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บทที่ 1
บทนำ
ปัจจุบันในชุมชนมีการใช้สารเคมีหลายประเภท ทั้งในภาคเกษตร และภาคบริการรวมทั้งวิสาหกิจ
ในชุมชน ซึ่งพบว่ามีผ ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม สุ ขภาพอนามัย โดยในด้า นสุ ขภาพนั้นผู้ ใช้ ส ารเคมีในการ
ประกอบอาชี พ และประชาชนทั่ ว ไปมี โ อกาสได้ รั บ สั ม ผั ส สารเคมี เ ข้ า สู่ ร่ า งกาย ซึ่ ง การตรวจวิ เ คราะห์
ทางห้องปฏิบัติการมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทาให้ทราบว่าผู้นั้นได้รับ/สัมผั สสารเคมีมากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้การวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการนั้นประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ การเก็บตัวอย่าง การรักษา
ตัวอย่าง และการส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ นี้จาเป็นต้องมีกระบวนการดาเนินการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม ต้องมีการควบคุมคุณภาพในการดาเนินการ เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยา
สามารถน าผลการวิเคราะห์ ไปแปลผลเพื่อใช้ในการเฝ้ า ระวั งสุ ข ภาพ และ/หรือน าไปใช้ใ นการสอบสวน
และการวินิจฉัยโรคพิษสารเคมีต่อไป
คู่มือการจัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจในชุมชนเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการตัวอย่างชีวภาพและตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ถูกต้องแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมทั้งที่ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการวิเคราะห์และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ
ผู้ประกอบอาชีพและประชาชน จานวน 6 บท ซึ่งรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในคู่มือนี้ มีดังนี้
บทที่ 1 บทนา กล่าวถึงเนื้อหาของแต่ละบทว่าประกอบด้วยสาระสาคัญอย่างไร โดยชี้แจงสั้น ๆ
เพื่อง่ายต่อการค้นหา และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้คู่มือเล่มนี้
บทที่ 2 องค์ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี กล่าวถึงสถานะหรือลักษณะรูปแบบของสารเคมี ประเภทสารเคมี
ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย การเก็บสะสมสารเคมีในร่างกาย การกาจัดสารเคมีออกจากร่างกาย
บทที่ 3 การเก็บ การรักษา และการนาส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ กล่าวถึงวิธีการเก็บตัวอย่าง
ทางห้องปฏิบัติการ การรักษาและนาส่งตัวอย่างชีวภาพและตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ
บทที่ 4 การวางแผนการเก็บ และการวิเคราะห์ ตัว อย่างทางชีว ภาพ กล่ าวถึง การคัดเลื อกวิธีการ
ตรวจวัดสารชีวภาพ ขั้นตอนของการวางแผน และการเลือกใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
บทที่ 5 เครื อ ข่ายห้ องปฏิบั ติการในพื้นที่ กล่ า วถึง เครือข่า ยห้ องปฏิบัติก ารด้า นอาชีว อนามั ย
และสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการใช้สารเคมีในปัจจุบัน
ที่มา: https://www.thairath.co.th/tags/สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
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บทที่ 2
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับสำรเคมี
สถำนะหรือลักษณะรูปแบบของอนุภำคสำรเคมี
สารเคมีมีหลายสถานะ อาจอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ไอระเหย และไอควัน (ฟูม) สารเคมีใน
รูปของแข็ง ได้แก่ ผลึก เกล็ด ฝุ่นละออง และเส้นใย สารเคมีในรูปของเหลว ได้แก่ สารละลาย สารทาละลาย
และสารเคมีในรูปสารที่เบาลอยตัวในอากาศ ได้แก่ ก๊าซชนิดต่าง ๆ ไอระเหย ไอควัน
สารเคมีเหล่านี้มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ สารเคมีเป็นสิ่ง
คุกคามสุขภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตและ
ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสารเคมีปนเปื้อน
ประเภทของสำรเคมี
1. สำรประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds)
เรียกกันทั่วไปวาสาร VOCs มาจากคาวา Volatile organic Compounds หมายถึง
กลุ่มสารประกอบอินทรีย ที่ระเหยเปนไอไดงาย กระจายตัวไปในอากาศไดในอุณหภูมิและความดันปกติ ซึ่งมี
องคประกอบหลั กของสาร ไดแก อะตอมของธาตุค ารบอน ไฮโดรเจน และมี องคประกอบอื่ น ๆ ไดแก
ออกซิเจน ฟลูออไรดคลอไรด โบรไมด ซัลเฟอร และไนโตรเจน
ตัวอย่างของสารประกอบอินทรีย์ระเหย เช่น เบนซีน (Benzene) โทลู อีน (Toluene)
สไตรีน (Styrene) ไซลีน (Xylenes) อะซีโตน (Acetone) แอลกอฮอล์ (Alcohol) เฮ็กเซน (Hexane)
ไตรครอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) เมทธิลเอทธิลคีโตน (MEK) บิวทาไดอีน (butadiene) เป็นต้น
เนื่องจากสารกลุ่มนี้ มีสมบัติที่ระเหยเป็นไอได้ง่ายรวมถึงมีคุณสมบัติส ามารถชะล้างไขมัน
และสกัดสารอื่นได้ดี จึงมีการนามาใช้ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ หลายชนิด ได้แก่ น้าหอม น้ายาสาหรับย้อม
และดัดผม น้ายาซักแห้ง สีทาบ้าน สารเคมีกาจัดศัตรูพืช น้ายาฟอกสี น้ายาฟอกหนัง สารทาลายลายในการ
พิมพ์ ฯลฯ ดังนั้น จึงมีโอกาสได้รับสารประกอบอินทรีย์ระเหยเข้าสู่ร่างกายจากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง รวมทั้ง
สารที่เกิดจากการเผาไหม้และปนเปื้อนในอากาศ น้าดื่ม อาหาร เป็นต้น
2. โลหะหนัก (Heavy Metal)
โลหะหนัก (Heavy Metal) หมายถึง กลุ่มธาตุที่มีความหนาแน่นเกินกว่า 5 กรัม ต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร มีคุณสมบัติที่สาคัญคือ ใช้ระยะเวลาในการสลายตัวในกระบวนการทางธรรมชาติเป็นเวลานาน
มีความเสถียร และสามารถสะสมอยู่ในอากาศ ดิน และแหล่งน้า รวมถึงสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้อีกด้วย
ตัวอย่างสารโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว สารหนู แคดเมียม โคบอลต์ เป็นต้น ความเป็นพิษ
ของโลหะหนักเกิดจากร่างกายได้รับสารโลหะหนัก ซึ่งสารโลหะหนักนั้นจะไปรบกวนการทางานของเอนไซม์
ของเซลล์ และยึดกับ เยื่ อหุ้ มเซลล์ ทาให้ การควบคุมการล าเลียงของสารต่างๆ ของเยื่อหุ้ มเซลล์ ผิ ดปกติไ ป
ความเป็นพิษของโลหะหนักขึ้นอยู่กับรูปแบบทางเคมีของสารประกอบของโลหะหนักแต่ละชนิด และเส้นทางที่
ร่างกายได้รับเข้าไป เช่น ทางระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง เป็นต้น ซึ่งสารพิษเหล่านี้เมื่อสะสม
อยู่ในร่างกายจนถึงระดับหนึ่งก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็น
