หนวยที่ 5 การตรวจสอบสารพิษทางหองปฏิบัติการ
การตรวจวิเคราะหสารพิษทางหองปฏิบัติการเปนการตรวจวิเคราะหหาสารเคมีอันตรายหรือสารพิษหรือเมตาบอไลตในสิ่ง
สงตรวจทางชีวภาพ สารเคมีอันตรายหรือสารพิษในสถานประกอบการ และการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทางคลินิก
อื่นๆ ซึ่งมีความสําคัญในการยืนยันความเปนพิษของสารเคมีอันตรายหรือสารพิษของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กอนที่แพทยจะใหการดูแลรักษาอยางถูกตองตอไป
การตรวจวิเคราะหสารพิษทางหองปฏิบัติการมีความสําคัญโดยใชสําหรับ
1. การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ
2. การรักษาหรือติดตามกํากับดูแลโรคจากการประกอบอาชีพ
3. การตรวจคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ
4. การเฝาระวัง การปองกันโรคและความพิการ
5. การแกไขปญหาพิษเฉียบพลันหรือเหตุการณฉุกเฉิน
ขั้นตอนการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจสารพิษทางหองปฏิบตั ิการ มีดงั นี้
1. การจัดเตรียมสิ่งสงตรวจทางชีวภาพเพื่อการตรวจวิเคราะหสารพิษทางหองปฏิบัติการ
2. การเลือกวิธกี ารตรวจวิเคราะหสารพิษทางหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ
3. การเตรียมอุปกรณ เครื่องมือและสารละลายสําหรับวิธกี ารตรวจวิเคราะหสารพิษทางหองปฏิบัติการ
4. การตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ
ปจจัยที่มีผลตอผลการตรวจวิเคราะหสารพิษทางหองปฏิบัติการ
1. ความผิดพลาดของสิ่งสงตรวจ (Specimen error)
2. ความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องมือ (Instrument error)
3. ความผิดพลาดที่เกิดจากวิธีการตรวจวิเคราะห (Analytical method error)
4. ความผิดพลาดที่เกิดจากผูต รวจวิเคราะห (Personal error)
การควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะหสารพิษทางหองปฏิบตั ิการ
ใน ค.ศ. 1970 รัฐบาลของนานาชาติไดรว มกันออกประกาศเพื่อควบคุมการผลิต การคาและการใชสารเคมี ทําใหเกิดการ
ปฏิบัติทางหองปฏิบัติที่ดี (Good Laboratory Practice: GLP) หลักการของ GLP อาจกลาวไดวา การควบคุมคุณภาพของการ
ตรวจวิเคราะหสารพิษทางหองปฏิบัติการ เปนการควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะหสารเคมีอันตราย หรือสารพิษ หรือ
สารเมตาบอไลตโดยวิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณที่จําเปน ตลอดจนเจาหนาที่หรือนักพิษวิทยาหรือผูที่ปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะหดานพิษวิทยาตองมีความรูและทักษะในการตรวจวิเคราะหเพือ่ ใหไดผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตองและเชื่อถือได
การควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะหสารพิษทางหองปฏิบัติการมีแนวคิดในการดําเนินการเหมือนหองปฏิบัติการใน
สถานพยาบาลทั่วไปคือ มีการควบคุมคุณภาพกอนการตรวจวิเคราะห การควบคุมคุณภาพระหวางการตรวจวิเคราะห และการ
