไขข้อบกพร่อง
จากเส้นกราฟ คือ 

- ลักษณะของกราฟที่ดีภายหลังสร้างกราฟควบคุมแล้วจะต้องพบว่า 2/3 ของข้อมูลที่สร้าง
กราฟจะต้องอยู่ในค่าระหว่างบวกและลบด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย (mean ± 1 S.D.) 

- ลักษณะที่มีจุดใดจุดหน่ึง out of control ควรจะหมายเหตุข้อผิดพลาดไว้ในวันท่ีเกิด 
- ลักษณะของกราฟที่มีการกระจาย (scatter) ที่กว้างเกินไป 
- ลักษณะของกราฟที่มีการเบี่ยงเบน หรือมีความล าเอียง (bias) เกิดขึ้น หรือการที่มีจุด

ต่างๆ ของเส้นกราฟตกอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของเส้นที่ค่าเฉลี่ย (mean line) หรือเส้นศูนย์ (zero line) 
(ความเอียงท่ีเกิดขึ้นทางด้นบวก หรือลบก็ตาม อาจจะยังอยู่ในค่าที่ก าหนดให้ คือ mean ± 2 S.D.)  

- ลักษณะของการ shift หรือ trend ในจุดต่างๆ บนเส้นกราฟซึ่งการเกิดอาจเป็นได้ทั้ง
ด้านบน (upward) และ ด้านล่าง (downward) ก็ตาม (โดยทั่วไป ถ้ามีเกิน 4 จุด ควรจะต้องรีบ
พิจารณาและแก้ไข) 
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2.7.2 การควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ (external quality control) 
นอกจากนี้ควรมีกระประเมินมาตรฐานการตรวจ และการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

จึงมีการจัดท าการควบคุมในแบบที่เรียกว่า การควบคุมคุณภาพภายนอกในระหว่างห้องปฏิบัติการ 
ภายในประเทศอาจ เรียกว่า การควบคุมคุณภาพระหว่างห้องปฏิบัติการ (inter laboratory quality 
control) หรือเทียบกับหลายๆ ระดับภายนอกห้องปฏิบัติการภายในประเทศ และในต่างประเทศ คือ 
การควบคุมคุณภาพภายนอก (external quality control) ซึ่งเป็นแบบท าการควบคุมในรูปแบบที่แต่
ละแห่งน ามาเปรียบเทียบถึงมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพซึ่งกันและกันในหลายแบบ เช่น 

 1) สถานท่ีปฏิบัติการต่างกัน 
 2) เครื่องมือคนละชุดกัน 
 3) ผู้ปฏิบัติงานต่างกัน 
จากที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอิทธิพลที่จะมีผลต่อการควบคุมคุณภาพของการ

ทดสอบในห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง ดังนั้นการใช้สถิติเพื่อบ่งชี้ให้เห็น หรือแสดงความแปรปรวนใน
ส่วนนี้จะครอบคลุมถึงการวางแผนงาน การบริหารจัดการของแต่ละห้องปฏิบัติการด้วย และการวัด
จะแสดงในรูปของความแปรปรวนเปรียบเทียบระหว่างการท างานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งคิดเป็นค่า
ดรรชนีความแปรปรวน (variance index: VI) โดยถ้าค่าของ VI ได้เปอร์เซ็นต์ต่ ามาก ก็แสดงว่าค่า
การวิเคราะห์นั้นใกล้กับค่าเฉลี่ยมาก หรือมีความถูกต้องมาก ดังนั้นจะเป็นการประกันคุณภาพการ
วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการนั้นๆ โดยในรูปของการเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการอื่นๆ หรือใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งคะแนนดรรชนีความแปรปรวนที่ยอมรับได้ตามโครงการของต่างประเทศ คือ ค่า 
VI จะต้องมีค่าน้อยกว่า 150 
 
