ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง

ตําแหนงนักเทคนิคการแพทยชํานาญการ (ดานบริการทางวิชาการ)

เรื่องที่เสนอใหประเมิน

1. ผลงานที่เปนผลงานดําเนินงานที่ผานมา
เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะหปสสาวะ ดวยเครื่องตรวจตะกอน
ปสสาวะอัตโนมัติหลักการ Fluorescence Flow Cytometry (UF-1000i)
2. ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การตรวจวิเคราะหปสสาวะดวยเครื่องวิเคราะหปสสาวะอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เสนอโดย

นางสาวสุภาภรณ เมนนาเกร็ด
ตําแหนงนักเทคนิคการแพทยชํานาญการ (ดานบริการทางวิชาการ)
(ตําแหนงเลขที่ รพก. 798)
กลุมบริการทางการแพทย กลุมงานชันสูตรโรคกลาง
โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย
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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะหปสสาวะ ดวยเครื่องตรวจตะกอนปสสาวะ
อัตโนมัติ หลักการ Fluorescence Flow Cytometry (UF-1000i)
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 ธันวาคม 2554-31 มกราคม 2555
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
การตรวจปสสาวะในงานประจําวัน (Routine urinalysis) เปนการทดสอบที่สําคัญอยาง
หนึ่งทางหองปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะหอยางถูกตองจะมีประโยชนในการชวยวินิจฉัยโรคไต
โรคของระบบทางเดินปสสาวะ หรือโรคอื่นที่เกีย่ วของกับระบบทางเดินปสสาวะ ชวยในการติดตาม
ผลการรักษา การดําเนินโรค และใชในการตรวจกรอง(Screening test) ในผูที่ไมมีอาการทางคลินิก
หรือการตรวจสุขภาพประจําป การตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะเปนการตรวจหนึ่ง มีหลาย
ขั้นตอน ทําใหการตรวจวิเคราะหใชเวลานาน สงผลตอระยะเวลารอคอยและความถูกตองในการ
ตรวจวิเคราะห โดยเฉพาะขั้นตอนการปนแยกตะกอนปสสาวะที่มีโอกาสสูญเสียเซลลบางสวนที่
สําคัญไปกับการเทสวนใสทิง้ หรือแมแตในขั้นตอนอื่น ๆ ในขณะปฏิบัติงาน ดังนัน้ จึงเปนการยาก
สําหรับควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหใหเปนไปตามมาตรฐาน นอกจากนีต้ องใชบุคลากรที่
ฝกฝนมาอยางดี มีความรู ความชํานาญ ทักษะและที่สําคัญตองดําเนินวิธีการตรวจตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย
ดวยเหตุนี้ทางงานจุลทรรศนศาสตรคลินิก กลุมงานชันสูตรโรคกลาง โรงพยาบาลกลาง
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะ จึงหาเครือ่ งตรวจวิเคราะหที่ใช
เทคโนโลยีทันสมัยที่ใหผลถูกตองและแมนยํา มารองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร ลดความ
ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลจากเดิมใหดียิ่งขึ้น โดยนําเครื่องตรวจวิเคราะหตะกอน
ปสสาวะ UF-Series (Urinalysis Fluorescence Flow Cytometry Analyzer) ที่ออกแบบใหสามารถ
ตรวจวิเคราะหและรายงานผลไดตามมาตรฐาน ใชนับและแยกเซลลทางดานโลหิตวิทยาหรือการ
ตรวจ CD4, CD8 เปนตน การนําเทคโนโลยีนี้มาประยุกตใชตรวจนับแยกชนิดเซลลในปสสาวะ จึง
สงผลใหการตรวจวิเคราะหมีความถูกตองและแมนยํา ดังนั้นเพื่อเปนการยืนยันวาเครื่องตรวจ
ตะกอนปสสาวะสามารถนํามาใชงานใหกอ เกิดประโยชนตองานจุลทรรศนศาสตรคลินิก กลุมงาน
ชันสูตรโรคกลาง โรงพยาบาลกลาง ผูปวย และแพทยทที่ ําการรักษาไดเปนอยางดี จึงไดทําการศึกษา
การทํางานของเครื่องและประโยชนที่ไดจากการใชเครื่องตรวจตะกอนปสสาวะอัตโนมัติ
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
ความกาวหนาของการตรวจวิเคราะหปสสาวะในปจจุบันถูกพัฒนาใหมีความทันสมัยตาม
เทคโนโลยีที่ใชในการตรวจวิเคราะห เพื่อตรวจวิเคราะหทางฟสิกส (Physical examination)
ตรวจวิเคราะหทางเคมี (Chemical examination) และการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลอง
จุลทรรศน ดังนั้นเครื่องตรวจตะกอนปสสาวะอัตโนมัติจึงมีบทบาทที่สําคัญ ชวยอํานวยความ
สะดวกในการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ และชวยลด
การผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหวางขัน้ ตอนการปฏิบัติการ เครื่องตรวจตะกอนปสสาวะอัตโนมัติ
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UF Series รุน UF-1000i ใชหลักการ Fluorescence Flow Cytometry ในการแยกและนับจํานวนเซลล
ที่อยูในปสสาวะ หลังจากที่เซลลตาง ๆ ในปสสาวะถูกยอมดวยสี Fluorescence ที่มีความจําเพาะตอ
DNA และ RNA ของเซลล โดยอาศัยระบบ Hydrodynamic focusing ทําใหเซลลเรียงตัวเปนเซลล
เดี่ยวๆ ผาน sheath flow cell จากนั้นแตละเซลล จะถูกยิงดวยลําแสงที่ปลอยมาจาก Semiconductor
laser ในตัวเครื่องโดยเซลล แตละเซลลจะเรืองแสงฟลูออเรสเซนทและใหลําแสง scatter ที่แตกตาง
กันตามความเขมของแสง จากนั้นความเขมของลําแสงจะถูกเปลี่ยนเปน Electric signals ทําใหแยก
Urine cell ออกมาเปนเซลลชนิดตางๆพรอมกับนับจํานวนเซลลที่ตรวจพบ ดังรูป