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3. สำรเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช คาในภาษาอังกฤษประกอบด้วย pesticide: pest หมายถึง ศัตรูพืช
และ – cide หมายถึง การฆ่าหรือกาจัด ดังนั้นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช จึงหมายถึง สารเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในการ
กาจัด ขับไล่ หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นแมลง วัชพืช โรคพืช หรือสิ่งที่จะทาให้พืชผล
เกิดความเสียหาย
กลุ่ มของสารเคมี กาจั ดศั ตรู พืช มีห ลายชนิด ที่มั กพบว่ ามี การใช้ม ากและมีผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยจาแนกตามลักษณะทางเคมี ได้แก่
3.1 สำรเคมีกำจัดแมลง (Insecticides)
3.1.1 กลุ่มออร์กำโนคลอรีน (Organochlorine insecticides) หรือมีอีกชื่อหนึ่ง
ว่ากลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon สารกาจัดศัตรูพืชกลุ่มนี้มักสลายตัวได้ยาก ทาให้เกิดการตกค้างอยู่ใน
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น เวลานาน จึ ง มี ข้ อ จ ากั ด และการห้ า มใช้ ใ นหลายประเทศ ตั ว อย่ า งของ สารกลุ่ ม นี้ เช่ น
Endosulfan, Aldrin, DDT, Endrin, Methoxychor ฯลฯ การเกิดพิษเฉียบพลัน มักมีผลต่อระบบประสาท
พิษเรื้อรัง หากใช้สารประกอบนี้ในปริมาณสูงๆ เป็นระยะเวลานานๆ อาจมีผลต่อการทางานของตับและทาให้
เกิดโรคมะเร็ง หรือโลหิตจางได้
3.1.2 กลุ่ ม ออร์ ก ำโนฟอสเฟต (Organophosphate) สารเคมี ใ นกลุ่ ม นี้
มีฟ อสฟอรั ส (P) เป็ น องค์ ป ระกอบส าคัญ เป็น สารเคมีก าจั ดศั ตรู พืช ที่มี ประสิ ทธิ ภ าพสู ง และมี ข้อ ดีก ว่ า
สารกาจัดแมลงในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน คือสามารถสลายตัวได้เร็วกว่ากลุ่มออร์กาโนคลอรีน มีความเป็นพิษ
ต่อระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ และระบบอื่น ๆ ของร่างกาย ตัวอย่างสารกลุ่มนี้ เช่น Parathion,
Malathion, Diazinon, Penithion, Chlorpyrefosmethyl เป็นต้น
3.1.3 กลุ่มคำร์ บำเมต (Carbamate) สารเคมีในกลุ่ มนี้มี ไนโตเจน (N)
เป็นองค์ประกอบสาคัญ เป็นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่มีพิษต่อระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ และระบบอื่น ๆ
ของร่างกาย สลายตัวได้เร็วจึงตกค้าในสิ่งแวดล้อมได้น้อย และสามารถใช้กาจัดแมลงได้เทียบเท่าสารเคมีกาจัด
ศั ต รู พื ช กลุ่ ม ออร์ ก าโนฟอสเฟต ตั ว อย่ า งสารกลุ่ ม นี้ เช่ น Methomyl,
Aidicarb,
Bendiocarb
และ CarbarylPropoxer เป็นต้น
3.1.4 กลุ่มไพรีทรอยด์ส (Pyrethriods) เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นโดยเลียนแบบ
จากธรรมชาติ การใช้อย่างเจือจางทาให้ไม่มีฤทธิ์สะสมในร่างกาย จึงเกิดพิษต่อคนและสัตว์น้อยมาก การเกิดพิษ
ที่พบได้บ่อยคือ อาการคันตามผิวหนัง ตัวอย่างของสารกลุ่มนี้ เช่น Bioresmethrin, Deltamethrin,
Cyhalothrin และ Cypermethrin เป็นต้น
3.2 สำรกำจัดวัชพืช (Herbicides) เป็นสารเคมีที่ใช้กาจัดหรือทาลายพืชที่แย่งอาหารจากพืช
ที่เพาะปลูกปัจจุบันมีการนามาใช้กันมากทางการเกษตร สารกาจัดวัชพืชที่ทาให้เกิดปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่
Diquat และ Paraquat สารกลุ่มนี้ดูดซึมทางผิวหนังได้ดี โดยเฉพาะถ้ามีบาดแผล พิษเฉียบพลัน มักมีผลต่อ
ตับ ปอด อาจมีเลือดออกในทางเดินอาหาร พิษเรื้อรัง มีอาการเป็นพังผืดที่ปอด นอกจากนั้น สารกาจัดวัชพืช
ที่มีแนวโน้มถูกนามาใช้มากขึ้นในปัจจุบันอีกชนิดหนึ่ง ที่มีรายงาน คือ Glyphosate ซึ่งสารกลุ่มนี้ทาให้เกิด
อาการคลื่ น ไส้ อาเจี ย น แน่ น หน้ า อก อาการรุน แรง อาจมี อ าเจี ย นปนเลื อ ด ปั ส สาวะออกน้ อย ไตวาย
ปอดบวม อาการทางผิวหนัง ผื่นคัน ผิวหนังไหม้ ตาอักเสบได้
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4. ฝุ่น (Dust)
ฝุ่นมีสถานะเป็นผลึกหรื อละอองของแข็งขนาดเล็ กที่ฟุ้งกระจายในอากาศ เกิดจากการทุบ ตี
กระแทก หรือทาให้แตกของสิ่งต่าง ๆ เช่น หิน แร่ โลหะ ไม้ เป็นต้น ฝุ่นที่มีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 10 ไมครอน
จะเข้าสู่ปอดได้ ส่วนฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นเรียกว่า “ฝุ่นราคาญ” ซึ่งจะถูกกรองด้วยขนจมูกจึงไม่สามารถเข้าสู่
ปอดได้ ตัวอย่างของฝุ่นที่มีอันตรายมาก ได้แก่ ฝุ่นหินทราบ ที่ทาให้เป็นโรคปอดซิลิโคสิส (Silicosis) ได้
5. เส้นใย (Fiber)
เป็นอนุภาคในรูปของเส้นใยที่ฟุ้งกระจายในอากาศ เกิดจากการฉีกขาดของวัสดุสิ่งของที่มีเส้นใย
เป็นองค์ประกอบ เช่น เส้นใยเป็นอนุภาคที่มีขนาดน้อยกว่า 10 ไมครอน จะเข้าสู่ปอดได้ ตัวอย่างของเส้นไยที่มี
อันตรายมาก เช่น แร่ใยหิน ฝ้าย ป่าน ปอ ลินิน เป็นต้น ซึ่งแร่ใยหิน (แอสเบสตอส (Asbestos)) จะก่อให้เกิดโรค
ปอดแอสเบสโตสิส (Asbestosis) และอาจเป็นมะเร็งปอดได้ ส่วนเส้ นใย ป่าน ปอ ลินิน จะก่อให้เกิดโรคปอด
บิสสิโนสิส (Byssisnosis) เป็นต้น
6. กรด/ด่ำง (Acid / Base)
กรด (Acid) เป็นสารเคมีที่มีรสเปรี้ยว ละลายน้าได้ มีฤทธิ์กัดกร่อน สารกลุ่มนี้มีหลายชนิด
ตัวอย่าง เช่น กรดกามะถันหรือกรดซัลฟูริก (H2SO4) นามาใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ย อุตสาหกรรมหนัง สี สิ่งทอ
เป็นต้น กรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก (HCL) ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแก้ว เหล็กกล้า กาว หนัง กระดาษ เป็นต้น
กรดน้าส้มหรือกรดอะซิติก (CH3COOH) ใช้ในอุตสาหกรรมการทาสี การจับก้อนของยางดิบ ผลิตน้าส้มสายชู
เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบได้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น น้ายาล้างห้องน้า ยาดับกลิ่น และยาฆ่าเชื้อ
โรคต่าง ๆ เป็นต้น
ด่าง (Base) เป็นสารเคมีที่มีรสและลักษณะลื่นเมื่อสัมผัส มีฤทธิ์กัดกร่อน สารกลุ่มนี้มีหลายชนิด
ตัวอย่างสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง เช่น โซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ผงซักฟอก สบู่ ยาสระผม ปูน
ขาว แอมโมเนียในน้ายาล้างพื้นหรือล้างกระจก เป็นต้น
7. ก๊ำซ (Gas)
เป็นสารที่อยู่ในสถานะก๊าซที่อุณหภูมิและความดันปกติ ก๊าซเข้าสู่ ร่างกายโดยการสูดดมหรือ
หายใจเข้าไป การซึมผ่านผิวหนัง และทางการรับประทานอาหารและน้าดื่มที่มีก๊าซปนเปื้อน ก๊าซบางชนิดอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและทาให้เสียชีวิตได้ ตัวอย่างเช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นต้น
8. ไอระเหย (Vapour หรือ Vapor)
เป็นสารที่อยู่ในสถานะไอในบรรยากาศ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของของเหลวกลายเป็น