2.8 รูปแบบการใช้ห้องปฏิบัติการทางคลินิกของแพทย์ และค่าสารอ้างอิงของสารชีวเคมี
คลินิก 
 2.8.1 จุดประสงค์ของการใช้ห้องปฏิบัติการ 
 ปัจจุบันแนวโน้มของการใช้ห้องปฏิบัติการคลินิก มีความจ าเป็นมากส าหรับแพทย์ แพทย์
ต้องการผลการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของโรค หรือคัดกรองกลุ่มคนเป็นโรคออกจากกลุ่มคนไม่เป็น
โรค สามารถจัดการด าเนินการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และเป็นผลดีต่อผู้ป่วย ในบางครั้งแพทย์
อาจต้องการการวิเคราะห์มากกว่า 1 การวิเคราะห์ หรือหลายๆการวิเคราะห์พร้อมกัน เพื่อสามารถ
น าไปวินิจฉัยภาวการณ์แอบแฝงของโรคบางอย่างได้ ดังนั้นสามารถแยกวัตถุประสงค์ของการส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการจากแพทย์ได้ 3 ข้อ คือ 
 1) การวินิจฉัยโรค (diagnosis) การส่งตรวจในข้อนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา เพราะ
ภายหลังจากการตรวจพบอาการทางคลินิก แพทย์จ าต้องเลือกส่งตรวจการวิเคราะห์เพื่อช่วย
สนับสนุน หรือน าไปช่วยวินิจฉัยประกอบกับอาการทางคลินิกด้วย โดยเฉพาะในอาการของโรคที่
แพทยส์งสัยอยู่ และนอกจากนี้ยังช่วยในการตัดข้อสงสัยที่เกี่ยวกับโรคบางอย่าง หรือน าไปแยกเพื่อ
เปรียบเทียบด้วย เช่น การตรวจเอนไซม์ creatine kinase-MB (CK-MB) เพื่อน ามาช่วยในการ
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วินิจฉัยภาวะเจ็บอกของผู้ป่วยที่มีสาเหตุว่ามีสาเหตุจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) 
หรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้แพทย์อาจมีแนวทางในการส่งตรวจการวิเคราะห์เป็นชุด (batteries or 
profiles of test) เพื่อช่วยในการแยกการวินิจฉัย (differential diagnosis) เช่น การตรวจสอบ
สมรรถภาพตับเป็นชุด (liver profile) เพื่อหาสาเหตุการเกิดของโรคว่าควรจะเป็นดีซ่าน (jaundice) 
ชนิดใด หรือส่วนใดของความผิดปกติ เป็นต้น 
 2) การบริหารจัดการ หรือติดตามก ากับดูแล (management or monitoring) เม่ือ
แพทย์ทราบสาเหตุของโรค และให้การวินิจฉัยโรคแล้ว แพทย์จะเริ่มท าการรักษา หรือเริ่มด าเนินการ
รักษา และเตรียมวางแผนในการตรวจวิเคราะห์มากกว่าที่ตรวจมาแล้ว เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของโรค ตลอดจนการตอบสนองของการรักษาว่าสถานภาพของผู้ป่วยดีขึ้น หรือเลวลง นอกจากนี้
การเลือกส่งวิเคราะห์บางชนิดที่เพิ่มเติม อาจช่วยในการดูลักษณะอาการแทรกซ้อนของโรคได้ ซึ่งใน
กรณีดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการรักษาก็ได้ เช่น กรณีเกิดการเป็นพิษเนื่องจากยาที่ก าลังรักษาอยู่ 
 3) การตรวจคัดกรองโรค (screening) การตรวจแบบนี้เป็นการตรวจเพื่อหาสาเหตุ หรือ
หาอาการแอบแฝงทางคลินิกของโรค (subclinical disease) ซึ่งดูภายนอกอาจมองดูว่าไม่มีโรคแอบ
แฝงอยู่ เพราะสุขภาพสมบูรณ์ดี เช่น การตรวจเพื่อค้นคว้าว่าหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง มีผู้ป่วย
เบาหวานเป็นจ านวนเท่าใด ดังนั้นจะต้องท าการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมู่บ้าน และผลดังกล่าวก็จะ
สามารถใช้ระดับของการตัดสินการวิเคราะห์กับอาการที่ซักตามประวัติ และอาการทางคลินิกร่วมกัน
จะได้คนที่เป็นเบาหวานแยกจากคนปกติได้ ซึ่งภาวะที่ตรวจพบของกลุ่มเป็นเบาหวานจะเป็นการ
แอบแฝงของโรค เพราะผู้รับการตรวจไม่ทราบมาก่อน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ในกรณีที่พบว่ามีอาการของโรค หรือยังไม่ทราบ แพทย์อาจส่งตรวจวิเคราะห์ที่มี
ความจ าเพาะ ส าหรับกลุ่มอาการโรค หรือกลุ่มที่มีความพร้อมของร่างกาย โดยมีการส่งตรวจ
วิเคราะห์เป็นชุดก็ได้ เช่น กรณีผู้ป่วยจะท าการตรวจสุขภาพทั่วไป หรือตรวจก่อนเข้าไปนอนรักษา
ในหอผู้ป่วย ซึ่งการตรวจดังกล่าวเป็นลักษณะหรือภาวะแอบแฝง เพื่อหาโรคที่สงสัยหรือเป็นอยู่ 
 2.8.2 ค่าอ้างอิง หรือค่าปกติ (normal values or reference values) ของสารชีวเคมี
คลินิก 
 ค่าอ้างอิง หรือพิกัดปกติมีความส าคัญมากในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ เพราะการที่แพทย์
ได้รับผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการแล้ว แพทย์จะวินิจฉัยหรือทราบว่าผลการวิเคราะห์นั้นอยู่ใน
ระดับที่มากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ และน าไปช่วยดูกับอาการที่ตรวจพบทางคลินิก แพทย์จะบอก
หรือวินิจฉัยโรคได้ นั่นแสดงว่าในการแปลผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการจะมีค่าอยู่ระดับ
หนึ่งที่แพทย์ใช้เป็นหลักให้ทราบความแตกต่างที่ควรจะเป็นไป ซึ่งค่าระดับนั้นเรียกว่า ค่าปกติ 
(normal values) ซึ่งปัจจุบันใช้ค าว่า ระดับค่าอ้างอิง (reference values) ดังนั้นจะเห็นว่าค่าดังกล่าว
มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการแปลผลการวิเคราะห์ (interpretation) ของห้องปฏิบัติการมากที่สุด 
ดังนั้นควรทราบว่าวิธีการหาค่าอ้างอิงจะท าได้อย่างไร และมีสาเหตุแปรปรวนได้จากอะไรบ้าง ใน
การด าเนินการหาค่าอ้างอิงจะแยกออกเป็นหลักใหญ่ๆ ได้ 3 ขั้นตอน คือ 
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1) การเตรียมและเลือกกลุ่มหรือข้อมูล 
 ปัจจุบันการหาตัวแทนกลุ่มหรือบุคคลให้มีสุขภาพสมบูรณ์จริงๆ นั้นเป็นไปค่อนข้างยาก 
เพราะอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หลายๆแบบ ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้อาจมาจาก
แต่ละบุคคลเอง สภาพแวดล้อม ระบบ หรือวิธีการเก็บและขั้นตอนการน าไปวิเคราะห์ เป็นต้น 
โดยทั่วไป การเกิดการเปลี่ยนแปลงในค่าการวิเคราะห์เนื่องจากสุขภาพ หรืออิทธิพลภายใน 
(endogenous factors) ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลต่างๆกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน หรือ
อิทธิพลจากภายนอก (outside or environment factors) เช่น ความกดดันจากภาวะต่างๆ 
 ปัจจัยต่างๆที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าสารเคมีในร่างกายอาจสรุปได้ดังนี้ เช่น การ
ออกก าลังกาย การอดอาหารเป็นระยะเวลานาน อาหาร เครื่องดื่มประเภทต่างๆ แอลกอฮอล์ บุหรี่  
ยา และสารเคมี ท่าทางและอิริยบทของร่างกาย การใช้สายยางรัดแขน อายุและเพศ เป็นต้น 
 2) การเก็บและรักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจ 
 ขั้นตอนตังแต่เริ่มจากการเลือกสุ่ม หรือตัวแทนในการเป็นตัวอย่างแล้วขั้นต่อมา คือ การเก็บ
และการรักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจท่ีน ามาอาจเป็น ซีรั่ม พลาสมา เลือด หรือปัสสาวะ แล้วแต่ความ
เหมาะสม ซึ่งขั้นตอนนี้ก็มีความส าคัญมาก เพราะการผิดพลาดอาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
การเขียนแยกเพศหรืออายุ ต าแหน่งที่เจาะเลือด การปนเปื้อนของสิ่งส่งตรวจ การซึมออกหรือผ่าน
ของสารจากเซลล์และพลาสมา การใช้สารกันเลือดแข็งและสารรักษาสภาพ การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ
ก่อนวิเคราะห์ 
 3) การค านวณค่าอ้างอิงปกติ 
 ซึ่งเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการที่จะเป็นผู้ท า วิเคราะห์ และแจ้งให้ผู้น าไปใช้ได้
ทราบเพื่อน าไปช่วยในการตัดสิน หรือวินิจฉัยผู้ป่วยแยกออกจากผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ดี หรือไม่พบ
โรค เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากได้ข้อมูลแล้วต้องมีการค านวณทางสถิติเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ต่อไป จ านวนข้อมูลจะต้องไม่น้อยกว่า 120 ตัวอย่าง 
 การค านวณหาค่าระดับอ้างอิงจะต้องทดสอบกลุ่มข้อมูลก่อน ถ้ากลุ่มข้อมูลมีการกระจายเป็น
แบบโค้งปกติ (normal distribution curve) ก็สามรถจะใช้วิธีการคิดแบบ Barnett ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 
mean 2 ± S.D. แต่ถ้าการกระจายไม่เป็นแบบปกติสามารถท าได้ 2 แบบ การใช้กระดาษ normal 
probability paper และจะแสดงออกมาที่ 2.5% และ 97.5% และอีกวิธีของ Herrera ซึ่งแสดงค่า
ออกมาในรูปของเปอร์เซ็นไตล์ (percentlie) ที ่10 และ 90 ก็ได้ 
 
2.9 การแปลผลทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกกับการวินิจฉัยกลุ่มอาการของโรค 
 โดยหลักการทั่วไปภายหลังจากการตรวจซักประวัติจากผู้ป่วยแล้วแพทย์ก็จะด าเนินการ
รักษาตามอาการที่พบ จากการได้ซักประวัติและการตรวจร่างกายทั่วไป แต่ในบางครั้งแพทย์อาจไม่
สามารถด าเนินการรักษาได้จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลด้านอื่น เช่น ด้านการตรวจเอกซเรย์ร่างกาย หรือ
การตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกับอาการที่ตรวจพบหรือภาวะโรคที่สงสัยอยู่ ด้วยเหตุ
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ดังกล่าวจึงมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น แต่การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของแพทย์จะท า
เป็น 2 ระบบ คือ 
 2.9.1 ระบบที่ 1 วิธีการส่งการวิเคราะห์ตามลักษณะของห้องปฏิบัติการ ระบบนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

1) การตรวจวิเคราะห์แบบประจ า (routine) หรือตรวจสุขภาพ (check up) 
 การตรวจแบบนี้ประกอบด้วยการตรวจทุกระบบ ทุกสาขาของงาน ซึ่งประกอบด้วย 
 complete blood count (CBC) 
 urinalysis (UA) 
 sedimentation rate (ESR) 
 2 hours postpandrial blood sugar หรือ fasting blood sugar 
 urea nitrogen 
 VDRL 
 electrocardiogram (EKG) โดยเฉพาะผุ้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี 
 chest X-ray 
 2) การวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ (indicated test) 
 เป็นการเลือกกลุ่มเฉพาะของการวิเคราะห์ ซึ่งจะน าไปช่วยในการสนับสนุนอาการที่ตรวจพบ 
และสงสัยอยู่ ปัจจุบันแพทย์นิยมท าเป็น 2 แบบ คือ แบบเป็นชุดการวิเคราะห์ (profiles of test or 
batteries of test) ซึ่งเป็นการแปลผลกับความผิดปกติของอวัยวะนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งสะดวกเพราะ
เป็นการประหยัดเวลาและลดปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ป่วย เพราะการส่งเป็นชุดสามารถท านาย 
หรือสนับสนุนความผิดปกติดังกล่าวได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ในขณะเดียวกันแพทย์อาจสงสัย และส่ง
เพียงหนึ่งหรือสองการทดสอบเพื่อประหยัด โดยเฉพาะรอผลก่อนแล้วท า หากยังสงสัยอยู่ก็จะส่งท า
ต่อในชุดของความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ ซึ่งวิธีแบบที่สองนี้ท าให้เสียเวลามากขึ้นและตัวผู้ป่วยเอง
อาจไม่ได้รับผลดี เพราะบางทีการวิเคราะห์ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการกลับมาที่แพทย์อาจไม่ตรงกับ
สาเหตุที่ผู้ป่วยก าลังเป็นอยู่ 
 2.9.2 วิธีการส่งแบบตามอาการของโรค ซึ่งหลักการนี้อาจได้จากประวัติผู้ป่วย หรือโดย
ซักถามและลักษณะทางคลินิก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1) การตรวจเพื่อคัดโรค (screening test) 
 การตรวจแบบนี้จะท าเพื่อหาสาเหตุ หรือรู้แนวทางของระบาดวิทยาด้านสุขภาพชุมชน เช่น 
แพทย์ต้องการทราบหรือแยกว่ามีผู้ป่วยเบาหวานอยู่กี่คนในกลุ่มของคนอายุระหว่าง 30-40 ปี ของ
ประชาชนที่มารับบริการการตรวจสุขภาพ เป็นต้น หรืออาจตรวจเพื่อหาสาเหตุเฉพาะก็ได้ ดังเช่น 
ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลจะใช้ยาผิด หรือกินยามากเกินขนาด ก็จ าเป็นต้องส่งตรวจ
วิเคราะห์หาสาเหตุโดยส่งหาสารท่ีอาจมีความสัมพันธ์กับอาการทางคลินิกที่พบอยู่ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การตรวจแบบนี้มักท ากันเป็นงานประจ าโดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆ เพื่อดู
ความพร้อมของสภาวะทั่วไปของร่างกายคล้ายกับการตรวจสุขภาพประจ าปี หรือในกรณีที่ผู้ป่วยมา
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นอนพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล  ก็จะส่งตรวจเพื่อใช้เป็นผลเปรียบเทียบ หรือเป็นค่าอ้างอิงของตัว
ผู้ป่วยเอง เมื่อเริ่มมีการรักษา เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจแบบคัดโรคอาจไม่จ าเป็นต้องตรวจหลาย
การวิเคราะห์แบบตรวจสุขภาพก็ได้ แต่อาจจะตรวจดูเฉพาะโรคที่สงสัยหรือจ าเป็นเท่านั้น เช่น ก่อน
จะท าการผ่าตัด จ าเป็นต้องตรวจหาสาเหตุว่าผู้ป่วยเป็นเบาหวานหรือไม่ ตรวจดูความเข้มข้นของ
เลือดและหมู่เลือด ตลอดจนความเป็นกรดด่างของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่ เป็นต้น 
 2) การตรวจกลุ่ม หรือชุดเฉพาะเพื่อวินิจฉัยโรค 

