ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ตําแหน่ งนักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ (ด้ านบริการทางวิชาการ)
เรื่องทีเ่ สนอให้ ประเมิน
1. ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจ Occult blood โดยใช้ ชุดทดสอบ Hexagon
OBScreen Occult Blood Test เทียบกับชุ ดทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal
Occult Blood Test ในผู้ป่วยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
2. ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มปี ระสิ ทธิภาพมากขึน้
เรื่ อง การหาระดับความขุ่นของปัสสาวะเพือ่ งดการตรวจด้ วยเครื่องตรวจวิเคราะห์
ตะกอนในปัสสาวะอัตโนมัติ UriSed2

เสนอโดย
นางสาวณัฐนลิน ทองคําชู
ตําแหน่ งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
(ตําแหน่ งเลขที่ รพจ. 778)
กลุ่มงานชันสู ตรโรคกลาง กลุ่มบริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สํ านักการแพทย์
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ผลงานที่เป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
1.ชื่ อผลงาน การศึกษาเปรี ยบเทียบการตรวจ Occult blood โดยใช้ชุดทดสอบ Hexagon OBScreen
Occult Blood Test เทียบกับชุดทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test
ในผูป้ ่ วยโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
2. ระยะเวลาทีด่ ําเนินการ พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2557
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดําเนินการ
ระบบทางเดินอาหารของคนเราประกอบด้วย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก
ลําไส้ใหญ่ และทวารหนัก การมีเลื อดออกอาจเกิดจากตําแหน่ งใดตําแหน่งหนึ่ งหรื อหลาย ๆ ตําแหน่ ง
จากอวัยวะเหล่ านี้ สาเหตุที่มีเลื อดออกบ่อยที่ สุดในทางเดิ นอาหารส่ วนต้นคือแผลที่ลาํ ไส้เล็กส่ วนต้น
ส่ วนสาเหตุของเลือดออกในทางเดินอาหารส่ วนล่างมาจากลําไส้ใหญ่และทวารหนัก ริ ดสี ดวงทวารเป็ น
ตําแหน่ งที่มีเลื อดออกมากที่สุด โดยจะเห็ นเป็ นเลือดแดงสด อย่างไรก็ตามอาจนึ กถึงสาเหตุของมะเร็ ง
ลําไส้ได้ ก้อนเนื้อนี้ จะทําให้เกิ ดเลือดออกที่มองเห็ นด้วยตาหรื ออาจมองไม่เห็นด้วยตา ในคนไข้ที่เป็ น
มะเร็ งลําไส้ บางคนจะมาด้วยเลือดออกเวลาถ่ายอุจจาระ ซึ่ งการตรวจต้องตรวจจากอุจจาระเพื่อหาเลือด
ปริ มาณน้อย ๆ ที่ตามองไม่เห็น
การตรวจ Occult blood เป็ นการตรวจหาเลือดปริ มาณน้อย ๆ ที่ปนอยูใ่ นอุจจาระ ซึ่ งไม่สามารถ
มองเห็ นได้ด้วยตาเปล่ า เพื่อช่ วยวินิจฉัยคัดกรองมะเร็ งลําไส้ ใหญ่ระยะเริ่ มต้น สามารถลดอัตราการ
เสี ยชี วิตจากโรคได้ถึงร้ อยละ 16 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทาํ polypectomy แล้วพบว่าเป็ นมะเร็ งในระยะ
เริ่ มแรก
ข้อดีคือสามารถทําได้ง่าย เหมาะสําหรับการใช้ในปริ มาณมาก ราคาไม่แพง และไม่ตอ้ งอาศัย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ข้อจํากัดคื อการเก็บอุ จจาระมักทําให้ผรู ้ ับการตรวจไม่ร่วมมือเท่าที่ควร และ
เนื่ องจากการตรวจ Occult blood ในสมัยก่อนยังไม่พฒั นาให้มีความจําเพาะต่อ Human hemoglobin
ส่ งผลให้ค่าที่แปลผลออกมามีความไวและความจําเพาะตํ่า ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ และทําให้ยาก
ต่อการวินิจฉัยของแพทย์ ดังนั้นเราควรทราบหลักการในแต่ละวิธีดงั ต่อไปนี้
หลักการของ Hexagon OBScreen Occult Blood Test
เป็ นการตรวจอุจจาระเพื่อหา Peroxides-like activity ของ Hematin หรื อผลิตภัณฑ์เลือดใน
อุจจาระซึ่ งบ่งบอกว่ามีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารเกิดขึ้นหรื อไม่ เป็ นวิธีที่ใช้อยูเ่ ดิมในโรงพยาบาล
เจริ ญกรุ งประชารักษ์
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ใช้ Guaiac paper ซึ่ งใช้หลักการ oxidation ของสารประกอบ Phenolic เช่น Guaiaconic acid
ทําให้เกิดสี ฟ้าของ Quinones
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+
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หลักการของ SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test
เป็ นวิธีที่ใช้ Antibody จําเพาะต่อ Human hemoglobin และ Albumin รวมถึง Blood component
ซึ่ง Antibody จะจับกับ Antigen ของ Human globulin ในอุจจาระ ใช้หลักการ Lateral Flow Immunoassay
คือการไหลตามแนวราบหรื อแนวนอนบนแผ่นเมมเบรนที่เคลือบด้วย Anti-Hemoglobin Antibody ซึ่ งมี
ความไวและความจําเพาะสู ง
บนผิวของแผ่นไนโตรเซลลู โลสที่ บริ เวณทดสอบ (Test area)
monoclonal anti-human hemoglobin