รูปที่ 1 หลักการ Fluorescence Flow Cytometry (รูปภาพจาก บ. เมดิทอป)

รูปที่ 2 หลักการ Fluorescence Flow Cytometry (ตอ)
แสง Laser ที่กระจายเมื่อผานเซลลในแนวตรงกับแหลงกําเนิดแสงเรียกวา “Forwart Scattered Light
(FSC)” สะทอนใหเห็นขนาดของเซลล ซึ่งเปนสัดสวนโดยตรงกับแสงที่กระจาย สวนฟลูออเรส
เซนตที่เปลงออกมาจาก Urine cell มีดวยกัน 2 signal คือ Laterally scattered light สะทอนใหเห็น
ความหนาภายในเซลล และ Fluorescent scattered light สะทอนใหเห็นสวนประกอบตาง ๆ ของ
เซลล ไดแก Surface antigen, Intracytoplasmic antigen และ นิวเคลียสของเซลล (ปริมาณ DNA และ
RNA) สามารถจําแนกชนิดของ Organized elements ของ Urine cell ไดเปน RBC (Red Blood Cell),
WBC (White Blood Cell), EC (Epithelial Cell), CAST (Cast) และ BACT (Bacteria) อีกทั้งยัง
สามารถแยกกลุมเซลลที่อาจกอใหเกิดพยาธิสภาพไดเปน X’Tal (Crytal), Path’Cast (Pathology
Cast), SRC (Small Round cell), YLC (Yeast like cell), Sperm และ Mucous เมื่อเครื่องตรวจพบ
เซลลที่อาจกอใหเกิดพยาธิสภาพ เครื่องจะมีขอความแจงเตือน (Flagging)ใหทราบทันที จากนั้น
บุคลากรที่ตรวจวิเคราะหตองนําตัวอยางปสสาวะมาปนตกตะกอนและตรวจวิเคราะหตะกอน
ปสสาวะดวยกลองจุลทรรศนเพื่อยืนยันชนิดของเซลลที่พบในกลุมนัน้ ๆ แลวจึงรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห เครื่องวิเคราะหอตั โนมัติ UF-1000i ทําหนาที่ชวยคัดกรอง (Screening Test ) ผลที่สามารถ
รายงานโดยไมจําเปนตองตรวจวิเคราะหดว ยกลองจุลทรรศนไดแก ผลปกติ ผลที่ขุนมีจํานวนเซลล
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ไมมากแตไมพบเซลลที่ผิดปกติ ดังนัน้ จึงเหลือเฉพาะรายที่พบเซลลที่ผิดปกติในปสสาวะที่
จําเปนตองทําการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศนกอนรายงานผลการตรวจ
วิเคราะหปสสาวะ เนื่องจากลักษณะตัวอยางปสสาวะมีลักษณะสัดสวนดังรูป