(batteries or profiles of test for clinical diagnosis) 
การตรวจแบบนี้จะส่งตรวจตามอาการของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ขณะนั้น หรือมีประวัติเป็น

โรคอยู่จึงมาตรวจเพื่อติดตามการรักษาโรค (treatment) ให้ติดต่อกันเพื่อดูอาการของโรค หรือ
เนื่องจากเกิดมีอาการอย่างเฉียบพลันทันที (acute) หรือรายที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการกะทันหัน 
หรือมาโรงพยาบาลแบบฉุกเฉิน อาจเนื่องจากโรคก าเริบโดยตรง หรือเกิดอุบัติเหตุ (accident) 
บางอย่าง ดังนั้นแพทย์อาจจะต้องส่งวิเคราะห์หาสารบางอย่างเพื่อน าไปช่วยวินิจฉัยโรคให้สัมพันธ์
กับอาการที่พบ หรือเพื่อทราบแนวทางในการจัดการเตรียมการรักษาให้ถูกต้อง เป็นต้น 

การตรวจแบบนี้จะดีเพราะสามารถทราบความผิดปกติเฉพาะอวัยวะได้ทันที ซึ่งการ
วิเคราะห์แบบน้ีจะท าเป็นกลุ่มของการการทดสอบซ่ึงอาจมี 2 หรือ 3 หรือมากกว่าก็ได้ ส่วนใหญ่การ
ส่งตรวจแบบนี้จะสะดวก เพราะใช้เครื่องมือที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ได้ผลทั้งหมดมา
ในระยะเวลารวดเร็ว และประหยัด นอกจากนี้ในกรณีการติดตามผลการรักษาเฉพาะอวัยวะนั้นๆ 
สามารถวินิจฉัยได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสัมพันธ์กับการรักษามากน้อยเพียงใด 

2.9.3 การแปลผลกลุ่มอาการของโรคไต (profile in renal disease) 
แบบที่ 1 
ในภาวะของผู้ป่วยโลหิตเป็นพิษเนื่องจากมีไนโตรเจนหรือยู เรียในโลหิต (prerenal 

azotemia) พบผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
blood urea nitrogen, uric acid, inorganic phosphate, glucose, LDH, AST และ ALP มี

ค่าเพิ่มขึ้น 
total protein, albumin และ calcium ลดลง 
ในภาวะ prerenal azotemia พบ AST มีค่าสูงอย่างมีนัยส าคัญ เพราะระหว่างร่างกายมี

ภาวะดังกล่าว ร่างกายหรืออวัยวะหลายแห่งที่ก าลังมีอาการช็อก และตามด้วยระบบของการหายใจ
ล้มเหลว (congestive heart failure) หรือภาวะหัวใจวาย ดังนั้นเอนไซม์นี้จะสูงขึ้นชัดเจน 

แบบที่ 2 
ในภาวะของผู้ป่วยที่มีไตวาย ถ้าผู้ป่วยท า dialysis อยู่ creatinine จะสูงเพื่อรักษาระดับ

อัตราส่วนกับ BUN ให้มีค่า 1:10 ลักษณะการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แบบที่ 1 แต่ AST จะลด
ต่ าลงซึ่งการลดลงเกี่ยวการขาด pyridoxine หรืออาจเป็นสาเหตุเนื่องจากผู้ป่วยท า hemodialysis 
อยู่ (ซึ่งภาวะดังกล่าวค่า AST เกือบจะเป็นศูนย์) 
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แบบที่ 3 
ในภาวะของ nephritic syndrome (NS) ลักษณะนี้จะพบค่าของ BUN และ cholesterol สูง

กว่าปกติ ส่วนค่า total protein และ albumin ลดต่ าลง แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์หรือแปลผล 
จ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากลักษณะของสิ่งส่งตรวจ เพราะกลุ่มผู้ป่วยนี้จะพบการตรวจใน
ปัสสาวะเป็นแบบ proteinuria 

แบบที่ 4  
ในภาวะของ renal tubular acidosis (RTA) การตรวจทางห้องปฏิบัติการจะพบว่า BUN, 

ALP และ LDH มีค่าสูงขึ้น โดยผู้ป่วยจะมีภาวะของ osteomalacia อย่างรุนแรง ท าให้ค่าของ ALP 
สูงขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน total protein และ albumin ลดลงพร้อมกับค่าของ inorganic 
phosphate ด้วย เพราะเนื่องจากมีการสูญเสีย phosphate ออกมาจากปัสสาวะมากผิดปกติ และ
ขณะเดียวกันพบว่าในการตรวจปัสสาวะจะพบ proteinuria มากผิดปกติ 

แบบที่ 5 
ในภาวะผู้ป่วยที่เป็นโรคไขข้อ (Gout) และไม่ได้ท าการรักษา ในขั้นสุดท้ายจะพบลักษณะ

การวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการคล้ายกับภาวะของ renal failure ซึ่งแน่นอนว่าการตรวจ uric acid 
ในเลือด จะพบว่ามีค่าสูงขึ้น และค่าของ cholesterol และค่า glucose ส่วนใหญ่จะพบว่าสูงกว่าปกติ 
 
2.10 สถานการณ์การใช้ลิเทียมเฮปารินพลาสมา และเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas c111 
ในงานเคมีคลินิก 

การตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีทางคลินิก หรือเคมีคลินิก (Clinical biochemical tests or 
clinical chemistry) สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรค (clinical diagnosis) ท านายความรุนแรงของโรค 
(clinical prognosis) และ ติดตามผลการรักษา (monitoring) ส าหรับผู้ป่วยที่มาตรวจร่างกาย หรือ
เข้ารับการรักษา รวมถึงการตรวจสุขภาพประจ าปี (annually health checkup) ส าหรับผู้ที่มีสุขภาพ
ดี การตรวจดังกล่าวนั้น เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาของแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่ง
ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกนั้น ส่วนใหญ่มักแสดงค่าเป็นเชิงปริมาณ (quantitative data) 
ดังนั้นช่วงค่าอ้างอิง (reference range) หรือค่าปกติ (normal value) จึงมีบทบาทส าคัญมากที่แพทย์
ใช้แปลผล (interpretation) ในการแยกผู้ป่วยออกจากผู้ที่มีสุขภาพปกติ อาจกล่าวได้ว่าผลการตรวจ
วิเคราะห์ใดๆก็ตามที่แตกต่างจากช่วงค่าอ้างอิง ถือว่าผู้ที่เข้ารับการตรวจนั้น ผิดปกติ หรือเป็นโรค
นั่นเอง อย่างไรก็ตามการคิดค่าอ้างอิงนั้น ไม่ได้จากการค านวณเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุผลนี้ 
องค์กรเคมีคลินิกระหว่างประเทศ (International Federation of Clinical Chemistry, IFCC) จึงได้
ก าหนดค าจ ากัดความขึ้นมา คือ ค่าอ้างอิง (reference values) ซึ่งถูกน ามามาใช้เป็นสากล 
(IFCC/CLSI-C28, 2009) ค่าอ้างอิงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางสุขภาพ แต่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยปัจจัยทางสรีระวิทยา (physiological conditions) เช่น การตั้งครรภ์ หรือ บ่งบอก
ถึงกลุ่มคนทีจ่ าเพาะ เช่น นักกีฬา ค่าอ้างอิงของสารชีวเคมีในร่างกายจึงขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ 1) 
ความแตกต่างทางชีวภาพของคนปกติที่น ามาก าหนดค่าอ้างอิง 2) การเก็บและเตรียมตัวอย่างก่อน
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น ามาวิเคราะห์ต้องเป็นมาตรฐาน (preanalytical control) 3) วิธีการวิเคราะห์สารชีวเคมีแต่ละชนิด
ต้องเป็นวิธีมาตรฐาน และสามารถใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันได้ 4) การคิดค่าอ้างอิงต้องใช้วิธี
ทางสถิติที่เหมาะสม 

