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การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพ (เลือดและปัสสาวะ) เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญในกระบวนการตรวจตัว
บ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมี เนื่องจากหากมีการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพอย่างไม่ถูกต้องแล้ว มีโอกาสที่ผลการ
ตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ได้จะมีค่าคลาดเคลื่อนไป [1-2] สําหรับแนวทางการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสําหรับ
การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในประเทศไทยนั้น คณะทํางานมีคําแนะนําดังนี้
1. แนวทางการเตรียมตัวอย่างเลือด
เลือด (Blood) เป็นตัวอย่างทางชีวภาพ (Specimen) ที่นิยมนํามาใช้ในการตรวจหาระดับสารเคมีใน
ร่างกาย เนื่องจากเลือดทําหน้าที่เป็นพาหนะขนส่งสารเคมีไปที่ส่วนต่างๆ จึงทําให้เราสามารถทําการตรวจ
ระดับสารเคมีที่สนใจในเลือดได้ ข้อดีของการใช้เลือดเป็นตัวอย่างทางชีวภาพคือมีโอกาสในการปนเปื้อน
ระหว่างการเก็บน้อยกว่าปัสสาวะ แต่ข้อเสียคือเป็นวิธีการที่คนทํางานต้องเจ็บตัว และการเจาะเลือดจะต้องทํา
โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น แนวทางในการเตรียมตัวอย่างเลือด มีดังนี้ [2]
 ผู้ที่ทําการเจาะเลือดเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดจากคนทํางาน จะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทําการเจาะเลือดได้เท่านั้น เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์
 หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตัวอย่างเลือดที่นํามาใช้ในการตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพตามค่า
อ้างอิง Thai Biological Markers (TBM) ให้หมายถึงตัวอย่างเลือดที่เจาะจากหลอดเลือดดํา (Venous blood)
เท่านั้น ไม่ใช้ตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดแดง (Arterial blood) และหลอดเลือดฝอย (Capillary blood)
 โดยทั่วไปให้ถือว่าการกระจายตัวของสารเคมีในเลือดของคนทํางานนั้นมีความเข้มข้นเท่ากันทุก
ส่วน การเจาะเลือดเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดไม่ว่าเก็บจากเส้นเลือดดําที่ตําแหน่งใดก็ตาม ให้ถือว่าสามารถนํามาใช้
วิเคราะห์ผลได้ (ข้อควรระวังมีในกรณีที่การสัมผัสสารเคมีในคนทํางานนั้นเป็นการสัมผัสทางผิวหนังที่บริเวณ
แขนในปริมาณสูง ระดับสารเคมีที่ตรวจได้จากตัวอย่างเลือดที่เจาะมาจากหลอดเลือดบริเวณแขนอาจสูงกว่า
ตัวอย่างเลือดที่เจาะมาจากหลอดเลือดบริเวณอื่นของร่างกายได้ [2])
 การจะเก็บตัวอย่างเลือดที่เจาะได้ไว้ในรูปเลือดครบส่วน (Whole blood), พลาสมา (Plasma), หรือ
ซีรัม (Serum) ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของห้องปฏิบัติการที่จะส่งตัวอย่างไปตรวจ การพิจารณาว่าตัวอย่างเลือด
สามารถทําให้เม็ดเลือดแตกตัว (Hemolysis) ได้หรือไม่ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของห้องปฏิบัติการที่จะส่ง
ตัวอย่างไปตรวจเช่นกัน
 หากต้องมีการใช้สารต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) ในการเตรียมตัวอย่าง การเลือกใช้
สารต้านการแข็งตัวของเลือดว่าเป็นสารชนิดใด ในปริมาณเท่าใด ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของห้องปฏิบัติการที่

