ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประเภทวิชิชาการ

ตำแแหนงงนกกเทคนคคกแรแพทย์ชชำำแนแญกแร (ด้แนบรคกแรทแงวคชำแกแร)

เรื่องที่เสนอให้ประเมิน
1. ผลงแนที่เป็นผลกแรดำแเนคนงแนทีผ่ แง นมแ
เรือ่ ง กแรเปรีย์บเทีย์บกแรตรวจวกดคงแฮีโมโกลบคนของเครือ่ งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ
Hemocue 301 กกบเครือ่ งวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i
2. ข้อเสนอ แนวคคด วคธีกแรเพื่อพกฒนแงแนหรือปรกบปรุงงแนให้มีประสคทธคภแพมแกขึ้ น
เรือ่ ง กแรตอบแบบสอบถแมสำแหรกบคกดเลือกผ้้บรคจแคโลหคตออนไลนช และให้ข้อม้ลเกี่ย์วกกบ
กแรปฏคบกตคตกวกงอนบรคจแคโลหคต และกแรปฏคบกตคตกวหลกงกแรบรคจแคโลหคต

เสนอโดย
นแงสแวฐคตคพร จแรึกเสรีสกุล
ตำแแหนงงนกกเทคนคคกแรแพทย์ชปฎิคบกตคกแร
(ตำแแหนงงเลขที่ รพจ. 322)
กลุงมงแนธนแคแรเลือด กลุมง ภแรกคจด้แนบรคกแรตตคย์ภ้มค
โรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษช สำแนกกกแรแพทย์ช

ผลงานทีเ่ ป็นผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน กแรเปรีย์บเทีย์บกแรตรวจวกดคงแฮีโมโกลบคนของเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ
Hemocue 301 กกบเครือ่ งวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i
2. ช่วิชงระยะเวิชลาที่ดำาเนินการ พฤษภแคม 2560- มีนแคม 2561
3. ควิชามรูท้ างวิชิชาการหรือแนวิชคิดที่ใช้ในการดำาเนินการ
3.1 ควแมเป็นมแและควแมสำแคกญของปกญหแ
กแรให้กแรรกกษแด้วย์เลือด และสง วนประกอบของเลือด เป็นสง วนหนึง่ ของกแรรกกษแที่มีควแม
สำแคกญมแก ผ้้ปงวย์ที่มีภแวะตงแงๆ เชำงนกแรเสีย์เลือดจแกอุบกตคเหตุ, กแรผงแตกด, ภแวะซีดมแก, โลหคตจแงเรื้อรกง,
โรคธแลกสซีเมีย์ หรือผ้้ปงวย์มะเร็งที่ได้ย์แเคมีบำแบกด ซึ่งผ้้ปวง ย์ดกงกลงแวนี้จำแเป็นต้องได้รกบเลือด และสง วน
ประกอบของเลือดในกแรรกกษแทก้งสค้น ดกงนก้นหน้แที่สำแคกญของธนแคแรเลือดก็คือกแรจกดหแโลหคตที่เพีย์งพอ
ตงอควแมต้องกแรของผ้้ปงวย์ โดย์เลือดที่ได้น้ กนมแจแกกแรบรคจแคของผ้้บรคจแคโลหคตทก้งสค้น โดย์กงอนกแร
บรคจแคโลหคตนก้น ผ้้บรคจแคจำแเป็นต้องทำแกแรตรวจวกดควแมเข้มข้นของเลือด ซึ่งเป็นกแรตรวจวกดคงแ
ฮีโมโกลบคนทุกครก้ง เพื่อป้องกกนผ้้บรคจแคโลหคตที่มคี งแฮีโมโกลบคนตำ่แกวงแเกณฑ์ชที่กแำ หนดไมงวแง สแเหตุใด
ก็ตแม 1,2 อีกทก้งย์กงต้องคำแนึงถึงควแมปลอดภกย์ และควแมเสี่ย์งตงแงๆที่อแจเกคดขึ้นในผ้้บรคจแคโลหคต ดกงนก้น
ผ้ร้ กบบรคจแคโลหคตต้องให้ควแมสนใจ ไมงละเลย์ และปฏคบกตคตแมมแตรฐแนที่กแำ หนดอย์งแงเครง งครกด จแกกแร
ศึกษแของศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค สภแกแชำแดไทย์ และจแกตงแงประเทศ พบวงแผ้้บรคจแคโลหคตที่บรคจแค
โลหคตทุกๆ 3 เดือนประจำแมกกมีอแกแรซีดตแมมแ 1,2 ทำแให้ไมงสแมแรถบรคจแคโลหคตในครก้งตงอไปได้ ต้อง
ทำแกแรรกกษแอแกแรซีดที่เกคดขึ้น กแรจกดกแรแก้ไขปกญหแกแรเพค่มคงแฮีโมโกลบคนจึงมีควแมสำแคกญ เพื่อที่จะ
ทำแให้ผ้บรคจแคโลหคตสแมแรถกลกบมแบรคจแคโลหคตได้อีกครก้ง และย์กงสแมแรถเพค่มปรคมแณโลหคตให้กบก
ธนแคแรเลือดได้ อีกทก้งย์กงสแมแรถทำแให้ผ้ที่ต้กงใจมแบรคจแคเลือดไมงผคดหวกงเนือ่ งจแกสแมแรถบรคจแคโลหคต
ได้ ดกงนก้นกแรตรวจหแคงแฮีโมโกลบคนจึงมีควแมสำแคกญ และต้องมีกแรตรวจในผ้ท้ ี่มคี วแมประสงคชที่จะ
บรคจแคโลหคตทุกคน โดย์ทกว่ ไปผ้บ้ รคจแคโลหคตนก้นต้องมีคงแฮีโมโกลบคนมแกกวงแหรือเทงแกกบ 12.5 g/dL ใน
เพศหญคง และคงแฮีโมโกลบคนมแกกวงแหรือเทงแกกบ 13.0 g/dL ในเพศชำแย์ตแมลำแดกบ จึงจะผงแนเกณฑ์ชที่
สแมแรถบรคจแคโลหคตได้1,3,4 ซึ่งในห้องปฎิคบกตคกแรโลหคตวคทย์แของโรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษชน้กน