ไอ ณ อุณหภูมิเฉพาะของสารนั้น เช่น ไอระเหยของน้า ไอระเหยของสารวีโอซี เป็นต้น
9. ไอควัน (Fume)
เป็ นสารที่อยู่ ในสถานะไอในบรรยากาศ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสารโลหะหนั ก
กลายเป็นไอ ณ อุณหภูมิเฉพาะของสารนั้น เช่น ไอควันตะกั่วหรือฟูมตะกั่ว ไอควันเหล็กหรือฟูมเหล็ก ไอปรอทหรือ
ฟูมปรอท เป็นต้น
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ช่องทำงสำรเคมีเข้ำสู่ร่ำงกำย
ผ่ำนระบบทำงเดินอำหำร
ขึ้นกับปัจจัยสาคัญคือคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารพิษ ค่า pH ของกระเพาะลาไส้
และการบีบตัวของทางเดินอาหาร สารพิษที่ผ่านมักไม่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารยกเว้นบางชนิดที่ก่อให้เกิด
การระคายเคืองหรือทาลายเซลล์สารเคมีที่เป็นด่างอ่อนเมื่อเข้าสู่ร่างกายทางปาก จะไม่แตกตัวเป็นไอออน
ส่วนใหญ่ในบริเวณลาไส้เล็กเพื่อง่ายต่อการดูดซึมถ้าเป็นกรดอ่อนจะถูกดูดซึมที่กระเพาะอาหาร
ผ่ำนระบบทำงเดินหำยใจ
ส่วนใหญ่เป็นพวกก๊าซและสารระเหยชนิดต่างๆซึ่งดูดซึมเข้ากระแสเลือดผ่านถุงลมอนุภาค 2-5
ไมครอน จะสะสมที่ช่องผ่านอากาศหลอดลมใหญ่ -เล็กของถุงลมปอดและถูกขับออกโดยการจามอนุภาคเล็ก
กว่า 1 ไมครอนจะซึมเข้ากระแสเลือดหรืออาจถูกทาลายโดยเซลล์ Macrophages
ผ่ำนผิวหนังหรือดวงตำ
ความสามารถในการซึมผ่านมากน้อยขึ้นกับผิวหนังชั้นบน (Epidermis) และอัตราการไหลเวียนของ
เลือดในบริเวณนั้น สารเคมีที่มีความสามารถในการชะล้างไขมันได้ดีจะสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังและ
ดวงตาได้ดี สารเคมีหลายชนิดเมื่อสัมผัสผิวหนังจะสามารถทาให้เกิดอันตรายกับผิวหนังได้โดยตรง เช่น ทาให้
เกิดการระคายเคือง ภูมิแพ้
ผ่ำนเข้ำสู่ร่ำงกำยโดยทำงพิเศษ
เช่ น การฉี ด เข้ า ใต้ ผิ ว หนั ง เข้ า เส้ น เลื อ ดด าเข้ า กล้ า มเนื้ อ เข้ า ช่ อ งท้ อ งดู ด ซึ ม เร็ ว เนื่ อ งจาก
มีเส้นเลือดฝอยมาก
กำรเก็บสะสมสำรเคมีในร่ำงกำย
ตาแหน่งหรืออวัยวะใดที่มีการสะสมปริมาณสารพิษมากจะก่อเกิดพิษที่อวัยวะนั้นเป็นหลักแต่บางครั้ง
ไม่ก่อเกิดพิษที่อวัยวะนั้น จะเรียกว่าเป็นบริเวณที่เก็บสะสมสารพิษและทาให้ปริมาณสารพิษที่บริเวณเป้าหมาย
อวัยวะจาเพาะของสารพิษลดลงได้
1) กำรกระจำยของสำรพิษในร่ำงกำย ขึ้นกับอัตราการไหลเวียนของเลือดที่บริเวณนั้นอัตราของ
สารพิษที่ผ่านผนังเส้นเลือดฝอยและเยื่อหุ้มเซลล์ของอวัยวะ การกระจายของสารพิษมักกระจายอยู่ในน้าของ
ร่างกายผ่านพลาสมาน้าในเซลล์และระหว่างเซลล์สารเคมีที่จับกับโปรตีนในพลาสมาได้ดีหรือละลายได้ดีในน้า
จะพบว่าอยู่ในกระแสเลือดมักจะไม่เข้าไปในเนื้อเยื่อจึงมีการกระจายในร่างกายน้อยถ้าเข้าไปในเนื้อเยื่อได้จะมี
การกระจายในร่างกายมากสารพิษจะผ่านสิ่งกีดขวางระหว่างกระแสเลือดกับเนื้อเยื่อสมองได้ยาก เนื่องจาก
การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์บุผิวกับหลอดเลือดฝอยหนาแน่นมากและรอบนอกเส้นเลือดฝอยมีเซลล์พยุงทาให้
ผ่านยากและของเหลวระหว่างเซลล์ในเนื้อเยื่อประสาทส่ว นกลางมีโปรตีนน้อยมากสารพิษจึงซึมผ่านยา ก
สารพิษที่ซึมผ่านได้ต้องไม่จับกับโปรตีนและไม่อยู่ในรูปของไอออน
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2) กำรเก็บสะสมสำรเคมีในเนื้อเยื่อ
• โปรตีนในพลาสมา สารเคมีหลายชนิดที่เข้าสู่ร่างกายมักจะถูกจับโดยโปรตีนอัลบูมินซึ่งมีมากใน
ร่างกายมีน้าหนักโมเลกุลมากมีขนาดใหญ่และเป็นโปรตีนที่เก็บสะสมสารพิษในร่างกายสารพิษจึงไม่สามารถซึม
ผ่านผนังเส้นเลือดฝอยไปทาลายอวัยวะเป้าหมายได้จากนั้นจะถูกตับไตดูดซึมและขับออกจากร่างกาย
• ตับและไตเป็นที่สะสมสารพิษในร่างกายมากที่สุด
• ไขมันในร่างกาย สารเคมีที่ซึมเข้าได้ดีและเร็วมักเป็นสารประกอบอินทรีย์และสะสมในไขมันที่เป็น
กลางในร่างกายซึ่งมีร้อยละ 50 ของน้าหนักตัวในคนอ้วน และร้อยละ 20 ของน้าหนักตัวในคนผอมสารพิษ
ที่ละลายได้ดีในไขมันมักจะซึมผ่านเซลล์ได้เกือบทั่วร่างกายทาให้มีการกระจายไปทั่ว
• กระดูก สารเคมีพวกฟลูออไรด์ตะกั่วสตอนเทียมสามารถสะสมในกระดูกโดยการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ของเหลวที่อยู่รอบนอกกระดูกกับผิวของกระดูก
กำรกำจัดสำรเคมีออกจำกร่ำงกำย
1) ขับออกทางปัสสาวะ ไตเป็นอวัยวะที่สาคัญในการขับพิษหลายชนิดออกจากร่างกายโดยวิธีการ
แพร่กระจายและแบบแอกทีฟ ไตจะรับเลือดที่ออกจากหัวใจร้อยละ 25 และร้อยละ 20 จะถูกกรองที่นี่สารพิษ
ที่เป็นด่างจะถูกขับออกมากับปัสสาวะที่เป็นกรดและสารพิษที่เป็นกรดจะถูกขับออกมากับปัสสาวะที่เป็นด่าง
2) ขับออกทางน้าดี โดยตับจะกาจัดสารพิษที่ดูดซึมเข้ามาทางระบบทางเดินอาหารก่อนกระจายเข้า
กระแสเลือดและสามารถเปลี่ยนแปลงสารพิษให้เป็นเมตาโบไลท์ของสารพิษคืออยู่ในรูปไม่เป็นพิษละลายได้ดี
ในน้าเพื่อง่ายต่อการขับออกทางน้าดีหรือทางปัสสาวะ
3) ขับออกโดยปอด มักเป็นสารพิษที่ระเหยได้การแพร่กระจายขึ้นกับความดันของสารพิษระเหยได้
ระหว่างกระแสเลือดกับถุงลมอาจถูกขับจากปอดช่วงหายใจออกและความสามารถในการละลายตัวของสารพิษ
ในเลือดเช่นเอทีลีนละลายได้ในปริมาณต่าจะถูกขับออกโดยเร็วการขับสารพิษออกจากปอด
 ถ้าสะสมที่ชั้นของเหลวด้านบนปอดจะขับออกโดยการจาม ไอ หรือออกมากับเสมหะ
 กาจัดโดยกระบวนการกลืนทาลายของเซลล์ Macrophages ที่มีมากในถุงลม
 ถูกดูดซึมเข้าน้าเหลืองบริเวณปอด
4) ขับออกโดยระบบทางเดินอาหาร สารพิษที่ตรวจพบได้ในอุจจาระและถูกขับออกมาจนตรวจพบได้
เนื่องจาก
 สารพิษนั้นไม่ได้มีการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเมื่อได้รับเข้าทางปาก
 สารพิษนั้นถูกขับออกมาทางน้าดี
 สารพิษนั้นถูกขับออกมาทางต่อมสร้างน้าย่อยในทางเดินอาหาร
 สารพิษนั้นถูกขับมาจากระบบหายใจแล้วถูกกลืนลงไปในทางเดินอาหาร
5) ขับออกทางน้านม น้านมมีค่า pH 6.5 มีไขมันเป็นส่วนประกอบร้อยละ 3-5 สารพิษที่ขับออกมา
จะเป็นสารประกอบที่เป็นด่าง เมตาโบลิซึมของสารพิษคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารพิษด้วยวิธีการทาง
ชีววิทยา (สารพิษบางชนิดออกฤทธิ์สามารถออกฤทธิ์ได้ด้วยตัวเองเมื่อถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วจะมีฤทธิ์
น้อยลงหรือหมดไปแต่สารเคมีบางชนิดต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก่อนจึงจะออกฤทธิ์ได้) อวัยวะที่สาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารพิษคือ ตับ ไต ปอด และเซลล์บุผิวของทางเดินอาหาร
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ตำรำง 1 ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย ควำมเป็นพิษของสำรเคมี และสิ่งส่งตรวจ จำแนกตำมประเภทสำรเคมี
ชนิดของสำรเคมี
สำรประกอบ
อินทรีย์ระเหย
(Volatile Organic
Compounds:
VOCs)