รูปที่ 3 ลักษณะของตัวอยางปสสาวะที่ไดจากการตรวจวิเคราะห
สวนใหญเปนปสสาวะที่ปกติ (Negative Sample) ดังนัน้ ที่ผานมาเจาหนาที่ที่ทําการตรวจวิเคราะหจึง
ใชเวลามากกวา 50 % ไปกับการตรวจวิเคราะหตวั อยางปสสาวะที่ปกติทําใหไมสามารถ ให
ความสําคัญกับตัวอยางปสสาวะที่พบความผิดปกติไดอยางเต็มที่ เนือ่ งจากปริมาณงานที่เขามามี
จํานวนมากจึงตองรายงานผลใหทันตอ Turn Around Time ที่กําหนดของหองปฏิบัติการ
ขั้นตอนในการดําเนินการมีดังนี้
1. การตรวจวิเคราะหปสสาวะ (Urinalysis)ของผูปวย 200 ราย (ปสสาวะที่เก็บชวงเวลาใดก็
ได ( Random urine )) ดวยวิธีการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน
(Microscopic examination) และการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยเครื่อง UF-1000i
2. เปรียบเทียบผล Red blood cell (RBC) และ White blood cell (WBC) ที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะหปสสาวะ ดวยวิธีการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน
และการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยเครื่อง UF-1000i โดยคํานวณคาทางสถิติ
3. เปรียบเทียบระยะเวลาในการตรวจวิเคราะหปสสาวะระหวาง การตรวจวิเคราะหตะกอน
ปสสาวะดวยกลองจุลทรรศนและการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวย เครื่อง
UF-1000i
4. อภิปรายผลการศึกษา
5. ผูรวมดําเนินการ
ÔÔ ไมมี ÕÕ
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 โดยมีรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. การตรวจวิเคราะหปสสาวะ (Urinalysis) ของผูปวย 200 ราย (เปนปสสาวะที่เก็บชวงเวลาใดก็ได
(Random urine)) วิธีการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน (Microscopic
examination) และการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวย เครื่อง UF-1000i
1.1 วิธีการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เขยาผสมปสสาวะใหเขากันดีเท 10 มล. ใสหลอดพลาสติกที่ติด Barcode ของผูปวย
ตรวจวิเคราะหทางฟสิกสคือดูสีและความใส/ขุนดวยตาเปลา ตรวจวิเคราะหทางเคมีดวย
เครื่องตรวจสารเคมีในปสสาวะ (Cobus U411) โดยใชแถบทดสอบ 10 แถบ พิมพผล
การตรวจเย็บติดกับใบขอตรวจเพื่อรอดูตะกอน
2) เตรียมตะกอนปสสาวะสําหรับตรวจดวยกลองจุลทรรศน นําไปปนดวยความเร็ว 1,800
รอบ/นาที นาน 5 นาที กรณีนอยกวา 5 มล. ไมปนและบันทึกปริมาตรไวที่ใบขอตรวจ
3) ใช Tribulb Pipette เสียบใสหลอดปสสาวะ เทสวนใสทิ้งใหเหลือปริมาตร 1 มล. ผสม
ตะกอนใหเขากัน ใช FAST-READ Slide ขนาด 1มม.x 1มม./ชอง หยดตะกอนปสสาวะ
ปริมาตร 0.1 ไมโครลิตรลงในชอง ตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน
โดยใชผลตรวจทางเคมีประกอบกัน บันทึกผลการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวย
กลองจุลทรรศนที่ใบขอตรวจ
1.2 การตรวจวิเคราะหปสสาวะดวยเครื่อง UF-1000i
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เขยาผสมปสสาวะใหเขากันดีเท 10 มล. ใสหลอดพลาสติกที่ติด Barcode ของผูปวย
ตรวจวิเคราะหฟสิกสคือดูสีและความใส/ขุน ดวยตาเปลา ตรวจวิเคราะหทางเคมีดว ย
เครื่องตรวจสารเคมีในปสสาวะ (Cobus U411) โดยใชแถบทดสอบ 10 แถบ
2) นําหลอดปสสาวะใส Rack เขาเครื่อง UF-1000i ใช Sampler Mode ถาปริมาตรนอยกวา
4 มล. ใช Manual Mode ถาปริมาตรนอยกวา 1 มล. ไมนําเขาเครื่องตรวจวิเคราะห
ตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศนไดเลยและบันทึกปริมาตรที่ใบขอตรวจ
3) ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะหจากเครื่องUF-1000i โดยเลือกเบอรผูปวยที่ตองการบน
หนาจอปฏิบัตกิ ารของเครื่อง ผลการตรวจวิเคราะหทางเคมีจากเครื่อง Cobus U411
จะสงผลมายังเครื่อง UF-1000i ดูความสัมพันธของผลการตรวจวิเคราะหระหวางผล
ทางเคมี ผลวิเคราะหตะกอนปสสาวะจากเครื่อง UF-1000i และลักษณะทางกายภาพ
ถาผลการตรวจปกติตามที่กาํ หนดสามารถออกผลไดเลย ถามีขอความเตือน (Flagging)
จากเครื่อง UF-1000i นําปสสาวะไปปน ถาปริมาตรนอยกวา 10 มล. หรือขุนมาก ไมปน
นํามาตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศนไดเลย
4) กรณีที่นําไปปน ใช Tribulb Pipette เสียบใสหลอดปสสาวะเทสวนใสทิง้ ใหเหลือปริมาตร
1 มล. ใช FAST-READ Slide ขนาด 1มม.x 1มม./ชอง หยดตะกอนปสสาวะปริมาตร
0.1 ไมโครลิตรลงในชอง ตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน เพื่อ
ตรวจยืนยันผลการตรวจวิเคราะหอีกครั้ง เทียบกับผลการตรวจตะกอนจากเครื่อง
UF-1000i ใสผลการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศนบนหนาจอ
ปฏิบัติการไดเลยใหตรงกับเบอรผูปวย ออกผลการตรวจวิเคราะหสงไปยังระบบ LIS
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2. เปรียบเทียบผล Red blood cell (RBC) และWhite blood cell (WBC) ที่ไดจากการตรวจวิเคราะห
ปสสาวะดวยวิธีการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน และการตรวจวิเคราะห
ตะกอนปสสาวะดวยเครื่อง UF-1000i นําผลการตรวจวิเคราะหผล Red blood cell (RBC) และ
White blood cell (WBC) ทั้งสองวิธีมาคํานวณทางสถิติคือ Correlation (R), Concordance rate และ
การคํานวณหาประสิทธิภาพของเครื่องคือSensitivity, Specificity, NPV(Negative Predictive Value),
PPV(Positive Predictive Value) ผลการคํานวณดังตารางที่ 1
Parameter
RBC
WBC

