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เร่ืองทีเ่สนอให้ประเมนิ 

1.  ผลงานทีเ่ป็นผลการดําเนินงานทีผ่่านมา   

     เร่ือง  การศึกษาเปรียบเทยีบการตรวจ Occult blood โดยใช้ชุดทดสอบ  Hexagon 

              OBScreen Occult Blood Test  เทยีบกบัชุดทดสอบ  SD BIOLINE One Step Fecal 

              Occult  Blood Test  ในผู้ป่วยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

2.  ข้อเสนอ แนวคดิ วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

     เร่ือง  การหาระดับความขุ่นของปัสสาวะเพือ่งดการตรวจด้วยเคร่ืองตรวจวเิคราะห์ 

               ตะกอนในปัสสาวะอตัโนมตั ิUriSed2 
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ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

 

1.ช่ือผลงาน  การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจ  Occult blood โดยใชชุ้ดทดสอบ  Hexagon OBScreen 

       Occult Blood Test  เทียบกบัชุดทดสอบ  SD BIOLINE One Step Fecal Occult  Blood Test 

       ในผูป่้วยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์

 

2. ระยะเวลาทีด่ําเนินการ  พฤษภาคม 2557 –  กนัยายน 2557 

 

3. ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคิดทีใ่ช้ในการดําเนินการ  

 ระบบทางเดินอาหารของคนเราประกอบดว้ย  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลาํไส้เล็ก 

ลาํไส้ใหญ่  และทวารหนกั  การมีเลือดออกอาจเกิดจากตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึงหรือหลาย ๆ ตาํแหน่ง

จากอวยัวะเหล่าน้ี  สาเหตุท่ีมีเลือดออกบ่อยท่ีสุดในทางเดินอาหารส่วนตน้คือแผลท่ีลาํไส้เล็กส่วนตน้  

ส่วนสาเหตุของเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างมาจากลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั  ริดสีดวงทวารเป็น

ตาํแหน่งท่ีมีเลือดออกมากท่ีสุด  โดยจะเห็นเป็นเลือดแดงสด  อย่างไรก็ตามอาจนึกถึงสาเหตุของมะเร็ง

ลาํไส้ได ้ กอ้นเน้ือน้ีจะทาํให้เกิดเลือดออกท่ีมองเห็นดว้ยตาหรืออาจมองไม่เห็นดว้ยตา  ในคนไขท่ี้เป็น

มะเร็งลาํไส้  บางคนจะมาดว้ยเลือดออกเวลาถ่ายอุจจาระ ซ่ึงการตรวจตอ้งตรวจจากอุจจาระเพื่อหาเลือด

ปริมาณนอ้ย ๆ ท่ีตามองไม่เห็น 

 การตรวจ  Occult blood  เป็นการตรวจหาเลือดปริมาณนอ้ย ๆ ท่ีปนอยูใ่นอุจจาระ  ซ่ึงไม่สามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  เพื่อช่วยวินิจฉัยคดักรองมะเร็งลาํไส้ใหญ่ระยะเร่ิมตน้  สามารถลดอตัราการ

เสียชีวิตจากโรคได้ถึงร้อยละ 16  เม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีทาํ  polypectomy  แลว้พบว่าเป็นมะเร็งในระยะ

เร่ิมแรก   

 ขอ้ดีคือสามารถทาํไดง่้าย  เหมาะสําหรับการใชใ้นปริมาณมาก  ราคาไม่แพง  และไม่ตอ้งอาศยั

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  ขอ้จาํกดัคือการเก็บอุจจาระมกัทาํให้ผูรั้บการตรวจไม่ร่วมมือเท่าท่ีควร  และ

เน่ืองจากการตรวจ Occult blood ในสมยัก่อนยงัไม่พฒันาให้มีความจาํเพาะต่อ Human hemoglobin  

ส่งผลใหค้่าท่ีแปลผลออกมามีความไวและความจาํเพาะตํ่า  ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดได ้ และทาํใหย้าก

ต่อการวนิิจฉยัของแพทย ์ ดงันั้นเราควรทราบหลกัการในแต่ละวธีิดงัต่อไปน้ี 

 หลกัการของ  Hexagon OBScreen Occult Blood Test 

 เป็นการตรวจอุจจาระเพื่อหา  Peroxides-like activity  ของ  Hematin  หรือผลิตภณัฑ์เลือดใน