สำรโลหะหนัก
Heavy Metal

ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย

พิษเฉียบพลัน
1.ทำงปำก การดื่มน้าหรือ
ถ้าสัมผัสสารอินทรียร์ ะเหยในปริมาณ
รับประทานอาหารที่ปนเปื้อน
ที่มากอย่างทันทีทันใดจะมีอาการ
สารอินทรียร์ ะเหย การใช้ภาชนะ
ระคายเคืองตา น้าตาไหล คันจมูก
จาพวกพลาสติก โฟม รวมทั้งการสูบ น้ามูกไหล ระคายคอ ปวดหัว คลืน่ ไส้
บุหรี่
อาเจียน คัดจมูก หายใจลาบาก หอบ
2.ทำงผิวหนัง ได้รับจากการสัมผัส หืด
โดยตรง เช่น การหกรดของสารเคมี
การสั มผั ส เครื่อ งใช้ที่ มี ส ารอิ น ทรี ย์
ระเหยง่าย
3.ทำงกำรหำยใจ ได้รับโดยการสูด
ดมเอาไอระเหยของสารอิ น ทรี ย์
ระเหยง่าย
1. ทำงปำก ได้รับจากการดื่มหรือ มีผลทาให้เกิดการระคายเคืองตา
รับประทานอาหาร น้า เครื่องดื่ม ยา ระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุอ่อน
สมุนไพรแผนโบราณ และภาชนะ
นอกจากนี้ยังอาจทาให้เป็นไข้ไอโลหะ
เครื่องใช้ที่มีโลหะปนเปื้อน
หนัก (Metal Fume Fever) หรืออาจ
2.ทำงกำรหำยใจ ได้รับจากการ
เรียกสั้น ๆ ว่า “ไข้ไอโลหะ” จากการ
สัมผัสโดยตรง เช่น การทางานกับ
สูดดมไอควันของโลหะหนัก
สารโลหะหนักหรือสิ่งที่มี
ส่วนประกอบของสารโลหะหนัก
เป็นต้น
3.ทำงกำรหำยใจ ได้รับโดยการ
หายใจเอาฟูมของโลหะหนักเข้าไป

ควำมเป็นพิษ
พิษเรื้อรัง
เมื่อสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยเป็นระยะเวลานานๆ จะมี
ผลทาให้อวัยวะต่าง ๆ ถูกทาลาย ได้แก่ สมอง และ
ระบบประสาทส่วนกลาง กล้ามเนือ้ ตับ ไต ระบบ
สืบพันธุ์และพันธุกรรม และสารประกอบอินทรีย์ระเหย
บางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน เป็นสารก่อ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

สิ่งส่งตรวจ
ปัสสาวะ เลือด หรือสิ่งส่งตรวจ
ชนิดอื่นที่ห้องปฏิบัติการกาหนด
เป็นกรณี ๆ ไป

การได้รับสารโลหะหนักเข้าไปสะสมในร่างกายเป็นระยะ ปัสสาวะ เลือด หรือสิ่งส่งตรวจ
เวลานานจะทาให้มีโอกาสเกิดโรคของระบบสมองและ ชนิดอื่นที่ห้องปฏิบัติการกาหนด
ระบบประสาท บางชนิดสะสมในกระดูกทาให้เป็นโรค
เป็นกรณี ๆ ไป
กระดูก คดงอ กระดูกกร่อน กระดูกผุ บางชนิดทาลาย
ตับ และไต ตัวอย่างเช่น ตะกั่วทาลายสมองและระบบ
ประสาท แคดเมียมทาลายไต ระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อ เป็นต้น
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ชนิดของสำรเคมี
สำรเคมีกำจัด
ศัตรูพืช
(Pesticides)

ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย
1.ทำงปำก อาจเกิดจากการทางาน
ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย เช่ น การดื่ ม หรื อ
รั บ ประ ทานอา หา รที่ ป นเปื้ อ น
สารเคมี โ ดยไม่ ตั้ ง ใจ หรื อ อาจเกิ ด
จากพฤติ ก รรมการท างานที่ ไ ม่
ปลอดภัย เช่นการดูดหรือเป่าหัวฉีด
พ่ น เป็ น ต้ น หรื อ อาจเกิ ด จากการ
ตั้งใจดื่ มหรือรั บประทานสารเคมี นี้
เพื่อฆ่าตัวตาย
2.ทำงผิวหนัง เป็นทางที่สารเคมีเข้า
สู่ร่างกายได้มากที่สุด โดยสารเคมีจะ
ซึมผ่านเข้าทางผิวหนังโดยการสัมผัส
สารเคมี ใ นขณะผสม ขณะฉี ด พ่ น
หรื อ ขณะล้ า งอุ ป กรณ์ ล ะออง
สารเคมี เ หล่ า นี้ จ ะซึ ม ผ่ า นผิ ว หนั ง
และซึ ม เข้ า สู่ ร่ า งกาย โดยเฉพาะ
สารเคมีในกลุ่มที่สามารถละลายใน
ไขมันได้ดี มักซึมผ่านได้ง่าย
3.ทำงกำรหำยใจ อาจอยู่ ใ นรู ป
ฝุ่ น ผง หรื อ ละอองของสารละลาย
(สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ผสมกับน้า
หรือน้ายาอื่นๆ)

ควำมเป็นพิษ

พิษเฉียบพลัน
เมื่อได้รับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
อาจเกิดอาการอย่างทันทีทันใด เช่น
ระคายเคือง มีผื่นคัน ผิวหนังไหม้
อักเสบ ขาดอากาศ หน้ามืด วิงเวียน
มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
แน่นหน้าอก น้าตาน้าลายไหลเหงือ่
ออกมาก ม่านตาหรี่ กล้ามเนื้อกระตุก
บางรายชักและหมดสติ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ปริมาณสารที่ได้รับ และชนิดของสาร
ถ้าได้รับในปริมาณมากหรือได้รับสารที่
มีพิษมากก็จะมีอาการรุนแรง

สิ่งส่งตรวจ
พิษเรื้อรัง
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเมื่อเข้าไปในร่างกายจะถูกสะสมไว้ ปัสสาวะ เลือด หรือสิ่งส่งตรวจ
ในเนื้อเยื่อไขมันแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบอวัยวะ ชนิดอื่นที่ห้องปฏิบัติการกาหนด
ต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ
เป็นกรณี ๆ ไป
ระบบตับและไต ระบบสืบพันธ์ อาจเกิดความพิการใน
ทารกแต่กาเนิดหรือมีความผิดปกติทางพันธุกรรม เป็น
ต้น สารเคมีกาจัดศัตรูพืชบางชนิดทาให้เกิดเนื้องอกและ
มะเร็ง เช่น สารกลุม่ ออร์กาโนคลอรีน และสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชบางชนิดรบกวนการทางานของเอนไซม์ ได้แก่
สารเคมีกลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท
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ชนิดของสำรเคมี
กรด/ด่ำง
(Acid/Base)

ก๊ำซ (Gas)

ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย
1. ทำงปำก อาจได้รบั จากการ
ปนเปื้อนในอาหาร น้า เครื่องดืม่
และภาชนะเครื่องใช้ที่มีกรด/ด่าง
ปนเปื้อน
2.ทำงผิวหนัง ด้วยการสัมผัส
สารเคมีโดยตรง
3.ทำงกำรหำยใจ โดยการหายใจ
เอาไอระเหยของกรดหรือด่างเข้าสู่
ทางเดินหายใจ
1. ทำงปำก อาจได้รับจากการ
ปนเปื้อน ในอาหาร น้า เครื่องดื่ม
2. ทำงผิวหนัง โดยการสัมผัสกับ
ก๊าซโดยตรง
3.ทำงกำรหำยใจ การหายใจเอา
ก๊าซเข้าไป