CI 99%
Lower Upper
0.89 0.72
1.00
0.91 0.75
1.00
R

Microscopy

RBC/HPF
0
1-4
5-9
10-19
20-29
30-49
50-99
>100
Total

Concordance
rate
94%
93%

Sensitivity Specificity
90%
100%

91%
92%

NPV

PPV

99%
100%

52%
70%

Microscopy-UF-1000i Crosstabulation (Concordance Table : ref. JCCLS)
UF-1000i
0
1-4
5-9
10-19
20-29
30-49
50-99
>100
77
68
6
1
0
0
0
0
1
16
8
2
0
0
0
0
0
2
5
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
78
86
20
5
1
2
3
5

Total
152
27
9
2
3
4
3
0
200

Microscopy-UF-1000i Crosstabulation (Concordance Table : ref. JCCLS)

WBC/HPF

Microscopy

0
0
1-4
5-9
10-19
20-29
30-49
50-99
>100
Total

1-4
115
0
0
0
0
0
0
0
115

5-9
33
5
0
0
0
0
0
0
38

3
8
4
0
0
0
0
0
15

UF-1000i
10-19
20-29
1
0
1
0
3
0
3
2
0
0
1
0
0
0
0
0
9
2

Total

30-49
0
0
0
5
0
2
0
0
7

50-99
1
0
0
0
1
2
3
0
7

>100
0
0
0
1
0
0
5
1
7

153
14
7
11
1
5
8
1
200

ตารางที่ 1 แสดงคาทางสถิติของทั้งสองวิธีจาก Red blood cell (RBC) และWhite blood cell
(WBC) และ การคํานวณหาประสิทธิภาพเครื่อง UF-1000i
ความสัมพันธระหวางการตรวจวิเคราะหทั้งสองวิธีพบวา Red blood cell (RBC) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation efficiency (R)) เทากับ 0.89 และ White blood cell (WBC)
เทากับ 0.91 การรายงานผลตรวจวิเคราะหอยูในชวงยอมรับไดบวกลบ 1 ชวง (Concordance rate)
เทากับ 94% และ 93 % ตามลําดับ เครื่อง UF-1000i มีความไว (Sensitivity) และความแมนยํา
(Specificity) ในการตรวจวิเคราะห Red blood cell (RBC) และWhite blood cell (WBC) มากกวา
90 % และ NPV(Negative Predictive Value) 99% และ 100 % ตามลําดับ
จากคาทางสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวา การตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะโดยใชเครื่อง
UF-1000i สามารถใชสําหรับการตรวจคัดกรองผลการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะผูปวยที่ปกติ
ออกจากผูปวยที่มีผลการตรวจวิเคราะหผิดปกติ ซึ่งผลการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะที่ปกติ
สามารถออกผลการตรวจวิเคราะหไดเลย ชวยลดปริมาณงานในขั้นตอนการตรวจวิเคราะหตะกอน
ปสสาวะดวยกลองจุลทรรศนลง สําหรับคาความสามารถในการทํานายผลบวก PPV
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(Positive Predictive Value) อยูในระดับทีพ่ อใชเนื่องจากเครื่อง UF-1000i มีความไวสูง (Sensitivity)
ในการตรวจวิเคราะหเมื่อมีเซลลหรืออนุภาคตาง ๆ ในปสสาวะ เครื่องUF-1000i จะแสดงขอความ
เตือน( Flagging)บนหนาจอปฏิบัติการแสดงผลการตรวจวิเคราะหของผูปวย จึงจําเปนตองนําตะกอน
ปสสาวะมายืนยันดวยกลองจุลทรรศนกอนที่ออกผลการตรวจ ซึ่งผลการยืนยันจากกลองจุลทรรศน
อาจพบเซลลหรืออนุภาคตาง ๆ ตามที่เครื่องแสดงหรือไมก็ได และจากผลการตรวจวิเคราะหตะกอน
ปสสาวะผูปวยทั้งหมด 200 ราย พบรายทีม่ ีขอความเตือนจากเครื่อง (Flagging) 31 ราย และสามารถ
ออกผลการตรวจไดโดยไมตอ งตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน 4 ราย จึงเหลือ
เพียง 27 รายทีม่ ีขอความเตือนจากเครื่อง (Flagging) ซึ่งตองยืนยันจากการตรวจวิเคราะหตะกอน
ปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
No.
1
2
3
4
5
6
7

