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ค าน า 
 

 เบาหวาน (diabetes mellitus, DM) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญทั่วโลก เป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตใน 10 อันดับแรกของหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วย การเสียชีวิตในผู้ป่วยเบาหวาน
ส่วนมากเกิดจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะโรคหัวและหลอดเลือด และโรคไตวาย ภาวะแทรกซ้อน
ยังเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยพิการ เช่น ตาบอด หรือถูกตัดแขน-ขาเนื่องจากเกิดแผลเน่าติดเชื้อ เบาหวาน
เป็นโรคเรื้อรังท่ีต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของผู้ป่วยเบาหวานจึงเป็นการควบคุมปริมาณน้ าตาลในกระแสเลือดให้สูงไม่มาก 
 เกณฑ์มาตรฐานก าหนดโดยองค์กรสากล the American Diabetes Association (ADA) 
และองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการวินิจฉัยเบาหวานทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 คือเมื่อมีค่ากลูโคส
หลังอดอาหาร (FBS/FBG) สูงกว่า 126 mg/dL หรือ 7.0 mmol/L โดยสารกันเลือดแข็งที่นิยมใช้
เพ่ือเตรียมพลาสมาส าหรับตรวจกลูโคส คือ โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) เนื่องจากสามารถยับยั้งการใช้
น้ าตาลของเซลล์ที่อยู่ในเลือดได้ ส าหรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลของ
รัฐ มักจะให้ผู้เข้ารับการตรวจ มาเจาะเลือดตรวจรวมกันในแต่ละสัปดาห์เพียงวันเดียวเท่านั้น (วันของ
คลินิกโรคเบาหวาน) ท าให้มีตัวอย่างเข้ามามาก ท าให้การออกผลท าได้ช้ากว่าปกติ เนื่องจากการเก็บ
ตัวอย่างเลือด (พลาสมา) เพ่ือตรวจเบาหวานนิยมใช้โซเดียมฟลูออไรด์เป็นสารกันเลือดแข็ง ซึ่งน าไป
ตรวจวิเคราะห์ได้เพียงระดับกลูโคสในเลือดเท่านั้น ไม่สามารถน ามาตรวจสารชีวเคมีชนิดอ่ืนได้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้ลิเทียมเฮปารินเป็นสารกันเลือดแข็ง สามารถวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดชนิด
อ่ืนได้ด้วย ท าให้ห้องปฏิบัติการออกผลการตรวจสารชีวเคมีได้พร้อมกัน เป็นการลดเวลาการรอผลการ
ตรวจของผู้เข้ารับบริการ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้มากในกรณีที่มีตัวอย่างเข้ามามาก และลด
แรงงานของเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในประเด็นนี้ จึงได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับ
กลูโคสจากพลาสมาที่เตรียมจากสารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปารินจากผู้เ ข้ารับ
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ว่ามีผลแตกต่างกันหรือไม่ และมีผลกระทบต่อวินิจฉัยโรคเบาหวาน
อย่างไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้หลอดเก็บเลือดลิเทียมเฮปารินแทนหลอดเก็บเลือดโซเดียม
ฟลูออไรด์ส าหรับการตรวจระดับกลูโคสต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับกลูโคสจาก
พลาสมาท่ีเตรียมจากสารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปารินจากผู้เข้ารับการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน ด าเนินการโดยเก็บตัวอย่างเลือดโดยใช้หลอดเก็บเลือดโซเดียมฟลูออไรด์ และ
ลิเทียมเฮปาริน  (Greiner Bio-One, Austria) จากผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ที่คลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 300 คน จากนั้นท าการปั่นแยกพลาสมาทันที 
และวิเคราะห์ระดับกลูโคสในเลือดด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Accurizer autochem 400 
(Affinitech, China)  จากนั้นแยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ตัวอย่างทั้งหมด, กลุ่มคนปกติ, 
กลุ่ม prediabetes และกลุ่มโรคเบาหวาน จากระดับกลูโคสตามเกณฑ์ของ American Diabetes 
Association ผลการศึกษาพบว่าระดับกลูโคสในเลือดของกลุ่มคนปกติ และกลุ่ม prediabetes ที่
เตรียมจากหลอดเก็บเลือดที่มี NaF และ lithium-heparin นั้นมีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหลอดเก็บเลือด lithium-heparin สามารถน ามาใช้
แทนหลอดเก็บเลือด NaF ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อระดับกลูโคสในเลือดในการแปลผลเพ่ือวินิจฉัย
โรคเบาหวานเมื่อท าการตรวจวิเคราะห์ระดับกลูโคสทันที นอกจากนี้หลอดเก็บเลือด lithium-
heparin ยังสามารถเก็บเลือดเพ่ือไปตรวจสารชีวเคมีในรายการอ่ืนได้อีกด้วยเป็นการประหยัดเวลา 
ลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีตัวอย่างเข้ามามาก และลดแรงงานของเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องปฏิบัติการได้อีกด้วย 
 
ค ำส ำคัญ : เบาหวาน, ลิเทียมเฮปาริน, โซเดียมฟลูออไรด์, ระดับกลูโคสในเลือด 
 

 
 
 
 
 

 
 



 (ข) 

 
 

Abstract 
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 Aim of this study was compared blood glucose levels, which prepared from 
NaF and lithium heparin anticoagulants for diabetes mellitus (DM) screening test. DM-
checkup clinic, Kudjup hospital, Udonthani province was collected blood samples 
and filled to NaF and lithium heparin tubes (Greiner Bio-One, Austria) from 300 
customers. Then, plasma was separated immediately from each blood sample tube 
by centrifuged and analyzed for blood glucose level by automatic analyzer, Accurizer 
autochem 400 (Affinitech, China). Four groups of samples, which were divided 
according by American Diabetes Association, were all sample group, normal group, 
prediabetic group and diabetic group. The result was presented blood glucose levels 
of NaF plasma and lithium heparinized plasma in normal and prediabetic groups, 
which were significantly corresponded (p < 0.05). It may implied that lithium heparin 
tube can be use replace NaF tube and was not affect to DM diagnosis when 
immediately analyzed blood glucose level.  In addition, lithium heparin tube can be 
collect blood sample for other biochemical tests. May reduce tune around time, 
cost, and mistake from sample overload, and also labor spending of laboratory staffs. 
 
Keyword: diabetes mellitus (DM), blood glucose, fasting blood sugar (FBS), NaF, 
litihium heparin 
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บทที ่1 
 

บทน า (Introduction) 
 

การวิเคราะห์เคมีคลินิกสามารถช่วยวินิจฉัยโรค พยากรณ์ความรุนแรงของโรค และใช้ติดตาม
ผลการรักษา ตลอดจนมีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดส าหรับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การเก็บและการเตรียมตัวอย่างเลือดจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งการใช้สิ่งส่งตรวจซีรั่มนิยมใช้ใน
สถานพยาบาลมากที่สุด ยกเว้นการตรวจระดับกลูโคสในเลือดที่จ าเป็นต้องใช้สารกันเลือดแข็งโซเดียม
ฟลูออไรด์จึงต้องเตรียมตัวอย่างพลาสมา อย่างไรก็ตามการเตรียมซีรั่มเพ่ือเพ่ือวิเคราะห์สารชีวเคมีใน
เลือด จ าเป็นต้องตั้งเลือดทิ้งไว้นาน 30-45 นาที เพ่ือให้เลือดแข็งตัวก่อนที่จะปั่นแยกซีรั่มแล้วน ามา
วิเคราะห์ นอกจากนี้หากรีบปั่นแยกซีรั่มก่อนเวลาดังกล่าว อาจท าให้การแข็งตัวของเลือดนั้นไม่
สมบูรณ์ หรือมีเม็ดเลือดแดงแตก ซึ่งอาจให้ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด อีกทั้งยังเสี่ยง
ต่อก้อนเลือดอาจไปอุดตันเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติจนท าให้เครื่องเสียหายได้ 

ในการลดเวลาส าหรับการเตรียมซีรั่ม ซึ่งจ าเป็นในการตรวจสารชีวเคมีในเลือดที่ต้องการผล
เร่งด่วน เช่น ผู้ปุวยฉุกเฉิน ผู้ปุวยผ่าตัด ผู้ปุวยวิกฤติ (ICU) และผู้ที่มาตรวจสุขภาพกับศูนย์เคลื่อนที่ 
(mobile health checking service) ที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการทางคลินิก
จ าเป็นต้องสร้างมาตรฐานของการให้บริการ เช่น Hospital Accreditation (HA) และ ISO 15189 
เป็นต้น ดังนั้นการใช้สารกันเลือดแข็ง เพื่อลดเวลาในการเตรียมตัวอย่าง และหันมาใช้สิ่งส่งตรวจชนิด
พลาสมาจึงเข้ามามีบทบาทมากข้ึน 

 สารกันเลือดแข็งที่นิยมใช้เพ่ือเตรียมพลาสมาส าหรับตรวจสารชีวเคมีในเลือด คือเฮปาริน 
เนื่องจากรบกวนต่อค่าสารชีวเคมีในเลือดน้อยมาก เฮปารินมีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ 
ลิเทียมเฮปาริน (Lithium heparin) เนื่องจากสามารถเตรียมได้เองในห้องปฏิบัติการ และมีจ าหน่าย
อย่างแพร่หลายในท้องตลาด อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจัยในบทความของวารสารต่างประเทศหลาย
เรื่อง พบว่าปริมาณสารชีวเคมีในเลือดบางชนิดที่วิเคราะห์จากซีรั่มนั้น แตกต่างจากลิเทียมเฮปาริน ซึ่ง
อาจมีผลต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์ รวมถึงการติดตามผลการรักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนที่
มีเครื่องมือจ ากัด การตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจผู้ปุวยวิกฤติ (ICU) ที่ต้องการผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน  

 ส าหรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลของรัฐ มักจะให้ผู้เข้ารับการ
ตรวจ มาเจาะเลือดตรวจรวมกันในแต่ละสัปดาห์เพียงวันเดียวเท่านั้น (วันของคลินิกโรคเบาหวาน) ท า
ให้มีตัวอย่างเข้ามามาก ท าให้การออกผลท าได้ช้ากว่าปกติ เนื่องจากการเก็บตัวอย่างเลือด (พลาสมา) 
เพ่ือตรวจเบาหวานนิยมใช้โซเดียมฟลูออไรด์เป็นสารกันเลือดแข็ง ซึ่งน าไปตรวจวิเคราะห์ ได้เพียง
ระดับกลูโคสในเลือดเท่านั้น ไม่สามารถน ามาตรวจสารชีวเคมีชนิดอ่ืนได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
ลิเทียมเฮปารินเป็นสารกันเลือดแข็ง สามารถวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดชนิดอ่ืนได้ด้วย ท าให้
ห้องปฏิบัติการออกผลการตรวจสารชีวเคมีได้พร้อมกัน เป็นการลดเวลาการรอผลการตรวจของผู้เข้า
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รับบริการ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ในกรณีที่มีตัวอย่างเข้ามามาก และลดแรงงานของเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องปฏิบัติการได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในประเด็นนี้ จึงได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับ
กลูโคสจากพลาสมาที่เตรียมจากสารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปารินจากผู้เข้ารับ
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ว่ามีผลแตกต่างกันอย่างไร และน ามาวินิจฉัยโรคเบาหวานให้ผล
แตกต่างกันหรือไม่ และอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) ตรวจระดับกลูโคสในเลือดจากตัวอย่างพลาสมาที่เตรียมจากสารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์ 

และลิเทียมเฮปาริน ของผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 
2) เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับกลูโคสในเลือดของพลาสมาที่เตรียมจากสารกันเลือดแข็ง

โซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปาริน ที่มีผลต่อการวินิจฉัยโรค เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับค่า
ปกติ หรือค่าอ้างอิง 

 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ห้องปฏิบัติการงานชันสูตรสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลระดับ
ชุมชนขนาด 30 เตียง ด าเนินการวิจัยครั้งนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท าการเก็บ
ตัวอย่างเลือดจากผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ในวันที่เป็นคลินิกเบาหวาน จ านวน 300 
ราย คณะผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการตรวจด้วย เช่น ชื่อ hospital number (HN) 
อายุ เพศ ประวัติการวินิจฉัย (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) ฯลฯ จากนั้นเตรียมพลาสมาโดยใช้
สารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปาริน เพ่ือวิเคราะห์ระดับกลูโคสในเลือดโดยเครื่อง
วิเคราะห์อัตโนมัติ ผลการวิเคราะห์จะรายงานให้ผู้เข้ารับการตรวจทราบ และคณะผู้วิจัยจะท าการ
แปลผลการตรวจโดยเทียบกับค่าอ้างอิง และน ามาเปรียบเทียบผลการวินิจฉัย นอกจากนี้คณะผู้วิจัย
สามารถทราบความชุกของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจากกลุ่มคนที่เข้ารับการตรวจครั้งนี้อีกด้วย    
 
ทฤษฎีสมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (Conception Framework) ของโครงการวิจัย 

สิ่งส่งตรวจ การเตรียมตัวอย่าง และชนิดของตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 
ได้แก่ ซีรัม และ พลาสมา อาจมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นก่อนการวิเคราะห์ 
(preanalytical analysis) ได้แก่ ผลกระทบจากการเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง หรือ การติด
ฉลากตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้มุ่งประเด็นส าคัญไปที่การเก็บและเตรียมตัวอย่างพลาสมา
จากสารกันเลือดแข็งที่แตกต่างกันส าหรับการตรวจระดับกลูโคสในเลือด ซึ่งเป็นงานตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน โดยปัจจัยดังกล่าวอาจท าให้การรายงานผลทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อน และอาจท า
ให้การแปลผลทางห้องปฏิบัติการของแพทย์ผิดพลาดได้ ซึ่งอาจจะกระทบต่อการวินิจฉัยโรค การเฝูา
ระวัง การพยากรณ์โรค และการติดตามผลการรักษาของแพทย์ได้ (ดังรูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของแสดงความสัมพันธ์ของการเก็บและการเตรียมตัวอย่างที่มีผลต่อผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ คือ ระดับกลูโคสในเลือด และอาจมีผลกระทบต่อการวินิจฉัย ตลอดจน
การเฝูาระวัง การพยากรณ์ และการติดตามผลการรักษาโรคเบาหวานของแพทย์ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เมื่อเตรียมตัวอย่างด้วยสารกันเลือด

แข็งลิเทียมเฮปาริน 
2. ข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของห้องปฏิบัติการแก่ผู้เข้ารับ

บริการการตรวจคัดกรองโรคได้ 
3. สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย มาบูรณาการในการเรียนการสอนรายวิชา ATM 

3105 มนุษย์ชีวเคมี (Human Biochemistry) ซึ่งอยู่ในหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ (นศ. ชั้นปีที่ 
2) โดย ดร. ยุทธนา สุดเจริญ เป็นผู้สอนรายวิชาดังกล่าว 

 
สถานที่ท าโครงงานวิจัย 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- ห้องปฏิบัติการงานชันสูตรสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

 

ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน 

การตรวจวินจิฉัยโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับกลูโคสในเลอืด เช่น  
การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง 

เทคนิคการวิเคราะห์ การออกผลการวิเคราะห ์

การแปลผลการวิเคราะห์ ฯลฯ 

ผลการตรวจระดับกลูโคสในเลือด  

การแปลผลระดับกลูโคสในเลือดจากค่าอ้างอิง 

การวินิจฉัยโรคร่วมกบัข้อมูลอื่นๆ 

แนวทางการปูองกัน เฝูาระวัง และรักษาโรคเบาหวาน 
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บทที่ 2 
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of Literatures) 
 

2.1 ความส าคัญของการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539) 
ความส าคัญของการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกจะบ่งบอกถึงพยาธิสภาพของร่างกาย 

สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรค ติดตามผลการรักษา และรักษาโรค ดังนั้นจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับเซลล์
และส่วนประกอบของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์จะเก่ียวข้องโดยตรงกับพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น 

ส่วนประกอบหรือหน่วยพ้ืนฐานของร่างกายคือเซลล์ ซึ่งเป็นที่เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ 
ส่วนประกอบทางเคมีของเซลล์ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และสารตัวกลางของสารประกอบ
เหล่านี้ รวมทั้งเกลือออนินทรีย์ และน้ า องค์ประกอบภายในเซลล์จะแตกต่างกันขึ้นกับโครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์นั้น การคงสภาพ การเจริญเติบโต และการท าหน้าที่ต่างๆได้ของเซลล์จ าต้องอาศัย
สารวัตถุดิบ เอนไซม์ และพลังงาน ความผิดปกติของเซลล์ที่เกิดขึ้นท าให้เกิดโรค ซึ่งธรรมชาติของการ
เกิดโรคของบุคคลจะขึ้นกับอันตรกิริยา (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) การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อท่ีไม่สามารถควบคุมได้  
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 
12) โรคภูมิแพ้ (allergic diseases) และการที่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อตัวเอง 

(autoimmune) 
13) ปัจจัยอื่นๆ เช่น ทางด้านจิตใจ (psychogenic) 
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ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกนั้น ส่วนใหญ่จะตรวจวัดปริมาณความ
เข้มข้นของสารต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของของเหลวในร่างกาย เช่น ซีรั่ม พลาสมา เลือด น้ าไข
สันหลัง (cerebrospinal fluid, CSF) และปัสสาวะ แต่ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะน ามาใช้ประโยชน์ใน
การคาดการณ์ หรือท านายสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในระดับเซลล์ได้ เนื่องจากความเข้มข้นที่สูงหรือต่ าของ
สารต่างๆนั้น อาจมีสาเหตุจากร่างกายได้รับเข้าไม่มาก หรือสังเคราะห์ขึ้นมามาก เซลล์มีการย่อย
สลายมาก มีความบกพร่องในการน าไปใช้หรือก าจัดขับออก หรือภาวะขาดน้ า (dehydration) อย่าง
มากก็ได้ จึงต้องอาศัยข้อมูลการตรวจอ่ืนๆด้วย เช่น การตรวจร่างกายจากประวัติผู้ปุวย นอกจากนี้
ยังเป็นการยากที่จะวินิจฉัยโรคระยะแรกๆ เมื่ออาการยังไม่แสดงออก ความเข้มข้นของสาร
ส่วนประกอบต่างๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย การตรวจทดสอบจะต้อง
เป็นค่าที่เชื่อถือได้ (validity) คือเป็นค่าถูกต้องตามที่เป็นจริง (accuracy) และมีความแม่นย า 
(precision) อย่างไรก็ตามผลการตรวจที่เชื่อถือได้นี้ จะต้องได้จากระบบการควบคุมคุณภาพ 
(quality control) ที่ด ี

 
2.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ในขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539) 

การแปลผลการวิเคราะห์สารชีวเคมีต่างๆ ในสิ่งส่งตรวจของผู้ปุวยอย่างถูกต้องและมีคุณค่า
ทางคลินิกจะต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างแม่นย าโดยเริ่มตั้งแต่ การเก็บสิ่งส่งตรวจ ภาชนะที่ใช้
บรรจุ การน าส่ง การให้ระละเอียดของผู้ปุวย การเตรียมผู้ปุวย ทั้งนี้เนื่องจากตัวอย่างสิ่ งส่งตรวจที่ใช้
ในการตรวจแต่ละชนิด มีวิธีการเก็บการใช้สารรักษา (preservatives) แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่ายังมีปัจจัยอื่นๆมากมายที่มีผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์สารชีวเคมีต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนการ
วิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 พวก คือ 