ควำมเป็นพิษ

สิ่งส่งตรวจ

พิษเฉียบพลัน
ทาให้เกิดการระคายเคืองบริเวณที่
สัมผัสสารนั้น เช่น ผิวหนัง เนื้อเยือ่
ช่องปาก เคลือบฟัน เนื้อเยื่อทางเดิน
อาหาร ทางเดินหายใจ เป็นต้น โดยทา
ให้อักเสบ ไหม้ ถ้าได้รับในปริมาณมาก
หรือมีความเข้มข้นสูงอาจเสียชีวิต
ทันทีทันใดได้

พิษเรื้อรัง
ถ้าสัมผัสเป็นประจา จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรค
ผิวหนังเรื้อรัง หากกรดเข้มข้น จะทาให้เกิดแผนขนาด
ใหญ่และลึก ส่วนด่างทาให้ผิวหนังเกิดการระคายเคือง
รุนแรง เกิดแผลพุพอง ไอระเหยของกรดหรือด่าง
สามารถละลายน้าในร่างกายได้ ดังนั้นเมื่อสูดดมเป็น
ระยะเวลานาน จะทาให้มผี ลทาลายปอด ส่งผลให้ ปอด
บวมน้า ปอดอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้

มีก๊าซหลายประเภทที่มีพิษต่อร่างกาย
เช่น ประเภทที่ทาให้ร่างกายขาด
ออกซิเจน เช่น ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซ
ไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นต้น
ประเภทที่มีผลต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง เช่น อีเธอร์ คลอโรฟอร์ม
เป็นต้น ประเภทที่ทาให้ระคายเคือง
ต่อปอด และทาให้ปอดบวมน้า เช่น
ก๊าซคลอรีน ก๊าซฟอสจีน ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น ระบบ
ประสาทรับความรู้สึก เช่น ก๊าซน้าตา
เป็นต้น นอกจากนี้ยังทาให้เกิดพิษอื่น
ๆ ต่อร่างกาย ได้อีก เช่น ก๊าซอาร์ซีน
ทาให้เม็ดเลือดแดงแตก เป็นต้น

การสัมผัสซ้า ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ ทาให้เกิดการ
ปัสสาวะ เลือด หรือสิ่งส่งตรวจ
อักเสบของจมูก ระบบทางเดินหายใจ อาจจะมีผลต่อ
ชนิดอื่นที่ห้องปฏิบัติการกาหนด
การทางานของปอด และเกิดการกัดกร่อนของสาร
เป็นกรณี ๆ ไป
เคลือบฟัน ตัวอย่าง เช่น ก๊าซแอมโนเนีย มีผลทาให้เกิด
การระคายเคืองตา จมูก และลาคออย่างเรื้อรัง และ
อาจจะมีผลต่อการทางานของปอด ก๊าซคลอรีนทาให้เกิด
การกัดกร่อนของสารเคลือบฟัน เป็นต้น หากสูดดมเป็น
ระยะเวลานานจะมีผลทาลายปอด ก๊าซบางชนิดทาลาย
เนื้อเยื่อปอด บางชนิดทาให้ปอดบวมน้า ปอดอักเสบ ซึ่ง
อาจทาให้เสียชีวิตได้

ปัสสาวะ เลือด หรือสิ่งส่งตรวจ
ชนิดอื่นที่ห้องปฏิบัติการกาหนด
เป็นกรณี ๆ ไป

10

ชนิดของสำรเคมี
ฝุ่น (Dust) และ
เส้นใย (Fiber)

ทำงเข้ำสู่ร่ำงกำย

ควำมเป็นพิษ

พิษเฉียบพลัน
พิษเรื้อรัง
1.ทำงปำก อาจได้รับจากการ
ทาให้เกิดการระคายเคืองบริเวณที่
 เมื่อฝุ่นหรือเส้นใยที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเข้า
ปนเปื้อน ในอาหาร น้า เครื่องดื่ม
ได้รับสัมผัสฝุ่นหรือเส้นใยนั้นหากฝุ่น
ไปสะสมในถุงลมปอดเป็นจานวนมาก จะทาให้เกิด
2.ทำงผิวหนัง โดยการสัมผัสกับฝุน่
หรือเส้นใยเข้าสูร่ ะบบทางเดินหายใจ
การบาดเจ็บของเนื้อปอด จนทาให้เป็นโรคปอด
หรือเส้นใยโดยตรง
อาจทาให้เกิดการระคายเคืองระบบ
อักเสบ เมื่อเป็นเรื้อรังก็จะทาให้เกิดพังผืด หรือเกิด
3.ทำงกำรหำยใจ การหายใจเอาฝุน่ ทางเดินหายใจ อาจทาให้เกิดอาการ
รอยแผลเป็นภายในปอด และอาจกลายเป็นมะเร็งได้
หรือ เส้นใยเข้าไป
แพ้หรืออักเสบในโพรงจมูก โพรงไซนัส เช่น โรคปอดซิลโิ คสิสจากฝุ่นหินทราย โรคปอดแอส
ช่องคอ และหลอดลม เกิดโรคระบบ
เบสโตสิสจากแร่ใยหิน โรคปอดบิสสิโนสิส จากเส้นใย
ทางเดินหายใจ โรคหอบหืดได้
ฝ้าย ป่าน ปอ ลินนิ เป็นต้น
 หากฝุ่นหรือเส้นใยเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารจะทาให้
ระคายเคืองทางเดินอาหารและอาจทาลายเนื้อเยื่อ
ของระบบทางเดินอาหารได้
 อนุภาคขนาดเล็กมากของฝุ่นหรือเส้นใยอาจเข้าสู่
ร่างกายทางผิวหนังได้ แต่ในปริมาณที่น้อยมาก

สิ่งส่งตรวจ
 มักนิยมเก็บตัวอย่างฝุ่นหรือ
เส้นใยด้วยกระดาษกรองหรือสิ่ง
ส่งตรวจชนิดอื่นที่
ห้องปฏิบัติการกาหนดเป็นกรณี
ๆ ไป
 สาหรับการตรวจทางชีวภาพมัก
ตรวจร่างกายด้วยการฉาย
ภาพรังสีปอด (เอ็กซเรย์ปอด)
การตรวจสมรรถภาพปอดหรือ
การตรวจเนื้อเยื่อปอด ทั้งนี้
แล้วแต่การกาหนดเฉพาะกรณี
นั้น ๆ
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บทที่ 3
กำรเก็บ กำรรักษำ และกำรนำส่งตัวอย่ำงทำงห้องปฏิบัติกำร
การเก็บตัวอย่าง (Collection) การรักษาตัวอย่าง (Preservation) และการนาส่งตัวอย่าง
(Transportation) ทางห้องปฏิบัติการเป็นกระบวนการที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มี
ความถูกต้อง แม่นยา ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพ การสอบสวนโรค การวินิจฉัยโรค ตลอดจน
กระทั่งการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
คู่มือฉบับนี้กล่าวถึง การเก็บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง และการนาส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการที่
ควรดาเนินการโดยสังเขป ดังนี้

วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงทำงห้องปฏิบัตกิ ำร
ตัวอย่ำงชีวภำพ
ตัวอย่างชีวภาพมีหลายชนิด ได้แก่ ตัวอย่างเลือด ตัวอย่างปัสสาวะ ตัวอย่างสิ่งคัดหลั่ง ฯลฯ ในที่นี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะตัวอย่างเลือดและตัวอย่างปัสสาวะ เนื่องจากนิยมใช้ตัวอย่างดังกล่าวในการดาเนินงานด้านโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ข้อควรระวังของการเก็บตัวอย่างชีวภาพโดยเฉพาะเลือดและปัสสาวะ
คือ ชนิดของภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง วิธีเก็บตัวอย่าง และปริมาตรของตัวอย่างนั้นต้องเพียงพอต่อการวิเคราะห์
ซึ่งต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่จะส่งตัวอย่างไปให้วิเคราะห์ว่าควรเก็บปริมาตรเท่าใด เนื่องจาก
ชนิดของเครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์ ศักยภาพของเครื่องมือวิเคราะห์และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ของแต่
ละห้องปฏิบัติการอาจมีความแตกต่างกัน
กำรเก็บตัวอย่ำงเลือด
o ผู้เก็บตัวอย่าง จะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเก็บเลือด มีใบประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องพิจารณาด้วยว่าจะเก็บเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารชนิดใดและควรเจาะ
เลือดเวลาใด เป็นเลือดแบบไหน ซึ่งส่วนใหญ่เลือดที่นามาวิเคราะห์ในงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
จะเป็ นเลือดจากเส้น เลือดดา ซึ่งนิย มเจาะที่บริเวณข้อพับแขน ในกรณีคนอ้วนมาก อาจเจาะเส้นเลื อดดา
บริเวณข้อมือแทนได้ ในการเจาะเลือ ดนั้นไม่ควรรัดแขนด้วยสายยางรัดแขนเกินกว่า 3 นาที หากใช้เวลานาน
กว่าเวลาดังกล่าว ควรคลายยางรัดแขนก่อนแล้วจึงรัดใหม่เพื่อเจาะเลือด
อุป กรณ์ ที่ต้อ งเตรี ย มในการเก็บเลื อดนั้น ประกอบด้ว ยกระบอกฉีด ยา เข็ม เจาะเลื อด ส าลี
แฮลกอฮอล์ 70% (หรือสารฆ่าเชื้อโรค) หลอดใส่เลือ ดที่มีสารกันเลือดแข็ง ตะแกรงวางเลือด สายยางรัดแขน
สติ๊กเกอร์ ป้ายชื่อ กระติกน้าแข็ง วัตถุให้ความเย็น (Ice pack) พาราฟิล์ม กรรไกร ถุงมือยาง แบบสอบสวน
โรค แบบส่งตัวอย่าง
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o ผู้ถูกเก็บ ตัว อย่ าง ก่อนการตรวจเลือด ควรเตรียมร่างกายให้ อยู่ในภาวะปกติให้มากที่สุ ด
รับประทานอาหาร และพักผ่อนให้เพียง งดดื่มสุรา สูบบุหรี่ น้าชา กาแฟ สารเสพติด ยาและอาหารบางชนิดที่
มีผลรบกวนสารที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ ประมาณสองวันเป็นอย่างน้อยก่อนเจาะเลือด เพื่อให้สารอื่นที่ไม่
ต้องการตรวจหาปริมาณตกค้างนั้นเป็นส่วนเกินในเลือด
การเจาะเลือด ต้องทาความสะอาดบริเวณผิวหนังที่จะมีการเจาะเลือดให้สะอาด โดยต้องล้างมือและ
แขนด้วยสบู่และต้องแน่ใจว่าสบู่ไม่มีสารเคมีชนิดที่จะตรวจหาปริมาณสารเคมีชนิดนั้นในเลือดผสมอยู่ เมื่อเจาะ
เลือดแล้ว หากใช้ไซริ งค์เจาะเลื อดควรถอดปลายเข็มออกจากไซริงค์ ก่อนการฉีดเลือดลงสู่ หลอดเก็บเลือด
อย่างไรก็ตามการเจาะเลือดด้วยอุปกรณ์ใด ๆ นั้นในการฉีดเลือดลงสู่หลอดเก็บเลือด ควรฉีดช้า ๆ เพื่อป้องกัน
เม็ ดเลื อดแดงแตก นอกจากนี้ จ าเป็ น ต้ อ งเลื อ กใช้ ห ลอดเก็ บเลื อ ดที่เ หมาะสมกับ การวิเ คราะห์ ส ารนั้น ๆ
เนื่องจากการเลือกใช้ชนิดของหลอดเก็บเลือดผิดจะมีผลทาให้สมบัติของเลือดที่ต้องการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลง
ไปจากที่ต้องการ ซึ่งส่งผลทาให้ผลวิเคราะห์ผิดไปจากความเป็นจริง
เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วควรพับแขนผู้ถูกเจาะเลือดไว้อย่างน้อย 5-10 นาที ไม่คลึงหรือนวดบริเวณที่
เจาะเลือดเพราะอาจทาให้เส้นเลือดแตกได้ ในกรณีที่พบรอยเขียวช้าบริเวณที่เจาะเลือดแสดงว่า เส้นเลือดฝอย
แตกซึ่งรอยช้าดังกล่าวจะหายไปได้เองใน 1 – 2 สัปดาห์

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเจาะเลือด
ที่มา: http://thaihealthlife.com/การตรวจเลือด/

ตำรำงที่ 2 กำรเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่ำงเลือด
ชนิดและสำรเคมีในหลอดเก็บเลือด
กำรเลือกใช้
EDTA tube
การตรวจทางโลหิตวิทยา Complete Blood Count (CBC) : คือการ
หลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีม่วง
ตรวจเลือดทั่วไปอย่างหนึ่งเพื่อแสดงข้อมูลของเซลล์ 3 ชนิดในเลือดคือ
มีขนาดบรรจุเลือด 2 ml ขึ้นไป
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
สารป้องกันเลือดแข็งตัว ในหลอด คือ EDTA
(Ethyl diamine tetra cetic acid)

Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) : คือปริมาณเม็ดเลือดแดง
ที่ตกตะกอนได้ใน 1 ชั่วโมง เป็นการตรวจทางโลหิตวิทยาที่ทากันทั่วไป
โดยใช้เป็นการตรวจแบบไม่จาเพาะเพื่อตรวจหาการอักเสบในร่างกาย
Dichlorophenol Indophenol Precipitation test การตรวจคัด
กรองเบื้องต้นของโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย

ภาพที่ 3 หลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีม่วง
ที่มา: http://www.sz-sinomedevice-de.com/edtatube

การตรวจทางเคมีคลินิก : เช่น ตรวจระดับน้าตาลสะสม (HbA 1c
Ammonia) ,ตรวจการสลายของกระดูก (Beta-cross Laps), การ
ตรวจสาร Homocysteine, การตรวจสาร parathyroid hormone
(PTH), การตรวจสาร Osteocalcin เป็นต้น
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ชนิดและสำรเคมีในหลอดเก็บเลือด
Heparinized tube
หลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีเขียว
มีขนาดบรรจุเลือดตั้งแต่ 3 ml ขึ้น
สารป้องกันเลือดแข็งตัวในหลอด คือ
Heparin

กำรเลือกใช้
การตรวจทางเคมีคลินิก
การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา
การตรวจสาร Troponin-T ในการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ภาพที่ 4 หลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีเขียว
ที่มา: https://mms.mckesson.com/product/503518/GreinerBio-One-454030

Sodium citrate tube
หลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีน้าเงินหรือสีฟ้า
มีขนาดบรรจุเลือด 1.8 ml
สารป้องกันเลือดแข็งตัวในหลอด คือ
Sodium citrate 3.2%

การตรวจเกล็ดเลือด (Platelet count),
การวัดเวลาการแข็งตัวของเลือด(Prothrombin time (PT)) ,
การหาความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด (Partial
Thromboplastin time (PTT))
การตรวจเพื่อหาสาเหตุของภาวะที่มีเลือดออกง่าย หรือเลือดหยุดยาก
การตรวจนี้จะเป็นการประเมินปริมาณและการทางานของสาร
Fibrinogen (Thrombin Time (TT))

ภาพที่ 5 หลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีนาเงิ
้ นหรือสีฟ้า
ที่มา: http://www.mengrailab.com/services/อุปกรณ์เก็บสิ่งส่ง/

Sodium fluoride tube
หลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีเทา
มีขนาดบรรจุเลือด 2 ml ขึ้นไป
สารป้องกันเลือดแข็งตัวในหลอด คือ
Potassium oxalate / Sodium
fluoride

ภาพที่ 6 หลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีเทา
ที่มา: http://www.mengrailab.com/services/อุปกรณ์เก็บสิ่งส่ง/

การตรวจปริมาณแอลกฮอล์ในเลือด (Blood alcohol)
การตรวจ Glucose และ Lactate
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ชนิดและสำรเคมีในหลอดเก็บเลือด
กำรเลือกใช้
Non – anticoagulant tube
การตรวจทางเคมีคลินิกและทางภูมิคุ้มกันวิทยา
หลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีแดง มีขนาดบรรจุ
เลือด 3 ml ขึ้นไป ไม่มีสารกันเลือดแข็ง
บรรจุ

ภาพที่ 7 หลอดเก็บเลือดชนิดฝาสีแดง
ที่มา: http://www.mengrailab.com/services/อุปกรณ์เก็บสิ่งส่ง/