CAST P’Cast X’TAl YLC SRC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

จํานวนSample ที่พบ flag
8 ราย
2 ราย
3 ราย
6 ราย
2 ราย
4 ราย
2 ราย
27 ราย

ตารางที่ 2 จํานวนตัวอยางปสสาวะที่พบความผิดปกติ
3. เปรียบเทียบระยะเวลาในการตรวจวิเคราะหปสสาวะระหวางวิธีการตรวจวิเคราะหตะกอน
ปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน (Microscopic examination) และการตรวจวิเคราะหตะกอน
ปสสาวะดวยเครื่อง UF-1000i
1) วิธีการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน การจับเวลาจะเริ่มจับตั้งแตการ
ปนเพื่อเตรียมตะกอนปสสาวะ ซึ่งในการตรวจวิเคราะหโดยเฉลี่ยจะปน 5- 10 รายตอรอบ
(5 นาที/รอบ) เปนจํานวน 20-40 รอบ รวมเวลาทั้งสิ้น 100-200 นาที
2) เวลาที่ใชดูกลองโดยเฉลี่ยตอรายใชเวลา 80-180 วินาที ขึ้นอยูกับลักษณะตะกอนปสสาวะ
ของผูปวย ดังนั้นปสสาวะผูป วย 200 รายจะใชเวลาการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวย
กลองจุลทรรศนรวมทั้งหมด 280 นาที
3) วิธีการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยเครื่อง UF-1000i มีความสามารถในการตรวจ
วิเคราะห (Through put) 100 รายตอชั่วโมง โดยเฉลี่ยแลวจะใชเวลาในการตรวจวิเคราะห
ตะกอนปสสาวะ 36 วินาทีตอ ราย ดังนั้นปสสาวะผูปวย 200 ราย ใชเวลาในการตรวจ
วิเคราะห 120 นาที
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4) การตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยเครื่อง UF-1000i พบปสสาวะที่ตรวจวิเคราะหไมมี
ขอความเตือนจากเครื่อง Flagging 169 ราย และมีขอความเตือนจากเครื่อง (Flagging) 31 ราย
แตสามารถออกผลไดเลย 4 ราย จึงเหลือจํานวนปสสาวะผูปวยที่ตองยืนยันจากกลอง
จุลทรรศนทั้งหมด 27 ราย ดังนั้นจะใชเวลาในการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลอง
จุลทรรศนทั้งหมด 57 นาที
5) การตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะผูปวย 200 ราย ดวยเครื่อง UF-1000i ใชเวลาในการ
ตรวจวิเคราะหทั้งหมด 120+ 57 = 177 นาที
เมื่อนําเวลาที่ใชในการตรวจวิเคราะหมาเปรียบเทียบกันจะเห็นวาการตรวจวิเคราะห
ตะกอนปสสาวะดวยเครื่อง UF-1000i ใชระยะเวลาการตรวจวิเคราะหที่นอยกวาการตรวจ
วิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน เนื่องจากสามารถรายงานผลในรายที่ผลการ
ตรวจวิเคราะหปสสาวะปกติได 84.5% โดยไมจําเปนตองตรวจวิเคราะหตะกอนดวยกลอง
จุลทรรศน ดังนั้นระยะเวลาที่เคยสูญเสียเนื่องจากการปน และการตรวจวิเคระหดว ยกลอง
จุลทรรศนในรายที่ผลการตรวจปสสาวะปกติจึงไมถูกนํามาคิด ดังตารางที่ 3
Detail.
Manual
UF-1000i
Reduce TAT

Time (min)

280
177
103 (36.78%)

Detail.
No flag
Flag review
Real review

Review rate
169
samples (84.5%)
31
samples (15.5%)
27
samples (13.5%)

ตารางที่ 3 แสดง Turn Around Time (TAT) ที่ลดลง และ แสดงอัตราการดูกลองที่ลดลงจากการ
ตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยเครื่อง UF-1000i
4. อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาเปรียบเทียบตั้งแตขนั้ ตอนการตรวจวิเคราะหทั้งวิธีการตรวจวิเคราะหตะกอน
ปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน และการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยเครื่อง UF-1000i ดังตาราง
ตอไปนี้
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ขั้นตอนการตรวจปสสาวะ
การตรวจวิเคราะหปสสาวะทาง
กายภาพและ การตรวจทางเคมี
ปริมาตรปสสาวะ
การปนตกตะกอนปสสาวะ