จะใชำ้เครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i ซึ่งใชำ้หลกกกแร Electrical resistance และ
Hydrodynamic focusing method ในกแรนกบจำแนวนเซลลชเม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือด Flow cytometry and
staining ในกแรนกบจำแนวนเซลลชเม็ดเลือดขแวและ SLS-hemoglobin method เป็นวคธีมแตรฐแนที่กแำ หนด
โดย์สำแนกกมแตรฐแนทแงโลหคตวคทย์แนแนแชำแตค (International Council of Standardization in Hematology;
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ICSH) ซึ่งกแรวกดคงแฮีโมโกลบคนนก้นมีหลกกกแรคือ เมื่อให้เลือดผสมกกบนำ้แย์แฮีโมโกลบคนไซย์แไนดช (HiCN)
ซึ่งเป็นสแรละลแย์ Hypotonic และมี non-ionic detergent จะทำแให้เม็ดเลือดแดงแตก และกำแจกดควแมขุงนที่
เกคดจแกสง วนประกอบที่เป็น Lipoprotein ในเลือดออกไป ฮีโมโกลบคนจะออกมแจแกเม็ดเลือดแดง ทำแให้
เหล็กในฮีมถ้กออกซคไดซชโดย์โพแทสเซีย์มเฟอโรไซย์แไนดช (K2Fe(CN)6) เปลี่ย์น Ferrus ion (Fe2+) ในฮีม
ให้เป็น Ferric ion (Fe3+) ฮีโมโกลบคนจะเปลี่ย์นเป็นเมทฮีโมโกลบคน ซึ่งจะเข้แทำแปฏคกครย์ค แกกบโพแสเซีย์ม
ไซย์แไนดช (KCN) ได้เป็นสแรมีสีคงตกวชำื่อวงแ ไซย์แนเมทฮีโมโกลบคน (Cyanmethemoglobin) ซึ่งด้ดกลืน
แสงได้ดีที่สุดที่ควแมย์แวคลื่น 540 นแโนเมตร ดกงนก้นคงแกแรด้ดกลืนแสงก็จะแปรผกนตรงกกบควแมเข้มข้น
ของฮีโมโกลบคนในเลือด 5 โดย์เครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตคมีกแรควบคุมคุณภแพจแกกแรทำแ Control ใน
ทุกๆวกน เพื่อให้ได้ผลกแรตรวจวกดที่ถ้กต้อง แมงนย์ำแ และเชำือ่ ถือได้ แตงวคธีน้ ีน้ นก ต้องใชำ้โลหคตจแกหลอดเลือด
ดำแ จึงไมงเป็นทีน่ คย์มใชำ้ในกแรออกรกบบรคจแคโลหคต เนือ่ งจแกมีจำแนวนผ้บ้ รคจแคโลหคตที่มแก ทำแให้ไมง
สะดวกตงอกแรคกดกรอง ดกงนก้นธนแคแรเลือดจึงนคย์มใชำ้กแรตรวจคกดกรองฮีโมโกลบคนในผ้้บรคจแคโลหคต
โดย์กแรใชำ้น้ ำแย์แคอปเปอรชซกลเฟต ซึ่งเป็นวคธีตแมมแตรฐแนของศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค สภแกแชำแดไทย์
ซึ่งวคธีน้ ีน้ นก สแมแรถทำแได้งงแย์ รวดเร็ว และมีรแคแที่ไมงส้งมแกนกก 1,2,3,6 ซึ่งทำแกแรทดสอบโดย์หย์ดเลือดลง
ในนำ้แย์แคอปเปอรชซกลเฟตที่ร้คงแควแมถงวงจำแเพแะ เชำงน 1.052 เทีย์บเทงแกกบคงแ ฮีโมโกลบคน 12.5 g/dL ใชำ้
สำแหรกบผ้้บรคจแคโลหคตในเพศหญคง และ 1.053 เทีย์บเทงแกกบคงแฮีโมโกลบคน 13 g/dL ใชำ้สำแหรกบผ้้บรคจแค
โลหคตในเพศชำแย์ตแมลำแดกบ 3,4 หแกโลหคตจมในนำ้แย์แคอปเปอรชซกลเฟต ภแย์ในเวลแ 10 วคนแที ถือวงแมีคงแ
ฮีโมโกลบคนเทงแกกบหรือมแกกวงแระดกบฮีโมโกลบคนดกงกลงแว แตงวคธีน้ ไี มงสแมแรถให้คงแฮีโมโกลบคนในเชำคง
ปรคมแณได้ และมีควแมคลแดเคลื่อนงงแย์ โดย์พบวงแมีคงแส้งถึง 29%7,8 ทำแให้วธค ีกแรนี้ได้ถ้กย์กเลคกในกแรใชำ้
ตรวจวกดคงแฮีโมโกลบคนของศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค สภแกแชำแดไทย์แล้ว ในปกจจุบกนนก้นมีกแรผลคตเครื่อง
วกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ เพื่อใชำ้ในกแรตรวจวกดฮีโมโกลบคน ซึ่งสแมแรถแสดงคงแฮีโมโกลบคนในเชำคง
ปรคมแณในผ้้บรคจแคโลหคตได้ ซึ่งใชำ้ในกแรตรวจได้ท้กงโลหคตจแกปลแย์นค้ว จแกตค่งห้ และจแกหลอดเลือด
ดำแ 9-14 โดย์ในประเทศไทย์นก้น ศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค สภแกแชำแดไทย์ ได้เรค่มมีกแรใชำ้เครื่องวกดฮีโมโก
ลบคนชำนคดพกพแมแใชำ้ค้งกนก กกบวคธีคอปเปอรชซกลเฟตตก้งแตงปี 2550 ซึ่งปกจจุบนก เครื่องที่นคย์มใชำ้คือ
Hemocue301 hemoglobin photometer (Hemocue, Angelholm, Sweden) ซึ่งข้อดีของกแรตรวจด้วย์วคธีน้ ี
คือ กแรร้ค้ งแฮีโมโกลบคนที่แนงนอน ทำแให้ผ้บรคจแคโลหคตได้รกบกแรด้แล และรกกษแภแวะซีด หรือภแวะที่มี ฮี