หมายเหตุ: ml หมายถึง หน่วยวัดปริมาตรเป็นมิลลิลิตร
สำรป้องกันเลือดแข็งตัว (Anticoagulant) ที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรมีหลำยชนิดที่นิยมใช้ได้แก่
1.เอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกแอซิด (Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA))
เป็นสารป้องกันเลือดแข็งที่นิยมใช้มากที่สุดทางโลหิตวิทยา โดยหลักการ สาร EDTA เป็นสารป้องกันเลือดแข็ง
ที่มีปฏิกิริยาโดยการดึงเอาแคลเซียมออกจากเลือด โดยการรวมตัวกับแคลเซียมทาให้เลือดไม่สามารถแข็งตัว
โดยใช้ EDTA 1 mg ต่อ 1 ml ของเลือด หรือ 0.1 ml ของ 10% solution ของ EDTA ต่อ 10 ml ของเลือด
2.เฮพพำริน (Hepparin) เป็นสารป้องกันเลือดแข็งตามธรรมชาติเพราะมีในเลือดอยู่แล้ว แต่มี
จานวนมากน้อยไม่เท่ากัน Heparin มี Cofactor ทาหน้าที่ขัดขวาง Prothrombin ไม่ให้เป็น Thrombin ได้
และขัดขวาง Thrombin ในการแข็งตัวของ Fribinogen และป้องกันไม่ให้มีการรวมตัวของเม็ด เลือด โดยใช้
heparin 0.2 ml ต่อ 1 ml ของเลือด
3.โซเดียมซิเตรท (Sodium citrate) สาร Citrate จับกับแคลเซียม เปน Calcium citrate ปองกัน
การแข็งตัวของเลือด เป็นสารกันเลือดแข็งที่นิยมในการทา Prothrombin time (PT) และ Activated partial
thromboplastin time (PTT) โดยใช้ 0.11 M sodium citrate 1 ส่วน ต่อเลือด 9 ส่วน หรือ 0.5 ml ต่อ
เลือด 4.5 ml
4.โซเดียมออกซำเลต (Sodium oxalate) สารนี้มีคุณสมบัติในการจับกับแคลเซียม เกิดเป็น
Insoluble calcium-3-oxalate ทาให้เกิดการแข็งตัวของเลือด โดยใช้ 0.1 M sodium oxalate 1 ส่วน ต่อ
เลือด 9 ส่วน
5.ออกซำเลตโพแทสเซียม (Potassium oxalate NaF) ป้องกันเลือดแข็งตัว และป้องกันการเกิด
Glycolysis ในเม็ดเลือดแดง โดยกาจัดแคลเซียมจากเลือดเช่นเดียวกับ EDTA แต่ไม่ค่อยนิยมใช้เพราะทาให้
เม็ดเลือดแดงฝ่อ
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กำรเก็บตัวอย่ำงปัสสำวะ
 ผู้เก็บตัวอย่ำง จะต้องเป็นบุคลากรที่ได้รับการอบรมให้เข้าใจถึงวิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
การใช้อุปกรณ์ ขั้นตอนต่าง ๆ วิธีการเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตัวอย่าง เพื่อใช้ตรวจยืนยันอย่างถูกต้องและถูกวิธี ซึ่ง
ต้องมีจานวนผู้ดูแลที่เพียงพอเพื่อเฝ้าระวังการดาเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และต้องเตรียมสถานที่ใน
การให้ตัวอย่าง ส่วนมากจะใช้ห้องน้า ดังนั้นไม่ควรมี น้ายาดับกลิ่น ผงซักฟอก หรือสารอื่นใดที่ใช้ปนลงใน
ปัสสาวะ รวมทั้งต้องปิดวาล์วก๊อกน้าให้หมด ส่วนอุปกรณ์ในการเก็บปัสสาวะนั้นจะต้องเป็นขวดฝาเกลียวที่
สะอาด แห้ง มีฝาปิด ฉลากติดข้างขวด ปากกากันน้า ถุงมือยาง เป็นต้น
 ผู้ถูกเก็บตัวอย่ำง ไม่ต้องงดน้าและอาหาร หากมีประจาเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะ
เลือดจะปนเปื้อน วิธีการเก็บปัสสาวะที่ถูกต้องคือ ต้องทาความสะอาดส่วนปลายของทางเดินปัสสาวะด้วยน้า
สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งก่อน ปัสสาวะไปเล็กน้ อยแล้วเก็บปัสสาวะตรวจส่วนกลางให้ได้ปริมาณที่กาหนด ส่วน
ปัสสาวะช่วงท้ายให้ถ่ายทิ้งไปโดยการตรวจปริมาณสารเคมีบางประเภท ก่อนการตรวจปัสสาวะควรงดอาหาร
บางชนิด เช่น การตรวจหาระดับสารฮิปพูริก (Hippuric acid) ในปัสสาวะ ต้องงดรับประทานอาหารบรรจุ
กระป๋อง หรืออาหารอื่นๆ ที่มีการใส่วัตถุกันเสียก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง หรือการ
ตรวจหาระดับสารอะเซนิก ในปัสสาวะ ต้องงดรับประทานอาหารทะเลก่อนเก็บตัวอย่างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
48 ชั่วโมงเป็นต้น
อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่ำงปัสสำวะ
การเก็บและการนาส่งตัวอย่างตรวจหาสารแปรรูปของสารประกอบอินทรีย์ระเหย และโลหะหนักอื่นๆ
ในปัสสาวะ ควรระบุรายละเอียดข้อมูลของผู้รับการตรวจ หรือระบุเลข ID โดยใช้ขวดหรือภาชนะที่สะอาด
และแห้ง พร้อมฝาปิดมิดชิด (ควรเป็นขวดหรือภาชนะปากกว้าง เพื่อให้สะดวกในการเก็บ ขนาดบรรจุประมาณ
60 มิลลิลิตร สาหรับบรรจุตัวอย่างปัสสาวะ)
ช่วงเวลำที่เก็บตัวอย่ำงปัสสำวะ
ช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสาหรับการตรวจวิเคราะห์ด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นั้นต้องขึ้นกับชนิดของสารที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งมีช่วงเวลาในการเก็บปัสสาวะแตกต่างกันตามชนิดของสารที่
ต้องการวิเคราะห์ เนื่องจากสารเคมีแต่ละชนิดนั้นมีค่าครึ่งชีวิต (Half life) ในร่ายกายแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผล
จากการดูดซึม การกระจายตัวในร่างกาย และการขับออกจากร่างกายแตกต่างกัน ส่วนใหญ่การดาเนินการเก็บ
ตัวอย่างปัสสาวะ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการมักนิยมใช้ช่วงเวลา
การเก็บตัวอย่างของสมาคมสุขศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (ACGIH) ที่ระบุกากับตามชนิดของสารเคมีว่าควรเก็บ
ปัสสาวะที่ช่วงเวลาใด ซึ่ง ACGIH กาหนดช่วงเวลาเก็บ ดังนี้
Prior to shift (PTS)
=
เก็บก่อนเข้ากะการทางาน และควรมีระยะห่าง
จากการสัมผัสครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 16 ชั่วโมง
End of shift (EOS)
=
เร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทางาน
(โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 30 นาที ภายหลังเลิกกะ
การทางาน)
End of workweek (EWW)
=
เก็บภายหลังจากการทางานที่สัมผัสสารเคมีนั้น
มาแล้วอย่างน้อย 4 – 5 วันติดกัน
Prior to last shift of work week (PLW) =
ก่อนการทางานกะสุดท้ายตลอดสัปดาห์
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Not critical

=

เก็บเวลาใดก็ได้ (เนื่องจากสารนั้นสะสม
อยู่ในร่างกายได้นาน เช่น ตะกั่ว เป็นต้น)
ภายหลังของการเลิกกะการทางานตลอดสัปดาห์