จะเคลื อบไว้ด้วย Mouse

ส่ วนบริ เวณควบคุม (Control area) จะถูกเคลือบด้วยสารไบโอเคมิคอล Goat anti-mouse IgG
บริ เวณ Gold pad ซึ่ งอยูร่ ะหว่างกระดาษซับสิ่ งส่ งตรวจกับแผ่นไนโตรเซลลูโลส จะเคลือบไว้
ด้วยสารคอนจูเกตที่เชื่อมไว้กบั Mouse monoclonal anti-human hemoglobin gold colloid
ปฏิกิริยาบวก (Positive) จะปรากฏแถบสี ชมพูแดงที่บริ เวณควบคุม (Control line) 1 เส้นและ
บริ เวณทดสอบ (Test line) 1 เส้น
ส่ วนปฏิกิริยาลบ (Negative) จะปรากฏแถบสี ชมพูแดงที่บริ เวณควบคุม (Control line) เพียง
เส้นเดียว แถบควบคุม (Control line) จะเป็ นเครื่ องชี้บ่งว่าการทดสอบทําได้ถูกวิธี
4. สรุปสาระสํ าคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1

ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1.1

ควบคุมคุณภาพก่อนการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
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4.1.2 ตรวจวิเคราะห์ Occult blood ด้วยชุ ดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult
Blood Test และชุดทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test เก็บรวบรวมผลการตรวจ
วิเคราะห์
4.1.3

นําผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกันโดยใช้ Cohen‘s Kappa Statistic

ในการวิเคราะห์
4.2

เครื่ องมือและอุปกรณ์

4.2.1 ชุ ดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult Blood Test ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เอส
อี ซัพพลาย จํากัด ซึ่ งประกอบด้วยแผ่นกระดาษทดสอบ นํ้ายา Activator (ACT) นํ้ายา Developer
(DEV) อุปกรณ์สาํ หรับป้ ายสิ่ งส่ งตรวจ
4.2.2 ชุ ดทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั เอ็มพี เมดกรุ๊ ป จํากัด ซึ่ งประกอบด้วยตลับทดสอบ หลอดเก็บสิ่ งส่ งตรวจพร้อมนํ้ายา diluent
5. ผู้ร่วมดําเนินการ “ ไม่มี ”
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้เู สนอเป็ นผู้ปฎิบัติ
ผูเ้ สนอเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งหมด ดังนี้
1. การเก็บ - รับตัวอย่างอุจจาระ ให้ผปู้ ่ วยเก็บอุจจาระในภาชนะสําหรับเก็บตัวอย่างที่แห้ง
สะอาด
2. ควบคุ ม คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์ โดยทํา ตัว อย่า งบวกและลบควบคู่ ไ ปด้ว ย (Internal
Quality Control)
3. การตรวจวิเคราะห์
3.1 ตรวจอุจจาระโดยใช้ชุดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult Blood Test
• เปิ ดแผ่นกระดาษทดสอบด้านหน้า ป้ ายสิ่ งส่ งตรวจบนแผ่นทดสอบให้ทว่ั แล้ว
ปิ ดกลับเหมือนเดิม
• เปิ ดด้านหลังของแผ่นกระดาษทดสอบ หยดนํ้ายา “ ACT ” 1 หยด รอให้น้ าํ ยา
ซึ มจนทัว่ แล้วจึงหยดนํ้ายา “ DEV ” 1 หยด
• ปฏิ กิริยาบวก (Positive) จะเกิดสี ฟ้านํ้าเงินบริ เวณที่ทดสอบภายใน 30 วินาที
ปฏิกิริยาลบ (Negative) จะไม่เกิดสี ฟ้านํ้าเงินบริ เวณที่ทดสอบ
3.2 ตรวจอุจจาระโดยใช้ชุดทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test
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• เปิ ดฝาด้านบนของขวดนํ้ายาและใช้ส่วนแกนยาวของฝาป้ ายสิ่ งส่ งตรวจโดยเก็บ
ประมาณ 5-6 จุด
• เสี ยบแท่งแกนใส่ ลงในขวดนํ้ายาทดสอบ ปิ ดฝาเกลียวให้แน่ น เขย่าขวดเพื่อ
ผสมให้เข้ากัน
• เปิ ดฝาเกลียวด้านล่างของขวดนํ้ายาทดสอบ แล้วหยดนํ้ายาทดสอบ 3 หยดลงไป
ในช่องใส่ สิ่งส่ งตรวจของตลับทดสอบ
• สิ่ งส่ งตรวจจะถูกดูดซับจากส่ วนล่างของแถบทดสอบและเคลื่อนที่ผ่านขึ้นมา
บริ เ วณที่ มี ส ารคอนจู เ กตอยู่ ฮี โ มโกลบิ น ที่ จ าํ เพาะกับ สารคอนจู เ กตจะทํา
ปฏิ กิ ริ ย าเกิ ด เป็ นสารประกอบเชิ ง ซ้ อ น และเคลื่ อ นที่ ไ ปตามแผ่ น ไนโตร
เซลลู โ ลสด้ว ยวิ ธี ก ารโครมาโตกราฟี สู่ บ ริ เ วณทดสอบและบริ เ วณควบคุ ม
ตามลําดับ อ่านผลเมื่อครบเวลา 5-10 นาที
4. เก็บรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์