การตรวจตะกอนปสสาวะดวย
กลองจุลทรรศน

การรายงานผล

Manual microscopic
Examination
เหมือนกัน

ตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะ
ดวยเครื่อง UF-1000i
เหมือนกัน

นอยกวา 5 มล. ไมปน
มากกวา 1 มล.เขาเครื่องได
5 มล. 10 มล. ปน 5 นาที
ปนทุกราย นาน 5 นาทีความเร็ว ปนในรายที่มขี อความเตือน
รอบ 1,500-2,000 รอบ/นาที
ผลทางกายภาพ ผลทางเคมี และ
ผลตรวจตะกอนไมสัมพันธ
ดูทุกราย
ดูในรายที่มีขอความเตือน
ผลการตรวจไมสัมพันธกัน
ปสสาวะขุนมาก หรือปริมาตร
ปสสาวะนอยกวา 1 มล.
พิมพผลทางเคมีติดที่ใบขอ
ตรวจ รายงานผลการดูกลอง
จุลทรรศนเขียนบนใบขอตรวจ
และลงผลการตรวจเองใน
คอมพิวเตอร

- ผลทางเคมีจะถูกสงมายัง
เครื่อง UF-1000i
- ดูความสัมพันธของผลที่
หนาจอปฏิบัตกิ ารไดทันที
- กรณีตองตรวจวิเคราะห
ตะกอนปสสาวะดวยกลอง
จุลทรรศนสามารถใสผลการ
ตรวจที่หนาจอปฏิบัติการและ
สงผลไปยังระบบ LIS