ซีรั่ม (serum) เป็นชนิดของตัวอย่างเลือดที่นิยมน ามาตรวจ หรือวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกใน
งานประจ าวัน เตรียมได้จากการตั้งตัวอย่างเลือดทิ้งไว้  โดยไม่ต้องเติมสารกันเลือดแข็ง 
(anticoagulants) ยกเว้นการตรวจปริมาณน้ าตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร (fasting blood sugar 
test) ที่จ าเป็นต้องใช้โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) เป็นสารกันเลือดแข็ง ซึ่งเติมลงไปในตัวอย่างเลือด 
เพื่อหยุดกระบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis) ของเซลล์เม็ดเลือด หลังจากนั้นจึงท าการปั่นแยก
(centrifuge) พลาสมา(plasma)ส าหรับตรวจน้ าตาลกลูโคสต่อไป ส่วนการเตรียมซีรั่มนั้น ต้องตั้ง
เลือดทิ้งไว้ 30-45 นาที เพื่อให้เลือดแข็งตัว (blood clotting) อย่างสมบูรณ์เสียก่อน แล้วจึงน ามาปั่น
แยกซีรั่ม (Young & Bermes, 1994)  ซึ่งหากการแข็งตัวของเลือดไม่สมบูรณ์ อาจท าให้เซลล์เม็ด
เลือดแดงแตก (hemolysis) ที่ท าให้ผลการตรวจผิดพลาด หรือ เกิดลิ่มเลือดขนาดเล็ก (partial 
clotting) ที่ท าให้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเสียหายจากการอุดตันของลิ่มเลือด จึงอาจกล่าวได้ว่า
ซีรั่มที่นิยมใช้ในงานประจ าวันนั้น ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด (ideal specimen) ส าหรับการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่ต้องการผลเร่งด่วน หรือ การตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดในกรณีที่เก็บ
ตัวอย่างเลือดได้จ ากัด (microanalysis sample) เช่น ในเด็กเล็ก การวิเคราะห์โดยใช้ซีรั่มอาจท าให้มี
การเพิ่มระยะเวลาการรักษา  (Therapeutic turnaround time, TAT) และอาจส่งผลกระทบต่อต่อการ
กลับไปท างานของผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล ต้องมีการประกันคุณภาพให้
ได้มาตรฐาน (Quality Assurance, QA) เช่น Hospital Accreditation (HA), ISO 15189 และ 
Laboratory Accreditation (LA) เป็นต้น ซึ่งการเตรียมตัวอย่างพลาสมาโดยใช้สารกันเลือดแข็ง แทน
ซีรั่ม เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่รวดเร็วนั้น เป็นการเพิ่มมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพได้ 
แนวโน้มการใช้พลาสมาในงานเคมีคลินิกจึงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้พลาสมาแทน
ซีรั่ม ในกรณีต้องการผลเร่งด่วนมากๆ เช่น ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ , การผ่าตัด, ผู้ป่วยวิกฤติในหอ
อภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU), คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ (mobile health 
checking) 

ชนิดของสารกันเลือดแข็งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเลือดและเตรียมพลาสมานั้นขึ้นกับตรวจ
สารชีวเคมีในเลือดว่าเป็นการตรวจหาสารชีวเคมีใด ซึ่งเฮปาริน (heparin) เป็นสารกันเลือดแข็งที่
นิยมใช้มากที่สุดในงานเคมีคลินิก ซึ่งสามารถช่วยให้ปั่นเลือดแยกพลาสมาได้ทันที ช่วยลดเวลาใน
การเตรียมตัวอย่าง ลดการเกิดลิ่มเลือดขนาดเล็ก ตลอดจนลดการเกิดการแตกของเซลล์เม็ดเลือด
แดง ด้วยเหตุนี้ การใช้เฮปาริน โดยเฉพาะรูปแบบลิเทียมเฮปาริน (lithium heparin) ในการเตรียม
ตัวอย่างจึงเข้ามามีบทบาทมากในการเตรียมพลาสมาโดยเฉพาะการตรวจแบบ point of care tests 
(POCT) ที่ต้องเจาะเลือดผู้ป่วยท่ีนอนพักรักษาตัวอยู่ เก็บตัวอย่างเลือด และป่ันแยกพลาสมาทันที 

ประโยชน์ของเฮปารินที่ส าคัญอีกประการ คือ เฮปารินรบกวนการตรวจสารชีวเคมีในเลือด
น้อยมาก เนื่องจากเฮปารินนั้นก็เป็นสารเคมีที่พบได้ในร่างกายมนุษย์ เฮปารินมีหลายชนิดตาม
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รูปแบบทางเคมี ได้แก่ โซเดียมเฮปาริน (Sodium heparin), โพแทสเซียมเฮปาริน (potassium 
heparin), ลิเทียมเฮปาริน (lithium heparin) และแอมโมเนียมเฮปาริน (ammonium heparin) 
โซเดียมเฮปาริน และลิเทียมเฮปาริน นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสามารถเตรียมใช้ได้เองใน
ห้องปฏิบัติการ (in house preparing) และ จ าหน่ายทางการค้า (commercial products) สัดส่วน
ของการใช้เฮปารินทีเหมาะสม คือ เฮปาริน 0.1-0.2 mg ต่อเลือด 1 มิลลิลิตร (Lolekha et al., 2001) 
การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าสามารถใช้รักษาระดับกลูโคสในตัวอย่างเลือดได้ และสามารถใช้ในการ
ตรวจสารชีวเคมีอื่นๆได้ (Landt, 2000) การตรวจสารชีวเคมีจากลิเทียมเฮปารินพลาสมาจึงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในห้องปฏิบัติการหลายแห่งในประเทศไทย 

ในปัจจุบันตัวอย่างลิเทียมพลาสมาเฮปารินนิยมใช้ในกรณีเร่งด่วน เช่นเดียวกับการตรวจ
กลูโคสในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน ตลอดจนการตรวจสารชีวเคมีอื่นๆ Shi และคณะ (2009) พบว่า
การใช้ลิเทียมเฮปารินร่วมกับโซเดียมฟลูออไรด์ และแยกพลาสมาออกจากเซลล์เม็ดเลือดทันที 
ให้ผลการวิเคราะห์กลูโคสดีกว่าการใช้โซเดียมฟลูออไรด์ในการเตรียมพลาสมาเพียงอย่างเดียว 

ถึงแม้ว่าการใช้สารกันเลือดแข็งมีประโยชน์หลายประการ แต่ผลการวิเคราะห์สารชีวเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ ระหว่างซีรั่ม และพลาสมานั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด จึงมีข้อถกเถียงกันระหว่างนัก
เทคนิคการแพทย์ในประเด็นน้ี (Burtis et al., 1986) และมีรายงานว่าค่าโปรตีนอัลบูมิน (albumin) ที่
วิเคราะห์จากลิเทียมเฮปารินพลาสมานั้น ต่ ากว่าค่าโปรตีนอัลบูมินที่เตรียมจากซีรั่ม (Meng & 
Krahn, 2008) ความแตกต่างระหว่างอัลบูมินในซีรั่ม และพลาสมายังพบได้จากการใช้สารกันเลือด
แข็งชนิดอื่นเช่นเดียวกัน (Chan et al., 1989)  