อุจจาระซ่ึงบ่งบอกวา่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารเกิดข้ึนหรือไม่  เป็นวิธีท่ีใชอ้ยูเ่ดิมในโรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ ์
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 ใช ้ Guaiac paper  ซ่ึงใชห้ลกัการ  oxidation  ของสารประกอบ  Phenolic  เช่น  Guaiaconic acid  

ทาํใหเ้กิดสีฟ้าของ  Quinones 

 Hemoglobin       +        Developer 

           Hb            +        2H2O2                   ----->           2H2O     +     O2 

 Oxidation  of  Guaiaconic acid 

           O2             +        Guaiaconic acid             ----->           Oxidized  Guaiac 

      ( colorless )                  ( Blue = Positive ) 

หลกัการของ   SD BIOLINE  One  Step Fecal  Occult  Blood  Test  

 เป็นวิธีท่ีใช ้Antibody จาํเพาะต่อ Human hemoglobin  และ Albumin รวมถึง Blood component  

ซ่ึง Antibody จะจบักบั Antigen ของ Human globulin ในอุจจาระ ใชห้ลกัการ Lateral Flow Immunoassay  

คือการไหลตามแนวราบหรือแนวนอนบนแผน่เมมเบรนท่ีเคลือบดว้ย Anti-Hemoglobin Antibody  ซ่ึงมี

ความไวและความจาํเพาะสูง 

บนผิวของแผ่นไนโตรเซลลูโลสท่ีบริเวณทดสอบ  (Test area)  จะเคลือบไวด้้วย  Mouse 

monoclonal anti-human hemoglobin 

ส่วนบริเวณควบคุม  (Control area)  จะถูกเคลือบดว้ยสารไบโอเคมิคอล  Goat anti-mouse IgG   

บริเวณ  Gold pad  ซ่ึงอยูร่ะหวา่งกระดาษซบัส่ิงส่งตรวจกบัแผน่ไนโตรเซลลูโลส  จะเคลือบไว้

ดว้ยสารคอนจูเกตท่ีเช่ือมไวก้บั  Mouse monoclonal anti-human hemoglobin gold colloid 

ปฏิกิริยาบวก  (Positive)  จะปรากฏแถบสีชมพูแดงท่ีบริเวณควบคุม  (Control line)  1 เส้นและ

บริเวณทดสอบ  (Test line)  1 เส้น 

ส่วนปฏิกิริยาลบ  (Negative)  จะปรากฏแถบสีชมพูแดงท่ีบริเวณควบคุม  (Control line)  เพียง

เส้นเดียว  แถบควบคุม  (Control line)  จะเป็นเคร่ืองช้ีบ่งวา่การทดสอบทาํไดถู้กวธีิ 

 

4. สรุปสาระสําคัญของเร่ืองและข้ันตอนการดําเนินการ  

4.1 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 4.1.1 ควบคุมคุณภาพก่อนการตรวจวเิคราะห์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
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 4.1.2 ตรวจวิเคราะห์ Occult blood ดว้ยชุดทดสอบ  Hexagon OBScreen Occult 

Blood Test  และชุดทดสอบ  SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test   เก็บรวบรวมผลการตรวจ

วเิคราะห์ 

 4.1.3 นาํผลการตรวจวเิคราะห์ท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกนัโดยใช ้Cohen‘s Kappa Statistic 

ในการวเิคราะห์ 

4.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 4.2.1 ชุดทดสอบ  Hexagon OBScreen Occult Blood Test  ผลิตภณัฑ์ของบริษทั เอส

อี ซัพพลาย จาํกดั  ซ่ึงประกอบดว้ยแผน่กระดาษทดสอบ  นํ้ ายา  Activator (ACT)  นํ้ ายา  Developer 

(DEV)  อุปกรณ์สาํหรับป้ายส่ิงส่งตรวจ 

 4.2.2 ชุดทดสอบ  SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test  ผลิตภณัฑ์ของ