2.2.1 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการของสิ่งส่งตรวจ 
1) การเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยทั่วไปวิธีการ และเทคนิคการเจาะเลือดมีความส าคัญมาก แต่มัก

ถูกละเลย และมองข้ามไป ในการเก็บสิ่งส่งตรวจจ าเป็นต้องเจาะเลือดจากเส้นโลหิตด า เส้นโลหิตแดง 
และเส้นโลหิตฝอย ให้เหมาะสมกับการตรวจนั้นๆ เช่น การตรวจก๊าซในเลือดต้องเจาะเลือดจากเส้น
โลหิตแดง การท า oral glucose tolerance test เจาะเลือดจากเส้นโลหิตด า และเส้นโลหิตฝอยจะ
แตกต่างกันมีวิธีการแปลผลแตกต่างกัน ต าแหน่งของเส้นเลือดที่อยู่ลึกหรือผิวตื้นๆมีผลต่อสารชีวเคมี
บางอย่าง เช่น กลูโคส แลคเตต (lactate) ทั้งนี้เนื้อเยื่อต่างกันมีอัตราการใช้หรือการสังเคราะห์สาร
ชีวเคมีแตกต่างกันไป การเก็บสิ่งส่งตรวจที่ไม่ถูกต้องท าให้การแปลผลผิดไปอย่างมาก เช่น การเก็บ
น้ าคร่ าจากหญิงตั้งครรภ์ แต่พลาดไปเจาะทะลุกระเพาะปัสสาวะท าให้ได้น้ าปัสสาวะแทนน้ าคร่ า การ
เก็บสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารทางสายยางแต่เกิดข้อผิดพลาดท าให้สายยางเข้าผิดต าแหน่งไปอยู่
ที่ปอด ท าให้ได้สารคัดหลั่งของปอดแทน เทคนิคการเจาะเลือดโดยการรัดสายางที่แขน ระยะเวลาการ
รัดนานเกินไป เช่น 3 นาที จะท าให้สารชีวเคมีบางอย่างสูงขึ้น เช่น โปรตีนรวม (total protein) ไตร
กลีเซอไรด์ (triglyceride) โคเลสเตอรอล (cholesterol) บิลิรูบิน (bilirubin) เอนไซม์ aspartate 
aminotransferase (AST) เอนไซม์ creatine kinase เหล็ก เป็นต้น การเตรียมผู้ปุวยก่อนเก็บสิ่งส่ง
ตรวจเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่อาจละเลยได้ แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการชันสูตร
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โรคต้องให้ค าแนะน าแก่ผู้ปุวยในการเตรียมตัวก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ เช่น การงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง
ก่อนเจาะเลือด เนื่องจากระยะเวลาของอาหารมื้อสุดท้ายก่อนเจาะเลือดมีผลกระทบต่อระดับกลูโคส
และไขมันได้ การงดการออกก าลังกายหนักเนื่องจากเอนไซม์บางอย่าง เช่น ครีอาตีนไคเนสสูงขึ้นได้ 
การเก็บปัสสาวะด้วยเทคนิคที่ถูกต้องปราศจากการปนเปื้อน เป็นต้น อิริยบทต่างๆก่อนเจาะเลือด เช่น 
การยืนนานๆ และการนั่งพักก่อนเจาะเลือดมีผลกระทบต่อสารชีวเคมีในเลือดได้โดยอาจท าให้เกิด
ภาวะเลือดเข้มข้นมาก (hemoconcentration) ขึ้น เช่น โปรตีนรวม ไตรกลีเซอไรด์ โคเลสเตอรอล 
นอกจากนี้ฮอร์โมนบางชนิด เช่น คอร์ติซอล (cortisol) ธัยรอกซีน (thyroxin) และธาตุจ าเป็นที่ต้อง
จับยึดกับโปรตีนในเลือด เช่น ทองแดง เหล็ก 

2) การน าส่งสิ่งส่งตรวจ เมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ปุวยแล้วจ าเป็นต้องรีบส่งห้องปฏิบัติการ
โดยด่วน ทั้งนี้ไม่ค านึงว่าการทดสอบนั้นต้องการผลทันทีทันใดหรือไม่ เพ่ือให้สิ่งส่งตรวจถึงมือผู้ท าการ
วิเคราะห์โดยเร็ว และได้รับการเตรียมที่ถูกต้อง เช่น การแยกลิ่มเลือดออก หรือการเติมสารรักษา
บางอย่าง เช่น การตรวจวิเคราะห์เอนไซม์ acid phosphatase จ าเป็นต้องแยกลิ่มเลือด และท าการ
ปรับพีเอช (pH) ของซีรั่ม เนื่องจากเป็นเอนไซม์ที่สลายตัวได้ง่ายมากจ าเป็นต้องอยู่ในสภาพที่มีความ
เป็นกรด นอกจากนี้ความสะอาดของภาชนะบรรจุมีความส าคัญด้วย สารตกค้างปนเปื้อนอยู่ในภาชนะ 
เช่น ผงซักฟอก คราบน้ ามัน มีฤทธิ์ยับยั้งหรือรบกวนการตรวจวิเคราะห์ได้ ชนิดของภาชนะบรรจุเช่น 
หลอดแก้ว หลอดพลาสติก ต้องเลือกใช้ที่เหมาะสมด้วย เพราะอาจมีการดูดซับสารเคมีที่ต้องการ
วิเคราะห์ไว้บนพ้ืนผิวของภาชนะบรรจุได้ เช่น การวิเคราะห์ฮอร์โมน 

3) การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้องตามขั้นตอนจนกว่าจะ
ถึงข้ันตอนการวิเคราะห์มีความส าคัญอย่างยิ่ง เมื่อเลือดออกจากร่างกายมาอยู่ในภาชนะบรรจุซึ่งเป็น
สภาวะนอกร่างกาย สารต่างๆที่มีอยู่จะค่อยๆลดลงและถูกท าลายได้ง่ายมาก เนื่องจากสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ระยะเวลาการเก็บรักษา อุณหภูมิ ชนิดของสารรักษา และชนิดของสารกัน
เลือดแข็ง เช่น โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) ออกซาเลต (oxalate) ซิเตรท (citrate) เฮปาริน (heparin) 
การเลือกใช้ทั้งชนิดและปริมาณท่ีถูกต้องส าคัญมาก เช่น การใช้โซเดียมฟลูออไรด์เป็นสารกันเลือดแข็ง 
และเป็นสารรักษาด้วยในการวิเคราะห์กลูโคส ซึ่งถ้าใช้ปริมาณไม่ถูกต้องจะท าให้ยับยั้งกระบวนการ
ไกลโคไลซิส (glycolysis) ไม่สมบูรณ์ ในกลุ่มการวิเคราะห์เอนไซม์นิยมใช้ซีรั่มเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจใช้
เลือดครบส่วนได้ซึ่งต้องเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสมไม่รบกวนการวิเคราะห์เอนไซม์นั้นๆ การ
วิเคราะห์ปัสสาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง จะต้องเลือกสารรักษาที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมา และปูองกันการสลายตัวของสารที่ต้องการวิเคราะห์ 
อย่างไรก็ตามพึงจ าไว้ว่าไม่มีสารรักษาชนิดใดที่เหมาะส าหรับการตรวจทุกชนิดจ าเป็นต้องเลือกให้
เหมาะสมโดยอยู่บนพ้ืนฐานว่าต้องการวิเคราะห์สารชีวเคมีชนิดใด โดยทั่วไปเมื่อมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ทันที ควรน าสิ่งส่งตรวจไปเก็บในที่อุณหภูมิต่ า และไม่ให้ถูกแสงสว่างส่องโดยตรง 
อาจเก็บเป็นการเก็บแช่เย็นธรรมดา เช่น 4˚C หรือแช่แข็ง -20˚C ทั้งนี้จ าเป็นต้องทราบว่าสามารถ
เก็บไว้ที่อุณหภูมิใด และนานเท่าใด เช่น เมื่อเก็บซีรั่มเพ่ือวิเคราะห์ไขมัน ไตรกลีเซอไรด์ ที่  4˚C หรือ
แช่แข็งได้ แต่ก็มีเอนไซม์บางชนิดที่ไม่ควรเก็บในอุณหภูมิต่ า เช่น เอนไซม์ lactate dehydrogenase 
แสงสว่างจะมีผลต่อการวิเคราะห์สารชีวเคมีได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์บิลลิรูบิน ต้องวาง
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ซีรั่มไว้ ณ ที่ไม่ให้ถูกแสงสว่างโดยตรง หรือเก็บในที่มืด แสงสว่างจะท าลายบิลลิรูบินในสิ่งส่งตรวจได้ 
ท าให้สิ่งส่งตรวจที่มีค่าบิลลิรูบินสูงกว่าปกติถูกสลายไปกลายเป็นระดับปกติได้ 

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

2.2.2 ปัจจัยเกี่ยวกับสรีระของร่างกาย 
ในชีวิตความเป็นจริงมีปัจจัยต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์ซึ่งอาจเกิดขึ้น

เฉพาะในคนๆเดียวกัน และระหว่างคนได้ เมื่อเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ และมีการระมัดระวังโดยน ามา
ประกอบการพิจารณาการแปลผลการวิเคราะห์ จะท าให้สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี
ได้อย่างถูกต้อง 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 
เป็นต้น ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการจัดท าค่าอ้างอิงของสารชีวเคมีส าหรับเด็กขึ้น การแปลผลของการ
วิเคราะห์จะต้องเปรียบเทียบจากตารางค่าอ้างอิงของเด็กด้วย การแปลผลการวิเคราะห์ของเด็กต้อง
ระมัดระวังมากๆ พึงระลึกไว้เสมอว่า อายุมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ได้ ค่าผิ ดปกติที่พบอาจไม่ได้
เกิดจากพยาธิสภาพแต่เกิดจากปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ 

นอกจากปัจจัยทางอายุแล้ว เพศชายและหญิงมีบทบาทส าคัญด้วย สรีระของร่างกายชายและ
หญิงแตกต่างกันในหลายๆด้าน จึงส่งผลกระทบท าให้ระดับสารชีวเคมีในเลือดแตกต่างกันด้วย 
นอกจากนี้ในกลุ่มผู้หญิงเอง มีสภาวะทางร่างกายหลายอย่างท่ีมีผลต่อสารชีวเคมีในเลือดได้ เช่น หญิง
วัยเจริญพันธุ์ วัยหมดประจ าเดือน การรับประทานยาคุมก าเนิด การผ่าตัดมดลูก และ/หรือรังไขออก
จากร่างกาย ตัวอย่าง กลุ่มไขมัน เช่น ระดับไตรกลีเซอไรด์ โคเลสเตอรอลในซีรั่มแปรเปลี่ยนตามวัย
และเพศ นอกจากนี้วัยเจริญพันธุ์ และวัยหมดประจ าเดือนมีผลต่อไขมันด้วย กลุ่มเมตาโบไลต์ เช่ น 
โปรตีน ในผู้หญิงมีระดับน้อยกว่าผู้ชาย สารยูเรีย และครีอาตินีน ในผู้หญิงจึงน้อยกว่าในผู้ชาย เป็นต้น 
แต่ในหญิงวัยหมดประจ าเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ระดับโปรตีนกลับสูงขึ้นเทียบเท่ากับผู้ชาย 
มีสารยูเรียเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ธาตุจ าเป็น เช่น เหล็ก แคลเซียมในหญิงและชายไม่เหมือนกัน และ
แตกต่างกันตามสภาวะของร่างกายด้วย เช่น ระยะก าลังตั้งครรภ์วัยเจริญพันธุ์ เอนไซม์บางชนิดก็
แตกต่างกันระหว่างเพศด้วย เช่น เอนไซม์ alkaline phosphatase เอนไซม์ครีเอตีนไคเนส เอนไซม์ 
-glutamyltransferase เป็นต้น ในเพศหญิงกันเอง ภาวะการตั้งครรภ์ท าให้สารชีวเคมีในเลือดต่าง
จากหญิงปกติได้ เช่น กรดยูริก โคเลสเตอรอล กลูโคส blood urea nitrogen โปรตีนรวม เอนไซม์ 
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alkaline phosphatase เอนไซม์ lactate dehydrogenase เอนไซม์ aspartate 
aminotransferase เป็นต้น 

2) เชื้อชาติและพันธุกรรม เชื้อชาติ พันธุกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้ระดับสารชีวเคมีในเลือด
แตกต่างกันได้ ชีวิตความเป็นอยู่อาหารที่รับประทานของแต่ละเผ่าพันธุ์เป็นส่วนเสริมด้วย ที่พบ
เด่นชัด คือระดับโคเลสเตอรอลของคนที่อาศัยในแถบต่างๆของโลกจะแตกต่างกันไป ผู้ที่อาศัยใน
บริเวณธรรมชาตินั้นมีสารไอโอดีนต่ า เมื่อศึกษาดูการดูดซับไอโอดีน -131 (I131 uptake) จะมีผลต่าง
จากคนทั่วไป ท าให้ถูกวินิจฉัยพลาดเป็นคอหอยพอกเป็นพิษ (thyrotoxicosis) ได ้

3) ปัจจัยร่วมอ่ืนๆ ที่มีผลต่อสรีระของร่างกายที่ส่งผลกระทบถึงระดับสารชีวเคมีในเลือด 
เช่น เวลาของวัน ฤดูกาล ระยะเวลาหลังอาหารมื้อสุดท้าย ปริมาณและชนิดของอาหารที่รับประทาน 
เป็นต้น ในช่วงรอบ 24 ชั่วโมงของแต่ละวันมีสารชีวเคมีขับออกมาในกระแสเลือดแตกต่างกัน เช่น 
ฮอร์โมนคอร์ติซอล มีระดับขึ้นสูงสุดในระหว่าง 8.00-9.00 น. และลดต่ าลงมากในเวลาเที่ยงคืน ธาตุ
จ าเป็นบางชนิด เช่น เหล็ก ฟอสฟอรัส มีระดับเลือดขึ้นๆลงๆ โดยมักพบระดับต่ าในเวลาเที่ยงวัน และ
ต่ ากว่าในเวลาเช้า ฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝนมีผลกระทบต่อเอนไซม์บางชนิด เช่น เอนไซม์ lactate 
dehydrogenase ในซีรั่มในฤดูหนาวจะลดต่ าลง 

ระยะเวลาหลังอาหารมื้อสุดท้ายก่อนการเจาะเลือดมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับกลูโคส 
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 ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีสัดส่วนไขมันไม่อ่ิมตัวต่อ
ไขมันอ่ิมตัวสูง จะมีระดับโคเลสเตอรอลต่ า อาหารที่มีพิวรีน (purine) สูงจะท าให้ระดับซีรั่มยูเรต สูง
ได้ การรับประทานผลไม้บางชนิดมาก เช่น กล้วย สับประรด มะเขือเทศ จะขับสาร 5-ไฮดรอกซีอิน
โดอะซิติกแอซิด (5-hydroxyindoacetic acid) ออกมาในปัสสาวะมากกว่าคนอ่ืนๆ  

การออกก าลังกาย ภาวะเครียดทางกายและจิต ความกลัว ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท างานของร่างกาย ท าให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนและเมตาโบไลต์บางอย่างออกมาในกระแสเลือดได้ เช่น 
โกรทฮอร์โมน (growth hormone) เอปิเนฟริน (epinephrine) เป็นต้น การออกก าลังกายเป็นระยะ
เวลานานและยาว 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  
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2.2.3 ปัจจัยอ่ืน เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ 
เครื่องมือวิเคราะห์เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการวิเคราะห์อย่างยิ่ง เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ใน

งานเคมีคลินิกมีมากมายหลายชนิด ถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมสิ่งส่งตรวจถูกต้องและรอบคอบดี มีวิธีการ
วิเคราะห์ที่จ าเพาะ (specificity) และไว (sensitivity) ต่อสารชีวเคมีที่ต้องการวิเคราะห์ก็ตาม 
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ได้รับการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาตลอดเวลา ตลอดจนความ
เข้าใจการใช้เครื่องของผู้วิเคราะห์ด้วย  

 
2.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539) 
 สารรบกวนการตรวจวิเคราะห์ (interferences) ทางชีวเคมีในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์มี
มากมาย สารรบกวนนั้นอาจมีอยู่ตามธรรมชาติในสิ่งส่งตรวจเอง หรืออาจเป็นยาที่ผู้ปุวยรับประทาน
เข้าไป และเมตาโบไลต์ของยาก็ได้ ลักษณะของการรบกวนการตรวจวิเคราะห์อาจเป็นการรบกวนที่
เกิดขึ้นภายในตัวผู้ปุวยเอง (in vivo) และการรบกวนที่เกิดขึ้นภายในหลอดทดลอง (in vitro) โดย
รบกวนปฏิกิริยาการตรวจวิเคราะห์โดยตรง ผลกระทบที่เกิดจากสารรบกวนมี 2 รูปแบบ คือ มีผลท า
ให้ค่าการตรวจวิเคราะห์สูงเกินความเป็นจริงในลักษณะของผลบวกลวง (false positive) หรือ มีค่า
ต่ ากว่าความเป็นจริงในลักษณะของผลลบลวง (false negative) ลักษณะการบกวนจะเป็น 2 อย่าง 
คือ การรบกวนที่มีผลโดยตรงต่อสรีระของร่างกาย (in vivo) และการบกวนที่มีลักษณะทางเคมี (in 
vitro)  
 2.3.1 ยาและเมตาโบไลต์ของยา และสารเคมีท่ีมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์สารชีวเคมีในสิ่ง
ส่งตรวจ ซึ่งผลกระทบนั้นท าให้ค่าการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดและปัสสาวะเพ่ิมขึ้น หรือ
ลดลงได้  
 ยารักษาโรคมีหลายชนิด เมื่อเข้าสู่ร่างกายคนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายขึ้นในการ
รบกวนที่เกิดขึ้นภายในตัวคน และยาบางชนิดมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมีที่รบกวนปฏิกิริยา
การวิเคราะห์ ดังนั้นผู้ตรวจวิเคราะห์จึงต้องทดลอง และทราบชนิดของยาที่ปะปนในซีรั่มว่ารบกวน
การวิเคราะห์มากน้อยเพียงใด ยาบางชนิดได้มีผู้รายงานไว้สามารถค้นหาศึกษาจากรายงานได้ แต่
บางอย่างผู้ท าการวิเคราะห์ต้องศึกษาเอง อย่างไรก็ตามผู้ท าการวิเคราะห์จ าเป็นต้องมีข้อมูลประจ า
ห้องปฏิบัติการไว้ อย่างน้อยต้องทราบว่ายาประเภทใดที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายมักก่อปัญหารบกวน
การวิเคราะห์ เนื่องจากสังคมไทยมีการบริโภคยาอย่างฟุุมเฟือย และขาดการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นยาก
ลุ่มแก้ปวด ยาปฏิชีวนะ ยาขับปัสสาวะ ยาบ ารุงหรือยาชะลอความแก่ ยาคุมก าเนิด เป็นต้น ดังนั้นการ
แปลผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นย าจะต้องทราบถึงผลกระทบของยาต่อระดับสารชีวเคมี ทั้งในกรณี
ที่เกิดภายในร่างกาย และเกิดขึ้นในหลอดทดลอง  
 2.3.2 สิ่งส่งตรวจส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ ปัญหาส าคัญท่ีเกิดจากสิ่งส่งตรวจเอง ได้แก่ 
การมีเซลล์เม็ดเลือดแดงแตก การมีสารบิลิรูบินในซีรั่มสูง และไขมันในเลือดสูงท าให้ซีรั่มขุ่น 
 เมื่อเซลล์เม็ดเลือดแดงแตก หรือ ฮีโมไลซิส (hemolysis) เกิดได้ขึ้นทุกขณะก่อนการ
วิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ฮีโมไลซิสในร่างกาย เนื่องจากพยาธิสภาพของผู้ปุวย หรือ
อิทธิพลจากยารักษาโรคและอ่ืนๆ ฮีโมไลซิสที่เกิดขึ้นจากหลอดทดลอง เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
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วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ การขนส่ง และการเก็บรักษาไม่ดี ตัวอย่างเช่น เทคนิคการเจาะเลือดไม่ดีดูด
เลือดจากเส้นโลหิตเร็ว และแรงไป หรือโดยไม่ปลดเข็มออกก่อน การฉีดเลือดจากกระบอกเจาะเลือดสู่
ภาชนะบรรจุเร็วและแรงไป ภาชนะบรรจุไม่สะอาด มีสบู่ ผงซักฟอกตกค้างอยู่ เป็นต้น ปัญหาของฮี
โมไลซิสที่เกิดในหลอดทดลองปูองกันได้ ส่วนฮีโมไลซิสที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยง 
หรือปูองกันได้ ต้องทราบล่วงหน้าก่อนการแปลผล หรือก่อนการวิเคราะห์ เพ่ือเลือกวิธีวิเคราะห์ที่
เหมาะสม และแปลผลการตรวจด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตามภาวะการเกิดฮีโมลิซิสอาจมี
ประโยชน์โดยน าค่าเมตาโบไลต์ที่ปลดปล่อยจากเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นดัชนีการศึกษาพยาธิสภาพได้ 
โดยทั่วไปถ้ามีเซลล์เม็ดเลือดแดงแตกเพียงเล็กน้อยในระดับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะส่งผลกระทบ
ต่อการวิเคราะห์น้อยมาก เมื่อมีฮีโมโกลบินละลายอยู่ในซีรั่มหรือพลาสมาตั้งแต่ 200 mg/L ขึ้นไป จะ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อเกิดฮีโมไลซิสขึ้นสารชีวเคมีที่อยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดง เช่น เมตาโบไลต์  
โปรตีน เอนไซม์ จะถูกปล่อยออกมาในซีรั่ม หรือพลาสมาด้วย ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากสาร
หลายชนิดมีปริมาณในเซลล์เม็ดเลือดแดงและซีรั่มแตกต่างกันมาก ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 2 ความแตกต่างของสาชีวเคมีระหว่างเซลล์เม็ดเลือดแดงและซีรั่ม 