โมโกลบคนส้งผคดปกตคได้อย์งแงถ้กต้อง โดย์กแรวกดนี้มีหลกกกแรโดย์กแรวกดคงแกแรด้ดกลืนแสงของ
Deoxyhemoglobin และ Oxyhemoglobin ที่ Hb/HbO2 isobestic point ซึ่งมีคงแควแมย์แวคลื่น 2 คงแคือ 506
นแโนเมตรและ 880 นแโนเมตร โดย์คงแที่วกดออกมแจะเป็นคงแที่ Hb/HbO2 isobestic point ซึ่งเป็นคงแของ
ฮีโมโกลบคนจแกเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ ซึ่งจะต้องใชำ้ Microcuvette ที่ทำแมแจแก Polystyrene
plastic สแมแรถเก็บที่อุณหภ้มค 10-40 องศแเซลเซีย์ส สำแหรกบในเรื่องของกแรควบคุมคุณภแพนก้นจะทำแกแร
สอบเทีย์บในทุกๆ 3 เดือน อีกทก้งตกวเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแนก้นมีกแรทำแ Internal quality control
ที่เรีย์กวงแ Self test กงอนทำแกแรวกดคงแฮีโมโกลบคนในทุกๆครก้ง และมีกแรทำแ Control ของบรคษทก ที่ชำื่อวงแ
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Eurotrol BV. แตงมีรแคแส้งมแก ดกงนก้นทแงห้องธนแคแรเลือดจึงทำแกแรควบคุณคุณภแพโดย์กแรวกดคงแ
ฮีโมโกลบคนของเครือ่ งฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue 301 เปรีย์บเทีย์บกกบเครือ่ งวคเครแะหชโลหคต
อกตโนมกตค Sysmex XT-2000i ซึ่งจะทำแสกปดแหชละ 1 ครก้ง
3.2 เหตุผลควแมจำแเป็นที่ต้องทำแวคจกย์
ในกแรรกบบรคจแคโลหคต หรือออกหนงวย์รกบบรคจแคโลหคตนก้น ในอดีตธนแคแรเลือดนคย์มใชำ้กแร
ตรวจคกดกรองฮีโมโกลบคนในผ้้บรคจแคโลหคต โดย์กแรใชำ้น้ำแย์แคอปเปอรชซกลเฟต ซึ่งเป็นวคธีมแตรฐแนของ
ศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค สภแกแชำแดไทย์ ซึ่งวคธีน้ ีสแมแรถทำแได้งงแย์ รวดเร็ว และมีรแคแที่ไมงส้งมแกนกก
และเป็นที่ย์อมรกบโดย์ American Associationof Blood Bank (AABB) และศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค
สภแกแชำแดไทย์ 2,3,6 แตงวธค ีน้ ีไมงสแมแรถให้คงแฮีโมโกลบคนในเชำคงปรคมแณได้ และมีควแมคลแดเคลื่อนงงแย์ 7,8
ทำแให้ปกจจุบนก จึงเลคกใชำ้วธค ีกแรนี้แล้ว ดกงนก้นจึงจำแเป็นต้องหแวคธีอื่นที่ทรแบคงแในเชำคงปรคมแณที่แนงนอน เพื่อ
เป็นผลดีตงอผ้้บรคจแคโลหคต ซึ่งปกจจุบกนได้มีกแรใชำ้เครื่องวกดคงแฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแอย์งแงแพรง หลแย์ใน
งแนรกบบรคจแคโลหคต ซึ่งตรวจวกดได้งงแย์ ให้ผลรวดเร็ว แตงย์กงมีรแคแส้ง เนือ่ งจแกมีกแรใชำ้ Microcuvette ที่
เป็นชำนคดใชำ้แล้วทค้ง แตงมีข้อดีในกแรบอกคงแเชำคงปรคมแณได้ ทำแให้สแมแรถบงงบอกภแวะโลหคตจแงของ
ผ้บ้ รคจแคโลหคตได้อย์งแงชำกดเจน ถ้แตรวจพบผ้้บรคจแคโลหคตมีคงแฮีโมโกลบคนที่ตำ่แกวงแเกณฑ์ช ผ้้รบก บรคจแค
โลหคตสแมแรถให้คำแแนะนำแผ้้บรคจแคโลหคตในกแรด้แลสุขภแพเพื่อเตรีย์มพร้อมตงอกแรบรคจแคโลหคตในครก้ง
ตงอไป ซึ่งจะชำงวย์ลดจำแนวนผ้้บรคจแคโลหคตที่เสี่ย์งตงอกแรเกคดภแวะโลหคตจแง อีกทก้งย์กงชำงวย์เพค่มจำแนวน
ผ้บ้ รคจแคโลหคตถแวรอีกด้วย์ ซึ่งในปกจจุบนก งแนธนแคแรเลือด โรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษชน้ก นเพค่งได้
เปลี่ย์นมแใชำ้เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 แตงย์กงไมงเคย์ได้ทำแกแรเปรีย์บเทีย์บคงแกกบวคธี
มแตรฐแนที่ตรวจด้วย์เครือ่ งวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค
กแรศึกษแนี้จึงมีวกตถุประสงคชเพื่อเปรีย์บเทีย์บกแรตรวจวกดคงแฮีโมโกลบคนจแกเครื่องวกด
ฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 เปรีย์บเทีย์บกกบวคธมี แตรฐแนไซย์กนเมทฮีโมโกลบคนด้วย์เครื่อง
วคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i
4. สรุ ปสาระสำาคัญของเรือ่ งและขั้นตอนการดำาเนินการ
4.1 สแระสำแคกญของเรื่อง