จะส่งตัวอย่างไปตรวจ การใช้หลอดเก็บเลือดที่มีสารต้านการแข็งตัวของเลือดฉาบไว้ภายในแบบสําเร็จรูป
สามารถใช้ในการเตรียมตัวอย่างเลือดได้
 ก่อนเจาะเลือดจะต้องมีการเช็ดทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะเจาะเลือดเสียก่อน ผู้ทําการ
เจาะเลือดจะต้องทําความสะอาดผิวหนังจนไม่มีฝุ่นหรือคราบสารเคมีติดอยู่ที่ผิวหนังของคนทํางานในบริเวณที่
จะเจาะเลือด เนื่องจากหากมีฝุ่นหรือคราบสารเคมีติดอยู่ที่ผิวหนัง อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนไปกับตัวอย่างเลือด
ที่จะเก็บได้ การทําความสะอาดผิวหนังมักทําการเช็ดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol)
หรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) สิ่งสําคัญในการเลือกน้ํายาฆ่าเชื้อคือ ในน้ํายาฆ่าเชื้อที่ใช้นั้น
จะต้องไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่จะทําการตรวจผสมอยู่ด้วย
 พึงระลึกไว้เสมอเมื่อทําการตรวจระดับโลหะในเลือดว่า ระดับโลหะบางชนิดในเลือดนั้น ปกติมี
ความเข้มข้นในปริมาณที่น้อยมาก เช่น มีความเข้มข้นในระดับไมโครกรัมต่อลิตร การปนเปื้อนเพียงเล็กน้อย
อาจทําให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ผิดไปมากได้ แหล่งของการปนเปื้อนสามารถมาได้จากทั้งการเก็บตัวอย่าง
เลือดมาจากผิวหนังที่ไม่สะอาด (มีฝุ่นโลหะชนิดนั้นปนเปื้อนอยู่) และการปนเปื้อนจากหลอดเก็บเลือดที่มีธาตุ
โลหะชนิดนั้นปนเปื้อนอยู่ (ปนเปื้อนมาตั้งแต่ในขั้นตอนการผลิต) การปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่ช่วยลดการ
ปนเปื้อนได้ ควรทําอย่างเคร่งครัด
 คณะทํางานสนับสนุนให้ใช้หลอดเก็บเลือดชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะ (ที่เรียกว่า Trace element
blood collection tube หรือบางแห่งอาจเรียกว่า Metal-free container [2] ก็ได้) ซึ่งมีลักษณะฝาหลอดเป็น
สีน้ําเงินเข้ม (Royal blue top) ในการเก็บตัวอย่างเลือดสําหรับส่งตรวจวิเคราะห์หาระดับโลหะในเลือดของ
คนทํางาน [3] ควรนําหลอดชนิดนี้มาใช้ทุกครั้งถ้าสามารถทําได้
 เมื่อทําการเจาะเลือดใส่ในหลอดเก็บเลือดแล้ว ให้ทําการผสมเลือดกับสารป้องกันการแข็งตัวของ
เลือดโดยการตะแคงหลอดไปมาอย่างนุ่มนวล ห้ามทําการเขย่าหลอดเก็บเลือดเด็ดขาด โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่
ต้องการให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแตกตัว (Hemolysis)
 ถ้าทําการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compound)
จะต้องใช้จุกยางอุดปิดหลอดเก็บเลือดเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการระเหย ห้ามเปิดฝาหลอดเก็บเลือดทิ้งไว้
เนื่องจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายจะสามารถระเหยออกไปจากตัวอย่างเลือดได้
 พึงระลึกไว้เสมอว่า หลอดเก็บเลือด (Blood collection tube) และจุกยาง (Rubber stopper) นั้น
เป็นปัจจัยที่สามารถทําให้ค่าการตรวจวิเคราะห์ผิดไปจากความเป็นจริงได้ หลอดเก็บเลือดและจุกยางที่มีธาตุ
โลหะปนเปื้อน อาจทําให้ตรวจระดับโลหะในตัวอย่างเลือดออกมาได้สูงกว่าความเป็นจริง (แก้ไขได้โดยใช้หลอด