 
 
ผลกระทบของฮีโมไลซิสต่อการวิเคราะห์สารชีวเคมีมี 2 รูปแบบ คือ 

1) อิทธิพลต่อการอ่านค่า หรือการวัด (optical interference) เนื่องจากฮีโมโกลบินที่
ละลายในซีรั่ม หรือพลาสมาสามารถดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่นแสงระหว่าง 300-600 นาโนเมตร 
ดังนั้นการวิเคราะห์สารใดที่ใช้การติดตามที่ช่วงความยาวคลื่นแสงนี้ถูกรบกวนได้ 
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2) อิทธิพลทางชีวเคมี (biochemical interference) เมื่อเซลล์เม็ดเลือดแดงแตกจะ
รบกวนการวิเคราะห์สารในด้นปฏิกิริยาเคมีได้ 2 แบบ คือ รบกวนโดยทางตรง และรบกวนโดย
ทางอ้อม การรบกวนโดยทางตรงเกิดจากการที่สารที่ต้องการวิเคราะห์มีอยู่ทั้งในเซลล์เม็ดเลือดแดง
และในซีรั่มในปริมาณที่แตกต่างกัน ถ้าสารนั้นมีมากในเซลล์เม็ดเลือดแดงปัญหาฮีโมลิซิสจะท าให้ค่า
การตรวจวิเคราะห์สารนั้นๆมีค่ามากเกินความเป็นจริง ถือเป็นค่าผลบวกลวง แต่ถ้าสารนั้นมีในเซลล์
เม็ดเลือดแดงน้อยกว่าในซีรั่มจะเกิดปัญหาด้านการเจือจางขึ้นท าให้ค่าการตรวจวิเคราะห์สารนั้นๆ มี
ค่าน้อยกว่าความเป็นจริง คือ เป็นค่าผลลบลวง การรบกวนโดยอ้อมเกิดจากการที่เซลลืเม็ดเลือดแดงมี
สารต่างๆมากมาย เมื่อเกิดฮีโมไลซิสขึ้นสารต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์ปล่อยออกมาปะปนในซีรั่มซึ่งสาร
บางชนิดสามารถรบกวนปฏิกิริยาของการวิเคราะห์บางอย่างได้ เช่น การรบกวนปฏิกิริยาการวิเคราะห์
เอนไซม์ creatine kinase โดยเอนไซม์ adenylate kinase ซึ่งมีอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดง นอกจากนี้
ฮีโมโกลบินโดยตรงยังรบกวนปฏิกิริยาการวิเคราะห์บางอย่างได้ เช่น ฮีโมโกลบินมีฤทธิ์ยับยั้งปฏิกิริยา
เคมีของการวิเคราะห์บิลิรูบิน ท าให้ค่าบิลิรูบินได้น้อยกว่าความเป็นจริง โดยทั่วไปปัญหาฮีโมไลซิสที่
เกิดขึ้นในหลอดทดลองอาจแก้ไขได้บ้าง เช่น อิทธิพลต่อการอ่านค่าให้ใช้ระบบซีรั่มแบลง (serum 
blank) หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ เช่น จากวิธีการเทียบสีเป็นวิธีไคเนติก (kinetic) แต่ถ้าเป็น
การรบกวนต่อปฏิกิริยาทางเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้เปลี่ยนไปใช้วิธีการวิเคราะห์ชนิดใหม่ เป็นต้น 

ปัญหาความขุ่นเนื่องจากมีไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะอย่างไขมันจ าพวกไลโปโปรตีนที่มี
ขนาดใหญ่ เช่น วีแอลดีแอล (VLDL) ไขมันจะแขวนลอยอยู่ในซีรั่มซึ่งมีผลต่อการวัดโดยตรง ท าให้เกิด
การหักเห หรือเบี่ยงเบนของแสงได้ ความขุ่นที่เกิดจากไขมันนี้อาจหลีกเลี่ยงได้ในบางกรณี เช่น การให้
ผู้ปุวยงดอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นภาวะที่มีไขมันสูงเนื่องจากพยาธิสภาพ
ของผู้ปุวยเองถึงแม้จะให้งดอาหารตามค าแนะน าก็ตาม ซีรั่มของคนๆนั้น ยังคงขุ่นอยู่ในทางปฏิบัติ
จ าเป็นต้องใช้ระบบ serum blank เข้ามาแก้ไขปัญหาการรบกวนการอ่านค่าจากความขุ่นนี้ ในกรณีที่
ขุ่นไม่มากนักอาจใช้การเจือจางสิ่งส่งตรวจช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง การแปลผลต้องระมัดระวังมาก ดังมี
รายงานว่าความขุ่นของซีรั่มจะรบกวนการตรวจวิเคราะห์อิเลคโทรไลต์ไม่ว่าจะวิเคราะห์ด้วยเทคนิคใด 
ผลการรบกวนนี้ขึ้นกับชนิดของไขมัน เช่น ถ้าเป็นไคโลไมครอน (chylomicron) วีแอลดีแอล ท าให้ได้
ค่าต่ ากว่าความเป็นจริง วิธีการแก้ไขท่ีได้ผล คือ การปั่นแยกไขมันที่รบกวนออก เช่น การปั่นแยกไคโล
ไมครอนออกด้วยอัลตราเซนติฟิวเกชัน (ultracentrifugation) ความขุ่นยังมีผลรบกวนการวิเคราะห์
ยา และฮอร์โมนกลุ่มที่ละลายในไขมันด้วย และการรบกวนการวิเคราะห์เมตาโบไลต์และเอนไซม์บาง
ชนิดในเลือด เช่น อัลบูมิน ครีอาตินีน กลูโคส BUN กรดยูริก ฟอสฟอรัส บิลิรูบิน แคลเซียม คลอไรด์ 
lactate dehydrogenase alkaline phosphatase aspartate aminotrnsferase โดยผลกระทบที่
เกิดข้ึนออกมาในรูปแบบท าให้ค่าการวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น เนื่องจากไขมันท าให้เกิดการเบี่ยงเบนของแสง
จึงมีปริมาณแสงผ่านไปยังเครื่องวัดแสงของเครื่องวิเคราะห์ลดลง ดังนั้นการเลือกชนิดเครื่องมือ
วิเคราะห์อาจช่วยลดการรบกวนของไขมันได้ เช่น การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้คลื่นแสงเดียว (single 
wavelength) หรือวัดความเข้มของสี โดยวัดที่คลื่นแสงยาวในแถบใกล้แสงอินฟราเรด (near 
infrared) หรือใช้เครื่องมือที่เป็นระบบดับเบิลบีม (double beam light path) หรือใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ระบบไบโครเมตริก (bichromatic) 
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นอกจากปัญหาความขุ่น การแตกของเซลล์เม็ดเลือดแดง ภาวะการมีซีรั่มเหลืองหรือดีซ่าน 
(jaundice) เนื่องจากมีสารบิลิรูบินในเลือดสูงจะรบกวนการตรวจวิเคราะห์ปริมาณยูเรียไนโตรเจน 
(blood urea nitrogen) สารบิลิรูบินดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่นแสง 500-600 นาโนเมตร 
จึงรบกวนโดยตรงต่อการวิเคราะห์ใดๆ ที่ต้องวัดที่ความยาวคลื่นแสงนี้ เช่นเดียวกันกับความขุ่นการ
แก้ปัญหาจ าเป็นต้องมีระบบ serum blank เข้าช่วยด้วย 

อาจกล่าวสรุปได้ว่าการรบกวนการวิเคราะห์ที่เกิดจากสิ่งส่งตรวจเอง อาจท าการแก้ไขโดย
การเจือจางสิ่งส่งตรวจเป็นการลดการรบกวนลง หรือแก้ไขโดยการเพ่ิมความจ าเพาะของปฏิกิริยาเคมี 
เช่น เปลี่ยนวิธีการวัดเทียบสีเป็นวิธีการที่ใช้เอนไซม์ หรือเปลี่ยนเป็นวิธีการทางไคเนติก หรือท าการ
ก าจัดสารรบกวนออกโดยการน าสิ่งส่งตรวจไปผ่านขั้นตอนทางเคมี หรือฟิสิกส์บางอย่าง เช่น การ
ตกตะกอนโปรตีนเพ่ือเตรียมเป็นน้ าใสไร้โปรตีน หรือการสกัดสารที่ต้องการน ามาวิเคราะห์ออกมา
ก่อนการวิเคราะห์หาปริมาณ หรือใช้เครื่องมืออ่ืนช่วย เช่น น าไปปั่นเหวี่ยงเพ่ือแยกไขมันออกใน
เครื่องอัลตราเซนติฟิวเกชัน การเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ให้มีความจ าเพาะมากขึ้น หรือการเปลี่ยนมาใช้
ระบบการวิเคราะห์ไบโครมาติก ซึ่งวัดสารที่ต้องการวิเคราะห์ที่ความยาวคลื่นแสง 2 แห่ง เป็นต้น 
 
2.4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ในขั้นตอนภายหลังการวิเคราะห์ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539) 
 ถึงแม้ว่าจะได้ท าการวิเคราะห์สารชีวเคมีต่างๆ อย่างระมัดระวังโดยเฝูาระวังข้อผิดพลาด 
ข้อจ ากัดต่างๆ ปัจจัยรบกวนต่างๆ ตั้งแต่ก่อนการวิเคราะห์ ขั้นตอนระหว่างการวิเคราะห์แล้วก็ตาม 
ยังมีข้อผิดพลาดอื่นๆท่ีรบกวนผลได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังขั้นตอนการวิเคราะห์ เช่น การค านวณ
ผลการวิเคราะห์ แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ การลงบันทึกผลการวิเคราะห์ 
ตลอดจนระบบควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 
 2.4.1 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 านวณได้
ง่าย แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้วิธีไคเนติก หรือวิธีการเอนไซม์ต้องเพ่ิมความระมัดระวัง โดยเฉพาะ
การเลือกความยาวคลื่นแสงที่ถูกต้อง และด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากค่าโมล่าห์แอบซอร์บแบนโค
แอฟฟีเชียน (molar absorbance coefficient) มาแทนที่ในสูตรการค านวณต้องระวังด้วย ค่านี้
เปลี่ยนแปลงตามความยาวคลื่นแสงที่ตั้งวัดด้วย 
 ตัวอย่างเช่นค่าโมล่าห์แอบซอร์บแบนโคแอฟฟีเชียนของสารเอนเอดีเอช (NADH) และ เอนเอ
ดีพีเอช (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 
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ความยาวคลื่นแสง 366 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 3.30 x 103 Lmol-1cm-1 
ดังนั้นการน าค่านี้ไปแทนที่ในสูตรการค านวณจะต้องเลือกตัวเลขให้ตรงตามความยาวคลื่น

แสงที่เลือกวิเคราะห์ด้วย จึงจะได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแท้จริง ถึงแม้ว่าเครื่องมือวิเคราะห์ใน
ปัจจุบันนี้ส่าวนใหญ่จะตีพิมพ์ค่าท่ีวิเคราะห์ได้ออกมาโดยตรงก็ตาม จ าเป็นต้องปูอนข้อมูลที่ถูกต้องแก่
เครื่องมือในตอนต้นของการวิเคราะห์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ท าการทดลองต้องท าความเข้าใจในจุดนี้
ด้วย 

2.4.2 การบันทึกผลการวิเคราะห์ ท าได้ 2 แบบ เช่นเดียวกับการค านวณผลวิเคราะห์ คือ 
1) การบันทึกโดยตรงจากเครื่องอัตโนมัติ 

 2) การบันทึกโดยน าตัวเลขที่อ่านจากเครื่องวิเคราะห์  
 โอกาสของการผิดพลาดเนื่องจากการบันทึกผลการวิเคราะห์โดยวิธีน าตัวเลขที่อ่านจากเครื่อง
วิเคราะห์มาบันทึกนั้น เกิดขึ้นได้ง่ายมาก ส่วนใหญ่เกิดเนื่องจากความประมาท การอ่านตัวเลขผิด 
เขียนตัวเลขลงผิด จากความรีบร้อนในการรายงานผล เพราะว่าเป็นสิ่งส่งตรวจของผู้ปุวยฉุกเฉิ น 
ผู้ปุวยวิกฤต หรือบางครั้งสาเหตุจากงานล้นมือ มีบุคลากรน้อย เช่น ผลการตรวจในเย็นวันสุดสัปดาห์
ด้วยความรีบเร่ง หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดติดต่อกันหลายวัน มีผู้ท างานต้องรีบเร่งให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ซึ่งเกิดข้อผิดพลาดของการบันทึกผลได้บ่อยๆ 
 2.4.3 แบบฟอร์มการรายงานผลการวิเคราะห์ 
 ใบรายงานผลเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลจากผู้ตรวจวิเคราะห์ไปยังแพทย์ พยาบาลที่ท าการ
ดูแลผู้ปุวย ใบรายงานผลที่ดีควรจัดท าขึ้นโดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างแพทย์ พยาบาล 
และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เข้าใจด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีคู่มือ
ประกอบด้วย ซึ่งเป็นคู่มือที่บอกรายละเอียดวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจผู้ปุวยและการแปลผลอย่างง่ายๆ
ด้วย เมื่อจัดท าได้เช่นนี้จึงจะท าให้ผลการวิเคราะห์เป็นค่าที่ถูกต้อง แม่นย า มีประโยชน์ต่อผู้ปุวยอย่าง
สมบูรณ์ 
 แบบรายงานผลการวิเคราะห์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 1) มีข้อมูลส่วนตัวของผู้ปุวย เช่น หมายเลขบัตรประจ าตัวผู้ปุวย หมายเลขประจ าตัวที่
ก าหนดโดยห้องปฏิบัติการ เพศ อายุ 
 2) ชนิดสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือดครบส่วน ซีรั่ม พลาสมา ปัสสาวะ 
 3) วันและเวลาการเก็บสิ่งส่งตรวจ และชนิดการวิเคราะห์ 
 4) ค าศัพท์ ค าย่อ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในใบรายงานผล ต้องเป็นรูปแบบที่สากลนิยมใช้กัน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจงล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้ให้
ทราบโดยทั่วถึง 
 5) ค่าอ้างอิง ระบุตัวเลขไว้อย่างชัดเจน ตัวเลข และหน่วยความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องต้องชัดเจน 
อ่านง่าย เป็นสากลนิยม ที่พบทั่วๆไปจะเป็นรูปของมิลลิกรัม กรัม มิลิอิควิวาเลนท์  (mEq) ต่อหน่วย
ปริมาตร เช่น มิลลิลิตร เดซิลิตร ลิตร เป็นต้น ในด้านเอนไซม์นิยมใช้ ในรูปหน่วยสากล 
(international unit) และในบางครั้งอาจมีรูปเวลามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น วินาที นาที ชั่วโมง 24 
ชั่วโมง หรือ วัน เป็นต้น 
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 6) การแปลผลอย่างง่าย ในช่องลงผลการวิเคราะห์นอกจากจะใส่ตัวเลขที่วิเคราะห์ได้แล้ว 
ควรมีการแปลผลอย่างง่ายๆใส่ด้วย เช่น ระบุว่าเป็นค่าสูงเล็กน้อย (slight increase) ค่าสูงปานกลาง 
(moderate increase) ค่าสูงมาก (mark increase) หรือ ค่าต่ าเล็กน้อย (slight decrease) ค่าต่ า
ปานกลาง (moderate decrease) ค่าต่ ามาก (mark decrease) และการแสดงให้เห็นเด่นชัด เช่น 
การใส่เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) การตีเส้นใต้ หรือการระบายทึบใต้ค่าที่ผิดปกติ 

7) ใบรายงานควรมีขนาดกะทัดรัดพอเหมาะ 
 8) ส าเนาของใบรายงานผลที่ดีปูองกันการผิดพลาดได้ โดยการเป็นส าเนาในตัวได้เลย ทั้งนี้
เพ่ือเก็บรักษาไว้ในห้องปฏิบัติการส าหรับกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เมื่อมีการส่ง
ตรวจเป็นระยะๆเพ่ือประเมินผู้ปุวย ตลอดจนการตรวจสอบข้อผิดพลาดบางประการได้ 
 