Donnelly และคณะ (1995) ได้การรายงานการใช้หลอดทดลองเคลือบด้วยเฮปาริน (Lithium 
heparin coated tubes) ในงานประจ าวันโดยวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ Ektachem 500 R และใน
เมื่อไม่นานมานี้ก็มีการน าลิเทียมเฮปารินมาใช้ในการตรวจสารชีวเคมีในเลือด เนื่องจากสามารถปั่น
แยกพลาสมาได้ทันที (Smith et al., 1987) โดยมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างซีรั่ม และ
พลาสมา ในการวิเคราะห์สารชีวเคมี 22 ชนิด โดยเก็บตัวอย่างจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีในกลุ่ม
ตัวอย่างเดียวกัน (paired specimens) พบว่า ค่าสารชีวเคมี 3 ชนิดที่วิเคราะห์จากซีรั่ม และ
พลาสมามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ เอนไซม์ amylase, เอนไซม์ aspartate 
aminotransferase (AST) และ โพแทสเซียม ซึ่งชี้ให้เห็นว่าค่าอ้างอิงของซีรั่ม และพลาสมาไม่
สามารถใช้แปลผลทางห้องปฏิบัติการแทนกันได้ (Doumas et al., 1989) ดังนั้น การก าหนดค่า
อ้างอิง (reference values) ของสารชีวเคมีแต่ละชนิด ที่วิเคราะห์จากตัวอย่างลิเทียมเฮปาริน จึงมี
ความส าคัญในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการโดยแพทย์ เนื่องจากค่าอ้างอิงของสารชีวเคมี
โดยทั่วไป มักนิยมใช้ค่ามาตรฐานจากตัวอย่างซีรั่มมากกว่าพลาสมา ซึ่งอาจท าให้การแปลผลทาง
คลินิกผิดพลาดได้ นอกจากนี้การศึกษาความแตกต่างของสารชีวเคมีจากตัวอย่างซีรั่ม และพลาสมา
นั้นยังเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจอีกด้วย 

เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas c111 เป็นเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติขนาดเล็ก (bench-top 
analyzer) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Roche Diagnostics (The Cobas c111, 2008) ที่มีศักยภาพสูง 
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และสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จ ากัด ได้แก่ ห้องปฏิบัติการในคลินิก (physician‘s office laboratories) 
และ ห้องปฏิบัติการท่ีให้ผลเร่งด่วน (hospital stat laboratories)  

Bowling และ Katayev (2010) ได้ประเมินการวิเคราะห์ค่าสารชีวเคมี 25 ชนิด จากตัวอย่าง
ซีรั่ม ระหว่างเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas c111 2 เครื่อง โดยใช้วิธีมาตรฐานมาเปรียบเทียบ
ความถูกต้อง (accuracy) ผลการศึกษาพบว่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas c111 มีความแม่นย า 
(precision) ความเที่ยงตรง (linearity) เป็นวิธีเชื่อถือได้ (method comparison) มีความสามารถ
ระหว่างเครื่องที่ทัดเทียมกัน (inter-instrument comparability) และ ประหยัดเวลาการวิเคราะห์ 
นอกจากนี้ ค่าศักยภาพของเครื่องอยู่ระดับซิกมาเมตริกเกรด (sigma metric grade) ซึ่งเป็น
มาตรฐานระดับโลก  

เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas c 111 ท างานแบบ continuous random access ซึ่งเหมาะ
ส าหรับการวิเคราะห์สารชีวเคมีในหลอดทดลอง (in vitro) ได้หลายๆชนิด ซึ่งสามารถวิเคราะห์สาร
ชีวเคมีโดยใช้ตัวอย่างที่แตกต่างกันได้ เช่น ซีรั่ม พลาสมา ปัสสาวะ (urine) และ เลือดครบส่วน 
(whole blood ส าหรับวิเคราะห์ HbA1c) เหมาะส าหรับจ านวนตัวอย่างน้อย (small throughput) 
สามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 30 อย่างต่อวัน ซึ่งเหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ โรงพยาบาล
ชุมชน ห้องปฏิบัติการท่ีให้ผลเร็ว (stat labs) และ ในกรณีฉุกเฉิน (emergency cases) โดยใช้เครื่อง
แปลงสัญญาณ 2 ชนิด คือ photometric analysis และ ion selective electrode (ISE) (Roche 
diagnostics, 2006) อย่างไรก็ตาม เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติดังกล่าวยังขาดข้อมูลของ ลิเทียมเฮปา
รินพลาสมา เม่ือน ามาวิเคราะห์แทนซีรั่ม ได้แก่ ค่าความแม่นย า (precision) ค่าอ้างอิงเม่ือน ามา
วิเคราะห์แทนซีร่ัม เป็นต้น  

ด้วยประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ลิเทียมเฮปารินพลาสมา และเครื่องวิเคราะห์
อัตโนมัติ Cobas c 111 เป็นชนิดของตัวอย่าง และเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติที่มีความเหมาะสม 
ส าหรับหน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (mobile labs) หรือห้องปฏิบัติการที่
ต้องการรายงานผลการวิเคราะห์อย่างเร่งด่วน ซึ่งยังขาดข้อมูลที่เพียงพอส าหรับ ลิเทียมเฮปาริน
พลาสมาที่วิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas c111 ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ใน
การก าหนดค่าอ้างอิงของสารชีวเคมีที่ทดสอบการท างานของไต คือ blood urea nitrogen (BUN) 
และ creatinine ของลิเทียมเฮปารินพลาสมา และเปรียบเทียบค่าอ้างอิงดังกล่าวกับค่าอ้างอิงของ
บริษัทผู้ผลิต ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะในการใช้ค่าปกติของตัวอย่าง
ลิเทียมเฮปารินพลาสมา ในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยโรคของบุคลากรทาง
การแพทย์ได้ 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย (Methodology) 

 
ค่าอ้างอิง (reference value) เป็นสิ่งส าคัญที่แพทย์ใช้ในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

คลินิก ปัจจุบันมีการใช้ลิเทียมเฮปารินพลาสมาแทนซีรั่มมากขึ้น ส าหรับการตรวจวิเคราะห์กลูโคสใน
เลือด ในงานประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเร่งด่วน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดค่า
อ้างอิงของ creatinine และ blood urea nitrogen (BUN) ที่ใช้ในการทดสอบการท างานของไต โดย
ใช้ลิเทียมเฮปารินพลาสมา นอกจากนี้คณะผู้วิจัยน าค่าอ้างอิงดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่
วิเคราะห์โดยบริษัทผู้ผลิตว่าแตกต่างกันอย่างไร และมีข้อเสนอแนะให้ใช้ค่าอ้างอิงของลิเทียมเฮปา
รินพลาสมามาใช้เองในแต่ละห้องปฏิบัติการหรือไม่ การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 

 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง (Subjects) 
อาสาสมัครได้มาจากผู้ที่มีสุขภาพดีจ านวน 120 คน (ประกอบด้วยชายและหญิงจ านวน 60 

คน) โดยทราบจากข้อมูลส่วนตัวด้านสุขภาพ ประวัติการเจ็บป่วย และการตรวจร่างกาย อาสาสมัคร
ได้เซ็นเพื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

- เกณฑ์ที่อาสาสมัครต้องมี (inclusion criteria) 
เป็นอาสาสมัครท่ีมีสุขภาพดี อายุระหว่าง 20-50 ปี 
มีสัญญาณชีพปกติ (normal vital signs) ความดันโลหิตปกติ ผลการตรวจร่างกายปกติ 

(normal physical examination) (Horowitz, 2008)  
- เกณฑ์ที่ต้องคัดออกจากงานวิจัย (exclusion criteria) 
มีการใช้ยา (drug use) 
พักฟื้นหลังการผ่าตัด (recent surgery) 
ตั้งครรภ์ (pregnancy) 
สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา 
มีการออกก าลังกายก่อนมาเจาะเลือด 
โรคอ้วน (obesity) 
ติดเชื้อชนิดต่างๆ ทางเลือด (blood borne infection) เช่น ไวรัสตับอักเสบบี หรือซี เอดส์ 

ซิฟิลิส เป็นต้น 
ทั้งนี้ขั้นตอนการยินยอมของอาสาสมัครในการท าการวิจัยครั้งนี้ ผ่านการรับรองโดย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Research Ethnic Committees) แล้ว 
 

www.ssru.ac.th



51 
 

3.2 การเตรียมตัวอย่าง (Specimen collection and handling) 
หลังจากให้อาสาสมัครแต่ละคนอดอาหารเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมง เจาะเลือดจากหลอดเลือด

ด าจ านวน 8 ml น าเลือด 4 ml ใส่หลอดเก็บเลือดส าหรับซีรั่ม ส่วนอีก 4 ml ใส่หลอดเก็บเลือด
ส าหรับลิเทียมเฮปารินพลาสมา (lithium heparin 12-30 IU/ml of blood) จากบริษัท Greiner Bio-
One (Greiner Bio-One, 2002) 

 
3.3 เครื่องมือและน้ ายาส าหรับวิเคราะห์ (Instrument and reagents)  
วิเคราะห์สารชีวเคมีโดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas c111 (Roche Diagnostic GmbH, 