บริษทั เอม็พี เมดกรุ๊ป จาํกดั  ซ่ึงประกอบดว้ยตลบัทดสอบ  หลอดเก็บส่ิงส่งตรวจพร้อมนํ้ายา diluent 

 

5. ผู้ร่วมดําเนินการ   “ ไม่มี ”  

 

6. ส่วนของงานทีผู่้เสนอเป็นผู้ปฎบิัติ   

ผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติังานทั้งหมด ดงัน้ี 

1. การเก็บ - รับตวัอยา่งอุจจาระ  ให้ผูป่้วยเก็บอุจจาระในภาชนะสําหรับเก็บตวัอยา่งท่ีแห้ง 

สะอาด 

2. ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ โดยทาํตัวอย่างบวกและลบควบคู่ไปด้วย (Internal 

Quality Control) 

3. การตรวจวเิคราะห์ 

3.1 ตรวจอุจจาระโดยใชชุ้ดทดสอบ  Hexagon OBScreen Occult Blood Test   

• เปิดแผน่กระดาษทดสอบดา้นหนา้  ป้ายส่ิงส่งตรวจบนแผน่ทดสอบให้ทัว่  แลว้

ปิดกลบัเหมือนเดิม 

• เปิดดา้นหลงัของแผน่กระดาษทดสอบ  หยดนํ้ ายา “ ACT ”  1 หยด  รอให้นํ้ ายา

ซึมจนทัว่  แลว้จึงหยดนํ้ายา “ DEV ”  1 หยด 

• ปฏิกิริยาบวก (Positive) จะเกิดสีฟ้านํ้ าเงินบริเวณท่ีทดสอบภายใน 30 วินาที  

ปฏิกิริยาลบ (Negative)  จะไม่เกิดสีฟ้านํ้าเงินบริเวณท่ีทดสอบ 

3.2 ตรวจอุจจาระโดยใชชุ้ดทดสอบ  SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test   
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• เปิดฝาดา้นบนของขวดนํ้ายาและใชส่้วนแกนยาวของฝาป้ายส่ิงส่งตรวจโดยเก็บ

ประมาณ 5-6 จุด 

• เสียบแท่งแกนใส่ลงในขวดนํ้ ายาทดสอบ  ปิดฝาเกลียวให้แน่น  เขย่าขวดเพื่อ

ผสมใหเ้ขา้กนั 

• เปิดฝาเกลียวดา้นล่างของขวดนํ้ายาทดสอบ  แลว้หยดนํ้ายาทดสอบ 3 หยดลงไป

ในช่องใส่ส่ิงส่งตรวจของตลบัทดสอบ 

• ส่ิงส่งตรวจจะถูกดูดซับจากส่วนล่างของแถบทดสอบและเคล่ือนท่ีผ่านข้ึนมา

บริเวณท่ีมีสารคอนจูเกตอยู่  ฮีโมโกลบินท่ีจาํเพาะกับสารคอนจูเกตจะทํา

ปฏิกิริยาเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน และเคล่ือนท่ีไปตามแผ่นไนโตร

เซลลูโลสด้วยวิธีการโครมาโตกราฟีสู่บริเวณทดสอบและบริเวณควบคุม 

ตามลาํดบั  อ่านผลเม่ือครบเวลา 5-10 นาที 

4. เก็บรวบรวมผลการตรวจวเิคราะห์ 

 

 Hexagon Positive Hexagon Negative Total 

SD BIOLINE Positive 79 52 131 

SD BIOLINE Negative 65 145 210 

Total 144 197 341 

 

5. เปรียบเทียบผลการตรวจท่ีไดจ้ากชุดทดสอบ  Hexagon OBScreen Occult Blood Test  กบัผล

การตรวจท่ีไดจ้ากชุดทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test  วา่มีความ

แตกต่างกนัหรือไม่  สามารถใชท้ดแทนกนัไดห้รือไม่ 

 

 

7.  ผลสําเร็จของงาน 

จากผลการตรวจวเิคราะห์ Occult Blood ในผูป่้วย 341 ราย พบวา่ในผูป่้วยจาํนวน 224 ราย ไดผ้ล

การตรวจไปในทางเดียวกนั (คิดเป็น 66 % ของผูป่้วยทั้งหมด) ในขณะท่ีมีผูป่้วย 65 รายให้ผล Positive กบั  

ชุดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult Blood Test  แต่ให้ผล Negative กบัชุดทดสอบ SD BIOLINE 

One Step Fecal Occult Blood Test (คิดเป็น 19 % ของผูป่้วยทั้งหมด)   และมีผูป่้วย 52 รายให้ผล 

Negative กบัชุดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult Blood Test  แต่ให้ผล Positive กบัชุดทดสอบ SD 

BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test  (คิดเป็น 15 % ของผูป่้วยทั้งหมด) 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรม SPSS version 14 เปรียบเทียบผลการตรวจ

วเิคราะห์ Occult Blood  พบวา่การทดสอบการทดแทนกนัดว้ยชุด ทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal 

Occult Blood Test  เพื่อแทนท่ีชุดทดสอบ  Hexagon OBScreen Occult Blood Test  มีค่า Kappa = 0.29  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01)   

K         =            (79 x 145) – (52 x 65)                =      0.29 

                √(79+52)(65+145)(79+65)(52+145) 

เน่ืองจากชุดทดสอบ  Hexagon OBScreen Occult Blood Test  เป็นการทาํปฏิกริยาทางเคมี

ระหวา่งเลือด (Hemoglobin / Heme) กบั Guaiac-based reagent ทาํให้เกิดเป็นสีฟ้านํ้ าเงินข้ึนมา  สามารถ

ตรวจจบัไดท้ั้งส่วนท่ีเป็นฮีม (Upper GI Bleed)  และฮีโมโกลบิน (Lower GI Bleed)  แต่มีความไวและ

ความจาํเพาะตํ่า  โดยสามารถตรวจปริมาณฮีโมโกลบินไดท่ี้ 10 mg ต่อหน่ึงกรัมของอุจจาระ*  ขอ้จาํกดั

โดยวิธีน้ีคือมีโอกาสเกิดผลบวกปลอม (False Positive) ไดจ้ากหลายปัจจยั เช่น ฮีโมโกลบินและฮีมจาก

สัตว ์ อาหารจาํพวกเน้ือสัตว ์ สารเปอร์ออกซิเดสจากพืชบางชนิด  เช่น บล็อคโคล่ี  ดอกกะหลํ่า  แคนตา

ลูป ผลไมสี้แดง  ยาแกป้วดในกลุ่ม NSAIDs  การปนเป้ือนจาก RBC ในปัสสาวะ เป็นตน้  ผลลบปลอม 

(False Negative) อาจเกิดจากสารจาํพวก  Ascobic acid  เม่ือรับประทานวิตามินซีทุกวนัในปริมาณท่ี

มากกวา่ 500 มิลลิกรัม  จึงจาํเป็นตอ้งจาํกดัอาหารบางจาํพวกก่อนทาํการตรวจอยา่งนอ้ย 3 วนั 

ส่วนชุดทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test อาศยัหลกัการ

Immunochromatographic Assay ซ่ึงใช ้Anti-Human Hb monoclonal Ab ในการตรวจจบั Human Hb ใน

อุจจาระ ให้ความจาํเพาะต่อเลือดของคนเท่านั้น (Specificity 98.5 % , Sensitivity 98 %**)  จึงช่วยลด

ปัญหาผลบวกปลอมจากวิธีแรก (แบบ Chemical) ไดเ้ป็นอยา่งดี  และไม่จาํเป็นตอ้งจาํกดัอาหารก่อนทาํ

การตรวจ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่การตรวจวเิคราะห์ Occult Blood ดว้ยชุดทดสอบ           

SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test โดยหลกัการ Immunochromatographic Assay มี

ความจาํเพาะและใหผ้ลท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ  สามารถนาํมาใชแ้ทนชุดทดสอบ  Hexagon OBScreen Occult 

Blood Test  ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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**Leaflet  SD BIOLINE  FOB (25FK10, 25FK12) 

 







ข้อเสนอ   แนวคิด  วธีิการเพื่อพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ของ นางสาวณฐันลิน  ทองคําชู 

เพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง นกัเทคนิคการแพทยช์าํนาญการ (ดา้นบริการทางวชิาการ) 