2.5 รูปแบบการใช้ห้องปฏิบัติการทางคลินิกของแพทย์ และค่าสารอ้างอิงของสารชีวเคมีคลินิก 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539) 
 2.5.1 จุดประสงค์ของการใช้ห้องปฏิบัติการ 
 ปัจจุบันแนวโน้มของการใช้ห้องปฏิบัติการคลินิก มีความจ าเป็นมากส าหรับแพทย์ แพทย์
ต้องการผลการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของโรค หรือคัดกรองกลุ่มคนเป็นโรคออกจากกลุ่มคนไม่เป็น
โรค สามารถจัดการด าเนินการรักษาผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง และเป็นผลดีต่อผู้ปุวย ในบางครั้งแพทย์
อาจต้องการการวิเคราะห์มากกว่า 1 การวิเคราะห์ หรือหลายๆการวิเคราะห์พร้อมกัน เพ่ือสามารถ
น าไปวินิจฉัยภาวการณ์แอบแฝงของโรคบางอย่างได้ ดังนั้นสามารถแยกวัตถุประสงค์ของการส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการจากแพทย์ได้ 3 ข้อ คือ 
 1) การวินิจฉัยโรค (diagnosis) การส่งตรวจในข้อนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา เพราะ
ภายหลังจากการตรวจพบอาการทางคลินิก แพทย์จ าต้องเลือกส่งตรวจการวิเคราะห์เพื่อช่วยสนับสนุน 
หรือน าไปช่วยวินิจฉัยประกอบกับอาการทางคลินิกด้วย โดยเฉพาะในอาการของโรคที่แพทย์สงสัยอยู่ 
และนอกจากนี้ยังช่วยในการตัดข้อสงสัยที่เกี่ยวกับโรคบางอย่าง หรือน าไปแยกเพ่ือเปรียบเทียบด้วย 
เช่น การตรวจเอนไซม์ creatine kinase-MB (CK-MB) เพ่ือน ามาช่วยในการวินิจฉัยภาวะเจ็บอกของ
ผู้ปุวยที่มีสาเหตุว่ามีสาเหตุจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) หรือไม่ เป็นต้น 
นอกจากนี้แพทย์อาจมีแนวทางในการส่งตรวจการวิเคราะห์เป็นชุด (batteries or profiles of test) 
เพ่ือช่วยในการแยกการวินิจฉัย (differential diagnosis) เช่น การตรวจสอบสมรรถภาพตับเป็นชุด 
(liver profile) เพ่ือหาสาเหตุการเกิดของโรคว่าควรจะเป็นดีซ่าน (jaundice) ชนิดใด หรือส่วนใดของ
ความผิดปกติ เป็นต้น 
 2) การบริหารจัดการ หรือติดตามก ากับดูแล (management or monitoring) เมื่อ
แพทย์ทราบสาเหตุของโรค และให้การวินิจฉัยโรคแล้ว แพทย์จะเริ่มท าการรักษา หรือเริ่มด าเนินการ
รักษา และเตรียมวางแผนในการตรวจวิเคราะห์มากกว่าที่ตรวจมาแล้ว เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของโรค ตลอดจนการตอบสนองของการรักษาว่าสถานภาพของผู้ปุวยดีขึ้น หรือเลวลง นอกจากนี้การ
เลือกส่งวิเคราะห์บางชนิดที่เพ่ิมเติม อาจช่วยในการดูลักษณะอาการแทรกซ้อนของโรคได้ ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการรักษาก็ได้ เช่น กรณีเกิดการเป็นพิษเนื่องจากยาที่ก าลังรักษาอยู่ 
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 3) การตรวจคัดกรองโรค (screening) การตรวจแบบนี้เป็นการตรวจเพ่ือหาสาเหตุ หรือ
หาอาการแอบแฝงทางคลินิกของโรค (subclinical disease) ซึ่งดูภายนอกอาจมองดูว่าไม่มีโรคแอบ
แฝงอยู่ เพราะสุขภาพสมบูรณ์ดี เช่น การตรวจเพื่อค้นคว้าว่าหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง มีผู้ปุวยเบาหวาน
เป็นจ านวนเท่าใด ดังนั้นจะต้องท าการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมู่บ้าน และผลดังกล่าวก็จะสามารถใช้ระดับ
ของการตัดสินการวิเคราะห์กับอาการที่ซักตามประวัติ และอาการทางคลินิกร่วมกันจะได้คนที่เป็น
เบาหวานแยกจากคนปกติได้ ซึ่งภาวะที่ตรวจพบของกลุ่มเป็นเบาหวานจะเป็นการแอบแฝงของโรค 
เพราะผู้รับการตรวจไม่ทราบมาก่อน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ในกรณีที่พบว่ามีอาการของโรค หรือยังไม่ทราบ แพทย์อาจส่งตรวจวิเคราะห์ที่มี
ความจ าเพาะ ส าหรับกลุ่มอาการโรค หรือกลุ่มที่มีความพร้อมของร่างกาย โดยมีการส่งตรวจวิเคราะห์
เป็นชุดก็ได้ เช่น กรณีผู้ปุวยจะท าการตรวจสุขภาพทั่วไป หรือตรวจก่อนเข้าไปนอนรักษาในหอผู้ปุวย 
ซึ่งการตรวจดังกล่าวเป็นลักษณะหรือภาวะแอบแฝง เพ่ือหาโรคที่สงสัยหรือเป็นอยู่ 
 2.5.2 ค่าอ้างอิง หรือค่าปกติ (normal values or reference values) ของสารชีวเคมี
คลินิก 
 ค่าอ้างอิง หรือพิกัดปกติมีความส าคัญมากในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ เพราะการที่แพทย์
ได้รับผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการแล้ว แพทย์จะวินิจฉัยหรือทราบว่าผลการวิเคราะห์นั้นอยู่ใน
ระดับท่ีมากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ และน าไปช่วยดูกับอาการที่ตรวจพบทางคลินิก แพทย์จะบอกหรือ
วินิจฉัยโรคได้ นั่นแสดงว่าในการแปลผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการจะมีค่าอยู่ระดับหนึ่งที่
แพทย์ใช้เป็นหลักให้ทราบความแตกต่างที่ควรจะเป็นไป ซึ่งค่าระดับนั้นเรียกว่า ค่าปกติ (normal 
values) ซึ่งปัจจุบันใช้ค าว่า ระดับค่าอ้างอิง (reference values) ดังนั้นจะเห็นว่าค่าดังกล่าวมี
บทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับการแปลผลการวิเคราะห์ (interpretation) ของห้องปฏิบัติการมากที่สุด ดังนั้น
ควรทราบว่าวิธีการหาค่าอ้างอิงจะท าได้อย่างไร และมีสาเหตุแปรปรวนได้จากอะไรบ้าง ในการ
ด าเนินการหาค่าอ้างอิงจะแยกออกเป็นหลักใหญ่ๆ ได้ 3 ขั้นตอน คือ 
1) การเตรียมและเลือกกลุ่มหรือข้อมูล 
 ปัจจุบันการหาตัวแทนกลุ่มหรือบุคคลให้มีสุขภาพสมบูรณ์จริงๆ นั้นเป็นไปค่อนข้างยาก 
เพราะอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หลายๆแบบ ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้อาจมาจากแต่
ละบุคคลเอง สภาพแวดล้อม ระบบ หรือวิธีการเก็บและขั้นตอนการน าไปวิเคราะห์ เป็นต้น โดยทั่วไป 
การเกิดการเปลี่ยนแปลงในค่าการวิเคราะห์เนื่องจากสุขภาพ หรืออิทธิพลภายใน (endogenous 
factors) ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลต่างๆกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน หรืออิทธิพลจาก
ภายนอก (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
และการรักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจที่น ามาอาจเป็น ซีรั่ม พลาสมา เลือด หรือปัสสาวะ แล้วแต่ความ
เหมาะสม ซึ่งขั้นตอนนี้ก็มีความส าคัญมาก เพราะการผิดพลาดอาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น การ
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เขียนแยกเพศหรืออายุ ต าแหน่งที่เจาะเลือด การปนเปื้อนของสิ่งส่งตรวจ การซึมออกหรือผ่านของ
สารจากเซลล์และพลาสมา การใช้สารกันเลือดแข็งและสารรักษาสภาพ การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจก่อน
วิเคราะห์ 
 3) การค านวณค่าอ้างอิงปกติ 
 ซึ่งเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการที่จะเป็นผู้ท า วิเคราะห์ และแจ้งให้ผู้น าไปใช้ได้
ทราบเพ่ือน าไปช่วยในการตัดสิน หรือวินิจฉัยผู้ปุวยแยกออกจากผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ดี หรือไม่พบโรค 
เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากได้ข้อมูลแล้วต้องมีการค านวณทางสถิติเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ต่อไป จ านวนข้อมูลจะต้องไม่น้อยกว่า 120 ตัวอย่าง 
 การค านวณหาค่าระดับอ้างอิงจะต้องทดสอบกลุ่มข้อมูลก่อน ถ้ากลุ่มข้อมูลมีการกระจายเป็น
แบบโค้งปกติ (normal distribution curve) ก็สามรถจะใช้วิธีการคิดแบบ Barnett ซึ่งจะมีค่า
ระหว่าง mean 2 ± S.D. แต่ถ้าการกระจายไม่เป็นแบบปกติสามารถท าได้ 2 แบบ การใช้กระดาษ 
normal probability paper และจะแสดงออกมาที่ 2.5% และ 97.5% และอีกวิธีของ Herrera ซึ่ง
แสดงค่าออกมาในรูปของเปอร์เซ็นไตล์ (percentlie) ที ่10 และ 90 ก็ได้ 
 
2.6 การแปลผลทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกกับการวินิจฉัยกลุ่มอาการของโรค 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539) 
 โดยหลักการทั่วไปภายหลังจากการตรวจซักประวัติจากผู้ปุวยแล้วแพทย์ก็จะด าเนินการรักษา
ตามอาการท่ีพบ จากการได้ซักประวัติและการตรวจร่างกายทั่วไป แต่ในบางครั้งแพทย์อาจไม่สามารถ
ด าเนินการรักษาได้จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลด้านอ่ืน เช่น ด้านการตรวจเอกซเรย์ร่างกาย หรือการตรวจ
ห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนกับอาการที่ตรวจพบหรือภาวะโรคที่สงสัยอยู่ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน แต่การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของแพทย์จะท าเป็น 2 ระบบ คือ 
 2.6.1 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 
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batteries of test) ซึ่งเป็นการแปลผลกับความผิดปกติของอวัยวะนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งสะดวกเพราะเป็น
การประหยัดเวลาและลดปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ปุวย เพราะการส่งเป็นชุดสามารถท านาย หรือ
สนับสนุนความผิดปกติดังกล่าวได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ในขณะเดียวกันแพทย์อาจสงสัย และส่งเพียง
หนึ่งหรือสองการทดสอบเพ่ือประหยัด โดยเฉพาะรอผลก่อนแล้วท า หากยังสงสัยอยู่ก็จะส่งท าต่อใน
ชุดของความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ ซึ่งวิธีแบบที่สองนี้ท าให้เสียเวลามากขึ้นและตัวผู้ปุวยเองอาจ
ไม่ได้รับผลดี เพราะบางทีการวิเคราะห์ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการกลับมาที่แพทย์อาจไม่ตรงกับสาเหตุ
ที่ผู้ปุวยก าลังเป็นอยู่ 
 2.6.2 วิธีการส่งแบบตามอาการของโรค ซึ่งหลักการนี้อาจได้จากประวัติผู้ปุวย หรือโดย
ซักถามและลักษณะทางคลินิก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1) การตรวจเพื่อคัดโรค (screening test) 
 การตรวจแบบนี้จะท าเพ่ือหาสาเหตุ หรือรู้แนวทางของระบาดวิทยาด้านสุขภาพชุมชน เช่น 
แพทย์ต้องการทราบหรือแยกว่ามีผู้ปุวยเบาหวานอยู่กี่คนในกลุ่มของคนอายุระหว่าง 30-40 ปี ของ
ประชาชนที่มารับบริการการตรวจสุขภาพ เป็นต้น หรืออาจตรวจเพ่ือหาสาเหตุเฉพาะก็ได้ ดังเช่น ใน
กรณีที่สงสัยว่าผู้ปุวยที่มาโรงพยาบาลจะใช้ยาผิด หรือกินยามากเกินขนาด ก็จ าเป็นต้องส่งตรวจ
วิเคราะห์หาสาเหตุโดยส่งหาสารที่อาจมีความสัมพันธ์กับอาการทางคลินิกที่พบอยู่ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การตรวจแบบนี้มักท ากันเป็นงานประจ าโดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆ เพ่ือดูความ
พร้อมของสภาวะทั่วไปของร่างกายคล้ายกับการตรวจสุขภาพประจ าปี หรือในกรณีที่ผู้ปุวยมานอนพัก
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล  ก็จะส่งตรวจเพ่ือใช้เป็นผลเปรียบเทียบ หรือเป็นค่าอ้างอิงของตัวผู้ปุวยเอง 
เมื่อเริ่มมีการรักษา เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจแบบคัดโรคอาจไม่จ าเป็นต้องตรวจหลายการ
วิเคราะห์แบบตรวจสุขภาพก็ได้ แต่อาจจะตรวจดูเฉพาะโรคที่สงสัยหรือจ าเป็นเท่านั้น เช่น ก่อนจะท า
การผ่าตัด จ าเป็นต้องตรวจหาสาเหตุว่าผู้ปุวยเป็นเบาหวานหรือไม่ ตรวจดูความเข้มข้นของเลือดและ
หมู่เลือด ตลอดจนความเป็นกรดด่างของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่ เป็นต้น 
 2) การตรวจกลุ่ม หรือชุดเฉพาะเพื่อวินิจฉัยโรค 

(batteries or profiles of test for clinical diagnosis) 
การตรวจแบบนี้จะส่งตรวจตามอาการของผู้ปุวยที่มาพบแพทย์ขณะนั้น หรือมีประวัติเป็นโรค

อยู่จึงมาตรวจเพื่อติดตามการรักษาโรค (treatment) ให้ติดต่อกันเพ่ือดูอาการของโรค หรือเนื่องจาก
เกิดมีอาการอย่างเฉียบพลันทันที (acute) หรือรายที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการกะทันหัน หรือมา
โรงพยาบาลแบบฉุกเฉิน อาจเนื่องจากโรคก าเริบโดยตรง หรือเกิดอุบัติเหตุ (accident) บางอย่าง 
ดังนั้นแพทย์อาจจะต้องส่งวิเคราะห์หาสารบางอย่างเพ่ือน าไปช่วยวินิจฉัยโรคให้สัมพันธ์กับอาการที่
พบ หรือเพ่ือทราบแนวทางในการจัดการเตรียมการรักษาให้ถูกต้อง เป็นต้น 

การตรวจแบบนี้จะดีเพราะสามารถทราบความผิดปกติเฉพาะอวัยวะได้ทันที ซึ่งการวิเคราะห์
แบบนี้จะท าเป็นกลุ่มของการการทดสอบซึ่งอาจมี 2 หรือ 3 หรือมากกว่าก็ได้ ส่วนใหญ่การส่งตรวจ
แบบนี้จะสะดวก เพราะใช้เครื่องมือที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ได้ผลทั้งหมดมาใน
ระยะเวลารวดเร็ว และประหยัด นอกจากนี้ในกรณีการติดตามผลการรักษาเฉพาะอวัยวะนั้นๆ 
สามารถวินิจฉัยได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสัมพันธ์กับการรักษามากน้อยเพียงใด 
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2.7 เบาหวาน อาการทางคลินิก และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (วีรวรรณ เล็กสกุลไชย, 2555) 
 เบาหวาน (diabetes mellitus, DM) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญทั่วโลก เป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตใน 10 อันดับแรกของหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วย การเสียชีวิตในผู้ปุวยเบาหวาน
ส่วนมากเกิดจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะโรคหัวและหลอดเลือด และโรคไตวาย ภาวะแทรกซ้อน
ยังเป็นสาเหตุให้ผู้ปุวยพิการ เช่น ตาบอด หรือถูกตัดแขน-ขาเนื่องจากเกิดแผลเน่าติดเชื้อ เบาหวานจึง
เป็นโรคที่คุกคามทั้งคุณภาพชีวิตและชีวิตของผู้ปุวย สาเหตุของโรคเบาหวานมีหลายปัจจัยส่วนหนึ่ง
เป็นผลทางพันธุกรรม แต่ส่วนมากเป็นผลจากพฤติกรรมการด ารงชีพซึ่งสามารถปูองกันได้ อย่างไรก็ดี 
แนวโน้มการเกิดโรคเบาหวานทั่วโลกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนไปในทิศทางที่เพ่ิมโอกาสในการเป็นเบาหวานมากขึ้น อัตราการเกิดโรคเบาหวานสัมพันธ์กับ
อัตราการเกิดโรคอ้วน เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังท่ีต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินของโรคและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
 เบาหวานเป็นความผิดปกติของเมแทบอลิซึม (metabolic disease) เกิดจากความผิดปกติ
ของการสร้าง การหลั่ง และการตอบสนองต่อฮอร์โมนควบคุมปริมาณกลูโคสในกระแสเลือด
โดยเฉพาะอินซูลิน ท าให้กลูโคสในกระแสเลือดที่ควรเข้าเซลล์เพ่ือใช้สร้างพลังงานหรือแปรเป็นไกลโค
เจนสะสมในตับและกล้ามเนื้อไม่สามารถเข้าเซลล์ได้ เบาหวานยังท าให้เกิดความแปรปรวนของเม
แทบอลิซึมของสารอาหารโมเลกุลใหญ่ (macromolecule) คือไขมันและโปรตีนด้วย เนื่องจากเมื่อ
เซลล์ไม่สามารถน ากลูโคสไปใช้สร้างพลังงานได้ เซลล์จะน าน าเอากรดอะมิโนและกรดไขมันไปใช้สร้าง
พลังงานแทน ท าให้มีการดึงโปรตีนออกจากเซลล์กล้ามเนื้ออกไปใช้ ผู้ปุวยจึงมีภาวะกล้ามเนื้อฝุอลีบ 
มีการน ากรดไขมันไปสร้างพลังงาน ท าให้เกิดกรดคีโตนในกระแสเลือด และการเป็นเบาหวานยัง
รบกวนเมแทบอลิซึมของไขมัน ท าให้เกิดไขมันที่ผิดปกติทั้งปริมาณและโครงสร้าง ไขมันทั้งไตรกลีเซอ
ไรด์และคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือดไม่สามารถถูกน าไปเก็บสะสมในเซลล์ไขมันและเซลล์ตับได้ จึง
สะสมอยู่ในกระแสเลือดมากและนานกว่าปกติ เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดไปเลี้ยง และโรคสมองขาดเลือดไปเลี้ยง 
 การวินิจฉัยและติดตามการด าเนินของโรคเบาหวาน และการติดตามการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต้องอาศัยการตรวจค่ากลูโคสหรือน้ าตาลในเลือด ซึ่งมีแนวทางการส่งเลือดตรวจและแปลผลหลาย
แบบ และการตรวจเลือดรายการอ่ืนที่มีความจ าเพาะต่อการประเมินการควบคุมปริมาณน้ าตาลใน
กระแสเลือด อันเป็นผลจากพฤติกรรมการด ารงชีพของผู้ปุวยและประเมินความรุนแรงหรือการด าเนิน
ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนจากเบาหวาน 
 อินซูลิน (insulin) เป็นฮอร์โมนที่สร้างจาก β-cell ของตับอ่อน โดยสร้างและหลั่งออกมาใน
รูป pro-insulin ที่ไม่ออกฤทธิ์ เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด pro-insulin ซึ่งประกอบไปด้วยสารเพปไทด์ 3 
ช่วง คือ A, B และ C จะเกิดการตัดต่อ โดยช่วง A และ B ที่ถูกคั่นด้วยช่วง C จะตัดแยกออกจากช่วง 
C แล้วต่อ โดยช่วง A และ B จะมาเชื่อมต่อกันใหม่เป็น AB-peptide ด้วย di-sulfide bond 
กลายเป็นอินซูลินที่ออกฤทธิ์ (active insulin) ไปจับกับเซลล์เปูาหมาย active insulin มีค่าครึ่งชีวิต
สั้นมาก จึงไม่สามารถตรวจพบในเลือด ส่วนที่เหลือจากการตัด pro-insulin คือ ช่วง C หรือ C-
peptide ที่ไม่มีฤทธิ์ (inactive) แต่มีค่าครึ่งชีวิตในกรแสเลือดนานหลายชั่วโมง จึงใช้ค่า C-peptide 
ในเลือดในการบ่งบอกปริมาณอินซูลินที่หลั่งเข้าสู่กระแสเลือด 