Germany) และชุดน้ ายาวิเคราะห์ (in vitro test kits) จาก Roche Diagnostics (Thailand) Ltd. 
ส าหรับตรวจวิเคราะห์ creatinine (CRE) และ blood urea nitrogen (BUN) โดยใช้สารปรับความ
พร้อมของเครื่องวิเคราะห์ (calibrator) คือ calibrator for automated system หรือ calibrator f.a.s. 
และควบคุมคุณภาพโดยใช้ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ คือ precinorm universal plus control (PNU) 
และ precipath universal plus control (PPU) ข้อมูลของหลักการการวิเคราะห์ creatinine และ 
blood urea nitrogen ตลอดจน calibrator และ controls ของสารชีวเคมีดังกล่าวได้แสดงไว้ที่
ภาคผนวก 

 
3.4 วิธีการทดลอง (Methods) 
ปั่นแยกพลาสมาทันที (3,000 rpm/5 min) พลาสมา ส่วนซีรั่มตั้งทิ้งไว้จนเลือดแข็งตัว

สมบูรณ์ แล้วจึงแยกซีรั่มออกมา พลาสมาและซีรั่มที่แยกได้น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์สาร
ชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ Cobas c111 (Roche Diagnostic, Switzerland) โดยวิเคราะห์ควบคู่ไปกับ
ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (control materials) ในระดับต่ า และสูง ขั้นตอนวิเคราะห์ท าตามวิธีการ
ของบริษัทผู้ผลิต 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS computer program version 11.0 (SPSS, 

Chicago, IL) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations, SD) และ เปอร์เซ็น
ความแตกต่าง (%CV) แสดงค่าสถิติเป็นเชิงพรรณนา ส่วนการเปรียบเทียบค่าปกติของ blood urea 
nitrogen (BUN) และ creatinine ระหว่างลิเทียมเฮปารินพลาสมาและบริษัทผู้ผลิตโดยใช้สถิติ the 
paired t-test ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มตัวอย่างใช้  < 0.05 (two-tailed) 
หรือ p < 0.05 
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บทที่ 4 

ผลการทดลอง (Results) 

4.1 การประเมินคุณภาพของเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas c111 
     (Evaluation of the Cobas c111 automated analyzer) 

เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติได้ประเมินความแม่นย า (precision) และความถูกต้อง (accuracy) 
ตามข้อก าหนดของบริษัทผู้ผลิต ข้อมูลการการควบคุมคุณภาพของเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas 
c111 ได้แสดงไว้ ณ ภาคผนวกที่ 2 นอกจากนี้ยังแสดงถึง หลักการวิเคราะห์ (principle of 
methods) ช่วงที่สามารถวิเคราะห์ได้ (assay range) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
(mean ± S.D.) controls และ ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน (coefficient variances, %CV) ของ
การวิเคราะห์ creatinine และ BUN ของ ของ controls ซึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นยังมีค่าต่ ากว่า
ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน ซึ่งแสดงถึงความแม่นย าของการทดลอง นอกจากนี้ค่ าเฉลี่ยของ 
creatinine และ BUN ของ controls ที่วัดได้นั้นยังอยู่ในช่วงที่ก าหนดไว้โดยบริษัทผู้ผลิต ซึ่งแสดงถึง
ความถูกต้องของการวิเคราะห์เช่นกัน 

 
4.2 ข้อมูลของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี (Demographic data of healthy volunteers) 
 ข้อมูลของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีแสดงไว้ดังตารางที่  19 ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ อายุ ดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI) ความยาว
ของรอบเอว (waist circumference, WC) ค่าความดันโลหิตออกจากหัวใจ (systolic blood 
pressure, SBP) และ ค่าความดันโลหิตเข้าหัวใจ (diastolic blood pressure, DBP) ซึ่งแสดงไว้โดย
แยกตามเพศ 
 
ตารางที่ 19 Demographic data ของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี (n = 120) 

Parameters (Units) 
Male (n=60)  Female (n=60) 

Mean (+SD) Ranges  Mean (+SD) Ranges 

 

Age (years) 

BMI (kg/m2) 

WC (cm) 

SBP (mmHg) 

DBP (mmHg) 

 

37 (+8.95) 

23 (+3.18) 

78 (+8.06) 

120 (+11.78) 

78 (+10.20) 

 

20-50 

18-25 

83-88 

90-130 

55-120 

  

36 (+8.19) 

21(+2.81) 

72 (+6.78) 

106 (+12.56) 

   75 (+9.35) 

 

20-50 

18-25 

71-77 

90-130 

55-120 
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4.3 ค่าอ้างอิง (reference values) ของ creatinine และ BUN จากลิเทียมเฮปารินพลาสมา 
ค่าอ้างอิงจากลิเทียมเฮปารินพลาสมาของ creatinine และ BUN แสดงไว้ดังตารางที่ 20 ซึ่ง

สอดคล้องกับ (corresponding) กับค่าอ้างอิงของบริษัทผู้ผลิต (manufacturer reference values) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.0001)  
 
ตารางที่ 20 ค่าอ้างอิงของ creatinine และ BUN จากการวิเคราะห์ตัวอย่างลิเทียมเฮปารินพลาสมา 
เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของบริษัทผู้ผลิต 

Analyte (Units) 

                                           Reference ranges 
 

Our  study 

(n = 120) 

Manufacturer (Cobas c111)  

Serum or Plasma  
 

 

P-value 

 

Kidney function 

 

CRE (mg/dL) 

 

 

BUN (mg/dL) 

 

 

 

M=0.71-1.02 

F=0.48-0.87 

 

6.2-17.0 

 

 

 

M=0.67-1.17 

F=0.51-0.95 

 

6.0-20.0 

  

 

 

<0.0001* 

<0.0001* 

 

<0.0001* 

Note: * = significance at α = 0.05, Abbreviations:, CRE: creatinine, BUN: blood urea nitrogen 
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บทที่ 5 

อภิปรายผล และสรุปผล (Discussion and Conclusion)  

เมื่อเปรียบเทียบค่าอ้างอิงจากการศึกษานี้กับห้องปฏิบัติการอื่น (ตารางที่ 21) หน่วยชีวเคมี
ห้องปฏิบัติการคลินิก โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพฯ ซึ่งวิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ 
Olympus AU640 โดยใช้หลักการวิเคราะห์แตกต่างจาก Cobas c111 พบว่ามีความสอดคล้องกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน (p< 0.0001) ซึ่งแสดงว่าสามารถใช้ค่าอ้างอิงแทนกันได้ 
 
ตารางที่ 21 ค่าอ้างอิงของ creatinine และ BUN จากการวิเคราะห์ตัวอย่างลิเทียมเฮปารินพลาสมา 
เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลต ารวจ (Deein et al., 2009) 

Analyte (Units) 

                                           Reference ranges 
 

Our  study (n = 120) 
Police General Hospital 

(Olympus AU640)  

LH Plasma  

 

 

P-value 

 

Kidney function 

 

CRE (mg/dL) 

 

 

BUN (mg/dL) 

 

 

 

M=0.71-1.02 

F=0.48-0.87 

 

6.2-17.0 

 

 

 

0.48-1.11 

 

 

8.0-20.0 

  

 

 

<0.0001* 

<0.0001* 

 

<0.0001* 

Note: * = significance at α = 0.05. Abbreviations: CRE: creatinine, BUN: blood urea nitrogen 

 
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ ค่าอ้างอิงอาจมีความแปรปรวนได้จากปัจจัยหลายประการ 

เช่น จ านวนของอาสาสมัครที่ มีสุขภาพดี  การเก็บและเตรียมสิ่ งส่งตรวจ เป็นต้น ดังนั้น 
ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งควรก าหนดค่าอ้างอิงขึ้นเอง เพื่อใช้ในการประกอบการวินิจฉัยโรคที่แม่นย า 
รวมถึงเป็นการสร้างมาตรฐานของห้องปฏิบัติการเอง 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าอ้างอิง (Horowitz, 2008) ได้แก่ เชื้อชาติ 
อายุ เพศ การบริโภคอาหาร การใช้ยา ความเครียด การเก็บตัวอย่าง เช่น ช่วงเวลาการเก็บตัวอย่าง 
การเวลาในการใช้สายรัดแขน (tourniquet time) ชนิดของหลอดเก็บตัวอย่าง และสารกันเลือดแข็ง 
การเตรียมตัวอย่าง (sample handling) เช่น การแข็งตัวของเลือด (clotting) การปั่นแยกซีรั่ม หรือ
พลาสมา และการเก็บรักษาตัวอย่าง เป็นต้น Solberg (2007) ได้กล่าวว่า การประเมินวิธีการทดลอง 
(method validation) ก็เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าอ้างอิงเช่นกัน 

www.ssru.ac.th



55 
 

ในการก าหนค่าอ้างอิงในของสารชีวเคมีทางคลินิกนั้น นอกจากใช้เป็นข้อมูลที่ช่วยในการ
วินิจฉัยแยกผู้ที่เป็นโรคออกจากคนปกติ (differential diagnosis) แล้ว ยังแสดงถึงมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการน้ันๆ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยท่ีดีด้วย  