ควบคุมคุณภาพหลังการตรวจวิเคราะห
1. การควบคุมคุณภาพกอนการตรวจวิเคราะห
- ผูป ฏิบตั ิงานตรวจวิเคราะห สารพิษทางหองปฏิบัติการมักเปนนักพิษวิทยา นักเทคนิคการแพทยในหองปฏิบัติการทางพยาธิ
วิทยาคลินิก นักวิทยาศาสตร เภสัชกร สัตวแพทย แพทย มีความรูทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือที่ทันสมัย
- เครื่องมือและอุปกรณ ใชเครื่องมือที่ถูกตอง มีการอบรมผูใชงาน มีการสอบเทียบเครื่องมือกับหนวยงานที่มีมารตฐาน
- การเก็บสิ่งสงตรวจ ผูปฏิบัติมีความรูเรื่องการเก็บสิ่งสงตรวจ การปองกัน เขียนรายละเอียด จัดเก็บ

2. การควบคุมคุณภาพระหวางการตรวจวิเคราะห ,เลือกวิธีตรวจวิเคราะหที่นาเชื่อถือ จัดทําเอกสารเปนขั้นตอน ปองกันการ
หลงลืม มีการควบคุมคุณภาพ ทั้งภายนอกและภายใน
3. การควบคุมคุณภาพหลังการตรวจวิเคราะห เมื่อไดผลการตรวจวิเคราะหแลว ตองแปรผลการตรวจวิเคราะหวาผูปฏิบัติงาน
มีความผิดปกติอะไร ที่ตองใหการดูแลและรักษาพยาบาล โดยเทียบกับดัชนีชีวภาพที่กําหนด กอนรายงานผลใหแพทยทราบ
บางครั้งอาจตองตรวจวิเคราะหซ้ําเพื่อยืนยันผลการตรวจวิเคราะห
แหลงที่ตรวจวิเคราะหสารพิษทางหองปฏิบัติการ ในสถานพยาบาลทั่วไปที่มีหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิก หรือแผนก
เคมีคลินิก มหาวิทยาลัยบางแหง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ศูนย
พิษวิทยาของโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราช เครือขายดานพิษวิทยาของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ศูนย
อางอิงทางหองปฏิบัติการ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทยมี
ฝายพิษวิทยาอยูในศูนยวิทยาศาสตรการแพทยในสวนภูมภิ าคอีก 13 แหง
การเตรียมและวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจ
การเตรียมการเก็บสิ่งสงตรวจจากรางกายผูป ฏิบัติงานตองทําดวยความระมัดระวัง ทั้งตัวผูเก็บสิ่งสงตรวจและผูปฏิบัติงานโดย
ตองทําตามหลักการปองกันตัวโดยทัว่ ไป (Universal Precaution : UP)
หลักการปองกันตัวโดยทั่วไป
- ผูเก็บสิ่งสงตรวจตองใสถุงมือที่สะอาดปราศจากเชื้อ ชนิดใสแลวทิ้ง ไมสัมผัสกับสิ่งสงตรวจโดยตรงเชน เลือด
- ขณะสวมถุงมือปฏิบัติงานถาตรวจพบปนเปอนที่ถุงมือ ตองลางออกทันที หรือเปลี่ยนถุงมือใหม กอนสัมผัสอุปกรณ
- เปลี่ยนถุงมือถาเปอนสิ่งสงตรวจมากๆ
- ถอดถุงมือและลางมือดวยน้าํ สบูหรือน้ํายาทําความสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บสิ่งสงตรวจ
- อยาจับตองตา จมูก หรือสวนอื่นๆของรางกายขณะสวมถุงมือ
- ทุกครั้งที่ถุงมือขาดตองถอดทิ้งและลางมือกอนสวมถุงมือใหม
- สวมเสื้อคลุมทุกครั้งขณะเก็บสิ่งสงตรวจ เพื่อปองกันการกระเด็นของสิ่งสงตรวจ และถอดเสื้อคลุมเมื่อเสร็จ
- ควรสวมแวนตา และผาปดปากและจมูก (Mask) เพื่อปองการการกระเด็นของสิ่งสงตรวจเขาตาหรือปาก
- การใชเข็ม ของมีคมใหปฏิบตั ิตามการปฏิบัติเพื่อหลีดเลีย่ งอุบัติเหตุ