19 

 

 

 อินซูลินมีฤทธิ์ลดปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดโดยเร่งการน ากลูโคสเข้าเซลล์เพ่ือใช้เป็น
แหล่งพลังงานและกระตุ้นให้เซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อน ากลูโคสส่วนเกินความต้องการไปสร้างเป็น
ไกลโคเจนเก็บสะสมไว้ใช้ยามขาดแคลนกลูโคส อินซูลินมีฤทธิ์กระตุ้นการท างานของ lipoprotein 
lipase (LPL) ของเซลล์บุผนังหลอดเลือดจึงเร่งการปลดปล่อยไตรกลีเซอไรด์จาก chylomicron และ 
VLDL เพ่ือน าไตรกลีเซอไรด์ไปสะสมในเซลล์ไขมัน และออกฤทธิ์ยับยั้ง hormone sensitive lipase 
(HSL) ในเซลล์ไขมัน เพ่ือหยุดการสลายไขมันในเซลล์ออกสู่กระแสเลือด จึงช่วยปลดปล่อยกรดไขมัน
จากเซลล์ไขมันเข้าสู่กระแสเลือด ฤทธิ์ของอินซูลินต่อ LPL และ HSL จึงมีผลลดค่าไตรกลีเซอไรด์ใน
เลือด 
 อินซูลินในกระแสเลือดมีผลต่อปริมาณแรธาตุและอิเลคโทรไลต์ในกระแสเลือดด้วยหลังมื้อ
อาหาร เมื่อมีอินซูลินหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดมากจะมีผลให้โพแทสเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ไหล
เข้าเซลล์มากขึ้น หากเก็บเลือดส่งตรวจหลังมื้ออาหารจะพบค่าสารเคมีเหล่านี้ต่ ากว่าความเป็นจริงได้ 
พบภาวะในเลือดต่ าชั่วขณะ (transient hypokalemia) ได้ โดยค่าโพแทสเซียมในเลือดที่ต่ าหลังมื้อ
อาหารนี้ หลังกินอาหารผ่านไประยะหนึ่ง หรือเมื่ออินซูลินหมดฤทธิ์ โพแทสเซียมส่วนที่เข้าไปในเซลล์
จะไหลออกจากเซลล์กลับคืนสู่กระแสเลือดตามปกติ และท าให้ค่าโพแทสเซียมกลับคืนสู่ช่วงค่าปกติได้
เอง ในผู้ปุวยที่มีอินซูลินในกระแสเลือดสูง เช่น ผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการฉีดอินซูลินเข้าสูกระแส
เลือดมากเกินไป (overdose) หรือได้รับการฉีดอินซูลินซ้ าในเวลาใกล้เคียงกัน หรือในผู้ปุวยที่มีเนื้อ
งอกของเซลล์สร้างอินซูลิน (insulinoma) หรือกรณีใดๆท่ีมีผลท าให้อินซูลินในกระแสเลือดสูงขึ้นแบบ
เฉียบพลัน นอกจากจะท าให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า เช่น เหงื่อออก ใจสั่น หน้ามืด เป็นลม ยังท า
ให้เกิดอาการจากภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ าแบบเฉียบพลัน (acute hypokalemia) ด้วย ผู้ปุวย
อาจเสียชีวิตจากภาวะช็อกจากการขาดกลูโคส (hypoglycemic shock) หรือจากภาวะหัวใจหยุดเต้น
ได ้
 เบาหวาน คือ ภาวะที่มีปริมาณน้ าตาลกลูโคสในกระแสเลือดมากผิดปกติตลอดเวลา แบ่งได้
เป็น 4 ชนิด คือ เบาหวานแบบที่ 1 (type 1 DM), insulin-dependent-DM (IDDM) หรือ juvenile 
DM ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง สร้างแอนติบอดีไปท าลาย β-
cell ของตับอ่อน เมื่อตรวจเลือดจะพบแอนติบอดีต่อของ β-cell ตับอ่อน การมีแอนติบอดีไปท าลาย
เซลล์สร้างอินซูลินจะมีผลท าให้เหลือเซลล์สร้างอินซูลินน้อยลง ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย มีปริมาณอินซูลินในกระแสเลือดน้อย ตรวจเลือดพบค่า C-peptide ของ
อินซูลินต่ าหรือตรวจไม่พบเลย อาการจะเริ่มแสดงออกอย่างชัดเจนตั้งแต่วัยเด็กหรือก่อนอายุ 25 ปี
โดยประมาณ เบาหวานแบบที่ 1 มีความสัมพันธ์กับพันธุกรรม ผู้ปุวยมักมีประวัติคนในครอบครัวเป็น
เบาหวาน ผู้ปุวยเบาหวานแบบที่ 1 มีภาวะหิวบ่อย กินมาก (hyperphagia) แต่น้ าหนักตัวลดลง
เนื่องจากมีการสลายไขมันและโปรตีนเพ่ือสร้างพลังงานของเซลล์ ท าให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมันมี
มวลลดลง ผู้ปุวยเบาหวานแบบที่ 1 มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ diabetic ketoneacidosis (DKA) ได้
มาก กรณีที่เกิด DKA จะตรวจพบคีโตนในเลือดและในปัสสาวะ ผลการตรวจเลือดจะพบภาวะ 
metabolic acidosis ที่มี anion gap กว้าง ผู้ปุวยจะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และหายใจ
หอบถี่ กลิ่นลมหายใจจะคล้ายกลิ่นผลไม้เรียกว่า fruity odor เนื่องจากมีกรดคีโตนชนิดแอซีโทน
ระเหยปนออกมา หากผู้ปุวยได้รับน้ าไม่เพียงพอจะเกิดภาวะขาดน้ าจนช็อก (hypervolemic shock) 
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ได้ การรักษาเบาหวานแบบที่ 1 ต้องฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทนเท่านั้น เบาหวานแบบที่ 1 พบไม่มาก 
ประมาณ 5-10% ของเบาหวานทั้งหมด 
 เบาหวานแบบที่ 2 (type 2 DM) หรือ non-insulin dependent DM (NIDDM) หรือ 
adult-onset DM เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากเมแทบอลิซึมอย่างหนึ่ง มีสาเหตุที่ซับซ้อน เกิดจาก
หลายสาเหตุร่วมกัน (multifactor disease) มักพบในผู้ที่ไม่ออกก าลังกาย ชอบกินอาหารจ าพวกแปูง
และน้ าตาลรวมทั้งอาหารที่มีไขมันสูง ปริมาณอาหารที่ให้พลังงาน (high calorie) ซึ่งร่างกายได้รับ
มากกว่าปริมาณพลังงานที่ร่างกายใช้ (energy expenditure) ในแต่ละวัน และมีน้ าหนักตัวเกิน
มาตรฐาน (overweight) หรืออ้วน (obesity) เบาหวานแบบที่ 2 พบได้ประมาณ 90% ของผู้ปุวย
เบาหวานทั้งหมด มักแสดงอาการเมื่อพ้นวัยเด็กไปแล้ว โดยเฉลี่ยจะเริ่มมีอาการเมื่ออายุมากกว่า 35 
ปี แต่โลกปัจจุบันที่รูปแบบของอาหารและพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ท าให้มีแนวโน้มการเกิด
ภาวะเด็กอ้วนเพ่ิมมากขึ้น จึงพบผู้ปุวยเบาหวานแบบที่ 2 ในเด็กหรือผู้ที่อายุต่ ากว่า 35 ปีได้ ผู้ปุวย
กลุ่มนี้มักมีรูปร่างอ้วนแตกต่างจากผู้ปุวยเด็กที่เป็นเบาหวานแบบที่ 1 การตรวจยืนยันแยกระหว่าง
เบาหวานแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 ในผู้ปุวยเด็กจะไม่สามารถใช้อายุของผู้ปุวยเมื่อเกิดอาการได้ การ
ตรวจเลือดเพ่ือหา auto-antibody ต่อ β-cell หากตรวจพบแอนติบอดี จะเป็นดัชนีบ่งชี้
โรคเบาหวานแบบที่ 1 หรือใช้ค่า C-peptide ในเลือด หากพบค่า C-peptide ในเลือดต่ า จะบ่งชี้การ
เป็นเบาหวานแบบที่ 1 หรืออาจใช้การทดลองรักษาหรือผลการตอบสนองต่อยาลดปริมาณกลูโคสใน
กระแสเลือด (anti-hyperglycemic drug, hypoglycemic drug) ในการวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่ม
ผู้ปุวยเบาหวานอายุน้อยเหล่านี้โดยการกินยาลดปริมาณน้ าตาลในกระแสเลือดแล้วผู้ปุวยมีการตอย
สนองต่อยาหรือมีผลท าให้ได้ค่ากลูโคสลดลงแสดงว่าเป็นเบาหวานแบบที่ 2 แต่ถ้าผู้ปุวยกินยาลด
ปริมาณน้ าตาลในกระแสเลือดแล้วค่าน้ าตาลในเลือดไม่ลดลง หรือไม่มีการตอบสนองต่อยาบ่งชี้ว่าเป็ย
เบาหวานแบบที่ 1 ที่ต้องรักษาโดยการฉีดอินซูลินเท่านั้น 
 ในเบาหวานแบบที่ 2 โดยทั่วไปการสร้างและการหลั่งอินซูลินจะมากกว่าปกติ พบค่า C-
peptide ในเลือดสูง ความผิดปกติอยู่ที่เซลล์หรืออวัยวะเปูาหมายไม่ตอบสนองต่อฤทธิ์ของอินซูลิน 
หรือมีภาวะดื้อต่อฤทธิ์ของอินซูลิน (insulin resistance) การรักษาโดยการฉีดอินซูลินในระยะแรก
ของโรคส่วนใหญ่จึงไม่ได้ผล ต้องรักษาด้วยการให้กินยาเร่งการตอบสนองต่อฤทธิ์ของอินซูลินของ
เซลล์ หรือยาลดปริมาณน้ าตาลในเลือด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่นิยมเรียกเบาหวานแบบที่ 2 ว่า 
NIDDM เพราะในผู้ปุวยเบาหวานแบบที่ 2 โดยเฉพาะผู้ปุวยที่เป็นเบาหวานมานานหลายปี และผู้ปุวย
ที่เริ่มเป็นเบาหวานในวัยชราแล้วจะไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเร่งการตอบสนองต่อฤทธิ์ของ
อินซูลิน ต้องการการักษาโดยการฉีดอินซูลินเท่านั้นหรือมีสภาพเป็น insulin dependent คล้ายกับ
เบาหวานแบบที่ 1เพียงแต่อายุของผู้ปุวยขณะเริ่มเป็นจะมาก สาเหตุที่ตอบสนองต่อแนวทางการ
รักษาในผู้ปุวยกลุ่มนี้เปลี่ยนไป เพราะในผู้ปุวยกลุ่มนี้จะมีการปรับตัวและเสื่อมสภาพของ β-cell ใน
ตับอ่อนมาจากการเป็นเบาหวานมานานหลายปี หรือเป็นการเสื่อมของ β-cell เช่นเดียวกับเนื้อเยื่อ
อ่ืนๆในผู้สูงอายุ ท าให้จ านวน β-cell เหลือน้อยจนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 
 ในเบาหวานแบบที่ 2 ผู้ปุวยส่วนมากจะมีน้ าหนักเกินหรืออ้วนต่างจากผู้ปุวยเบาหวานแบบที่ 
1 แต่มีอาการหิวบ่อยและกินมากคล้ายเบาหวานแบบที่ 1เนื่องจากเซลล์ไขมันไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน 
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ท าให้มีการน าไขมันเข้าเซลล์ได้น้อยลงจนไม่สามารถการน าไปสู่การหลั่งฮอร์โมน leptin เพ่ือไปหยุด
ความอยากอาหารจากการกระตุ้นของไฮโพทาลามัสได้ การไม่มีอินซูลินหรือไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน
ท าให้มีน้ าตาลในเลือดมาก มีค่าออสโมแลลิตีในเลือดสูงจึงไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมการกระหายน้ าใน
สมอง ท าให้ผู้ปุวยเบาหวานเกิดการกระหายน้ าบ่อยและดื่มน้ ามาก ปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดสูง
เกิน threshold ของไต (blood glucose > 180 mg/dL) จะถูกกรองทิ้งออกไปจากปัสสาวะ ซึ่ง
กลูโคสที่ถูกกรองนี้จะดึงน้ าออกจากร่างกายไปกับปัสสาวะเกิดภาวะ osmotic dieresis ท าให้ผู้ปุวย
เบาหวานมีอาการถ่ายปัสสาวะมากและบ่อยร่วมกับตรวจพบกลูโคสในปัสสาวะ อาการถ่ายปัสสาวะ
มาก กระหายน้ าและดื่มน้ ามากนี้จะคล้ายกับอาการของโรคเบาจืด แต่ถ้าตรวจค่า ถ.พ. และกลูโคสใน
ปัสสาวะจะต่างกัน ในเบาหวานเมื่อตรวจปัสสาวะจะพบกลูโคส และพบค่า ถ.พ. สูง ในขณะที่เบาจืด
ไม่พบน้ าตาลในปัสสาวะ และค่า ถ.พ. ของปัสสาวะต่ า 
 การสูญเสียน้ าออกไปกับปัสสาวะมาก หากผู้ปุวยเบาหวานได้รับน้ าเข้าไปชดเชยไม่เพียงพอ 
อาจเกิดภาวะขาดน้ า หากมีปัจจัยเสริมที่เร่งการเพ่ิมปริมาณกลูโคสในกระแสเลือด เช่น เครียด ตื่น
ตกใจ กินยาสเตียรอยด์ กินอาหารที่มีน้ าตาลมาก หรือมีภาวะที่ท าให้สูญเสียน้ าออกจากร่างกายมาก 
เช่น ท้องเสีย จะท าให้ผู้ปุวยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการมีน้ าตาลในเลือดสูง หากค่า
กลูโคสในเลือดสูงเกิน 600 mg/dL จะเกิดภาวะ hyperosmolar non-ketotic hyperglycemic 
syndrome ซึ่งพบบ่อยในผู้ปุวยเบาหวานแบบที่ 2 โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เนื่องจากเซลล์สมองซึ่งยอม
ให้กลูโคสผ่านเข้าไปอยู่ในเซลล์ได้โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของอินซูลิน ท าให้กลูโคสไหลเข้าเซลล์
อย่างมาก การไหลเข้าเซลล์ของกลูโคสจะพาน้ าเข้าไปด้วยท าให้เซลล์สมองบวม และเกิดภาวะสมอง
บวมไม่สามารถท างานได้ตามปกติจึงมีอาการทางสมองและระบบประสาท เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวด
หัว ตาพร่ามัว ชักหมดสติ และอาจเสียชีวิตจากภาวะระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวได้ 
 เกณฑ์มาตรฐานก าหนดโดยองค์กรสากล the American Diabetes Association (ADA) 
และองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการวินิจฉัยเบาหวานทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 คือเมื่อมีค่ากลูโคส
หลังอดอาหาร (FBS/FBG) สูงกว่า 126 mg/dL หรือ 7.0 mmol/L หรือมีค่ากลูโคสในเลือดหลังกิน
อาหาร 2 ชั่วโมงไปแล้ว (2h-post-pandial blood glucose) หรือชั่วโมงที่ 2 ของ oral glucose 
tolerance test (OGTT) สูงเกิน 200 mg/dL หรือ 11.0 mmol/L ทั้งนี้ถ้าอาการไม่ชัดเจนควรส่ง
เลือดตรวจซ้ าในวันถัดไป เพ่ือยืนยันผลการตรวจก่อนที่จะให้การวินิจฉัย 
 ผู้ปุวยที่มีค่ากลูโคสในเลือดหลังอดอาหารอยู่ในช่วง 110-126 mg/dL จะจัดเป็นกลุ่ม 
impaired fasting blood glucose และผู้ปุวยที่มีค่ากลูโคสในเลือดหลังกินอาหาร 2 ชั่วโมง หรือที่ 2 
ชั่วโมงของ OGTT อยู่ในช่วง 140-200 mg/dL จะจัดเป็นกลุ่ม impaired glucose tolerance หรือ 
glucose intolerance ทั้งกลุ่ม impaired glucose tolerance และ impaired fasting blood 
glucose ยังไม่จัดเป็นเบาหวาน อาจเรียกว่ามีภาวะก่อนการเป็นเบาหวาน (pre-DM, pre-diabetes) 
หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน เป็นภาวะที่ไม่ต้องการรักษาด้วยยาหรืออินซูลิน แต่ต้องได้รับ
ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อปูองกันการด าเนินของโรคไปสู่การเป็นเบาหวาน สิ่งส าคัญ
ที่ต้องปฏิบัติ คือการควบคุมชนิดและปริมาณอาหารที่กิน ลดอาหารจ าพวกแปูง น้ าตาลและไขมัน กิน
ผัก ผลไม้หรืออาหารที่มีกากและเส้นใยมากขึ้น ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ลดน้ าหนัก และลด
ความเครียด 



22 

 

 