Shapiro และคณะ (1983) ได้ท าการศึกษาถึงความแตกต่างของ electrolytes ในเลือดที่
วิเคราะห์ในตัวอย่างซีรั่ม และพลาสมา พบว่า ระยะเวลาก่อนการวิเคราะห์ อุณหภูมิต่ า (cooling 
condition) และสารกันเลือดแข็งเฮปาริน จากการเปรียบเทียบค่าโซเดียมที่วิเคราะห์จากซีรั่ม และ
พลาสมาโดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Nova Stat analyzer พบว่าค่าโซเดียมที่วิเคราะห์จากซีรั่มนั้น
สูงกว่าพลาสมาเล็กน้อย และเม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติบริษัทอื่น ยังพบอีกว่าค่า 
bicarbonate ที่วิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Nova analyzer มีระดับสูงกว่าวิเคราะห์โดย
เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Beckman analyzer (Lolekha et al., 2001) 

ปัจจุบันได้มีการน า gel separator ประยุกต์ใช้ในหลอดเก็บตัวอย่าง ซึ่งสามารถแยกซีรั่ม 
หรือพลาสมาออกจากเซลล์เม็ดเลือดก่อนการปั่นแยก ซึ่งดีกว่าหลอดเก็บตัวอย่างที่ไม่มี gel 
separator หรือ plain tubes เนื่องจากสารชีวเคมี (รวมทั้ง creatinine และ BUN) เปลี่ยนแปลงได้
น้อยกว่า เพราะ เซลล์เม็ดเลือดถูกแยกจากซีรั่ม หรือพลาสมาโดย gel separator แล้ว สารชีวเคมีที่
ออกมาจากและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโดยเซลล์เม็ดเลือด ไม่สามารถออกมารบกวนการวิเคราะห์ได้ 
(O’Keane et al., 2006) 

การก าหนดค่าอ้างอิงของ creatinine และ BUN ลิเทียมเฮปารินพลาสมาในการศึกษาครั้งนี้
มีการใช้หลอดเก็บตัวอย่างส าเร็จรูปที่มี gel separator เพื่อลดความผิพลาดของค่าอ้างอิงที่เกิดจาก
การรอปั่นแยกเซลล์เม็ดเลือด แต่อย่างไรก็ตามยังข้อจ ากัดบางประการ เช่น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
(n = 120) มีขนาดเล็กกว่ากลุ่มตัวอย่างของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าค่าอ้างอิงที่ได้นี้ 
สามารถน าไปใช้ในทางคลินิก (clinical practice) ได้ในทางปฏิบัติ คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า 
ควรจะน าค่าอ้างอิงดังกล่าวไป ใช้วินิจฉัยโรค เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่ใช้อยู่เดิม หรือค่าอ้างอิง
ของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งเม่ือประเมินความถูกต้องของการใช้ค่าอ้างอิงดังกล่าวแล้ว สามารถปรับขนาด
ของกลุ่มอาสาสมัคร วิธีทางสถิติ หรือ วิธีการวิเคราะห์ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การ
ก าหนดค่าอ้างอิงจากเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหลายชนิดก็เป็นประเด็นที่ควรน ามาศึกษาส าหรับการ
ก าหนดค่าอ้างอิงเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางคลินิกเช่นกัน  เนื่องจากหลักการวิเคราะห์ (principle of 
tests) ที่แตกต่างกันก็มีผลกระทบต่อค่าอ้างอิงได้ อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าอ้างอิงจากกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ และจากหลายหลักการวิเคราะห์นั้น ในทางปฏิบัตินั้นกระท าได้ยาก เนื่องจากใช้
งบประมาณ และเวลามาก รวมถึงจ าเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือกันระหว่างห้องปฏิบัติการ
หลายๆแห่งอีกด้วย 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่าอ้างอิงของ creatinine และ BUN ที่ก าหนดได้
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างลิเทียมเฮปารินนั้น มีความสอดคล้องกับค่าอ้างอิงของบริษัทผู้ผลิต และ 
ห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Olympus AU640 แต่อย่างไรก็ตามความสอดคล้อง
ดังกล่าว อาจจะไม่ไปด้วยกันก็ได้ด้วยปัจจัยหลายประการ ดังนั้น ห้องปฏิบัติการควรมีการ
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ก าหนดค่าอ้างอิงไว้ใช้แปลผลเอง โดยเฉพาะการเปลี่ยนการวิเคราะห์ตัวอย่างซีรั่มเป็นพลาสมา และ
การวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจโดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติที่มีหลักการเปลี่ยนไปจากหลักการเดิมที่น ามา
ก าหนดค่าอ้างอิง  
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ภาคผนวก 1 (ABPENDIX I) 
ยาและเมตาโบไลต์ของยาและสารเคมีที่มีผลต่อค่าการวิเคราะห์สารชีวเคมีในงานเคมีคลินิก 
 
ABPENDIX A ยาและเมตาโบไลต์ของยาและสารเคมีที่มีผลต่อค่าการวิเคราะห์ในเลือดเพิ่มขึ้น 
 
ชนิดของสารชีวโมเลกุล              ผลการรบกวนทางสรีระ                    ผลการรบกวนทางเคมี 

                                     (in vivo)                                     (in vitro) 
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ABPENDIX A (ต่อ) 
ชนิดของสารชีวโมเลกุล              ผลการรบกวนทางสรีระ                    ผลการรบกวนทางเคมี 

                                     (in vivo)                                     (in vitro) 
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ABPENDIX A (ต่อ) 
            ชนิดของสารชีวโมเลกุล    ผลการรบกวนทางสรีระ            ผลการรบกวนทางเคมี 

                                              (in vivo)                            (in vitro) 
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ABPENDIX A (ต่อ) 
         ชนิดของสารชีวโมเลกุล      ผลการรบกวนทางสรีระ                    ผลการรบกวนทางเคมี 

                                       (in vivo)                                   (in vitro) 
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ABPENDIX A (ต่อ) 
         ชนิดของสารชีวโมเลกุล      ผลการรบกวนทางสรีระ         ผลการรบกวนทางเคมี 

                                       (in vivo)                          (in vitro) 
 

 
 
ABPENDIX B ยาและเมตาโบไลต์ของยาและสารเคมีที่มีผลต่อค่าการวิเคราะห์ในปัสสาวะเพิ่มขึ้น 
ชนิดของสารชีวโมเลกุล              ผลการรบกวนทางสรีระ              ผลการรบกวนทางเคมี 

                                    (in vivo)                                (in vitro) 
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ABPENDIX B (ต่อ) 
         ชนิดของสารชีวโมเลกุล       ผลการรบกวนทางสรีระ                 ผลการรบกวนทางเคมี 

                                       (in vivo)                                   (in vitro) 
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ABPENDIX B (ต่อ) 
         ชนิดของสารชีวโมเลกุล          ผลการรบกวนทางสรีระ             ผลการรบกวนทางเคมี 

                                          (in vivo)                              (in vitro) 

 
 
ABPENDIX C ยาและเมตาโบไลต์ของยาและสารเคมีที่มีผลต่อค่าการวิเคราะห์ในเลือดลดลง 
        
  ชนิดของสารชีวโมเลกุล              ผลการรบกวนทางสรีระ         ผลการรบกวนทางเคมี 

                                              (in vivo)                          (in vitro) 
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ABPENDIX C (ต่อ) 
         ชนิดของสารชีวโมเลกุล               ผลการรบกวนทางสรีระ         ผลการรบกวนทางเคมี 

                                               (in vivo)                          (in vitro) 
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ABPENDIX C (ต่อ) 
        ชนิดของสารชีวโมเลกุล          ผลการรบกวนทางสรีระ             ผลการรบกวนทางเคมี 

                                          (in vivo)                              (in vitro) 

 
 
ABPENDIX D ยาและเมตาโบไลต์ของยาและสารเคมีที่มีผลต่อค่าการวิเคราะห์ในปัสสาวะลดลง 
 
         ชนิดของสารชีวโมเลกุล          ผลการรบกวนทางสรีระ                ผลการรบกวนทางเคมี 

                                          (in vivo)                                (in vitro) 
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ABPENDIX D (ต่อ) 
           ชนิดของสารชีวโมเลกุล               ผลการรบกวนทางสรีระ           ผลการรบกวนทางเคมี 

                                               (in vivo)                           (in vitro) 

 
ABPENDIX D (ต่อ) 
           ชนิดของสารชีวโมเลกุล               ผลการรบกวนทางสรีระ           ผลการรบกวนทางเคมี 