กแรตรวจคกดกรองผ้้บรคจแคโลหคตด้วย์กแรวกดคงแฮีโมโกลบคน แตงเดคมนคย์มใชำ้น้ ำแย์แคอปเปอรชซกลเฟต
ซึ่งเป็นวคธีที่งงแย์ และรแคแถ้ก แตงผลที่ได้น้ กนไมงมีควแมถ้กต้องแมงนย์ำแนกก วคธมี แตรฐแนที่ใชำ้ในกแรวกดคงแ
ฮีโมโกลบคนเป็นวคธีกแรวกดไซย์กนเมทฮีโมโกลบคน แตงมีข้อเสีย์คือต้องใชำ้เลือดที่เจแะมแจแกหลอดเลือดดำแซึ่ง
ไมงเหมแะสมตงอกแรนำแมแใชำ้คดก กรองในผ้้บรคจแคโลหคต ดกงนก้นในกแรศึกษแนี้ได้ทำแกแรเปรีย์บเทีย์บกแรวกด
คงแฮีโมโกลบคนจแกเครือ่ งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 กกบวคธีไซย์กนเมทฮีโมโกลบคนจแกเครื่อง
วกดโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i จำแนวน 300 รแย์ แบงงเป็นเพศชำแย์ 150 รแย์ และเพศหญคง 150 รแย์
จแกผลกแรศึกษแพบวงแ เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 มีควแมไว 99% ควแมจำแเพแะ 95%
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กแรทำแนแย์ผลบวก 98% กแรทำแนแย์ผลลบ 97% ควแมถ้กต้อง 97% และมีคงแ r2 เทงแกกบ 0.9895 ซึ่งผลที่ได้
คล้แย์กกบวคธีกแรวกดไซย์กนเมทฮีโมโกลบคนจแกเครือ่ งวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค และพบวงแเครือ่ งวกด
ฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 มีควแมแมงนย์ำแที่ย์อมรกบได้คือมีคงแ Coefficient of variation น้อย์กวงแ
2.31% 6 ดกงนก้นจึงสรุปได้วแง เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 มีควแมเหมแะสมในกแรใชำ้เป็น
วคธีกแรตรวจคกดกรองผ้้บรคจแคโลหคตกงอนกแรบรคจแคโลหคตได้
4.2 ขก้นตอนกแรดำแเนคนกแร
4.2.1 ศึกษแเอกสแรที่เกี่ย์วข้องกกบงแนวคจกย์ และทำแกแรออกแบบงแนวคจย์ก
4.2.2 ประเมคนประสคทธคภแพของเครื่อง Hemocue 301 โดย์หแคงแเฉลี่ย์ (Mean) สง วนเบี่ย์งเบน
มแตรฐแน (Standard deviation, SD) และคงแสกมประสคทธค์ของควแมแปรผกน (Coefficient of variation,
C.V.), ควแมไว, ควแมจำแเพแะ และควแมถ้กต้อง
4.2.3 ขก้นตอนกแรวกดคงแฮีโมโกลบคนจแกเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 เทีย์บคงแ
กกบกแรวกดคงแฮีโมโกลบคนจแกเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i
4.2.4 วคเครแะหชข้อม้ล วคเครแะหชคงแทแงสถคตค Paired t-test, Linear regression และ Pearson’s
correlation (r2)
5. ผู้ร่วิชมดำาเนินการ มไมงมี”
6. ส่วิชนของงานทีผ่ ้เู สนอเป็นผู้ปฎิบัติ
ผ้เ้ สนอเป็นผ้ป้ ฏคบกตคงแนทก้งหมด ดกงนี้
6.1 คกดเลือกตกวอย์งแงเลือดของผ้้ที่มแตรวจสุขภแพจำแนวน 300 รแย์ แบงงเป็นเพศชำแย์ 150 คน และ
เพศหญคง 150 คน ซึ่งมีชำงวงอแย์ุต้ กงแตง 17 ถึง 60 ปี (อแย์ุเฉลี่ย์ 44 ปี)
6.2 จดบกนทึกคงแฮีโมโกลบคนที่ตรวจวกดได้จแกเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i
6.3 วกดคงแฮีโมโกลบคนจแกตกวอย์งแงโลหคตด้วย์เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301
6.3.1 นำแ Microcuvette ด้แนที่มีชำงองใสง เลือดด้ดเลือดประมแณ 10 ไมโครลคตร แล้วนำแไป
วกดฮีโมโกลบคนด้วย์เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemoncue301
6.3.2 ศึกษแควแมแมงนย์ำแของเครือ่ งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 โดย์วกดคงแฮี
โมโกลบคนจแกตกวอย์งแงโลหคตที่เจแะจแกโลหคตดำแที่มีคงแฮีโมโกลบคนแตกตงแงกกน 3 ตกวอย์งแง ด้วย์เครือ่ งวกด
ฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 ตกวอย์งแงละ 20 ครก้ง และใชำ้เกณฑ์ชย์อมรกบไมงเกคน 0.33TEa ตแมที่
CLIA กำแหนด (%TEa=7%) ดกงนก้นคงแ %CV ที่ได้ต้องไมงเกคน 2.31%
6.3.3 คำแนวณคงแเฉลี่ย์ (Mean) สง วนเบี่ย์งเบนมแตรฐแน (Standard deviation, SD) และคงแ
สกมประสคทธค์ของควแมแปรผกน (Coefficient of variation, C.V.)