 เบาหวานแบบที่ 3 เรียกว่า gestation DM เป็นเบาหวานที่เกิดขึ้นในหญิงขณะตังครรภ์ ซึ่ง
เป็นช่วงที่ฮอร์โมนในร่างกายมีความแปรปรวนมาก รกมีการสร้างฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ต้านฤทธิ์ของ
อินซูลิน และขณะตั้งครรภ์มีภาวะคั่งของน้ าในร่างกายด้วย ซึ่งสามารถเจือจางสารเคมีในกระแสเลือด
ได้ ADA ได้ก าหนดมาตรฐานในการวินิจฉัยภาวะ gestation DM ที่แตกต่างจากการวินิจฉัยเบาหวาน
แบบที่ 1 และเบาหวานแบบที่ 2 ไว้ดังนี้ การเป็น gestation DM เมื่อมีความผิดปกติอย่างน้อย 2 ใน 
3 ของผลการตรวจเลือดต่อไปนี้ 
 1) ค่ากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 95 mg/dL 
 2) ค่ากลูโคสในเลือดที่ 2 ชั่วโมงของ OGTT มากกว่า 155 mg/dl 
 3) ค่ากลูโคสในเลือดที่ 3 ชั่วโมงของ OGTT มากกว่า 140 mg/dl 
 หญิงที่มีภาวะ gestation DM ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมปริมาณน้ าตาลกลูโคสใน
เลือดขณะตั้งครรภ์ จะท าให้ทารกในครรภ์มีภาวะตัวใหญ่ผิดปกติ (macrosomnia) มีน้ าหนักตัวแรก
คลอดมากกว่าปกติ หรือมากกว่า 4 กิโลกรัม หรือ 9 ปอนด์ ภาวะทารกตัวใหญ่จะมีผลต่อการคลอด 
ท าให้คลอดยากเป็นอันตรายทั้งมารดาและทารก เมื่อคลิดออกมาล้าทารกอาจมีภาวะน้ าตาลในเลือด
ต่ าซ่ึงเป็นภาวะท่ีต้องเฝูาระวังและรักษาให้ทันเวลา หญิงท่ีมีภาวะ gestation DM อาจหายได้เองหลัง
คลอด หรืออาจเป็นเบาหวานแบบที่ 2 ภายหลัง 
 การเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นภาวะที่ต้องเฝูาระวัง เนื่องจากมีอันตรายต่อพัฒนาการ
และการอยู่รอดของทารก และความปลอดภัยของมารดาขณะคลอด หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจ 
OGTT เมื่ออายุครรภ์ 24-48 สัปดาห์ ผลเสียของการเป็น gestation DM คือ จพท าให้ทารกในครรภ์
มีพัฒนาการที่ผิดปกติ อาจมีภาวะพิการแต่ก าเนิด (birth defect) ได้ สาเหตุที่ท าให้ทารกในครรภ์
ของมารดาที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตัวใหญ่กว่าปกติ คือ การที่มารดาเป็นเบาหวานชนิดที่ดื้อ
ต่ออินซูลิน ท าให้ปริมาณของอินซูลินและกลูโคสในเลือดมาก ทั้งอินซูลินและกลูโคสปริมาณมากใน
เลือดจะผ่านรกเข้าไปสู่ทารกในครรภ์ เซลล์ของทารกในครรภ์จึงได้รับกลูโคสปริมาณมากเกินความ
ต้องการ กลูโคสส่วนที่เกินความต้องการของทารกในครรภ์จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมัน ไกลโคเจน และ
โปรตีนเก็บสะสม ส่งผลให้ร่างกายของทารกในครรภ์มีขนาดใหญ่ หรืออ้วน เมื่อทารกคลอดออกมา 
เซลล์ของทารกยังเคยชินกับภาวะมีอินซูลินและกลูโคสสูงจากกระแสเลือดมารดาที่เคยส่งมาเลี้ยง หลัง
คลอดเมื่อไม่มีน้ าตาลจากกระแสเลือดมารดามาเลี้ยงจึงเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 
 เบาหวานแบบสุดท้ายเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆที่ไม่สามารถเข้าได้กับแบบที่ 1 แบบที่ 2 หรือ 
gestation DM ทั้งนี้เพราะการควบคุมปริมาณน้ าตาลในกระแสเลือดอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมน
อ่ืนด้วย ได้แก่ glucagon, epinephrine, glucocorticoid/cortisol, thyroid hormone และ 
growth hormone นอกจากนี้โรคตับระยะสุดท้ายหรือโรคตับวายหรือตับแข็งก็จะพบภาวะน้ าตาลใน
เลือดสูงได้หลังมื้ออาหาร เนื่องจากตับเป็นแหล่งเก็บกลูโคสส่วนเกินความต้องการของร่างกายในรูป
ไกลโคเจน เมื่อไม่มีเซลล์ตับ กลูโคสส่วนเกินความต้องการในการสร้างพลังงานของเซลล์จะไม่มีแหล่ง
เก็บสะสม จึงวนเวียนอยู่ในกระแสเลือด เบาหวานแบบสุดท้ายนี้จะเรียกว่าเบาหวานแบบทุติยภูมิหรือ
แบบไม่จ าเพาะ (secondary diabetes mellitus หรือ non-specific type of DM) สาเหตุของ
เบาหวานชนิดนี้ ได้แก่ พยาธิสภาพที่ตับอ่อนที่ไม่จ าเพาะต่อ β-cell เช่น pancreatitis, traumatic 
pancreas, pancreatectomy, หรือ hemochromatosis of pancreas; โรคตับวายและตับแข็ง, 
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Cushing’s syndrome, glucagoma, pheochromocytoma, hyperthyroidism และผลของยา
บางอย่าง เช่น steroid, beta-adrenergic agonist, thiazides, phenytoin เป็นต้น 
 ปริมาณกลูโคสที่สูงในกระแสเลือดเป็นเวลานานมีผลท าลายเซลล์บุผนังหลอดเลือดและเซลล์
ประสาทส่วนปลาย (peripheral neuron) การขาดอินซูลินหรือการที่เซลล์ที่ไม่ตอบสนองต่อฤทธิ์ของ
อินซูลินจะไปรบกวนเมแทบอลิซึมของไขมัน ท าให้เกิดภาวะ diabetic dyslipedemia มีค่า HDL-
cholesterol ต่ า ค่าไตรกลีเซอไรด์ และ LDL-cholesterol ในเลือดสูง พบ lipoprotein a ซึ่งเป็น 
LDL ที่มีโครงสร้างผิดปกติในเลือด ผลของ dyslipidemia จะท าให้ผู้ปุวยเบาหวานมีความเสี่ยงสูงใน
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) มีโอกาสเกิดหลอดเลือดแดงตีบแข็งตามด้วย AMI และสมอง
ขาดเลือดได้สูง 
 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการมีปริมาณน้ าตาลในกระแสเลือดสูงอ่ืนๆ ได้แก่ โรคหลอดเลือด
ตาเสื่อมจากเบาหวาน หรือ “เบาหวานขึ้นตา” (diabetes retinopathy), แผลหายช้า (slow 
healing) และติดเชื้อง่าย, โรคของระบบประสาทจากเบาหวาน (diabetic neuropathy)ม โรคปลาย
ประสาทรับรู้เสื่อมจากเบาหวาน (diabetic peripheral neuropathy) และโรคไตจากเบาหวาน 
(diabetic nephropathy) การมีโรคปลายประสาทรับความรู้สึกเสื่อมจากเบาหวานร่วมกับภาวะ 
diabetic dyslipedemia จะท าให้ผู้ปุวยเบาหวานมีโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจา
การขาดเลือดไปเลี้ยงแบบไม่รู้สึกเจ็บหน้าอก เรียกว่า silent AMI เพราะปลายประสาทรับรู้อาการ
เจ็บแน่นหน้าอกเสื่อมการท างาน ภาวะนี้เองที่ท าให้ผู้ปุวยเบาหวานได้รับการดูแลค่าไขมันในเลือด
อย่างเข้มงวด (intensive treatment) เช่นเดียวกับผู้ปุวยที่มีประวัติเป็น CVD มาก่อน หรือให้
ประเมินว่าผู้ปุวยเบาหวานอาจเคยมี CVD มาก่อนแต่ไม่รู้ตัว 
 การเสียชีวิตของผู้ปุวยเบาหวานส่วนมากไม่ใช่ผลจากการมีปริมาณกลูโคสในเลือดสูง แต่เกิด
จากการไม่ควบคุมปริมาณน้ าตาลในเลือด (uncontrolled DM) หรือควบคุมไม่ดี หรือควบคุมไม่ได้ 
ท าให้มีปริมาณน้ าตาลในเลือดสูงตลอดเวลา จนก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตจาก
ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญ คือ AMI และไตวาย แนวทางในการปูองกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
ผู้ปุวยเบาหวานจึงเป็นการควบคุมปริมาณน้ าตาลในกระแสเลือดให้สูงไม่มาก กลุ่มนักวิจัยภาวะ
เบาหวานและผลแทรกซ้อน (diabetic control and complication trial research group) 
แนะน าว่าผู้ปุวยเบาหวานควรตรวจค่าน้ าตาลในเลือดด้วยตนเองจากปลายนิ้ววันละ 3-4 ครั้ง และ
ควบคุมให้ค่าน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 ก่อนกินอาหาร ค่าน้ าตาลในเลือดไม่ควรเกิน 120 mg/dL 
 หลังกินอาหารเสร็จ ค่าน้ าตาลไม่ควรเกิน 180 mg/dL 
 ค่าน้ าตาลในเลือดหลังกินอาหาร 2 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 140 mg/dL 
 ค่าน้ าตาลในเลือดก่อนเข้านอนไม่ควรเกิน 160 mg/dL 
 หากค่าน้ าตาลในเลือดไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้ผู้ปุวยรีบปรึกษา
แพทย์เพ่ือปรับขนาดยา เปลี่ยนยาหรือหาแนวทางการรักษาอ่ืน หากสามารถควบคุมค่าน้ าตาลใน
เลือดได้ตามเกณฑ์ข้างต้น จะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า 50% ข้อ
พึงระวังในการควบคุมปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดอย่างเข้มงวดเช่นนี้ คือ ต้องระวังไม่ให้เกิดภาวะ
น้ าตาลในเลือดต่ าหรือมีค่าน้ าตาลในเลือดต่ ากว่า 60 mg/dL จากการควบคุมอาหารมากเกินไป หรือ
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จากการกินยาหรือฉีดอินซูลินมากเกินไป เนื่องจากขณะภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า เซลล์สมองขาด
กลูโคสจะเกิดอาการมึนงง เวียนศีรษะ (dizziness) อ่อนเพลีย และภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าจะมีผล
กระตุ้น sympathetic nervous system เกิดผลของ catecholamines ท าให้เกิดอาการมือสั่น 
(tremor), หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก ชัก หมดสติละอาจเสียชีวิตได้ ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ ายังพบใน 
glycogen storage disease, โรคตับวายหรือตับแข็งในช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหาร, ภาวะอดอาหาร
เป็นเวลานาน, ภาวการณ์ดูดซึมอาหารผิดปกติ, เนื้องอกเซลล์สร้างอินซูลิน (insulinoma) และภาวะมี
การติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) ด้วย 
การตรวจน้ าตาลกลูโคสในเลือด 
 ปัจจุบันมีค่ากลูโคสในเลือดที่ตรวจจากน้ าเลือด 2 แบบ คือ แบบเดิมหรือจากพลาสมาเก็บ
เลือดที่มี NaF และแบบใหม่หรือจากซีรั่มที่เก็บเลือดในหลอด plain tube with slant ค่ากลูโคสใน
เลือดหรือ FBS หรือ FBG ในปัจจุบันจึงใช้กับผลการตรวจค่ากลูโคสจากซีรั่ม ส่วนค่ากลูโคสในเลือดที่
ตรวจจากน้ าเลือดแบบพลาสมาจะเรียกว่า fasting plasma glucose (FPG) หรือ fasting plasma 
sugar (FPS) แทน ข้อดีของการตรวจค่าน้ าตาลในเลือดจากพลาสมาที่เก็บในหลอดที่มี NaF คือ 
สามารถให้ค่ากลูโคสที่ถูกต้องกว่าซีรั่มในกรณีที่เลือดส่งตรวจล่าช้าหรือท าการตรวจวิเคราะห์ล่าช้ า
หลังเก็บเลือดนานกว่า 1 ชั่วโมง เนื่องจาก NaF มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ย่อยสลายกลูโคสของเซลล์ต่างๆ
ในเลือดที่เก็บมาระยะเวลาหนึ่งขึ้นกับอุณหภูมิแวดล้อมจะเหมาะสมกับการท างานของเอนไซม์ย่อย
สลายกลูโคสของเซลล์หรือไม่ ท าให้กลูโคสในเลือดที่มี NaF อยู่ไม่ถูกเซลล์น าไปใช้ ค่ากลูโคสที่ได้จึงไม่
ต่ ากว่าที่เป็นจริงเหมือนอย่างซีรั่มหากตรวจวิเคราะห์ล่าช้า 
 นอกจากการตรวจค่าน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร ยังมีการตรวจค่าน้ าตาลในเลือดใน
สภาวะอ่ืนๆด้วย ซึ่งการตรวจในสภาวะที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ในบางกรณีเพ่ือความสะดวกและบางกรณี
เพ่ือประเมินผลการท างานของฮอร์โมน รายการตรวจค่าน้ าตาลในเลือดเพ่ือความสะดวก ได้แก่ 
random blood sugar ผู้ปุวยที่ต้องตรวจเลือดในกรณีนี้ ได้แก่ กลุ่มที่มาด้วยภาวะฉุกฉิน หมดสติ 
และในกลุ่มที่ไม่ได้เตรียมตัวเพ่ือมารับการตรวจเลือดหรือไม่ได้อดอาหาร แต่ไม่ต้องการเสียเวลา
เดินทางมารับการตรวจรักษาในวันถัดไป ค่าน้ าตาลในเลือดในกรณีนี้จะเป็นการประเมินแบบคร่าวๆ 
ถ้าค่าน้ าตาลกลูโคสในการตรวจเลือดเก็บแบบนี้ไม่สูงหรืออยู่ในช่วงค่าปกติ โอกาสการเป็นเบาหวาน
ของผู้ปุวยจะน้อย แต่ถ้าค่ากลูโคสในเลือดในกรณีนี้มีค่าสูงผิดปกติจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็น
เบาหวานต้องตรวจค่ากลูโคสในเลือดหลังอดอาหารเพื่อยืนยันต่อไปก่อนให้การวินิจฉัย 
 การตรวจค่ากลูโคสในเลือดแบบ 2 h post-prandial blood glucose หรือค่ากลูโคสใน
เลือด 2 ชั่วโมงหลังกินอาหาร สามารถใช้ได้กับผู้ปุวยที่ไม่ได้อดอาหารเพ่ือมารับการตรวจรักษา ใน
กรณีนี้จะให้ผู้ปุวยไปกินอาหาร กรณีนี้จะให้ผู้ปุวยไปกินอาหารจับเวลาตั้งแต่เริ่มกินอาหารจนครบ 2 
ชั่วโมง จึงเก็บเลือดตรวจค่ากลูโคส อีกกรณี คือ ให้ผู้ปุวยดื่มสารละลายกลูโคส 75 กรัม คล้ายการท า 
OGTT แทนการให้ไปกินอาหาร หลังจากการดื่มสารละลายกลูโคส 2 ชั่วโมงให้เก็บเลือดตรวจค่า
กลูโคส อาจเรียกการท าแบบหลังนี้ว่า 2 h glucose challenge test ทั้งสองวิธีนี้เป็นการประเมิน
การท างานและการตอบสนองต่ออินซูลิน ถ้าค่ากลูโคสในเลือดหลังกินอาหารหรือหลังดื่มสารละลาย
กลูโคสไปแล้ว 2 ชั่วโมง มีค่าต่ ากว่า 140 mg/dL บ่งชี้ว่าผู้ปุวยไม่น่าจะเป็นโรคเบาหวาน ถ้าค่ากลูโคส
ในเลือดอยู่ระหว่าง 140-200 mg/dL บ่งชี้ว่าผู้ปุวยน่าจะมีภาวะ pre-DM แต่ถ้าค่ากลูโคสในเลือดที่
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วิเคราะห์สูงกว่า 200 mg/dL บ่งชี้ว่าผู้ปุวยน่าจะเป็นเบาหวาน อย่างไรก็ดี ในการตรวจแบบ 2 h 
postpandial blood glucose ต้องค านึงถึงชนิดและปริมาณของอาหารที่ผู้ปุวยกินด้วย หากได้ค่า
กลูโคสในเลือดสูงในกรณีนี้ต้องได้รับการตรวจเลือดขณะอดอาหารหรือการท า OGTT เพ่ือยืนยัน
ต่อไป 
 การท า oral glucose tolerance test (OGTT) เป็นการประเมินผลการท างานและการ
ตอบสนองต่ออินซูลิน เป็นรายการตรวจที่จ าเป็นต่อการวินิจฉัย gestation DM เนื่องจากในขณะ
ตั้งครรภ์จะมีความแปรปรวนของฮอร์โมนในร่างกายมาก การท า OGTT ต้องมีการเตรียมผู้ปุวยหรือให้
ผู้ปุวยอดอาหารข้ามคืนหรือ 8-12 ชั่วโมงก่อนมารับการตรวจเลือด ผู้ปุวยจะได้รับการเก็บเลือดที่ 0 
นาที เพ่ือตรวจค่า FBG จากนั้นผู้ปุวยต้องดื่มสารละลายที่เตรียมจากผงกลูโคส มีชื่อทางการค้า คือ 
กลูโคลิน 75 กรัม หรือ 100 กรัม ในน้ าสะอาด 300 มิลลิลิตร ให้ผู้ปุวยดื่มสารละลายกลูโคสให้หมด
ภายใน 5 นาที หลังจากนั้นให้เก็บเลือดผู้ปุวยที่ 30, 60, 90, 120 และ 180 นาที หลังดื่มสารละลาย
กลูโคส เพ่ือตรวจค่ากลูโคสในเลือด โดยขณะรอเวลาเพ่ือเก็บเลือดห้ามผู้ปุวยสูบบุหรี่ กิน หรือดื่มน้ า
หรือเครื่องดื่มใดๆจนกว่าจะได้รับการเก็บเลือดหลอดสุดท้าย ผลการตรวจเลือดจะพิจารณาการขึ้น-ลง
ของค่ากลูโคสหลังผู้ปุวยดื่มสารละลายกลูโคส ดังรูปที่ 2 
 