เก็บเลือดชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะ) ส่วนจุกยางที่ดูดซับสารเคมีไว้ได้ดีเกินไป อาจทําให้ตรวจระดับตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพออกมาได้ต่ํากว่าความเป็นจริง (แก้ไขได้โดยใช้หลอดเก็บเลือดสําเร็จรูปที่มีจุกยางในตัว)
 ควรส่งตัวอย่างเลือดที่เก็บได้ ไปที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ เช่น
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเก็บตัวอย่างเลือดมาแล้ว ถ้าต้องมีการขนส่ง ควรจัดหีบห่อในการขนส่งด้วยความ

ระมัดระวังเพื่อไม่ให้หลอดเก็บเลือดเกิดการเสียหาย หลอดเก็บเลือดควรวางตัวอยู่ในแนวตั้งเสมอ และควบคุม
อุณหภูมิในระหว่างการขนส่งไว้ที่ 4 องศาเซลเซียสโดยประมาณ
 ในการเก็บตัวอย่างเลือดไว้เพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการเก็บตัวอย่าง
เลือดไว้ข้ามคืน จะต้องเก็บตัวอย่างเลือดนั้นไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสโดยประมาณ
2. แนวทางการเตรียมตัวอย่างปัสสาวะ
ปัสสาวะ (Urine) เป็นตัวอย่างทางชีวภาพอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาใช้ในการตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
ของสารเคมีอันตราย ปัสสาวะเป็นของเหลวที่เกิดจากการขับของเสียออกจากร่างกายผ่านทางไตและระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ข้อดีของการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพจากปัสสาวะคือเป็นวิธีการที่คนทํางานไม่ต้องเจ็บตัว
และการเก็บตัวอย่างปัสสาวะทําได้ง่าย ส่วนข้อเสียคือมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนในระหว่างการเก็บตัวอย่างได้
มากกว่าเมื่อเทียบกับการเจาะเลือด แนวทางในการเตรียมตัวอย่างปัสสาวะ มีดังนี้ [2]
 ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะนั้น จะให้คนทํางานเป็นผู้เก็บตัวอย่างปัสสาวะด้วยตนเอง
 คนทํางานจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเก็บตัวอย่างปัสสาวะทุกครั้ง เนื่องจากหากมีฝุ่นหรือคราบ
สารเคมีปนเปื้อนที่มือของคนทํางาน อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนลงในตัวอย่างปัสสาวะได้ (เช่น ในระหว่างที่
คนทํางานเปิดและปิดฝากระปุกเก็บปัสสาวะ) โดยเฉพาะในกรณีที่ทําการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นโลหะ
หนัก ซึ่งบางชนิดโดยปกติมีระดับความเข้มข้นในปัสสาวะอยู่ในระดับต่ํามาก (เช่น ในระดับไมโครกรัมต่อลิตร)
การปนเปื้อนฝุ่นโลหะจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงเล็กน้อย อาจทําให้ค่าตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ตรวจได้ผิดไป
จากความเป็นจริง
 หากสามารถทําได้ การให้คนทํางานที่มีฝุ่นโลหะหรือคราบสารเคมีติดตามร่างกายและเสื้อผ้าอยู่
จํานวนมาก ทําการอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะเก็บตัวอย่างปัสสาวะได้จะเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุด [2]
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงอาจทําได้ค่อนข้างยากลําบาก
 ในการให้คนทํางานเป็นผู้เก็บตัวอย่างปัสสาวะเองนั้น พึงระลึกไว้ด้วยเสมอว่ามีโอกาสที่ตัวอย่าง
ปัสสาวะที่ได้จะมีความผิดพลาดทั้งโดยจงใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คนทํางานอาจใส่น้ําประปาหรือของเหลว
อื่นๆ ผสมลงในตัวอย่างปัสสาวะเพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอ (ห้องปฏิบัติการจะพอทราบได้ถ้าพบว่าระดับความ