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6.4 หแคงแควแมไว, ควแมจำแเพแะ, ควแมถ้กต้ององ และบกนทึกคงแฮีโมโกลบคนที่วกดได้ (g/dL) จแก
เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue 301 โดย์ใชำ้คงแจแกเครื่อง Sysmex XT-2000i และบกนทึกผล
ตแมเกณฑ์ช ดกงนี้
6.4.1 ผงแน หมแย์ถึง คงแฮีโมโกลบคนมแกกวงแหรือเทงแกกบ 12.5 g/dL ในเพศหญคง และคงแ
ฮีโมโกลบคนมแกกวงแหรือเทงแกกบ 13 g/dL ในเพศชำแย์
6.4.2 ไมงผแง น หมแย์ถึง คงแฮีโมโกลบคนน้อย์กวงแ 12.5 g/dL ในเพศหญคง และคงแ
ฮีโมโกลบคนน้อย์กวงแ 13 g/dL ในเพศชำแย์
6.5 กแรวคเครแะหชหแระดกบควแมสกมพกนธชของทก้ งสองวคธีโดย์ใชำ้ Paired t-test , Linear regression
และ Pearson’s correlation (r2)
7. ผลสำาเร็จของงาน
ในกแรศึกษแนี้ได้ศึกษแกแรตรวจฮีโมโกลบคน โดย์ใชำ้เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ
Hemocue301 ซึ่งเป็นเครือ่ งที่ใชำ้ในกแรตรวจประจำแของงแนธนแคแรเลือด โรงพย์แบแเจรคญกรุงประชำแรกกษช
โดย์เปรีย์บเทีย์บกกบคงแฮีโมโกลบคนที่ได้จแกเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i ที่ใชำ้งแน
ประจำแของห้องโลหคตวคทย์แ โรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษช โดย์ทำแกแรศึกษแจแกตกวอย์งแง 300 รแย์ แบงง
เป็นเพศชำแย์ 150 คน และเพศหญคง 150 คน ซึ่งมีชำงวงอแย์ุต้ กงแตง 17 ถึง 60 ปี (อแย์ุเฉลี่ย์ 44 ปี) ผลกแรวกดคงแ
ฮีโมโกลบคนโดย์วคธี ไซย์กนเมทฮีโมโกลบคน ด้วย์เครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i ได้คงแ
อย์้รง ะหวงแง 10.90-18.10 g/dL โดย์ตกวอย์งแงเพศชำแย์มีคงแฮีโมโกลบคนเฉลี่ย์ 14.10±1.29 g/dL และตกวอย์งแง
เพศหญคงมีคงแฮีโมโกลบคนเฉลี่ย์ 12.68±1.02 g/dL มีตกวอย์งแงที่ผแง นเกณฑ์ช 220 รแย์ และตรวจไมงผแง นเกณฑ์ช
80 รแย์ เมื่อเปรีย์บเทีย์บคงแฮีโมโกลบคนที่วกดได้จแกเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 พบวงแ
กแรตรวจวกดคงแฮีโมโกลบคนเฉลี่ย์ในเพศชำแย์เทงแกกบ 14.56±1.30 g/dL และตกวอย์งแงเพศหญคงมีคงแฮีโมโกล
บคนเฉลี่ย์ 13.10±1.03 g/dL และคงแเฉลี่ย์ของฮีโมโกลบคนรวมเพศชำแย์และหญคงจแกเครื่องวคเครแะหชโลหคต
อกตโนมกตค Sysmex XT-2000i เฉลี่ย์ 13.37±1.91 และคงแเฉลี่ย์ของฮีโมโกลบคนรวมเพศชำแย์และหญคงจแก
เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 เฉลี่ย์ 13.81±1.94 และคงแฮีโมโกลบคนมีตกวอย์งแงที่ผแง น
เกณฑ์ช 222 รแย์ และตรวจไมงผแง นเกณฑ์ช 78 รแย์ จแกกแรวคเครแะหช Student paired t-test พบวงแ คงแฮีโมโกล
บคนที่วกดได้จแกเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i เปรีย์บเทีย์บกกบคงแฮีโมโกลบคนที่ได้จแก
เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 แตกตงแงกกนอย์งแงมีนกย์สำแคกญทแงสถคตค p<0.05 ซึ่งคงแที่ได้
นก้นจะไมงสแมแรถใชำ้แทนกกนได้ในกรณีที่ต้องกแรคงแฮีโมโกลบคนที่แท้จรคง แตงกแรนำแมแใชำ้ในงแนธนแคแร
เลือดนก้นสแมแรถนำแเครือ่ งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue 301 มแใชำ้แทนเครื่องวคเครแะหชโลหคต
อกตโนมกตค Sysmex XT-2000i ได้น้ นก ก็เพรแะวงแกแรตรวจฮีโมโกลบคนในงแนธนแคแรเลือดนก้น เป็นกแร
ตรวจ Screening Donor ในผ้บ้ รคจแคโลหคตเบื้องต้นซึ่งคงแที่ได้น้ นก ไมงจำแเป็นต้องมีควแมแมงนย์ำแและแนงนอน

6
มแกนกก อีกทก้งกแรทดสอบครก้งนี้พบวงแคงแฮีโมโกลบคนทก้งสองวคธมี ีควแมสกมพกนธชกนก และมีควแมสกมพกนธชไป
ในทคศทแงเดีย์วกกน โดย์มีคงแระดกบควแมสกมพกนธช (correlation) เทงแกกบ 0.9895 (ตแรแงที่1,2 และภแพที่1) จึง
นำแคงแฮีโมโกลบคนที่ได้จแกเครือ่ งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue 301 มแใชำ้แทนได้
เครื่องวิชัดค่า
n
Mean
S.D.