  
รูปที่ 2.1 ผลการตรวจปริมาณในเลือดแบบ OGTT 
  

การขึ้น-ลงของค่ากลูโคสในเลือดภาวะปกติจะมีค่าสูงสุดในนาทีที่ 30 หลังดื่มสารละลาย
กลูโคส และค่ากลูโคสในเลือดจะลดลงสู่ช่วงค่าปกติภายใน 2-3 ชั่วโมง หรือ 120-180 นาทีหลังดื่ม
สารละลายกลูโคส หากค่าน้ าตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายกลูโคสลดลงช้ากว่าปกติ ไม่สามารถเข้าสู่
ช่วงค่าปกติได้แม้เวลาจะผ่านไปจนเกือบจะเข้าสู่มื้อถัดไปหรือประมาณ 3 ชั่วโมงหลังดื่มสารละลาย
กลูโคส แสดงว่าผู้ปุวยมีภาวะ impaired glucose tolerance หรือมีการตอบสนองต่ออินซูลิน
ผิดปกต ิ
 การเก็บเลือดตรวจค่ากลูโคสหลังดื่มสารละลายกลูโคสแบบข้างต้น ผู้ปุวยต้องอยู่ในห้อง
ส าหรับเตรียมเก็บเลือดตลอดเวลาจนกว่าจะเก็บเลือดหลอดสุดท้าย ท าให้ผู้ปุวยเครียดและเสียเวลาไม่
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สามารถไปรับบริการหรือตรวจอย่างอ่ืนได้ ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ให้เหมาะสม โดยเลือกเก็บเลือดที่ 
0 นาที และที่ 2 ชั่วโมงหลังดื่มสารละลายกลูโคสแทน ลดจ านวนครั้งของการเจ็บตัวจากการถูกเจาะ
เลือดของผู้ปุวย และในช่วงเวลาที่รอเก็บเลือดที่ 2 ชั่วโมงหลังดื่มสารละลายกลูโคส ผู้ปุวยสามารถ
ออกจากห้องเก็บเลือดไปรับบริการหรือตรวจอย่างอ่ืนได้ ผู้ปุวยจึงไม่ต้องเครียดจากความกลัวถูกเจาะ
เลือดบ่อย และจากการรอเวลาถูกเจาะเลือดในสถานที่จ ากัด ในกรณีของการตรวจ OGTT เพ่ือ
วินิจฉัย gestation DM ต้องเก็บเลือดที่ 0 นาที (FBS), 2 และ 3 ชั่วโมง เพ่ือน าไปประเมินตามเกณฑ์
ของ ADA ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ในการวินิจฉัย gestation DM บางครั้งจะพิจารณาค่ากลูโคสในเลือด 
1 ชั่วโมงหลังดื่มสารละลายกลูโคสด้วย เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการวินิจฉัยโดยค่าปกติของกลูโคสใน
เลือด 1 ชั่วโมงหลังดื่มสารละลายกลูโคสของหญิงตั้งครรภ์ต้องไม่เกิน 180 mg/mL 
การตรวจเพื่อประเมินการควบคุมปริมาณน้ าตาลในกระแสเลือด 
 การปูองกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวยเบาหวานจะมีประสิทธิภาพจะการควบคุมปริมาณ
น้ าตาลหรือกลูโคสในเลือดไม่ให้สูงมากต่อเนื่องยาวนาน จนมีผลไปท าลายเซลล์ผนังบุหลอดเลือดและ
เซลล์ประสาท วิธีการควบคุมปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดอาจให้ผู้ปุวยจากเลือดปลายนิ้วด้วยตนเอง
ที่เวลาต่างๆในรอบวัน แล้วจดบันทึกผลที่ตรวจวิเคราะห์ได้ เพ่ือให้แพทย์ใช้ก าหนดแนวทางการรักษา
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ในการติดตามผลการควบคุมปริมาณน้ าตาลในเลือดของผู้ปุวยเบาหวานไม่
นิยมใช้ค่า FBG หรือ FPG เพราะค่าที่วิเคราะห์ได้อาจปกติได้โดยที่ผู้ปุวยไม่ได้ควบคุมปริมาณกลูโคส
ในเลือดอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่พยายามควบคุมหรือจ ากัดชนิดและปริมาณของอาหารที่กินก่อนหน้าที่
จะมารับการตรวจไม่กี่วันก็สามารถให้ค่า FBG ปกติได้ ซึ่งหากเป็นลักษณะนี้ ค่า FBG ไม่ได้บ่งชี้การ
ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนเลย 
 การติดตามผลการควบคุมปริมาณน้ าตาลในเลือดของผู้ ปุวยเบาหวาน นิยมใช้ค่า 
glycosylated/glycated hemoglobin หรือ HbA1C ในเลือด หรือค่ากลูโคสในเลือดที่ไปยึดเกาะกับ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (รูปที่ 3) 
 

  
รูปที่ 2.2 การเกิด glycated hemoglobin หรือ HbA1C 
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โดยค่ากลูโคสที่ยึดกับฮีโมโกลบินหรือ HbA1C ในเลือดมีความสัมพันธ์กับปริมาณกลูโคสใน
กระแสเลือดย้อนหลังไปเท่ากับอายุของเม็ดเลือดแดงที่บรรจุฮีโมโกลบินนั้น หรือ ประมาณ 4-6 
สัปดาห์ ใช้เป็นค่าเฉลี่ยในการบ่งบอกปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดในช่วงเวลา 4-6 สัปดาห์ก่อน
หน้าที่จะมารับการตรวจเลือด จึงสามารถบ่งบอกพฤติกรรมการควบคุมน้ าตาลในกระแสเลือดของ
ผู้ปุวยอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องซึ่งจ าเป็นต่อการลดภาวะแทรกซ้อน ค่าปกติของ HbA1C ในเลือด คือ 4-
6% ของค่าฮีโมโกลบินในเลือดทั้งหมด ในผู้ปุวยเบาหวานจะมีค่า HbA1C มากกว่า 10% ของค่า
ฮีโมโกลบินในเลือดทั้งหมด ถ้าผู้ปุวยเบาหวานสามารถควบคุมปริมาณกลูโคสได้ดี (well glycemic 
controlled DM) ค่า HbA1C จะลดลง โดยค่าที่น่าพอใจคือน้อยกว่า 7% เลือดที่ใช้ตรวจค่า HbA1C 
ต้องเป็นเลือดที่เก็บในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็ง EDTA และต้องตรวจค่า total hemoglobin จาก
เลือดหลอดเดียวกันนี้ด้วย ข้อพึงระวังในการแปลผล คือหากมีภาวะโลหิตจางแบบ hemolytic 
anemia จะให้ค่า HbA1C ในเลือดต่ ากว่าที่ควรเป็นได้ 
 นอกจากกลูโคสในกระแสเลือดจะเข้าไปจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงแล้ว กลูโคสใน
กระแสเลือดจะท าปฏิกิริยากับอัลบูมินในเลือดด้วยได้สารที่เรียกว่า fructosamine หรือ glycated 
protein ซึ่งมช่างเวลาอยูในกระแสเลือด คือประมาณ 21 วัน หรือประมาณ 1-3 สัปดาห์ เนื่องจาก
อายุของ fructosamine ในกระแสเลือดไม่นานเท่า HbA1C จึงไม่เหมาะจะใช้ในการติดตามการ
ควบคุมปริมาณกลู โคสในกระแสเลือดของผู้ปุ วยเบาหวานแบบสม่ า เสมอต่อเนื่องได้  ค่ า 
fructosamine ในเลือดในทางคลินิกจะใช้ในการติดตามผลการรักษาด้วยยาหรืออินซูลิน หากผู้ปุวย
ตอบสนองต่อชนิด ปริมาณ และความถี่ของยาหรืออินซูลินที่ได้รับ จะพบการลดลงของปริมาณ 
fructosamine ในเลือด ข้อพึงระวังในการแปลผล คือ ในภาวะโปรตีนในเลือดต่ าอาจท าให้ค่า 
fructosamine ต่ ากว่าที่ควรเป็นได้ 
 ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุการตายในผู้ปุวยเบาหวานที่พบบ่อย คือ ไตวายตามหลังภาวะ 
diabetes nephropathy ภาวะนี้ด าเนินไปอย่างช้าๆ การตรวจหาสารเคมีในเลือดหรือการตรวจ 
renal function test และผลการตรวจปัสสาวะในงานประจ า (routine urinalysis) จะไม่สามารถ
ตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มมีภาวะ diabetic nephropathy หากพบความผิดปกติของค่า
สารเคมีในเลือดหรือความผิดปกติของค่าสารเคมีในเลือดหรือความผิดปกติของผลการตรวจปัสสาวะ 
จะเป็นระยะที่เข้าสู่ภาวะไตวายแล้วหรือไม่ทันต่อต่อการรักษาเนื้อไตไว้ได้ วิธีการตรวจอัลบูมินใน
ปัสสาวะเชิงปริมาณมีความไวประมาณ 150 mg/day ถ้าตรวจโปรตีนในปัสสาวะด้วยแถบน้ ายา หรือ 
urine strip จะมีความไวประมาณ 300 mg ซึ่งเมื่อตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะด้วยวิธีเหล่านี้จะเป็น
ระยะที่เนื้อไตส่วนใหญ่ถูกท าลายไปแล้วหรือเข้าสู่ระยะไตวายแล้ว 
 การตรวจค่า microalbumin ในปัสสาวะ คือ การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะช่วงความเข้มข้น
ต่ าหรือด้วยวิธีที่มีความไวสูง มีความไวประมาณ 30 mg จะช่วยในการวินิจฉัยการเกิด diabetic 
nephropathy ตั้งแต่ระยะเริ่มเป็น ท าให้สามารถให้การรักษาและปูองกันการด าเนินของโรคไม่ให้เข้า
สู่ภาวะไตวายได้ จึงช่วยรักษาเนื้อไตที่เหลือให้อยู่ในสภาพที่ดีและท างานเป็นปกติได้อีกนาน ผู้ปุวยจะ
ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ diabetic nephropathy เมื่อตรวจพบ microalbumin ในปัสสาวะที่เก็บ
แบบสุ่ม (random urine) หรือเมื่อมีโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 30 mg จากการตรวจด้วยแถบน้ ายา
หรือพบค่าโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 30 mg/g of creatinine จากการตรวจเชิงปริมาณ หรือพบ 



28 

 

 

microalbumin ในปัสสาวะเก็บ 24 ชั่วโมง มากกว่า 30 mg/day ข้อควรระวังในการแปลผลการ
ตรวจ microalbumin ในปัสสาวะ คือ ค่า microalbumin ในปัสสาวะอาจสูงผิดปกติได้ ในรายที่มี
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection, UTI) ผู้ปุวยหนักหรือผู้ที่ออกก าลังกายหนัก
จะมีโปรตีนออกไปกับปัสสาวะในปริมาณน้อยนี้ได้ 
 
2.8 สารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) และลิเทียมเฮปาริน (Li-heparin) ในการเตรียม
ตัวอย่างพลาสมาส าหรับวิเคราะห์ระดับกลูโคสในเลือด 

การตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีทางคลินิก หรือเคมีคลินิก (Clinical biochemical tests or 
clinical chemistry) สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรค (clinical diagnosis) ท านายความรุนแรงของโรค 
(clinical prognosis) และ ติดตามผลการรักษา (monitoring) ส าหรับผู้ปุวยที่มาตรวจร่างกาย หรือ
เข้ารับการรักษา รวมถึงการตรวจสุขภาพประจ าปี (annually health checkup) ส าหรับผู้ที่มี
สุขภาพดี การตรวจดังกล่าวนั้น เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาของแพทย์เป็นอย่างมาก 
ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกนั้น ส่วนใหญ่มักแสดงค่าเป็นเชิงปริมาณ (quantitative data) 
ดังนั้นช่วงค่าอ้างอิง (reference range) หรือค่าปกติ (normal value) จึงมีบทบาทส าคัญมากที่
แพทย์ใช้แปลผล (interpretation) ในการแยกผู้ปุวยออกจากผู้ที่มีสุขภาพปกติ อาจกล่าวได้ว่าผลการ
ตรวจวิเคราะห์ใดๆก็ตามที่แตกต่างจากช่วงค่าอ้างอิง ถือว่าผู้ที่เข้ารับการตรวจนั้น ผิดปกติ หรือเป็น
โรคนั่นเอง อย่างไรก็ตามการคิดค่าอ้างอิงนั้น ไม่ได้จากการค านวณเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุผลนี้ 
องค์กรเคมีคลินิกระหว่างประเทศ (International Federation of Clinical Chemistry, IFCC) จึง
ได้ก าหนดค าจ ากัดความขึ้นมา คือ ค่าอ้างอิง (reference values) ซึ่งถูกน ามามาใช้เป็นสากล 
(IFCC/CLSI-C28, 2009) ค่าอ้างอิงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางสุขภาพ แต่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยปัจจัยทางสรีระวิทยา (physiological conditions) เช่น การตั้งครรภ์ หรือ บ่งบอก
ถึงกลุ่มคนที่จ าเพาะ เช่น นักกีฬา ค่าอ้างอิงของสารชีวเคมีในร่างกายจึงขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ 1) 
ความแตกต่างทางชีวภาพของคนปกติที่น ามาก าหนดค่าอ้างอิง 2) การเก็บและเตรียมตัวอย่างก่อน
น ามาวิเคราะห์ต้องเป็นมาตรฐาน (preanalytical control) 3) วิธีการวิเคราะห์สารชีวเคมีแต่ละชนิด
ต้องเป็นวิธีมาตรฐาน และสามารถใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันได้ 4) การคิดค่าอ้างอิงต้องใช้วิธีทาง
สถิติทีเ่หมาะสม  

ซีรั่ม (serum) เป็นชนิดของตัวอย่างเลือดที่นิยมน ามาตรวจ หรือวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกใน
งานประจ าวัน เตรียมได้จากการตั้ งตัวอย่างเลือดทิ้ง ไว้  โดยไม่ต้องเติมสารกันเลือดแข็ง 
(anticoagulants) ยกเว้นการตรวจปริมาณน้ าตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร (fasting blood sugar 
test) ที่จ าเป็นต้องใช้โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) เป็นสารกันเลือดแข็ง ซึ่งเติมลงไปในตัวอย่างเลือด เพ่ือ
หยุดกระบวนการไกลโคไลซิส (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
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ซีรั่มที่นิยมใช้ในงานประจ าวันนั้น ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด (ideal specimen) ส าหรับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ต้องการผลเร่งด่วน หรือ การตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดในกรณีที่เก็บตัวอย่าง
เลือดได้จ ากัด (microanalysis sample) เช่น ในเด็กเล็ก การวิเคราะห์โดยใช้ซีรั่มอาจท าให้มีการเพ่ิม
ระยะเวลาการรักษา (Therapeutic turnaround time, TAT) และอาจส่งผลกระทบต่อต่อการ
กลับไปท างานของผู้ปุวยได้ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล ต้องมีการประกันคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน (Quality Assurance, QA) เช่น Hospital Accreditation (HA), ISO 15189 และ 
Laboratory Accreditation (LA) เป็นต้น ซึ่งการเตรียมตัวอย่างพลาสมาโดยใช้สารกันเลือดแข็ง 
แทนซีรั่ม เพ่ือให้ได้ผลการตรวจที่รวดเร็วนั้น เป็นการเพ่ิมมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพได้ 
แนวโน้มการใช้พลาสมาในงานเคมีคลินิกจึงมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้พลาสมาแทน
ซีรั่ม ในกรณีต้องการผลเร่งด่วนมากๆ เช่น ผู้ปุวยประสบอุบัติเหตุ, การผ่าตัด, ผู้ปุวยวิกฤติในหอ
อภิบาลผู้ปุวยหนัก (ICU), คลินิกผู้ปุวยเบาหวาน และหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ (mobile health 
checking) 

ชนิดของสารกันเลือดแข็งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเลือดและเตรียมพลาสมานั้นขึ้นกับตรวจสาร
ชีวเคมีในเลือดว่าเป็นการตรวจหาสารชีวเคมีใด ซึ่งเฮปาริน (heparin) เป็นสารกันเลือดแข็งที่นิยมใช้
มากที่สุดในงานเคมีคลินิก ซึ่งสามารถช่วยให้ปั่นเลือดแยกพลาสมาได้ทันที ช่วยลดเวลาในการเตรียม
ตัวอย่าง ลดการเกิดลิ่มเลือดขนาดเล็ก ตลอดจนลดการเกิดการแตกของเซลล์เม็ดเลือดแดง ด้วยเหตุนี้ 
การใช้เฮปาริน โดยเฉพาะรูปแบบลิเทียมเฮปาริน (lithium heparin) ในการเตรียมตัวอย่างจึงเข้ามา
มีบทบาทมากในการเตรียมพลาสมาโดยเฉพาะการตรวจแบบ point of care tests (POCT) ที่ต้อง
เจาะเลือดผู้ปุวยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ เก็บตัวอย่างเลือด และปั่นแยกพลาสมาทันที 

ประโยชน์ของเฮปารินที่ส าคัญอีกประการ คือ เฮปารินรบกวนการตรวจสารชีวเคมีในเลือด
น้อยมาก เนื่องจากเฮปารินนั้นก็เป็นสารเคมีที่พบได้ในร่างกายมนุษย์ เฮปารินมีหลายชนิดตามรูปแบบ
ทางเคมี ได้แก่ โซเดียมเฮปาริน (Sodium heparin), โพแทสเซียมเฮปาริน (potassium heparin), 
ลิเทียมเฮปาริน (lithium heparin) และแอมโมเนียมเฮปาริน (ammonium heparin) โซเดียมเฮปา
ริน และลิเทียมเฮปาริน นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสามารถเตรียมใช้ได้เองในห้องปฏิบัติ การ (in 
house preparing) และ จ าหน่ายทางการค้า (commercial products) สัดส่วนของการใช้เฮปารินที
เหมาะสม คือ เฮปาริน 0.1-0.2 mg ต่อเลือด 1 มิลลิลิตร (Lolekha et al., 2001)  

ถึงแม้ว่าการใช้สารกันเลือดแข็งมีประโยชน์หลายประการ แต่ผลการวิเคราะห์สารชีวเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ ระหว่างซีรั่ม และพลาสมานั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด จึงมีข้อถกเถียงกันระหว่างนัก
เทคนิคการแพทย์ในประเด็นนี้ (Burtis et al., 1986) 

ถึงแม้ว่าการใช้สารกันเลือดแข็งมีประโยชน์หลายประการ แต่ผลการวิเคราะห์สารชีวเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ ระหว่างซีรั่ม และพลาสมานั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด จึงมีข้อถกเถียงกันระหว่างนัก
เทคนิคการแพทย์ในประเด็นนี้ (Burtis et al., 1986) และมีรายงานว่าค่าโปรตีนอัลบูมิน (albumin) 
ที่วิเคราะห์จากลิเทียมเฮปารินพลาสมานั้น ต่ ากว่าค่าโปรตีนอัลบูมินที่เตรียมจากซีรั่ม (Meng & 
Krahn, 2008) ความแตกต่างระหว่างอัลบูมินในซีรั่ม และพลาสมายังพบได้จากการใช้สารกันเลือด
แข็งชนิดอ่ืนเช่นเดียวกัน (Chan et al., 1989)  
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Donnelly และคณะ (1995) ได้การรายงานการใช้หลอดทดลองเคลือบด้วยเฮปาริน (Lithium 
heparin coated tubes) ในงานประจ าวันโดยวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ Ektachem 500 R และ
ในเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการน 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) ด้วยประเด็นที่กล่าวมา
ข้างต้น สรุปได้ว่า ลิเทียมเฮปารินพลาสมาเป็นชนิดของตัวอย่างที่มีความเหมาะสม ส าหรับหน่วย
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (mobile labs) หรือห้องปฏิบัติการที่ต้องการรายงานผล
การวิเคราะห์อย่างเร่งด่วน ซึ่งยังขาดข้อมูลที่เพียงพอส าหรับลิเทียมเฮปารินพลาสมา  
 ส าหรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลของรัฐ มักจะให้ผู้เข้ารับการ
ตรวจ มาเจาะเลือดตรวจรวมกันในแต่ละสัปดาห์เพียงวันเดียวเท่านั้น (วันของคลินิกโรคเบาหวาน) ท า
ให้มีตัวอย่างเข้ามามาก ท าให้การออกผลท าได้ช้ากว่าปกติ เนื่องจากการเก็บตัวอย่างเลือด (พลาสมา) 
เพ่ือตรวจเบาหวานนิยมใช้โซเดียมฟลูออไรด์เป็นสารกันเลือดแข็ง ซึ่งน าไปตรวจวิเคราะห์ได้เพียง
ระดับกลูโคสในเลือดเท่านั้น ไม่สามารถน ามาตรวจสารชีวเคมีชนิดอ่ืนได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
ลิเทียมเฮปารินเป็นสารกันเลือดแข็ง สามารถวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดชนิดอ่ืนได้ด้วย ท าให้
ห้องปฏิบัติการออกผลการตรวจสารชีวเคมีได้พร้อมกัน เป็นการลดเวลาการรอผลการตรวจของผู้ เข้า
รับบริการ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้มากในกรณีที่มีตัวอย่างเข้ามามาก และลดแรงงานของ
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการได้อีกทางหนึ่งด้วยการตรวจน้ าตาลกลูโคสในเลือด 
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บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย (Methodology) 
 