เข้มข้นของตัวอย่างปัสสาวะที่รับมานั้นเจือจางมาก คือมีค่าความเข้มข้นของสารครีเอตินีนและค่าความถ่วง
จําเพาะต่ํามาก) คนทํางานอาจใส่ปัสสาวะของเพื่อนร่วมงานมาแทนปัสสาวะของตนเอง (ด้วยความจงใจหรือ
ถูกแกล้ง) เหล่านี้เป็นต้น ควรให้คําแนะนําคนทํางานเพื่อให้เกิดความใส่ใจในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะอย่างถูก
วิธีทุกครั้ง และหาหนทางป้องกันหากพบว่ามีความผิดพลาดในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเกิดขึ้น
 การเก็บปัสสาวะเพื่อทําการตรวจหาระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพนั้น โดยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติจะทํา
การเก็บแบบ ณ จุดเวลา (Spot urine) คือการเก็บปัสสาวะครั้งเดียวในเวลาที่กําหนด การเก็บแบบนี้จะแสดง
ข้อมูลของปัสสาวะที่ร่างกายผลิตออกมาได้ในช่วง 2 – 4 ชั่วโมงก่อนทําการเก็บ ข้อสําคัญของการเก็บปัสสาวะ
แบบ ณ จุดเวลาก็คือ จะต้องให้คนทํางานเก็บปัสสาวะในเวลาที่กําหนดไว้ เช่น หากกําหนดให้เก็บหลังเลิกกะ

(End of shift) ก็ต้องทําการเก็บในเวลาที่กําหนดนั้นจริงๆ โดยอาจต้องให้คนทํางานงดปัสสาวะอย่างน้อย 2 –
4 ชั่วโมงก่อนทําการเก็บด้วย เพื่อให้มีปริมาณปัสสาวะเพียงพอต่อการวิเคราะห์
 การเก็บปัสสาวะให้เก็บใส่กระปุก โดยกระปุกใส่ปัสสาวะควรมีปริมาตรตั้งแต่ 50 มิลลิลิตรขึ้นไป
และมีฝาที่ปิดได้สนิท ในระหว่างการเก็บปัสสาวะคนทํางานจะต้องระมัดระวังการปนเปื้อนฝุ่นหรือคราบ
สารเคมีจากมือ ร่างกาย หรือเสื้อผ้าของตนเอง ไม่ให้ลงไปปนเปื้อนในกระปุกปัสสาวะ การเก็บสามารถถ่าย
ปัสสาวะทั้งหมดลงในกระปุกจนเต็มได้เลย ไม่จําเป็นต้องเก็บแต่ปัสสาวะช่วงกลาง (Midstream urine) แบบเวลา
ที่ทําการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine analysis)
 เมื่อคนทํางานถ่ายปัสสาวะลงในกระปุกเก็บปัสสาวะจนได้ปริมาณที่เพียงพอ (คือเต็มกระปุกพอดี)
แล้ว ให้ทําการปิดฝากระปุกเก็บปัสสาวะโดยเร็ว ไม่ควรให้คนทํางานเปิดฝากระปุกใส่ปัสสาวะทิ้งไว้เป็น
เวลานาน โดยเฉพาะในกรณีที่ทําการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic
compound) เนื่องจากสารกลุ่ม นี้ สามารถระเหยออกจากปัสสาวะได้ ตลอดเวลา หากเปิดฝากระปุ กเก็ บ
ปัสสาวะทิ้งไว้นานๆ อาจทําให้ค่าที่ตรวจวิเคราะห์ได้ต่ํากว่าความเป็นจริง และในการเก็บปัสสาวะควรให้
ปัสสาวะมีปริมาณเต็มพอดีหรือเกือบพอดีกระปุก เนื่องจากหากเก็บปริมาณน้อยจนเหลือพื้นที่ที่เป็นอากาศ
(Head space) ภายในกระปุกมากๆ แล้ว สารอินทรีย์ระเหยง่ายจะระเหยออกมาจากปัสสาวะ มาอยู่ในพื้นที่ที่
เป็นอากาศภายในกระปุกได้ ทําให้ค่าที่ตรวจวิเคราะห์ได้อาจต่ํากว่าความเป็นจริง เมื่อคนทํางานนํากระปุกเก็บ
ปัสสาวะมามอบให้เจ้าหน้าที่แล้ว อาจให้เจ้าหน้าที่ทําการซีลฝากระปุกเก็บปัสสาวะด้วยสติ๊กเกอร์หรือเทปใส
อีกชั้นหนึ่ง เพื่อช่วยป้องกันการระเหยของสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกสู่อากาศภายนอก
 เมื่ อ ได้รั บตั ว อย่า งปั สสาวะมาแล้ ว ควรนํ า ตัว อย่ า งปัส สาวะที่ ไ ด้ ส่ งไปที่ ห้ อ งปฏิ บั ติก ารตรวจ
วิเคราะห์โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ หากต้องมีการขนส่งเป็นระยะทางไกล ควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการ
ขนส่งไว้ที่ 4 องศาเซลเซียสโดยประมาณ ควรทําการจัดหีบห่อในการขนส่งด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้
กระปุกเก็บปัสสาวะตกและปัสสาวะหกรั่วไหล
 ความเข้ม ข้ นของตั วอย่างปั สสาวะมีผ ลต่อการตรวจวิ เคราะห์ร ะดั บตัวบ่ ง ชี้ ทางชี วภาพ หาก
ตัวอย่างปัสสาวะมีความเจือจางหรือเข้มข้นมากเกินไป จะไม่สามารถนํามาใช้ตรวจวิเคราะห์หาระดับตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพอย่างน่าเชื่อถือได้ ระดับความเข้มข้นของตัวอย่างปัสสาวะที่ยอมรับให้นํามาใช้ตรวจวิเคราะห์ได้
จะต้องมีความเข้มข้นของสารครีเอตินีน (Creatinine concentration) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.3 – 3.0 g/L หรือ
มีความถ่วงจําเพาะ (Specific gravity) อยู่ในช่วงระหว่าง 1.010 – 1.030 หากระดับความเข้มข้นของตัวอย่าง
ปัสสาวะไม่อยู่ในช่วงดังกล่าวนี้ ห้องปฏิบัติการควรระงับการตรวจวิเคราะห์ แล้วให้คนทํางานเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะมาใหม่ หากเก็บตัวอย่างปัสสาวะซ้ําแล้วยังไม่ได้ความเข้มข้นของตัวอย่างปัสสาวะอยู่ในช่วงดังกล่าว
อาจเกิดปัญหาจากพยาธิสภาพในร่างกายของคนทํางาน (เช่น เป็นโรคเบาจืด) หรือเกิดปัญหาจากกระบวนการ
เก็บตัวอย่างที่ผิดพลาด (เช่น คนทํางานเติมน้ําประปาเพิ่มลงในตัวอย่างปัสสาวะเพื่อให้ได้ปริมาณเพียงพอโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์) ควรส่งตัวคนทํางานท่านนั้นไปพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เพื่อประเมินหาสาเหตุ

 ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะไว้เพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องเก็บไว้ข้ามคืน
ควรเก็บตัวอย่างปัสสาวะนั้นไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสโดยประมาณ และหากต้องเก็บไว้นานมากกว่า 5 วัน
จะต้องเก็บแบบแช่แข็ง (Frozen urine)
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ภาพที่ 1 แสดงแนวทางการเตรียมตัวอย่างเลือด ภาพ A. = ไม่ควรเจาะเลือดหากแขนคนทํางานเปรอะเปื้อน,
ภาพ B. = ควรแนะนําให้คนทํางานล้างแขนบริเวณที่จะทําการเจาะเลือดให้สะอาด, ภาพ C. = ก่อนทําการเจาะ
เลือด บุคลากรทางการแพทย์จะต้องเช็ดผิวหนังบริเวณที่จะทําการเจาะเลือดให้สะอาดและปลอดเชื้อเสียก่อน,
ภาพ D. = ภาพหลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีม่วงลาเวนเดอร์ (Lavender top) ในด้านซ้าย เปรียบเทียบกับฝาสีน้ํา
เงินเข้ม (Royal blue top) ในด้านขวา แนะนําให้ใช้หลอดเก็บเลือดฝาสีน้ําเงินเข้มในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อ
ส่งวิเคราะห์หาระดับโลหะในเลือดทุกครั้ง หากสามารถทําได้

ภาพที่ 2 แสดงแนวทางการเตรียมตัวอย่างปัสสาวะ ภาพ A. = หากมีฝุ่นหรือคราบสารเคมีปนเปื้อนที่มือของ
คนทํางาน อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนลงในตัวอย่างปัสสาวะได้ เช่น ในระหว่างที่คนทํางานเปิดและปิดฝากระปุก
เก็บปัสสาวะ, ภาพ B. = มือของคนทํางานที่สะอาด ช่วยลดโอกาสในการปนเปื้อน, ภาพ C. = คนทํางานต้อง
ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเก็บตัวอย่างปัสสาวะทุกครั้ง, ภาพ D. = ถ่ายปัสสาวะลงในกระปุกเก็บปัสสาวะ
ให้ปริมาณเพียงพอ (เต็มกระปุกพอดี) แล้วปิดฝาให้สนิท ห้ามเปิดฝากระปุกเก็บปัสสาวะตั้งทิ้งไว้นานๆ