p-value
ฮีโมโกลบิน
300
13.37
1.91
0.00*
Sysmex
XT-2000i
300
13.81
1.94
Hemocue301
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย, ส่วิชนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า p-value ของเครื่องวิชัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา
Hemocue 301 (*ค่า p<0.05)
เครื่องวิชัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา
Hemocue 301 (n=300)

เครื่องวิชิเคราะห์โลหิตอัตโนมัติ (n=300)

ผ่าน (n=220)
ไม่ผ่าน (n=80)
218
4
ผ่าน (n=222)
2
76
ไม่ผ่าน (n=78)
Sensitivity 99%
Specificity 95%
การทำานายผลบวิชก (PPV) 98%
การทำานายผลลบ (NPV) 97%
Accuracy 98%
ตารางที่ 2 แสดงค่าควิชามไวิช, ควิชามจำาเพาะ, การทำานายผลบวิชก, การทำานายผลลบ และค่าควิชามถูกต้องของ
เครื่องวิชัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา Hemocue 301
เมื่อทำแกแรเปรีย์บเทีย์บควแมไว และควแมจำแเพแะของเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ
Hemocue301 กกบเครือ่ งวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i พบวงแมีควแมไว 99% ควแมจำแเพแะ
95% กแรทำแนแย์ผลบวก (PPV) 98% กแรทำแนแย์ผลลบ (NPV) 97% และควแมถ้กต้อง 98% ดกงแสดงใน
ตแรแงที่ 2
กแรวกดคงแฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 เปรีย์บเทีย์บกกบเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค
Sysmex XT-2000i พบวงแมีควแมสกมพกนธชสอดคล้องกกน r2 = 0.9895 (p<0.01) ดกงแสดงในภแพที่ 1
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ภ า พ ที่ 1 แส ด ง ก า ร
เปรียบเทียบการวิชัดค่าฮี
โมโกลบิ น ด้ วิช ยเครื่ อ ง
วิชิเคราะห์โลหิตอัตโนมัติ
Sysmex
XT2000i และการวิชัดค่าฮีโม
โกลบิ น ด้วิช ยเครื่ อ งวิชั ด ฮี
โมโกลบิ น ชนิ ด พกพา
Hemocue301
เมื่อศึกษแควแมแมงนย์ำแของคงแฮีโมโกลบคน โดย์ใชำ้เครือ่ งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301
จแกตกวอย์งแง 3 รแย์ ทำแกแรตรวจวกดคงแซำ้แแตงละตกวอย์งแงจำแนวน 20 ครก้ง พบวงแมีคงแสกมประสคทธค์กแรกระจแย์
อย์้ใง นชำงวง 0.37 ถึง 0.70 ดกงแสดงในตแรแงที่ 3
ตัวิชอย่าง
Mean±SD (g/dL)
Range
Coefficience of variation
(%)
1
11.59±0.08
11.5-11.8
0.70
2
14.46±0.08
14.3-14.6
0.57
3
18.55±0.07
18.4-18.6
0.37
ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาควิชามแม่นยำาของค่าฮีโมโกลบินจากตัวิชอย่าง 3 ราย โดยใช้เครือ่ งวิชัด
ฮีโมโกลบินชนิดพกพา Hemocue301 จำานวิชน 20 ครั้ง
8. การนำาไปใช้ประโยชน์
กแรตรวจวกดฮีโมโกลบคนในผ้้บรคจแคโลหคต เดคมใชำ้วธค ีหย์ดโลหคตจแกปลแย์นค้วลงในนำ้แย์แคอปเปอรช
ซกลเฟต แล้วสกงเกตกแรจมของหย์ดเลือด แตงวคธีน้ ไี มงสแมแรถวกดคงแฮีโมโกลบคนในเชำคงปรคมแณได้ และบแง
ครก้งอแจให้ผลปลอม ดกงนก้นในปกจจุบกนจึงได้มีกแรนำแเครือ่ งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแมแใชำ้ในกแรตรวจ
ประจำแของงแนธนแคแรเลือด ซึ่งวคธีน้ ีน้ นก เหมแะสมสำแหรกบกแรตรวจทก้งในห้องปฏคบกตคกแร และสแมแรถนำแ
ไปใชำ้ในกแรรกบบรคจแคโลหคตนอกสถแนที่ได้ด้วย์ 12-15 จแกกแรศึกษแนี้ เมื่อเปรีย์บเทีย์บคงแที่ได้กบก กแรตรวจ
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ฮีโมโกลบคนด้วย์เครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i พบวงแให้ผลไปในทแงเดีย์วกกน เมื่อใชำ้
คงแฮีโมโกลบคน ≥12.5 g/dL ในเพศหญคง และคงแฮีโมโกลบคน ≥13 dL ในเพศชำแย์ อีกทก้งย์กงมีควแมไวถึง