ปัจจุบันมีการใช้ลิเทียมเฮปารินพลาสมาแทนซีรั่มมากขึ้น ส าหรับการตรวจวิเคราะห์กลูโคสใน

เลือดในงานประจ าวันนั้นนิยมใช้สารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์ อย่างไรก็ตามในกรณีเร่งด่วนก็มี
การใช้ลิเทียมเฮปารินพลาสมาแทนสารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์เช่นกันเพ่ือลดเวลาการท างาน
ลง และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางห้องปฏิบัติการอีกด้วย การศึกษานี้ต้องการบอก
ข้อเสนอแนะในการใช้ลิเทียมเฮปารินพลาสมามาส าหรับการใช้แทนโซเดียมฟลูออไรด์ว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร และมีผลต่อการวินิจฉัยคัดกรองโรคเบาหวานหรือไม่ โดยการด าเนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 

 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง (Subjects) 
กลุ่มตัวอย่าง 300 คน เป็นผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โดยคลินิกเบาหวาน 

โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยงานวิจัยในคนได้รับการอนุมัติจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ผู้
เข้ารับการตรวจต้องได้เซ็นยินยอมให้คณะผู้วิจัยน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวิจัยได ้

 
3.2 การเตรียมตัวอย่าง (Specimen collection and handling) 
เจาะเลือดจากหลอดเลือดด าจ านวน 6 ml หลังจากให้อาสาสมัครแต่ละคนอดอาหารเป็น

เวลา 10-12 ชั่วโมง น าเลือด 3 ml ใส่หลอดเก็บเลือดส าหรับโซเดียมฟลูออไรด์พลาสมา ส่วน 3 ml 
ใส่หลอดเก็บเลือดส าหรับลิเทียมเฮปารินพลาสมา (lithium heparin 12-30 IU/ml of blood) จาก
บริษัท Greiner Bio-One (Kremsmunster, Austria) 

 
3.3 เครื่องมือและน้ ายาส าหรับวิเคราะห์ (Instrument and reagents)  
วิเคราะห์สารชีวเคมีโดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Accurizer autochem 400 (Affinitech, 

China) และชุดน้ ายาวิเคราะห์ (in vitro test kits) จาก Affinitech (China) ส าหรับตรวจวิเคราะห์ 
กลูโคสในเลือด (หลักการ enzymatic methods) โดยใช้สารปรับความพร้อมของเครื่องวิเคราะห์ 
(calibrator) และควบคุมคุณภาพโดยใช้ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ  

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

เฮปารินพลาสมาที่แยกได้น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ Accurizer 
autochem 400 (Affinitech, China) โดยวิเคราะห์ควบคู่ไปกับตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (control 
materials) ในระดับต่ า และสูง ขั้นตอนวิเคราะห์ท าตามวิธีการของบริษัทผู้ผลิต 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS computer program version 11.0 (SPSS, 

Chicago, IL) โดยใช้ Kolmogorov-Smirnov test เพ่ือทดสอบการกระจายแบบปกติ (normal 
distribution) จากนั้นเปรียบเทียบค่ากลูโคสในเลือดระหว่างโซเดียมฟลูออไรด์พลาสมา และลิเทียมเฮ
ปารินพลาสมา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่เข้ารับการตรวจทั้งหมด, กลุ่มคนปกติ, กลุ่มคนที่
มีภาวะ impaired glucose tolerance or prediabetes (fasting blood glucose > 110 mg/dL 
แต่ < 126 mg/dL) และกลุ่มโรคเบาหวาน (fasting blood glucose > 126 mg/dL) โดยใช้ระดับ
กลูโคสในเลือดหลังอดอาหาร 8-12 ชั่วโมง (fasting blood glucose, FBG or fasting blood 
sugar, FBS) ตามเกณฑ์ของ American Diabetes Association diagnostic criteria (American 
Diabetes Association, 2007) วิเคราะห์โดยใช้สถิติ the paired t-test ในกรณีที่ข้อมูลมีการ
กระจายแบบไม่ปกติใช้สถิติแบบ non parametric test คือ Wilcoxon signed rank test ความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มตัวอย่างใช้  < 0.05 (two-tailed) หรือ p < 0.05 
 



33 

 

 

 
 

บทที่ 4 
 

ผลการทดลอง (Results) 
 

4.1 ข้อมลูทั่วไป (Demographic data) ของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 
 ข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานแสดงไว้ดังตารางที่ 2 ข้อมูลดังกล่าว
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ อายุ เพศ ซึ่งแสดงไว้โดยแยกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.1 Demographic data ของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน (n = 300) 
 

Parameters number 
Age (years) 
Sex 
- Male 
- Female 
DM 
Hypertension 
DM with hypertension 

60±11 (16-87) 
 

80 
220 
202 
13 
85 

 
4.2 การวินิจฉัยแยกกลุ่มคนปกติ prediabetes และ diabetes จากระดับกลูโคสในเลือด 
 การวินิจฉัยแยกกลุ่มคนปกติ กลุ่มคนที่มีภาวะ impaired glucose tolerance or 
prediabetes (fasting blood glucose > 110 mg/dL แต่ < 126 mg/dL) และกลุ่มโรคเบาหวาน 
(fasting blood glucose > 126 mg/dL) โดยใช้ระดับกลูโคสในเลือดหลังอดอาหาร 8-12 ชั่วโมง 
(fasting blood glucose, FBG or fasting blood sugar, FBS) ตามเกณฑ์ของ American 
Diabetes Association diagnostic criteria (American Diabetes Association, 2007) แสดงดัง
ตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปาริน
พลาสมาของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานทั้งหมด (n = 300) 
 

Sample group FBG (mg/dL) Amount  
Normal  70-110  48 
Prediabetes > 110 and < 126  62 
Diabetes > 126 mg/dL  190 
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4.3 การกระจายข้อมูลแบบปกติของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปาริน
พลาสมาในคนแต่ละกลุ่ม 
 การกระจายข้อมูลแบบปกติ (normal distribution) ของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ 
และลิเทียมเฮปารินพลาสมาในคนแต่ละกลุ่ม คือ การกระจายข้อมูลของระดับกลูโคสจากโซเดียม
ฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปารินพลาสมาของตัวอย่างทั้งหมด (NaF1/Haparin1), ของกลุ่มคนปกติ 
(NaF2/Haparin2), ของกลุ่ม prediabetes (NaF3/Haparin3) และกลุ่มเบาหวาน 
(NaF4/Haparin4)  แสดงดังตารางที่ 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 และ 4.3.4 ซึ่งทดสอบด้วย Kolmogorov-
Smirnov test โดยใช้โปรแกรม SPSS computer program version 11.0 (SPSS, Chicago, IL)  
ซึ่งพบว่าการกระจายข้อมูลของ NaF1/Haparin1 และNaF4/Haparin4 มีการกระจายแบบไม่ปกติซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้สถิติแบบ non parametric คือ Wilcoxon signed rank test ส่วนการกระจายข้อมูล
ของ NaF2/Haparin2 และ NaF3/Haparin3 มีการกระจายแบบปกติซึ่งจ าเป็นต้องใช้สถิติแบบ 
parametric คือ paired t-test ได ้
 
ตารางที่ 4.3.1 แสดงผลการกระจายข้อมูลแบบไม่ปกติของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และ
ลิเทียมเฮปารินพลาสมาของตัวอย่างทั้งหมด (NaF1/Haparin1) 

 
Note: * = significance at α = 0.05 
 
ตารางที่ 4.3.2 แสดงผลการกระจายข้อมูลแบบปกติของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และ
ลิเทียมเฮปารินพลาสมาของของกลุ่มคนปกต ิ(NaF2/Haparin2) 

 
Note: * = significance at α = 0.05 
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ตารางที่ 4.3.3 แสดงผลการกระจายข้อมูลแบบปกติของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และ
ลิเทียมเฮปารินพลาสมาของกลุ่ม prediabetes (NaF3/Haparin3) 

 
Note: * = significance at α = 0.05 
 
ตารางที่ 4.3.4 แสดงผลการกระจายข้อมูลแบบไม่ปกติของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และ
ลิเทียมเฮปารินพลาสมาของกลุ่มเบาหวาน (NaF4/Haparin4) 

 
Note: * = significance at α = 0.05 
 
4.4 ความแตกต่างระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปารินพลาสมาของตัวอย่าง
แต่ละกลุ่ม 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปาริน
พลาสมาในคนแต่ละกลุ่ม คือ ความแตกต่างของของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮ
ปารินพลาสมาของตัวอย่างทั้งหมด (NaF1/Haparin1), ของกลุ่มคนปกติ (NaF2/Haparin2), ของ
กลุ่ม prediabetes (NaF3/Haparin3) และกลุ่มเบาหวาน (NaF4/Haparin4) ซึ่งทดสอบด้วย 
paired t-test (ส าหรับ NaF2/Haparin2 และ NaF3/Haparin3) และ Wilcoxon signed rank 
test (ส าหรับ NaF1/Haparin1 และ NaF4/Haparin4) โดยใช้โปรแกรม SPSS computer 
program version 11.0 (SPSS, Chicago, IL) แสดงดังตารางที่ 4.4.1 และ 4.4.2 
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ตารางที่ 4.4.1 แสดงความสัมพันธ์ของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปาริน
พลาสมาของกลุ่มคนปกต ิ(NaF2/Haparin2) และ prediabetes (NaF3/Haparin3) 

Group 
Paired correlation 

Correlation Significance 
NaF2/Haparin2 .984 .000* 
NaF3/Haparin3 .946 .000* 

Note: * = significance at α = 0.05 
 
ตารางที่ 4.4.2 แสดงความแตกต่างของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปาริน
พลาสมาของตัวอย่างทั้งหมด (NaF1/Haparin1) และเบาหวาน (NaF4/Haparin4) 

Null hypothesis Test Significance Decision 
The median of 

difference between NaF1 
and Heparin1 = 0 

Wilcoxon signed range test 0.00* 
Reject null 
hypothesis 

The median of 
difference between NaF4 

and Heparin4 = 0 

Wilcoxon signed range test 
0.00* 

Reject null 
hypothesis 

Note: * = significance at α = 0.05 
 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพบว่าระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮ
ปารินพลาสมาของตัวอย่างทั้งหมด (NaF1/Haparin1) และเบาหวาน (NaF4/Haparin4) มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (p < 0.05) ส่วนของระดับกลูโคสจากโซเดียมฟลูออไรด์ และ
ลิเทียมเฮปารินพลาสมาของกลุ่มคนปกติ (NaF2/Haparin2) และ prediabetes (NaF3/Haparin3) 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 0.984 และ 0.946 ตามล าดับ 
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บทที่ 5 
 

อภิปรายผล และสรุปผล (Discussion and Conclusion)  
 

 ในอดีตที่ผ่านมาการตรวจค่าน้ าตาลหรือกลูโคสในเลือดต้องใช้น้ าเลือดแบบพลาสมาที่ได้จาก
การเก็บเลือดในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็ง NaF ค าว่า FBG หรือ FBS จึงมีความหมายเดียว คือ 
ปริมาณกลูโคสหรือน้ าตาลในน้ าเลือดแบบพลาสมาเท่านั้น แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท าให้มีหลอดเก็บเลือดแบบไม่มีสารกันเลือดแข็งที่มี slant หรือ plain tube with slant ซึ่งเป็น
หลอดเก็บเลือดที่สามารถแยกลิ่มเลือดกับน้ าเลือดแบบซีรั่มได้เองทันทีที่มีซีรั่มเกิดขึ้น โดย slant จะ
ท าหน้าที่คั่นระหว่างลิ่มเลือดที่ก้นหลอดคั่นกับซีรั่มเหนือ slant จึงไม่ต้องรอเวลาปั่นแยกเลือด ท าให้
ได้ซีรั่มเร็วกว่าหลอดแบบไม่มี slant ประมาณ 15-30 นาที อีกทั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัจจุบันก็
สามารถตรวจวิเคราะห์โดยใช้ปริมาตรน้ าเลือดน้อยกว่าเครื่องวิเคราะห์ในอดีตมาก จากปริมาตรเลือด
ในหน่วยมิลลิลิตร เป็นหน่วยไมโครลิตร และสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ภายในเวลาอันสั้นภายใน 10-
15 นาที จากเดิม 30-45 นาที ดังนั้นในปัจจุบันจึงสามารถตรวจค่ากลูโคสจากน้ าเลือดแบบซีรั่มได้ 
โดยไม่ต้องกังวลว่าน้ าตาลในเลือดจะถูกเซลล์ใช้ไปขณะรอการปั่นแยกน้ าเลือดและรอการตรวจ
วิเคราะห์ และการตรวจค่าน้ าตาลจากซีรั่มยังท าให้สามารถตรวจค่าน้ าตาลในเลือดพร้อมกับการตรวจ
รายการอ่ืนจากเลือดหลอดเดียวกันโดยไม่ต้องเก็บเลือดในหลอด NaF เพ่ิมอีกหนึ่งหลอดด้วย ท าให้
นอกจากให้ผลเร็วแล้วยังสะดวกและลดต้นทุนในการเก็บเลือดด้วย  การน า slant หรือ gel 
separator ประยุกต์ใช้ในหลอดเก็บตัวอย่าง ซึ่งสามารถแยกซีรั่ม หรือพลาสมาออกจากเซลล์เม็ด
เลือดก่อนการปั่นแยก ซึ่งดีกว่าหลอดเก็บตัวอย่างที่ไม่มี gel separator หรือ plain tubes เนื่องจาก
สารชีวเคมี เปลี่ยนแปลงได้น้อยกว่า เพราะ เซลล์เม็ดเลือดถูกแยกจากซีรั่ม หรือพลาสมาโดย gel 
separator แล้ว สารชีวเคมีที่ออกมาจากและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโดยเซลล์เม็ดเลือด ไม่สามารถ
ออกมารบกวนการวิเคราะห์ได้ (O’Keane et al., 2006) 

อย่างไรก็ตาม plain tube with slant (or with gel separator) นั้น ยังไม่เป็นที่นิยมใน
ห้องปฏิบัติการทั่วไป เนื่องจากราคาแพงกว่ามาก ดังนั้นห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ยังนิยมใช้หลอดเก็บ
เลือดที่มี NaF ส าหรับตรวจระดับน้ าตาลในเลือดอยู่เช่นเดิม การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าสามารถใช้
รักษาระดับกลูโคสในตัวอย่างเลือดได้ และสามารถใช้ในการตรวจสารชีวเคมีอ่ืนๆได้ (Landt, 2000) 
การตรวจสารชีวเคมีจากลิเทียมเฮปาริน (lithium heparin) พลาสมา จึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใน
หอ้งปฏิบัติการหลายแห่งในประเทศไทยมากกว่าการใช้ plain tube with slant 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าระดับกลูโคสในเลือดของกลุ่มคนปกติ และกลุ่ม prediabetes 
(NaF2/Heparin2 และ NaF3/Heparin3) ที่เตรียมจากหลอดเก็บเลือดที่มี NaF และ lithium-
heparin นั้นมีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
หลอดเก็บเลือด lithium-heparin สามารถน ามาใช้แทนหลอดเก็บเลือด NaF ได้ โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อระดับกลูโคสในเลือดในการแปลผลเพ่ือวินิจฉัยโรคเบาหวานเมื่อท าการตรวจวิเคราะห์ระดับกลูโคส
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ทันที นอกจากนี้ยังสามารถตรวจระดับสารชีวเคมีรายการอ่ืนไปพร้อมกันโดยใช้หลอดเก็บเลือดเพียง
หลอดเดียวซึ่งเป็นการประหยัดเวลา ลดต้นทุน และลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดได้อีกด้วย  ส าหรับ
ระดับกลูโคสในเลือดของตัวอย่างทั้ งหมด และกลุ่มเบาหวาน (NaF1/Heparin1 และ 
NaF4/Heparin4) ที่เตรียมจากหลอดเก็บเลือดที่มี NaF และ lithium heparin นั้น มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในผู้ที่เป็นเบาหวานนั้น ระดับกลูโคสใน
เลือดที่เก็บโดย NaF และ lithium-heparin อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระดับกลูโคสที่
สูงมากในผู้ปุวยเบาหวานอาจมีผลต่อการวิเคราะห์ และปัจจัยรบกวนบางประการ เช่น ความขุ่นของ
พลาสมาอันเกิดจากระดับไขมันในเลือดสูง ในผู้ปุวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น 

ในปัจจุบันตัวอย่างลิเทียมพลาสมาเฮปารินนิยมใช้ในกรณีเร่งด่วนเช่นเดียวกับการตรวจ
กลูโคสในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน ตลอดจนการตรวจสารชีวเคมีอ่ืนๆ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้มีความ
สอดคล้องกับ Shi และคณะ (2009) ทีพ่บว่าการใช้ลิเทียมเฮปารินร่วมกับโซเดียมฟลูออไรด์ และแยก
พลาสมาออกจากเซลล์เม็ดเลือดทันที ให้ผลการวิเคราะห์กลูโคสดีกว่าการใช้โซเดียมฟลูออไรด์ในการ
เตรียมพลาสมาเพียงอย่างเดียว 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ อาจมีความแปรปรวนได้จากปัจจัยหลายประการ เช่น 
จ านวนของตัวอย่าง การเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อค่าอ้างอิง (Horowitz, 2008) ได้แก่ เชื้อชาติ อายุ เพศ การบริโภคอาหาร การใช้ยา 
ความเครียด การเก็บตัวอย่าง เช่น ช่วงเวลาการเก็บตัวอย่าง การเวลาในการใช้สายรัดแขน 
(tourniquet time) ชนิดของหลอดเก็บตัวอย่าง และสารกันเลือดแข็ง การเตรียมตัวอย่าง (sample 
handling) เช่น การแข็งตัวของเลือด (clotting) การปั่นแยกพลาสมา และการเก็บรักษาตัวอย่าง เป็น
ต้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องระยะเวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสมการเก็บรักษาลิเทียมเฮปารินพลาสมา
ก่อนการตรวจวิเคราะห์ เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาครั้งต่อไป 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าระดับกลูโคสในเลือดของคนปกติ และคนที่มีระดับ
น้ าตาลในเลือดสูงเริ่มแรก (prediabetes)  จากหลอดเก็บเลือด NaF และ lithium heparin ไม่มี
ความแตกต่างกันจากวิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Accurizer autochem 400 (Affinitech, 
China ) และการใช้หลอดเก็บเลือด lithium heparin แทนหลอดเก็บเลือด NaF ไม่มีผลกระทบต่อ
การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ซึ่งการเก็บเลือดโดยใช้หลอดเก็บเลือด lithium heparin นั้นสามารถเก็บ
เลือดเพ่ือไปตรวจสารชีวเคมีในรายการอ่ืนได้อีกด้วยเป็นการประหยัดเวลา ลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีตัวอย่างเข้ามามาก และลดแรงงานของเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการได้
อีกทางหนึ่งด้วย  
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Research technique proficiency: 

Enzymatic and antioxidant assays 
Bioassays (In vitro tests) 
Chemical separation and characterization: high performance liquid chromatography 
(HPLC), column chromatography, mass spectrometry, atomic absorption 
spectrometry (AAS), etc. 
Biochemical determination: carbohydrate, lipid, protein, vitamin, etc. 
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