- อุปกรณทุกชิน้ ที่เปอนเลือดหรือสิ่งสงตรวจอื่นๆ ใหฆาเชือ้ กอนนําไปทําความสะอาดเพื่อใชตอไป ถาเปนไปไดควร
เปน แบบ ใชแลวทิ้ง
- หามดื่ม กิน สูบบุหรี่หรือใชเครื่องสําอางในขณะเก็บสิ่งสงตรวจ หรือในหองพยาบาลขณะเก็บสิ่งสงตรวจ
- หลังเสร็จสิ้นการเก็บสิ่งสงตรวจ ใหทําความสะอาดโตะที่ใชเก็บหรือวางสิ่งสงตรวจดวยน้ํายาโซเดียมไฮโปคลอไรต
0.5% หรือไลโชล 2%
- ควรมีการอบรมซักซอมแนวทางการปองกันการติดเชื้ออยูเปนประจํา
- ควรมีเอกสารแสดงแนวทางการปองกันการติดเชื้อติดไวใหชัดเจนในหองพยาบาลและหองเจาหนาที่ความปลอดภัย
การเตรียมอุปกรณที่ใชในการเก็บสิ่งสงตรวจ
เลือด - เลือดครบสวน (Whole blood) หมายถึง เลือดที่ใสสารปองกันการแข็งตัวของเลือด ซึ่งสวนใหญใชในงานทางโลหิต
วิทยา อาจใชในทางเคมีคลินิกบางเชน การตรวจหากาซในเลือด
- พลาสมา (Plasma) หมายถึง น้ําเลือดสีเหลืองออนที่แยกออกจากเลือดครบสวนภายหลังการปนเหวีย่ ง
สารปองกันการแข็งตัวของเลือดที่นิยมใชคือ เอทิลีนไดอะมีนเตตระอะซีติกแอซิด โดยใช EDTA 1.50 มิลลิกรัมตอเลือด

1 มิลลิลิตร EDTA ใชเปนสารปองกันการแข็งตัวของเลือดที่มีปฏิกิริยาดึงเอาแคลเซียมออกจากเลือดทําใหเลือดไมแข็งตัวเมื่อ
ตั้งทิ้งไว
- ซีรัม (Serum) หมายถึง น้ําเลือดสีเหลืองที่แยกลิ่มเลือดออกภายหลังจากการเจาะเลือด แยกไดโดยการปนเหวี่ยง
การเจาะเลือดปลายนิ้วนางกับนิ้วกลางเปนการเจาะเลือดจากหลอดเลือดฝอยมักทําในเด็กหรือผูใหญที่มีหลอดเลือดดําไม
ชัดเจน
ตําแหนงทีเ่ หมาะในการเจาะควรเลือกหลอดเลือดดําบริเวณหนาแขนสวนบน หลอดเลือดดําเสนหลักคือ หลอดเลือดดํามีเดียน
คูบิตัล ที่เห็นไดชัดเจนบริเวณหนาแขนสวนบนที่ขอพับ อาจเลือกหลอดเลือดดําเบซิลิก หรือหลอดเลือดดําเซฟาลิกหรือหลอด
เลือดดํามีเดียนหรือไมชัดเจนอาจเลือกหลอดเลือดดําบริเวณหลังมือ ใชสายรัดเหนือตําเหนงที่เจาะเลือดประมาณ 3-4 นิ้ว รัด
ไมเกิน 1 นาที
ปสสาวะ เปนของเหลวสีเหลืองที่ขับออกจากรางกายผานไต การเก็บสิ่งสงตรวจที่เปนปสาวะตองคํานึงวาจะเก็บปสสาวะเพื่อ
ตรวจหาสารใด และควรเก็บปสสาวะเวลาใด ปสสาวะที่ถา ยในเวลาตางกันจะมีสวนผสมที่แตกตางกัน ควรบันทึกเวลาการเก็บ
ไวดว ยเพื่อประกอบในการแปลผลการเก็บปสสาวะตองทําอยางถูกตองเพื่อใหไดผลที่นาเชื่อถือแมนยํา รวดเร็ว ประหยัด
อุจจาระ ใชประโยชนในการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร เชน อุจจาระรวง ภาวะมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
โรคพยาธิในลําไส อุจจาระประกอบดวยน้ํา รอยละ 70 อีกรอยละ 30 เปนกากอาหาร แบคทีเรียในทางเดินอาหาร สารตางๆที่
รางกายหลั่งออกมาในทางเดินอาหาร
เสมหะ อาจเก็บเพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค อาจเก็บเพื่อตองการเพาะเชื้อหาสาเหตุการอักเสบของลําคอ เก็บเสมหะลงในขวดฝา
เกลียวปากกวางที่ปราศจากเชื้อ ระวังอยาใหปนเปอนดวยน้ําลายใสในตูเย็นที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียสกอนนําสง
ฝ หนอง ตองเก็บหนองในอาหารเลื้ยงเชื้อเพื่อการขนสงไปยังหองปฏิบตั ิการ นําสงไมทันเก็บในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
สิ่งสงตรวจจากระบบสืบพันธุ ไมตองใชนา้ํ ยาฆาเชื้อใดๆในการทําความสะอาดเพราะมักมีเชื้อประจําถิ่นอยูแลว ควรเก็บสิ่ง
สงตรวจบริเวณที่มีการอักเสบหรือเปนแผยโดยไมแตะตองบริเวณอื่นแลวใสลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการขนสงไปยัง
หองปฏิบัติการทันที เพราะเชื้อบริเวณนี้มกั ตายงาย
เล็บ โดยตัดเล็บมือและเล็บเทาใสในถุงพลาสติกใหมที่สะอาด และแหงสนิท ปดปากถุงหรือรัดดวยยางรัด
ผม ตัดผมใหชดิ หนังศรีษะและนําปลายผมมาติดบนเทปกาวโดยเรียงใหปลายโคนเสมอกัน เลือกตัดหลายๆจุดประมาณ 50
เสน ใสในถุงพลาสติก ผมสั้นใหใช 100 เสน มักใชผมเพื่อตรวจหาโลหะหนัก เชนตะกัว่ สารหนู
สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร การเก็บสิ่งสงตรวจที่เปนอาเจียน
น้ํานม เก็บน้ํานมอยางนอย 10 มิลลิลิตร ตรวจหาสารโลหะหนัก สารปองกันและกําจัดศรัตรูพืช
วัตถุที่พบในทีเ่ กิดเหตุ อาจเกี่ยวของกับการไดรับสารพิษ พิษวิทยาทางนิติเวช
ภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจทางสิ่งแวดลอมที่เปนสารระเหยได เชน ตัวทําละลายอินทรียควรเก็บแยกจากสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ
เพื่อปองกันการปนเปอน สิ่งสงตรวจทางชีวภาพทุกชนิดควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสกอนการวิเคราะห และหลัง
เสร็จสิ้นการตรวจวิเคราะหดา นพิษวิทยาแลวควรเก็บสิ่งสงตรวจไว 3-4 สัปดาห เนื่องจากอาจตองวิเคราะหตออีกในกรณีที่สิ่ง
สงตรวจมีความเกี่ยวของทางการแพทยและกฎหมาย ประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน จนกวาจะแนใจ การสอบสวน
หรือการดําเนินการรักษาสิน้ สุดแลว เปนไปไดควรเก็บที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส
การตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ
การตรวจวิเคราะหเลือด ที่สําคัญทางหองปฏิบัติการในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประกอบดวยการตรวจวิเคราะห
ทางเคมีคลินิก การตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา และการตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยา

- การตรวจวิเคราะหทางเคมีคลินิก ที่สําคัญไดแก การตรวจระดับน้ําตาลในเลือด การตรวจเกลือแร กาซในเลือดและความเปน
กรด-ดาง การวัดออสโมลาริตีของพลาสมา การหาเอมไซมในเลือด
- การตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา ที่สําคัญไดแก การแข็งตัวของเลือด การวัดระดับคารบอกซีฮีโมโกลบิน และเมท
ฮีโมโกลบิน ปริมาตรของเม็ดเลือดแดง และปริมาณเม็ดเลือดขาว
- การตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยา การตรวจวิเคราะหดา นพิษวิทยาทีส่ ําคัญ ไดแก การตรวจทางกายภาพ การทดสอบสี
ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ และการตรวจวัดการไดรับสารพิษหรือสารเคมีโดยรวมของผูปฏิบัติงานแตละคน
การตรวจวิเคราะหปสสาวะ .ใชในการตรวจวิเคราะหหาสารเคมีอันตรายหรือสารพิษหรือสารเมตาบอไลตได
- การตรวจดวยตาเปลาเพื่อสังเกตลักษณะทัว่ ไปของปสสาวะ สี ความขุน กลิ่น การตรวจสมบัติทางเคมีโดยใชแถบ
ทดสอบ
- การตรวจดวยกลองจุลทรรศนเพื่อดูตะกอนปสสาวะ
- การสกัดเพื่อตรวจวิเคราะหหาสารเคมีอนั ตรายหรือสารพิษหรือสารเมตาบอไลต
การตรวจวิเคราะหสารพิษ
การตรวจวิเคราะหสารพิษทางกายภาพ ที่สาํ คัญและใชกนั มากในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการคือ
- การตรวจวิเคราะหสารพิษโดยใชหลักการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มปี ระจุในสนามไฟฟา หรือเรียกวา อิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช
หลักการ วาอนุภาคที่มีประจุเมื่อวางอยูในสนามไฟฟาจะเคลื่อนที่ไปยังขั่วบวกหรือแอโนด(Anode) หรือขั่วลบ
(Cathode)ขึ้นอยูกับคาอนุภาคนั้นวามีประจุรวมเปนประจุอะไร โดยจะเคลื่อนไปยังขัว่ ที่มีประจุไฟฟาตรงกันขาม โดยมีแถบ
หาปริมาณของแถบโดยเครือ่ งเดนซิโตมิเตอร
- การตรวจวิเคราะหสารพิษโดยใชหลักการวัดความตางศักยไฟฟาอิเลคโทรด ไดแกเครื่องวัดความเปนกรด- ดาง (pH) ที่
เรียกวาพีเอชอิเลคโทรด (pH Electrode) ใชหลักการวัดความตางศักยไฟฟาอิเลคโทรดที่เกิดขึ้นตรงผิวรอยตอของความเขมขน
ที่ตางกัน 2 ความเขมขนของประจุชนิดเดียวกันที่ถูกเชื่อมติดตอกัน
การตรวจวิเคราะหสารพิษทางเคมี ที่สําคัญและใชกันมากในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ คือ การตรวจวิเคราะห
สารพิษโดยใชหลักการของแสง การตรวจวิเคราะหสารพิษโดยใชหลักการของโครมาโตกราฟ และเครื่องตรวจวิเคราะหสาร
อัตโนมัติ
การตรวจวิเคราะสารพิษทางชีวภาพ เปนการตรวจวิเคราะหสารพิษโดยการใชสิ่งที่มชี ีวิตคือ การตรวจวิเคราะหสารพิษโดย
การใชสัตวทดลองและการตรวจวิเคราะหสารพิษโดยการไมใชสัตวทดลอง
สารกอมะเร็งทุกชนิดทําใหเกิดการกอกลายพันธุได แตสารกอกลายพันธุเพียงรอยละ 80-90 เทานั้นทําใหเกิดมะเร็ง
การศึกษาหรือทดสอบสารเคมีหรือสารพิษโดยใชสัตวทดลองที่เรียกวา in vivo test เปนการศึกษาขนาดใหญ ซับซอน มี
คาใชจายสูง ใชสัตวเปนจํานวนมากและตองติดตามตลอดชวงชีวิตของสัตวทดลองเปนเดือนหรือเปนปโดยเฉพาะใน
การศึกษาการกอกลายพันธุและการเกิดมะเร็ง และเหตุผลทางจริยธรรม จึงไดมีการพัฒนาวิธีการตรวจที่ใชเวลาไมนาน ให
ผลไดภายในไมกี่สัปดาห และคาใชจายไมแพงมากนัก เรียกวา in vitro test โดยไมใชสัตวทดลอง สิ่งมีชีวิตที่นํามาใชแทน
สัตวทดลองประกอบดวยแบคทีเรีย ยีสต แมลง พืช เซลลเพาะเลี้ยงจากสัตว
เทคนิคหนึ่งที่กําลังมีบทบาทในการทดสอบทางพิษวิทยาคือ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม(Genetic engineering) มีพื้นฐานมา
จากการตัดตอหรือสลับที่กันของยีนหรือดีเอ็นเอ
manasu