ผลการคํานวณทางสถิติของ Red blood cell (RBC) และ White blood cell (WBC) จากทัง้
สองวิธีมีความสอดคลองกัน สามารถตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยเครื่องอัตโนมัติแทนได อีก
ทั้งชวยลดปริมาณการดูกลองจุลทรรศนลง ลดระยะเวลารอคอย ลดขั้นตอนการทํางานลงตั้งแตการ
ปนจนถึงการรายงานผล เพิ่มคุณภาพในการดูกลองโดยใชขอความเตือนจากเครื่อง (Flagging) เปน
แนวทางในการคนหาเซลลหรืออนุภาคในตะกอนปสสาวะ นอกจากนี้ปสสาวะปริมาณนอยกวา
4 มล. แตมากกวา 1 มล. สามารถเขาเครื่องวิเคราะหตะกอนอัตโนมัตไิ ดเปนการเพิม่ โอกาสในการ
ตรวจวิเคราะห ใหไดปริมาณของเซลลหรืออนุภาคตาง ๆ ในปสสาวะไดเทาการเก็บภาวะปกติ ใน
ผูปวยที่ถายปสสาวะไมออกหรือเก็บปสสาวะไดปริมาณนอย อีกทั้งมีการปรับการทํางานโดยไม
พิมพผลการตรวจ ลดการใชกระดาษ A5 เนื่องจากสามารถสงผลทางคอมพิวเตอรไปยังระบบ LIS
ของหองปฏิบัติการไดทันที
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7. ผลสําเร็จของงาน
ผลการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะของเครื่อง UF-1000i
เมื่อเทียบกับวิธีการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน โดยใชตวั อยางปสสาวะ
จํานวน 200 ราย พบวาคา Correlation efficiency (R) ของ Red blood cell (RBC) และ White blood
cell (WBC) มีคา 0.89 และ 0.91 ตามลําดับ และมีคา Sensitivity มากกวา 90% - 100% สามารถ
รายงานผลการตรวจวิเคราะหจากเครื่องตรวจตะกอนปสสาวะอัตโนมัติไดทันทีโดยไมตองตรวจ
วิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศนมีจํานวน 169 ราย คิดเปน 84.5 % และมีรายที่พบ
ขอความเตือนจากเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ (Flagging) จํานวน 31 ราย คิดเปน 15.5 % และตองนํามา
ยืนยันดวยกลองจุลทรรศนเปนจํานวน 27 ราย คิดเปน 13.5 % สามารถชวยลด Turn Around Time
(TAT) ของการตรวจวิเคราะหปสสาวะไดเทากับ 36.78 % ดังนั้นเครื่อง UF-1000i จึงมีประโยชน
ชวยคัดกรองผลการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะ และสามารถชวยใหการรายงานผลการตรวจ
วิเคราะหแกผปู วยไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
8. การนําไปใชประโยชน
1) ผลการตรวจปสสาวะที่ถูกตองของผูปวยจะเปนขอมูลในการวางแผนการรักษาของแพทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) ลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจปสสาวะผูป วย
3) ลดขั้นตอนการตรวจวิเคราะหปสสาวะ ลดภาระปริมาณงานที่มีมากขึน้ ในปจจุบัน ลดการใช
กระดาษ A5
4) เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมากขึ้นในการพัฒนาการตรวจวิเคราะห
ปสสาวะภายในงานจุลทรรศนศาสตรคลินิก โรงพยาบาลกลาง
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
ความถูกตอง แมนยํา และคุณคาของการตรวจวิเคราะหปสสาวะจะเกิดขึน้ ไดนั้น ขึ้นอยูก ับ
ปจจัยตาง ๆ คือ การเก็บปสสาวะที่ถูกตอง มีคุณภาพ การนําสงปสสาวะภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
วิธีการตรวจวิเคราะหปสสาวะ ความรูความชํานาญ ทักษะของบุคลากรที่ตรวจวิเคราะหและขอมูลที่
สําคัญของผูปวย เชน การไดรับยา
10. ขอเสนอแนะ
เครื่องวิเคราะหตะกอนปสสาวะอัตโนมัติชวยใหเกิดการพัฒนาผลการตรวจวิเคราะห
ปสสาวะ โดยเพิ่มศักยภาพในการใหบริการทั้งดานคุณภาพและปริมาณ ทําใหลดเวลาการรอคอยผล
การตรวจ ตรวจคัดกรองสําหรับการตรวจสุขภาพ ลดขั้นตอนการทํางาน อยางไรก็ตามยังมีขอจํากัด
ในการใชรายงานผลรายการตรวจตาง ๆ และการแปลผลจากเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ ถึงแมมีการ
พัฒนา Software ของเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติตลอดเวลา ดังนั้นการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะ
ดวยกลองจุลทรรศน จึงมีความสําคัญเพื่อใชตรวจยืนยันเพิม่ เติมกรณีที่เกินขอจํากัดของเครื่อง
วิเคราะหอัตโนมัติ
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ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางสาวสุภาภรณ เมนนาเกร็ด
เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ (ดานบริการทางวิชาการ) (ตําแหนง
เลขที่ รพก. 798) สังกัด กลุมบริการทางการแพทย กลุม งานชันสูตรโรคกลาง โรงพยาบาลกลาง
สํานักการแพทย
เรื่อง การตรวจวิเคราะหปส สาวะดวยเครื่องวิเคราะหปสสาวะอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
หลักการและเหตุผล
การตรวจปสสาวะในงานประจําวัน (Routine urinalysis) เปนการทดสอบที่สําคัญ
อยางหนึ่งทางหองปฏิบัติการ ถาทําการตรวจอยางถูกตองจะมีประโยชนในการชวยวินิจฉัยโรคไต
โรคของระบบทางเดินปสสาวะ หรือโรคอื่นที่เกีย่ วของกับระบบทางเดินปสสาวะ เชน โรคตับ
โรคเบาหวาน เปนตน นอกจากนีก้ ารตรวจปสสาวะยังชวยในการติดตามผลการรักษา การดําเนิน
โรค และใชในการตรวจกรอง (Screening test) ผูที่ไมมีอาการทางคลินิก หรือในการตรวจสุขภาพ