SD BIOLINE Positive
SD BIOLINE Negative
Total

Hexagon Positive
79
65
144

Hexagon Negative
52
145
197

Total
131
210
341

5. เปรี ยบเทียบผลการตรวจที่ได้จากชุดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult Blood Test กับผล
การตรวจที่ได้จากชุ ดทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test ว่ามีความ
แตกต่างกันหรื อไม่ สามารถใช้ทดแทนกันได้หรื อไม่

7. ผลสํ าเร็จของงาน
จากผลการตรวจวิเคราะห์ Occult Blood ในผูป้ ่ วย 341 ราย พบว่าในผูป้ ่ วยจํานวน 224 ราย ได้ผล
การตรวจไปในทางเดียวกัน (คิดเป็ น 66 % ของผูป้ ่ วยทั้งหมด) ในขณะที่มีผปู ้ ่ วย 65 รายให้ผล Positive กับ
ชุ ดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult Blood Test แต่ให้ผล Negative กับชุ ดทดสอบ SD BIOLINE
One Step Fecal Occult Blood Test (คิดเป็ น 19 % ของผูป้ ่ วยทั้งหมด) และมีผปู ้ ่ วย 52 รายให้ผล
Negative กับชุ ดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult Blood Test แต่ให้ผล Positive กับชุดทดสอบ SD
BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test (คิดเป็ น 15 % ของผูป้ ่ วยทั้งหมด)
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การวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติ โดยใช้โปรแกรม SPSS version 14 เปรี ยบเที ยบผลการตรวจ
วิเคราะห์ Occult Blood พบว่าการทดสอบการทดแทนกันด้วยชุด ทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal
Occult Blood Test เพื่อแทนที่ชุดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult Blood Test มีค่า Kappa = 0.29
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.01)
K =
(79 x 145) – (52 x 65)
= 0.29
√(79+52)(65+145)(79+65)(52+145)
เนื่ องจากชุ ดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult Blood Test เป็ นการทําปฏิ กริ ยาทางเคมี
ระหว่างเลือด (Hemoglobin / Heme) กับ Guaiac-based reagent ทําให้เกิดเป็ นสี ฟ้านํ้าเงินขึ้นมา สามารถ
ตรวจจับได้ท้ งั ส่ วนที่เป็ นฮีม (Upper GI Bleed) และฮีโมโกลบิน (Lower GI Bleed) แต่มีความไวและ
ความจําเพาะตํ่า โดยสามารถตรวจปริ มาณฮีโมโกลบินได้ที่ 10 mg ต่อหนึ่ งกรัมของอุจจาระ* ข้อจํากัด
โดยวิธีน้ ี คือมีโอกาสเกิดผลบวกปลอม (False Positive) ได้จากหลายปั จจัย เช่น ฮีโมโกลบินและฮีมจาก
สัตว์ อาหารจําพวกเนื้ อสัตว์ สารเปอร์ ออกซิ เดสจากพืชบางชนิ ด เช่ น บล็อคโคลี่ ดอกกะหลํ่า แคนตา
ลูป ผลไม้สีแดง ยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAIDs การปนเปื้ อนจาก RBC ในปั สสาวะ เป็ นต้น ผลลบปลอม
(False Negative) อาจเกิดจากสารจําพวก Ascobic acid เมื่อรับประทานวิตามินซี ทุกวันในปริ มาณที่
มากกว่า 500 มิลลิกรัม จึงจําเป็ นต้องจํากัดอาหารบางจําพวกก่อนทําการตรวจอย่างน้อย 3 วัน
ส่ วนชุ ดทดสอบ SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test อาศัยหลักการ
Immunochromatographic Assay ซึ่ งใช้ Anti-Human Hb monoclonal Ab ในการตรวจจับ Human Hb ใน
อุจจาระ ให้ความจําเพาะต่อเลือดของคนเท่านั้น (Specificity 98.5 % , Sensitivity 98 %**) จึงช่วยลด