                                               (in vivo)                           (in vitro) 
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ภาคผนวก 2 (ABPENDIX II) 
 

ABPENDIX A  
หลักการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในงานประจ าวัน (Principles of routine clinical chemistry tests) 
 
(1) Creatinine (CRE, mg/dL) 

Creatine สร้างจาก creatine และ creatine phosphate โดยการ metabolism ในกล้ามเนื้อ 
สารชนิดนี้ถูกกรองผ่านหน่วยไต (glomerular filtration) ในภาวะที่ไตท างานปกติ (normal renal 
function) การตรวจหา creatinine ในเลือดมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการรักษาโรคไตทั้งชนิด
เฉียบพลัน และเรื้อรัง และติดตามผลการรักษาด้วยการฟอกไต (kidney dialysis) ปริมาณความ
เข้มข้นของ creatinine ในปัสสาวะ ยังใช้เป็นสารชีวเคมีในการบ่งชี้การขับของเสีย มีการวิเคราะห์
สารชีวเคมีนี้หลายวิธี ได้แก่ Jaffé alkaline picrate method ซึ่งมีการดัดแปลงจากหลักการนี้หลาย
วิธี และ enzymatic test โดยการวัดปริมาณ sarcosine ที่เกิดขึ้นจากการย่อย creatinine ด้วย
เอนไซม์ creatininase, creatinase  และ sarcosine oxidase จากนั้น sarcosine ที่เกิดขึ้นจะถูกท า
ปฏิกิริยาโดยเกิดปฏิกิริยา modified Trinder reaction และสร้าง hydrogenperoxide ซึ่งเปลี่ยนสีของ 
indicator เกิดสารเชิงซ้อนที่มีสีเรียกว่า quinone imine chromogen ซึ่งค่าดูดกลืนแสงของสาร
เชิงซ้อนนี้ สัมพันธ์กับปริมาณของ creatinine ที่มีในตัวอย่าง ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่แม่นย า และ
จ าเพาะ 

Test principle: Enzymatic colorimetric     

 Creatinine + H2O           
    creatininase

        creatine 

 creatine + H2O 
    creatinase

        sarcosine + urea 

 sarcosine + O2+ H2O
         SOD

        glycine + HCHO + H2O2 

 H2O2 + 4-aminophenazone + HTIB
a
 

MDH
        quinine imine chromogen + H2O + HI 

a = 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid  

(2) Blood urea nitrogen (BUN, mg/dL) 
Urea เป็นผลผลิตสุดท้ายที่ได้จากการเมตาโบลิซึมโปรตีน (protein nitrogen metabolism) 

ซึ่งสังเคราะห์จาก ammonia โดยจะกระบวนการ urea cycle ของตับ โดย ammonia เกิดจากการดึง
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หมู่ amino (deamination) จากกรดอะมิโนของโปรตีน urea ถูกขับโดยไตมากที่สุด มีส่วนน้อย
เท่านั้นที่ขับออกทางเหงื่อ (sweat) และย่อยสลายโดยแบคทีเรียที่ล าไส้ การวัดปริมาณ urea ใน
เลือด หรือ blood urea nitrogen (BUN) นิยมใช้เพื่อตรวจกรอง (screening test) การท างานของไต 
เม่ือใช้วินิจฉัยร่วมกับ creatinine ในเลือด สามารถคัดกรองโรคจากภาวะ azotemia ทั้ง 3 ชนิด คือ 
prerenal, renal และ post renal azotemia ได้ ปริมาณของ BUN ที่สูงขึ้น อาจบ่งชี้อาการทางคลินิก
ได้หลายกรณี เช่น prerenal causes ได้แก่ inadequate renal perfusion, ช็อก (shock), เสียเลือด
มาก (diminished blood volume) renal causes ได้แก่ chronic nephritis, nephrosclerosis, 
tubular necrosis, glomerular nephritis และ postrenal causes ได้แก่ urinary tract obstruction 
เป็นต้น ปริมาณสูงขึ้นชั่วคราว (transient elevation) อาจเกิดขึ้นได้ จากการวิเคราะห์ BUN 
หลังจากรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงได้ ในกรณีของโรคตับอาจท าให้การแปลผลของ BUN 
ผิดพลาดได้ เนื่องจาก BUN ไม่สามารถสร้างได้ เนื่องจากตับท างานผิดปกติ 

การวิเคราะห์ปริมาณ BUN นั้นใช้วิธี kinetic test โดย urea ถูกเอนไซม์ urease ย่อยจนได้ 
ammonium และ carbonate จากนั้น ammonium ท าปฏิกิริยากับ 2-oxoglutarate โดยมีเอนไซม์ 
glutamate dehydrogenase (GLDH) และโคเอนไซม์ NADH เป็นสารเร่งปฏิกิริยา ซึ่งจากปฏิกิริยานี้
ท าให้โคเอนไซม์ NADH ถูกออกซิไดซ์ (oxidized) เป็น NAD+ ซึ่งเป็นสัดส่วนกับจ านวนโมล (mole) 
ของ urea ที่มีอยู่ในตัวอย่าง ดังนั้นการวัดอัตราการลดลงของ NADH จะสัมพันธ์กับปริมาณของ 
urea ที่มีอยู่ในตัวอย่าง 

           Urea + H2O           
          ALP  

 2 NH4+ + CO3
2-

 

NH4
+
 + 2-oxoglutarate + NADH

          GLDH 
      L-glutamate + NAD

+
 + H2O 
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ABPENDIX B  
CALIBRATOR FOR AUTOMATED SYSTEMS THE COBAS c111 ANALYZER 
 
10759350 190      LOT   180118 Ver. 1    2009-11 
Cobas c111 
Value sheet Ver. 1 

 

Short name/component Methods ACN Calibration Value Unit 

CREJ2 
Creatinine 

Jaffe’ Gen. 2 
compensated 

690  serum 
333 
3.76 

μmol/L 
mg/dL 

UREAL 
Urea 

Urease UV liquid 418 418 
mmol/L 
mg/dL 
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ABPENDIX C-1: Precinorm U (Control material) 
 
10171735 122, 10171743 122, 1065127 922 (Q.C.S)           LOT 178985 Ver.1 2010-02 
Cobas c111 
Value sheet Ver.1 

 

Short name/component Methods ACN Value Range 1s Range BAK Unit Q.C.S 

CRE2 
Creatinine 

Plus ver.2 652 
86.6 

0.979 
71.0-102.2 

0.802-1.156 
5.2 

0.059 
67.4-105.8 

0.763-1.195 
μmol/L 
mg/dL 

10330 

CREJ2 
Creatinine 

Jaffe gen.2 
compensate 

690 
97.7 
1.10 

80.0-115.4 
0.89-1.31 

5.9 
0.07 

76.1-119.3 
0.86-1.34 

μmol/L 
mg/dL 

10334 

BUN 
Urea N 

Urease UV liquid 418 
7.25 
20.3 

6.17-8.33 
17.3-23.3 

0.36 
1.0 

 
mmol/L 
mg/dL 

10833 
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ABPENDIX C-2: Precipath U (Control material) 
 
10171760 122, 10171778 122, 1065165 922 (Q.C.S)           LOT 178995 Ver.1 2009-08 
Cobas c111 
Value sheet Ver.1 
 

Short name/component Methods ACN Value Range 1s Range BAK Unit Q.C.S 

BUN 
Urea N 

Urease UV liquid 418 
24.8 
69.5 

21.2-28.4 
59.0-80.0 

1.2 
3.5 

0.0-0.0 
0.0-0.0 

mmol/L 
mg/dL 

10833 

CRE2 
Creatinine 

Plus ver.2 652 
342 
3.86 

279-405 
3.17-4.55 

21 
0.23 

267-417 
3.02-4.70 

μmol/L 
mg/dL 

10330 

CREJ2 
Creatinine 

Jaffe gen.2 
compensate 

690 
340 
3.84 

280-400 
3.15-4.53 

20 
0.23 

265-415 
3.00-4.68 

μmol/L 
mg/dL 

10334 
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ABPENDIX D  
The precision of the Cobas c111 for BUN and creatinine determined by control 
materials (level I, II) 

Analytes (Units) Method Level Assay Range Mean SD CV (%) 

 
BUN (mg/dL) 

 
Kinetic assay 

 
I 
II 

 
18.6-19.6 
64.4-74.4 

 
21.0 
73.5 

 
0.45 
1.33 

 
2.13 
1.81 

 
 
CRE (mg/dL) 

 
Colorimetry 

 
 I 
II 

 
1.01-1.31 
3.63-4.41 

 
0.97 
3.89 

 
0.03 
0.05 

 
3.32 
1.39 

 
*Note: BUN: blood urea nitrogen; CRE: creatinine. 
Source: Method procedure of Roche Diagnostics-the Cobas c111. 
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