(ตาํแหน่งเลขท่ี รพจ.778)  สังกดักลุ่มงานชนัสูตรโรคกลาง  กลุ่มบริการทางการแพทย ์  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์สาํนกัการแพทย ์

 

เร่ือง     การหาระดบัความขุ่นของปัสสาวะเพื่องดการตรวจดว้ยเคร่ืองตรวจวเิคราะห์ตะกอน 

        ในปัสสาวะอตัโนมติั  UriSed 2 

 

          หลกัการและเหตุผล 

  การตรวจปัสสาวะเป็นหน่ึงในวิธีการทดสอบท่ีใช้มากท่ีสุดสําหรับการตรวจคดักรองโรคใน

ระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต  การพบหรือไม่พบอนุภาคต่าง ๆ ในตะกอนปัสสาวะเป็นส่ิงสําคญั

สําหรับการวินิจฉัยโรคดงักล่าว  ถึงแมว้่าวิธีการดูกลอ้งจุลทรรศน์แบบดั้งเดิมจะเป็น  Gold Standard  

สําหรับการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ  แต่เป็นวิธีท่ีควบคุมมาตรฐานในการทาํไดย้าก  เพราะข้ึนอยู่

กบัผูต้รวจวิเคราะห์  ตอ้งใชแ้รงงาน  และใชเ้วลานาน  เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัเหล่าน้ี  การตรวจวิเคราะห์ดว้ย

วิธีดั้ งเดิมจึงทาํได้ในปริมาณท่ีจาํกดั  เพื่อลดขอ้จาํกดัของการดูกล้องจุลทรรศน์แบบดั้งเดิม  ระบบการ

ตรวจวเิคราะห์แบบอตัโนมติัจึงเขา้มามีบทบาทมากข้ึน 

  UriSed 2  เป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอตัโนมติั  ไดรั้บการพฒันาข้ึนเม่ือไม่ก่ีปีท่ี

ผา่นมา  เทคโนโลยีของเคร่ืองมีพื้นฐานมาจากวิธีกลอ้งจุลทรรศน์แบบดั้งเดิม  โดยเคร่ืองจะทาํการ  mix  

ปัสสาวะ  นาํปัสสาวะใส่ลงใน  Cuvette  ทาํการป่ันเหวี่ยงตกตะกอนปัสสาวะ  ส่ง  Cuvette  ไปยงับริเวณ

กลอ้งจุลทรรศน์ท่ีมีกลอ้งดิจิตอลในตวัเพื่อถ่ายภาพตะกอนในแต่ละจุดของ  Cuvette  ดว้ยกาํลงัขยาย 

400 เท่า  แลว้ประมวลผลจากภาพเพื่อจาํแนกเซลล์ต่าง ๆ โดยซอฟท์แวร์ประมวลผลภาพพิเศษท่ี

เรียกว่า  Auto Image Evaluation Module (AIEM) สามารถแยกแยะและบอกชนิดของอนุภาคต่าง ๆ 

ในตะกอนปัสสาวะได  ้  ภาพของตะกอนปัสสาวะที่ไดจ้ะมีมุมมองของภาพใกลเ้คียงกบัวิธีกลอ้ง

จุลทรรศน์แบบดั้งเดิมมากท่ีสุด 

  อย่างไรก็ตาม  หากปัสสาวะมีจาํนวนเซลล์หนาแน่นหรือมีความขุ่นมาก  ภาพท่ีถ่ายไดจ้ะมี

เซลล์หนาแน่นและทาํให้เคร่ืองไม่สามารถประมวลผลไดถู้กตอ้ง  จึงยงัจาํเป็นตอ้งนาํปัสสาวะนั้นมา

ป่ันและดูตะกอนดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ภายนอกอีกคร้ัง 

  หากสามารถแยกปัสสาวะท่ีมีความขุ่นดงักล่าวไดจ้ะช่วยลดเวลาในขั้นตอนของเคร่ืองตรวจ

วเิคราะห์ตะกอนปัสสาวะอตัโนมติัไดป้ระมาณ  1 นาที 40 วนิาทีต่อราย  และลดค่าใชจ่้ายลงประมาณ 26 

บาทต่อราย 

 



  วตัถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย 

1.  เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการตรวจวเิคราะห์สาํหรับปัสสาวะท่ีขุ่นเกินไป 

  2.  เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีใชก้บัเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอตัโนมติั  UriSed 2 

 

  กรอบการวเิคราะห์   แนวคิด  ข้อเสนอ 

  ในขั้นตอนการตรวจวเิคราะห์ปัสสาวะทัว่ไปแบ่งออกเป็น 

1.  การตรวจคุณสมบติัทางกายภาพ  (Physical examination)  ไดแ้ก่   สี   ความขุ่น  และความ 

ถ่วงจาํเพาะ 

  2.  การตรวจคุณสมบติัทางเคมี  (Chemical examination)  ไดแ้ก่  การตรวจความเป็นกรด – ด่าง  

(pH)  และสารเคมีต่าง ๆ เช่น  โปรตีน  กลูโคส  คีโตน  บิลิรูบิน  และยโูรบิลิโนเจน  เป็นตน้ 

  3.  การตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  (Microscopic examination)  เพื่อหาดูเซลล์ต่าง ๆ  เช่น  เม็ด

เลือดขาว  เม็ดเลือดแดง  เซลล์เยื่อบุ  คาท์ส  ผลึกต่าง ๆ  และจุลชีพ  เช่น  แบคทีเรีย  เช้ือรา  อสุจิ  พยาธิ  

เป็นตน้ 

  ปัจจุบนัเม่ือมีการนาํระบบการตรวจวิเคราะห์แบบอตัโนมติัเข้ามาใช้  เคร่ืองตรวจวิเคราะห์

ตะกอนปัสสาวะอตัโนมติั  UriSed 2  ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึนแทนการตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบ

ดั้งเดิม  แต่เน่ืองจากในบางกรณีท่ีปัสสาวะมีความขุ่นมาก  ซ่ึงความขุ่นนั้นจะบอกถึงปริมาณสารหรือ

เซลล์ท่ีอยู่ในปัสสาวะนั้น  ถ้าปัสสาวะมีความขุ่นมากก็จะพบเซลล์หรือสารต่าง ๆ ได้เป็นจาํนวนมาก  

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอตัโนมตัิ UriSed 2 ซ่ึงอาศยัหลกัการถ่ายภาพจะไม่สามารถ

ประมวลผลภาพไดถู้กตอ้งแน่นอน  ดงันั้นผูป้ฏิบติังานจึงไม่ควรนาํปัสสาวะเขา้เคร่ือง  เพราะเคร่ืองจะไม่

สามารถจาํแนกชนิดของเซลล์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และเป็นการส้ินเปลืองโดยไม่จาํเป็น  แต่ยงัสามารถตรวจ

ดว้ยวธีิมาตรฐานแบบดั้งเดิมคือการป่ันดูตะกอนดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ได ้

  การหาระดบัความขุ่นของปัสสาวะน้ีเป็นการตรวจเพียงคร่าว ๆ เพื่อดูวา่ปัสสาวะมีความใสจนถึง 

ขุ่นท่ีระดบัใด โดยการเทียบกบั   background  ท่ีเป็นแถบสีเขม้หรือแถบตวัอกัษร  ปัสสาวะท่ีใส – ขุ่นเล็ก 

นอ้ย - ขุ่นปานกลาง จนถึงขุ่นมากก็จะมองเห็น  background ไดใ้นระดบัท่ีต่างกนัไป  จึงสามารถใชค้ดั 

แยกปัสสาวะท่ีระดบัความขุ่นต่าง ๆ  เพื่อหาความขุ่นท่ีเหมาะสมในการงดการตรวจดว้ยเคร่ืองตรวจ 

วเิคราะห์ตะกอนปัสสาวะอตัโนมติั  UriSed 2  ต่อไป 

 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบติังานและระยะเวลาการออกผลในรายท่ีปัสสาวะมีความขุ่นมาก  

2.  ประหยดังบประมาณค่าใชจ่้ายของเคร่ืองตรวจวเิคราะห์ตะกอนปัสสาวะอตัโนมติั UriSed 2 

3.  ผูรั้บบริการไดรั้บผลการตรวจวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้ง  รวดเร็ว 
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