ปั ญหาผลบวกปลอมจากวิธีแรก (แบบ Chemical) ได้เป็ นอย่างดี และไม่จาํ เป็ นต้องจํากัดอาหารก่อนทํา
การตรวจ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่าการตรวจวิเคราะห์ Occult Blood ด้วยชุดทดสอบ
SD BIOLINE One Step Fecal Occult Blood Test โดยหลักการ Immunochromatographic Assay มี
ความจําเพาะและให้ผลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถนํามาใช้แทนชุดทดสอบ Hexagon OBScreen Occult
Blood Test ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวณัฐนลิน ทองคําชู
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชาํ นาญการ (ด้านบริ การทางวิชาการ)
(ตําแหน่งเลขที่ รพจ.778) สังกัดกลุ่มงานชันสู ตรโรคกลาง กลุ่มบริ การทางการแพทย์
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ สํานักการแพทย์
เรื่อง การหาระดับความขุ่นของปั สสาวะเพื่องดการตรวจด้วยเครื่ องตรวจวิเคราะห์ตะกอน
ในปั สสาวะอัตโนมัติ UriSed 2
หลักการและเหตุผล
การตรวจปั สสาวะเป็ นหนึ่ งในวิธีก ารทดสอบที่ ใช้มากที่ สุ ดสําหรั บการตรวจคัดกรองโรคใน
ระบบทางเดิ นปั สสาวะและโรคไต การพบหรื อไม่พบอนุ ภาคต่าง ๆ ในตะกอนปั สสาวะเป็ นสิ่ งสําคัญ
สําหรั บการวินิจฉัยโรคดังกล่ าว ถึ งแม้ว่าวิธีการดูกล้องจุลทรรศน์แบบดั้งเดิ มจะเป็ น Gold Standard
สําหรับการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปั สสาวะ แต่เป็ นวิธีที่ควบคุมมาตรฐานในการทําได้ยาก เพราะขึ้นอยู่
กับผูต้ รวจวิเคราะห์ ต้องใช้แรงงาน และใช้เวลานาน เนื่องด้วยข้อจํากัดเหล่านี้ การตรวจวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีด้ งั เดิ มจึ งทําได้ในปริ มาณที่ จาํ กัด เพื่อลดข้อจํากัดของการดูกล้องจุลทรรศน์แบบดั้งเดิ ม ระบบการ
ตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
UriSed 2 เป็ นเครื่ องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปั สสาวะอัตโนมัติ ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่
ผ่านมา เทคโนโลยีของเครื่ องมีพ้ืนฐานมาจากวิธีกล้องจุลทรรศน์แบบดั้งเดิม โดยเครื่ องจะทําการ mix
ปั สสาวะ นําปั สสาวะใส่ ลงใน Cuvette ทําการปั่ นเหวี่ยงตกตะกอนปั สสาวะ ส่ ง Cuvette ไปยังบริ เวณ
กล้องจุลทรรศน์ที่มีกล้องดิ จิตอลในตัวเพื่อถ่ายภาพตะกอนในแต่ล ะจุดของ Cuvette ด้วยกําลัง ขยาย
400 เท่า แล้วประมวลผลจากภาพเพื่อ จํา แนกเซลล์ต่า ง ๆ โดยซอฟท์แ วร์ ป ระมวลผลภาพพิเ ศษที่
เรี ยกว่า Auto Image Evaluation Module (AIEM) สามารถแยกแยะและบอกชนิ ดของอนุ ภาคต่าง ๆ
ในตะกอนปั ส สาวะได้ ภาพของตะกอนปั ส สาวะที่ไ ด้จะมีมุม มองของภาพใกล้เคีย งกับ วิธี ก ล้อ ง
จุลทรรศน์แบบดั้งเดิ มมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม หากปั สสาวะมีจาํ นวนเซลล์หนาแน่นหรื อมีความขุ่นมาก ภาพที่ถ่ายได้จะมี
เซลล์หนาแน่ นและทําให้เครื่ องไม่สามารถประมวลผลได้ถูกต้อง จึงยังจําเป็ นต้องนําปั สสาวะนั้นมา
ปั่ นและดูตะกอนด้วยกล้องจุลทรรศน์ภายนอกอีกครั้ง
หากสามารถแยกปั สสาวะที่มีความขุ่นดังกล่าวได้จะช่วยลดเวลาในขั้นตอนของเครื่ องตรวจ
วิเคราะห์ตะกอนปั สสาวะอัตโนมัติได้ประมาณ 1 นาที 40 วินาทีต่อราย และลดค่าใช้จ่ายลงประมาณ 26
บาทต่อราย

วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการตรวจวิเคราะห์สาํ หรับปั สสาวะที่ข่นุ เกินไป
2. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ใช้กบั เครื่ องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปั สสาวะอัตโนมัติ UriSed 2
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
ในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น
1. การตรวจคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical examination) ได้แก่ สี ความขุ่น และความ
ถ่วงจําเพาะ
2. การตรวจคุณสมบัติทางเคมี (Chemical examination) ได้แก่ การตรวจความเป็ นกรด – ด่าง
(pH) และสารเคมีต่าง ๆ เช่น โปรตีน กลูโคส คีโตน บิลิรูบิน และยูโรบิลิโนเจน เป็ นต้น
3. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic examination) เพื่อหาดูเซลล์ต่าง ๆ เช่น เม็ด
เลือดขาว เม็ดเลือดแดง เซลล์เยื่อบุ คาท์ส ผลึกต่าง ๆ และจุลชี พ เช่น แบคทีเรี ย เชื้อรา อสุ จิ พยาธิ
เป็ นต้น
ปั จจุ บ นั เมื่ อมี ก ารนํา ระบบการตรวจวิเคราะห์ แ บบอัตโนมัติเข้า มาใช้ เครื่ องตรวจวิเคราะห์
ตะกอนปั สสาวะอัตโนมัติ UriSed 2 ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแทนการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
ดั้งเดิ ม แต่เนื่ องจากในบางกรณี ที่ปัสสาวะมี ความขุ่นมาก ซึ่ งความขุ่นนั้นจะบอกถึ งปริ มาณสารหรื อ
เซลล์ที่อยู่ในปั สสาวะนั้น ถ้าปั สสาวะมี ความขุ่นมากก็จะพบเซลล์หรื อสารต่าง ๆ ได้เป็ นจํานวนมาก
เครื่ องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปั ส สาวะอัตโนมัติ UriSed 2 ซึ่ ง อาศัย หลัก การถ่า ยภาพจะไม่สามารถ
ประมวลผลภาพได้ถูกต้องแน่นอน ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานจึงไม่ควรนําปั สสาวะเข้าเครื่ อง เพราะเครื่ องจะไม่
สามารถจําแนกชนิ ดของเซลล์ได้อย่างถูกต้อง และเป็ นการสิ้ นเปลืองโดยไม่จาํ เป็ น แต่ยงั สามารถตรวจ
ด้วยวิธีมาตรฐานแบบดั้งเดิมคือการปั่นดูตะกอนด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้
การหาระดับความขุ่นของปั สสาวะนี้เป็ นการตรวจเพียงคร่ าว ๆ เพื่อดูวา่ ปั สสาวะมีความใสจนถึง
ขุ่นที่ระดับใด โดยการเทียบกับ background ที่เป็ นแถบสี เข้มหรื อแถบตัวอักษร ปั สสาวะที่ใส – ขุ่นเล็ก
น้อย - ขุ่นปานกลาง จนถึงขุ่นมากก็จะมองเห็น background ได้ในระดับที่ต่างกันไป จึงสามารถใช้คดั
แยกปั สสาวะที่ระดับความขุ่นต่าง ๆ เพื่อหาความขุ่นที่เหมาะสมในการงดการตรวจด้วยเครื่ องตรวจ
วิเคราะห์ตะกอนปั สสาวะอัตโนมัติ UriSed 2 ต่อไป
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและระยะเวลาการออกผลในรายที่ปัสสาวะมีความขุ่นมาก
2. ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของเครื่ องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปั สสาวะอัตโนมัติ UriSed 2
3. ผูร้ ับบริ การได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวดเร็ ว