99% ซึ่งเทงแกกบรแย์งแนที่มีมแกงอนหน้แนี้ และให้ผลสกมพกนธชกนก (Pearson’s correlation coefficient)
r2 เทงแกกบ 0.9895 และมีคงแใกล้เคีย์งกกบที่มีรแย์งแนกงอนหน้แนี้ นอกจแกนี้จแกกแรศึกษแควแมแมงนย์ำแของ
กแรวกดคงแฮีโมโกลบคนของตกวอย์งแง 3 รแย์ ด้วย์เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 ทำแกแรตรวจ
วกดคงแซำ้แแตงละตกวอย์งแงจำแนวน 20 ครก้ง พบวงแคงแสกมประสคทธค์ของควแมแปรผกน (C.V.) มีคงแน้อย์กวงแ 2.31%
ทก้ง 3 ตกวอย์งแง ซึ่งไมงเกคนเกณฑ์ชย์อมรกบ โดย์มีคงแไมงเกคน 0.33TEa พบวงแคงแสกมประสคทธค์ของควแมแปรผกน
(C.V.) มีคงแน้อย์กวงแ 2.31% เชำงนกกน 6,9
ดกงนก้นเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ สแมแรถบงงบอกคงแฮีโมโกลบคนได้ แม้จะมีควแมคลแด
เคลื่อนบ้แงเมื่อเทีย์บกกบวคธีไซย์กนเมทฮีโมโกลบคนจแกเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตคที่ใชำ้ในกแรตรวจ
Complete Blood Count (CBC) ในงแนประจำแวกน แตงกแรวกดฮีโมโกลบคนด้วย์เครือ่ งวกดฮีโมโกลบคนชำนคด
พกพแนก้น มีควแมเหมแะสมในกแรใชำ้เป็นวคธีกแรตรวจคกดกรองผ้้บรคจแคโลหคตกงอนกแรบรคจแคโลหคตได้ท้กง
ในและนอกสถแนที่อีกด้วย์
9. ควิชามยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดำาเนินการ
กแรเลือกตกวอย์งแงเลือดนก้น จำแเป็นต้องใชำ้ตกวอย์งแงเลือดที่มีคงแฮีโมโกลบคน และคงแเลือดอื่นๆที่ไมงผดค
ปกตคมแกนกก โดย์เฉพแะควรเลือกเลือดที่เป็นของผ้้ที่มแตรวจสุขภแพ ไมงเป็นโรคเรื้อรกงหรือรุนแรง มี
รง แงกแย์ที่แข็งแรงซึ่งมีจำแนวนไมงมแกนกก ทำแให้ต้องเพคม่ ระย์ะเวลแในกแรทำแวคจกย์ จึงทำแให้เกคดควแมลงแชำ้แไมง
เป็นไปตแมที่วแงแผนได้
10. ข้อเสนอแนะ
กแรใชำ้เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 นก้นต้องปฏคบกตคตแมคำแแนะนำแของบรคษกท
ผ้ผ้ ลคต อีกทก้งย์กงต้องอแศกย์ควแมชำำแนแญของผ้้ปฏคบกตคงแนด้วย์ กแรใสง เลือดมแกหรือน้อย์เกคนไป และกแรเกคด
ฟองใน Cuvette จะทำแให้ได้ผลคลแดเคลื่อน ทำแให้ต้องทำแซำ้แเป็นกแรสค้นเปลืองคงแใชำ้จงแย์ได้
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ขอรกบรองวงแผลงแนดกงกลงแวข้แงต้นเป็นจรคงทุกประกแร
ลงชำื่อ…………………………………….
(นแงสแวฐคตคพร จแรึกเสรีสกุล)
ผ้้ขอรกบกแรประเมคน
วกนที่……………………………………...

ได้ตรวจสอบแล้วขอรกบรองวงแผลงแนดกงกลงแวข้แงต้นถ้กต้องตรงกกบควแมเป็นจรคงทุกประกแร
ลงชำื่อ……………………………………
(นแงสแววกลลภแ รกตนสวกสดค์)
(ตำแแหนงง) นแย์แพทย์ชชำำแนแญกแร
หกวหน้แกลุมง งแนธนแคแรเลือด
โรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษช
วกนที่…………………………………….

ลงชำื่อ………………………………….
(นแย์เกรีย์งไกร ตก้งจคตรมณีศกกดแ)
(ตำแแหนงง) ผ้อ้ ำแนวย์กแรโรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษช
วกนที่…………………………………….
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ข้อเสนอ แนวิชคิด วิชิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุ งงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางสาวิชฐิติพร จารึกเสรีสกุล
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง นกกเทคนคคกแรแพทย์ชชำำแนแญกแร (ด้แนบรคกแรทแงวคชำแกแร)
(ตำแแหนงงเลขที่ รพจ. 322) กลุงมงแนธนแคแรเลือด กลุงมภแรกคจด้แนบรคกแรตตคย์ภ้มค
โรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษช สำแนกกกแรแพทย์ช
เรือ่ ง กแรตอบแบบสอบถแมสำแหรกบคกดเลือกผ้้บรคจแคโลหคตออนไลนช และให้ข้อม้ลเกี่ย์วกกบกแรปฏคบกตคตกว
กงอนบรคจแคโลหคต และกแรปฏคบกตคตกวหลกงกแรบรคจแคโลหคต
หลักการและเหตุผล
กแรบรคหแรงแนด้แนธนแคแรเลือดนก้ นมีจุดมุงงหมแย์เพื่อให้มีโลหคตที่เพีย์งพอและปลอดภกย์ตงอผ้้