ประจําป คุณคาของการตรวจวิเคราะหปส สาวะจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผลการตรวจมีความถูกตอง
แมนยํา การตรวจประกอบดวยการตรวจวิเคราะหทางฟสิกส (Physical examination) การตรวจ
วิเคราะหทางเคมี (Chemical examination) และการตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะดวยกลอง
จุลทรรศน การตรวจวิเคราะหปสสาวะทางฟสิกส ไดแก การดูลักษณะสี ความขุน ปริมาตร กลิ่น
ความถวงจําเพาะ การตรวจวิเคราะหทางเคมีของปสสาวะนิยมตรวจโดยใชแถบทดสอบเปนสวน
ใหญ ขอดีของแถบทดสอบคือ ใชงาย สะดวก รวดเร็ว ที่สําคัญมีความไว และความจําเพาะตอสาร
ที่ตองการตรวจ แตก็มีขอแนะนําซึ่งผูใชจะตองศึกษาใหละเอียดถึงหลักการ วิธีการ ขอควรระวัง
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการทดสอบทําใหเกิดผลบวกลวงหรือลบลวง ปจจุบันไดมีการนําเครื่อง
อัตโนมัติมาใชตรวจทางเคมีของปสสาวะอยางกวางขวาง สามารถหา pH โปรตีน กลูโคส คีโตน
เลือด บิลิรูบิน ยูโรบิลิโนเจน ไนไตรท เม็ดเลือดขาว และความถวงจําเพาะ โดยใชแถบทดสอบที่
สามารถตรวจสารเคมีไดหลายชนิดในแถบเดียวกัน การอานผลใชหลักการของ Reflectance
photometry คือวัดแสงที่สะทอนจากแถบทดสอบโดยแสงจะลดลงตามความเขมของสีที่เกิด ซึ่ง
ขึ้นอยูกับปริมาณความเขมขนของสารเคมีนั้น ๆ ผลการทดสอบสามารถสงตอไปยังคอมพิวเตอร
ของหองปฏิบัติการ ขอดีของเครื่องอัตโนมัติคือลดความผิดพลาดที่เกิดจากการอานดวยตา ทําใหมี
ความแมนยําในการรายงานผลและแปลผลการทดสอบและการตรวจตะกอนปสสาวะเพื่อคนหาสิง่
แขวนลอยอาจเปนสิ่งมีชีวิตหรือสารที่ไดจากสิ่งมีชีวิต เชน เซลลชนิดตาง ๆ การศึกษารายละเอียด
ของตะกอนปสสาวะเหลานีจ้ ําเปนตองอาศัยการตรวจดวยกลองจุลทรรศน เพื่อแยกชนิดและบอก
จํานวนของตะกอนปสสาวะ ผูตรวจตองมีความสามารถแยกไดวาตะกอนชนิดใดปกติหรือมีการ
ปนเปอนหรือบงวามีพยาธิสภาพเกิดขึ้น ตลอดจนความสัมพันธระหวางตะกอนปสสาวะกับผล
การตรวจพบทางกายภาพและผลทางเคมี เพื่อสามารถตรวจสอบความนาจะเปนไปไดของผลการ
ตรวจกอนรายงานผล ในปจจุบันเครื่องวิเคราะหตะกอนปสสาวะอัตโนมัติไดถูกนํามาใช เพื่อลด
ความผิดพลาดของขั้นตอนการเตรียมปสสาวะ ลดความแตกตางในการตรวจของหองปฏิบัติการ ลด
ระยะเวลาที่ใชในการตรวจและเปนการพัฒนามาตรฐานใหผลการตรวจมีความถูกตองแมนยํา
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วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
1. เพื่อใหผูปว ยไดรับการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการถูกตอง รวดเร็ว มีคุณภาพ
2. เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพโดยนําเทคโนโลยีมาใช และ
ควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย
3. เพื่อใหบุคลากรที่มีประสบการณ เขาใจหลักการ ตลอดจนการแปลผลการตรวจ
วิเคราะหจากเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
การตรวจปสสาวะในงานประจําวัน (Routine urinalysis) กระบวนการตรวจวิเคราะห
ตะกอนปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน ( Microscopic examination) ซึ่งใชกันทั่วไปนั้น นอกจากตอง
ใชทั้งความรู ความชํานาญ ทักษะ ของบุคลากรและใชเวลานาน ผลการตรวจยังมักเกิดความไมแมนยํา
ไมถูกตอง ทั้งนี้เนื่องจากหลายปจจัยที่มีผลตอการตรวจหลายอยาง ทําใหในปจจุบันหองปฏิบัติการนํา
เครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีและเครื่องวิเคราะหตะกอนปสสาวะอัตโนมัติมาใชในการบริการผูปว ย
เพื่อความรวดเร็ว โดยในขั้นตอนการตรวจวิเคราะหเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีและเครื่องวิเคราะห
ตะกอนอัตโนมัติจะวางตอกัน เมื่อเตรียมปสสาวะใสหลอดพลาสติกแลวสามารถสั่งตรวจวิเคราะห
สารเคมีในปสสาวะ และสวนหนึ่งตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะไดในเวลาเดียวกัน ทําใหลด
ขั้นตอนการจุม แถบทดสอบเองแลววางบนเครื่องอานแถบทดสอบอัตโนมัติ เหลือเพียงขั้นตอนการ
เตรียมปสสาวะใสหลอดพลาสติกแลวนําเขาเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ ลดปริมาณบุคลากรในขั้นตอน
การเตรียมสิ่งสงตรวจ แตไปเพิ่มบุคลากรดานการตรวจสอบคุณภาพของผลการตรวจวิเคราะหกอ น
การออกผลการตรวจ ซึ่งผลการตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะและผลการตรวจวิเคราะหตะกอน
ปสสาวะจะสงมาอยูในหนาจอปฏิบัติการของเครื่องตรวจวิเคราะหตะกอนปสสาวะทําใหงายตอการดู
ความสัมพันธของผลการตรวจจากเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ หากตองยืนยันผลตรวจดวยการดูกลอง
จุลทรรศนก็สามารถใสผลการดูกลองเพิ่มเติมหรือแกไขไดที่หนาจอปฏิบัติการไดทนั ที การออกผล
การตรวจวิเคราะหไปยังหนวยงานหรือตึกที่สงตรวจ สามารถสงผลตรวจทางคอมพิวเตอรโดยไมตอ ง
พิมพผลการตรวจออกมา ทําใหชว ยลดระยะเวลาการรอคอยของผูปวย ลดขั้นตอนการตรวจ
วิเคราะห เพิ่มคุณภาพของผลการตรวจวิเคราะหปสสาวะ
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