ปงวย์ที่รกบโลหคต รวมถึงมีควแมปลอดภกย์ตงอผ้้บรคจแคโลหคตด้วย์ ดกงนก้นกแรคกดเลือกผ้้บรคจแคโลหคตเป็นขก้ น
ตอนสำแคกญที่จะชำงวย์บรรลุจุดมุงงหมแย์ของกแรบรคจแคโลหคต กแรคกดเลือกผ้้บรคจแคโลหคตนก้ น ประกอบด้วย์
กแรให้ผ้บรคจแคโลหคตประเมคนควแมเหมแะสมเกี่ย์วกกบสุขภแพตนเองวงแมีสุขภแพที่ดี ไมงมีควแมเสี่ย์งตงอกแร
ถงแย์ทอดโรคที่สแมแรถตคดตงอได้จแกกแรให้เลือด และจะต้องตอบตแมควแมจรคงทุกครก้ งกงอนกแรบรคจแค
โลหคต ซึ่งขก้นตอนนี้น้ กนสำแคกญ และใชำ้เวลแนแนในกแรตอบแบบสอบถแม ดกงนก้ นเพื่อลดระย์ะเวลแในกแร
ตอบแบบสอบถแม จึงคคดให้มีกแรตอบแบบสอบถแมออนไลนชมแลงวงหน้แกงอนที่จะทำแกแรบรคจแคโลหคต
หลกกกแรที่สำแคกญที่สุดในกแรคกดลือกผ้้บรคจแคโลหคตนก้ น เรแต้องคำแนึงถึงกแรให้บรคกแรที่ผ้มแบรคจแคโลหคต
เกคดควแมพึงพอใจ ผ้้บรคจแคโลหคตนก้นมแด้วย์ควแมสมกครใจและตก้งใจที่จะบรคจแคโลหคต อแจผคดหวกง และ
อแจเสีย์ควแมร้้สึกทก้ งตง อตนเอง และตง อระบบกแรคกดเลือก ดกงนก้นต้องเน้นให้เกค ดควแมร้้ควแมเข้แใจถึง
คุณสมบกตคของกแรเป็นผ้้บรคจแคโลหคต และกแรคกดเลือกตนเองในเรื่องควแมสมบ้รณชของสุขภแพ และไมงมี
ภแวะเสี่ย์งตงอกแรเป็นพแหะของเชำื้อโรคที่อแจตคดมแกกบโลหคต ดกงนก้นต้องมีกแรให้ข้อม้ลในกแรปฏคบกตคตกวทก้ง
กงอน และหลกงกแรบรคจแคโลหคตเพื่อจะได้ปฎิคบกตคตกวได้อย์งแงถ้กต้อง และสแมแรถเป็นผ้้บรคจแคโลหคตได้ใน
ระย์ะย์แว โดย์ที่ย์กงมีสุขภแพดีตลอดไป
วิชัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อลดระย์ะเวลแในกแรตอบแบบสอบถแม ทำแให้เกคดควแมรวดเร็วในกแรบรคจแคโลหคต
2. เพื่อให้ผ้บรคจแคโลหคตสแมแรถปฎิคบกตคตกวได้อย์งแงถ้กต้องทก้งกงอน และหลกงกแรบรคจแคโลหคต
3. เพื่อเพค่มจำแนวนผ้้บรคจแคโลหคตให้มแกขึ้น
4. เพื่อให้เกคดควแมปลอดภกย์ส้งสุดแกงผบ้ รคจแคโลหคต และผ้้ที่ได้รกบโลหคต
5. เพื่อลดคงแใชำ้จงแย์ในกแรคกดเลือกผ้้บรคจแคโลหคต

กรอบการวิชิเคราะห์ แนวิชคิด ข้อเสนอ
1. จกดทำแประวกตค และแบบสอบถแม ซึ่งแบงงออกเป็น 3 หมวด คือหมวดคำแถแมเฉพแะสุภแพสตรี
หมวดคำแถแมเกี่ย์วกกบโรค อแกแรเจ็บปงวย์ และปกจจกย์เสี่ย์ง และหมวดคำแถแมเกี่ย์วกกบประวกตค
ทแงกแรแพทย์ช สุขภแพทกว่ ไป โรคประจำแตกว กแรใชำ้ย์แ และวกคซีน
2. จกดทำแวีดีโออธคบแย์เกี่ย์วกกบกแรปฏคบกตคตกวกงอน และหลกงกแรบรคจแคโลหคต
3. ผ้้บรคจแคโลหคตสแมแรถเข้แไปกรอกประวกตค และตอบแบบสอบถแมทแงออนไลนช อีกทก้งย์กง
สแมแรถระบุวนก และเวลแที่สะดวกในกแรเข้แมแบรคจแคโลหคตได้อีกด้วย์ เพื่อลดระย์ะเวลแใน
กแรบรคจแคโลหคต
4. หแกผ้้บรคจแคโลหคตมีข้อสงสกย์ต้องกแรสอบถแม สแมแรถสอบถแมออนไลนชได้ แล้วจะมีเจ้แ
หน้แที่ไปตอบข้อสงสกย์นก้น
ประโยชน์ทคี่ าดวิช่าจะได้รบั
1. ชำงวย์เพคม่ จำแนวนผ้้บรคจแคโลหคต
2. ชำงวย์ลดระย์ะเวลแในกแรบรคจแคโลหคต
3. ชำงวย์ลดคงแใชำ้จงแย์ในกแรรกบคกดกรองผ้้บรคจแคโลหคต
4. ชำงวย์ให้ผ้บรคจแคโลหคตเกคดควแมพึงพอใจ จนกลแย์เป็นผ้้บรคจแคโลหคตประจำแ
5. ชำงวย์ให้ได้โลหคตที่ปลอดภกย์ และมีคุณภแพดี
6. ผ้้บรคจแคโลหคตสแมแรถปฏคบกตคตกวได้ถ้กต้องทก้งกงอน และหลกงกแรรกบบรคจแคโลหคต ทำแให้เกคด
ควแมปลอดภกย์แกงตกวผ้้บรคจแคโลหคต
ตัวิชชี้วิชดั ควิชามสำาเร็จ
1. ผ้้บรคจแคโลหคตใชำ้เวลแในกแรตอบแบบสอบถแมลดลงร้อย์ละ 50
2. มีจำแนวนผ้บ้ รคจแคโลหคตเพค่มขึ้นร้อย์ละ 50
3. ผ้้บรคจแคโลหคตปฎิคบกตคตกวได้อย์งแงถ้กต้องทก้งกงอน และหลกงรกบบรคจแคโลหคตร้อย์ละ 80
4. ผ้้ที่มแบรคจแคโลหคตเกคดควแมปลอดภกย์ร้อย์ละ 90
ลงชำื่อ…………………………………….
(นแงสแวฐคตคพร จแรึกเสรีสกุล)
ผ้้ขอรกบกแรประเมคน
วกนที่……………………………………...