End of shit at end of work week
=
(EOS and EWW)
กรณีเป็นประชาชนทั่วไปควรเก็บตัวอย่างให้เร็วที่สุด ภายหลังการสัมผัสสาร หรือภายหลังเลิกงานที่
ทาประจา
แบบสัมภำษณ์
เนื่ องจากมีปั จจั ย หลายประการที่มีผ ลกระทบต่อการวิเคราะห์และการแปลผลวิเคราะห์ ตัว อย่ าง
เนื่ องจากความแตกต่า งของสภาวะร่ างกายและข้อ มูล ที่เ กี่ ยวข้อ งของแต่ ล ะบุค คล ได้ แก่ เพศ อายุ โรค
ประจ าตั ว ที่ พั ก อาศั ย ประวั ติ สุ ข ภาพ ประวั ติ ก ารท างาน ประเภทและระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง านปั จ จุ บั น
พฤติกรรมเสี่ยง (เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้สารเสพติด เป็นต้น) การใช้ยา วิถีชีวิตประจาวัน ฯลฯ ดังนั้น การ
เก็บ ตัว อย่ างชีว ภาพจึ งควรมีแบบสัมภาษณ์ที่บรรจุข้อมูล ดังกล่ าวของผู้ถูกเก็บตัว อย่าง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการแปลผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม
กำรเก็บตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่ำงอำกำศ
การเก็บตัวอย่างอากาศในสถานที่ทางาน มี 2 แบบ ได้แก่ เก็บตัว อย่างที่ส ภาพแวดล้อม
การทางาน (Area air sampling) และ เก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal air sampling) การเลือกเก็บแบบ
ใดนั้นขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการสารวจ เช่น ถ้าเป็นการตรวจตามกฎหมายหรือเป็นการตรวจเพื่อให้ทราบ
มลพิษที่คนงานแต่ละสัมผัสต้องเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล ถ้าต้องการตรวจที่ ระบบควบคุมมลพิษควรเก็บทั้ง 2
แบบ เป็นต้น
ก่อนทางานเก็บตัวอย่างอากาศใด ๆ ควรมีการเดินสารวจขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตหรือ
สถานที่นั้นเป็นการเบื้องต้น เพื่อระบุบริเวณเสี่ยง จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยง ที่จาเป็นต้องทาการเก็บตัวอย่าง
อากาศ การเดินสารวจเพื่อกาหนดจุด เก็บตัวอย่างและจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องถูกเก็บตัวอย่างนี้ เรียกว่า
การเดินสารวจเบื้องต้น (Walk through survey)
 ผู้ที่จะเก็บ จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยผู้เก็บตัวอย่างจะต้องพิจารณา
ชนิดของมลพิษในสถานที่นั้นว่าเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมที่มีการดาเนินงาน ในขณะนั้น ซึ่งจะ
ประกอบด้วย อนุภาค แก็สไอระเหย ละอองหรือของผสมอื่น ๆ การตัดสินใจที่จะเก็บตัว อย่างมลพิษอากาศผู้
เก็ บ จะต้ องทาการส ารวจเบื้ อ งต้ น ว่ าเกิด จากอะไร สารอะไร ทั้ง นี้เ พื่อ ที่จ ะสามารถเลื อกใช้ อุป กรณ์ห รื อ
เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมได้ ซึ่งผู้เก็บจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ เช่น ปั๊มดูดอากาศที่ใช้ติดตัวบุคคลต้องมี
พอที่จะใช้งาน 8 ชั่วโมง และเครื่องมือผ่านการสอบเทียบ มีบันทึกข้อมูลและแบบฟอร์มต่าง ๆ
 ผู้ถูกเก็บตัวอย่าง กล่าวถึง การเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล ซึ่งเป็นวิธีการประเมินการได้รับมลพิษ
ของคนงาน กรณีเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคลนั้น เมื่อเลือกผู้ถูกเก็บตัวอย่างที่จะติดตั้งเครื่องมือได้แล้ว ควรบอก
วัตถุประสงค์ของการเก็บตัวอย่างแก่หัวหน้าผู้ถูกเก็บที่เลือกไว้ และแนะนาผู้ถูกเก็บตัวอย่างเกี่ยวกับการติดตั้ง
“อุปกรณ์เก็บอากาศ” ให้อยู่ในระดับหายใจ (นิยมติดตั้งที่บริเวณปกเสื้อ) และต้องไม่มีส่วนใดของร่างกาย เช่น
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ไหล่ เสื้อผ้า มาปิดช่องอากาศที่จะไหลเข้ามาในอุปกรณ์เก็บ อากาศ เพื่อประเมินมลพิษของผู้ถูกเก็บตัวอย่าง
ตลอดช่วงเวลาการทางาน
 อุปกรณ์สาหรับเก็บตัวอย่างอากาศมีหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของตัวอย่างที่ต้องการ
เก็บเป็นสาคัญ ตัวอย่างเช่น ตลับเก็บตัวอย่างอากาศ (Filter cassettes) หลอดถ่านกัมมันต์เก็บตัวอย่าง
อากาศ (Activated charcoal tube) ขวดแก้วเก็บตัวอย่างอากาศ (Midget impinge) ขวดแก้วเก็บตัวอย่าง
รวม (Bulk sample) เป็นต้น
กำรบรรจุตัวอย่ำงอำกำศ
1. ตลับเก็บตัวอย่างอากาศ (Filter cassettes) เมื่อเก็บตัวอย่างด้วย Filter cassettes เสร็จแล้ว
จะต้องปิดด้วยกระดาษกาวแล้วบันทึกเครื่องหมายของตัวอย่างบนกระดาษกาว บรรจุใส่กล่องเรียงตัวอย่างให้
เรี ยบร้อย พร้อมทั้งใส่ อุปกรณ์เก็บ หลอดตัวอย่าง เพื่อป้องกันตัว อย่างเคลื่ อนที่ โดยส่ งพร้อมกับใบนาส่ ง
ตัวอย่าง
2. หลอดเก็บตัวอย่างอากาศ (Charcoal tube) เมื่อเก็บตัวอย่างด้วย Charcoal tube เสร็จแล้วต้อง
ใส่ซองขนาดใหญ่กว่า Charcoal tube แล้วบันทึกเครื่องหมายของตัวอย่างลงบนซองที่บรรจุ Charcoal tube
บรรจุซองลงในกล่องทรงกระบอก ซึ่งในกล่องนั้นบรรจุอุปกรณ์เก็บหลอดตัวอย่าง เพื่อป้องกันตัวอย่างเคลื่อนที่
ส่งพร้อมกับใบส่งตัวอย่างอากาศและแช่เย็นขณะนาส่ง
3. ขวดเก็บเก็บตัวอย่างอากาศ (Midget impinge) เมื่อเก็บตัวอย่างด้วย Midget impinge เสร็จแล้ว
ใช้ dropper ดูด absorbing solution หยดลงในก้าน glass stopper ที่เป็นทางเข้าของอากาศและหยดลง
ด้านนอกของก้านประมาณ 1 – 2 มิลลิลิตร เพื่อเป็นการล้างสารที่ติดค้างอยู่กับก้านทั้งส่วนในและส่วนนอก
ของก้านลงไปใน impinge flask จากนั้นปิด glass stopper ปิดจุกยางที่ทางเข้าและทางออกของอากาศ ปิด
กระดาษกาวรอบ impinge flask ลงในขวด vial ขนาดปริมาณ 20 มิลลิลิตร จากนั้นค่อย ๆ หยด absorbing
solution ที่เตรียมมาล้างส่วนภายในของขวด impingger ใช้ประมาณ 1 – 2 มิลลิลิตร แล้วเทลงในขวด vial
ปิดขวด vial ด้วยจุกที่ทาด้วย Teflon ใช้กระดาษกาวพันรอบขวด vial บันทึกรายละเอียดของตัวอย่าง นาส่ง
ห้องปฏิบัติการพร้อมใบส่งตัวอย่าง หากสารบางอย่างที่เก็บมีปฏิกิริยากับแสงแดด ต้ องพันรอบ impinge ด้วย
กระดาษสีดาป้องกันแสงทาปฏิกิริยาเคมีกับ absorbing solution
4. ตัวอย่างรวม (Bulk sample) ที่เป็น solvent ควรเก็บในขวดแก้ว vial ขนาด 20 มิลลิลิตร ที่ล้าง
สะอาด ปิดจุกด้วย Teflon และควรระบุรายละเอียดว่าเป็น Bulk sample ของตัวอย่างชนิดไหน ข้อสาคัญไม่
ควรส่งตัวอย่างอากาศมาพร้อมกับ Bulk sample ในกล่องหรือภาชนะเดียวกันเด็ดขาด
กำรรักษำ และนำส่งตัวอย่ำงชีวภำพทำงห้องปฏิบัติกำร
การรั ก ษาและน าส่ ง ตั ว อย่ า งชี ว ภาพนั้ น ต้ อ งควบคุ ม สภาพตั ว อย่ า งชี ว ภาพนั้ น ไม่ ใ ห้ เ สื่ อ มสภาพ
เนื่องจากตัวอย่างที่จะทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติไปจากเดิม วิธีที่ดีคือต้องตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทันที
แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นมีข้อจากัดหลายประการ ทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทันทีและได้พร้อมกัน
หมดทุกตัวอย่างในเวลาเดียวกัน จึงต้องมีการรักษาคุณภาพของตั วอย่างให้มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติน้อยที่สุด
โดยการควบคุมอุณหภูมิการเติมสารเคมีรักษาสภาพ (ไม่นิยมวิธีเติมสารเคมีรักษาสภาพ เนื่องจากมีผลต่อ
สมบัติของสารที่ต้องการตรวจวิเคราะห์) ต้องส่งตัวอย่างให้ถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด หากไม่สามารถนาส่ง
ได้ทันที ควรมีการส่ งตัวอย่างภายในระยะเวลาที่จากัดที่เหมาะสมกับชนิดของตัวอย่างและสารที่ต้องการ
วิเคราะห์ ดังนี้
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กำรรักษำและกำรนำส่งตัวอย่ำงเลือด
เมื่อเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ถูกเก็บแล้วต้องบันทึก ชื่อ -สกุล วันที่เก็บ เวลาเก็บ หมึกที่ใช้บันทึกต้อง
เป็นหมึกที่กันน้าได้ การรักษาและการนาส่งตัวอย่างเลือดนั้น ต้องบรรจุในหลอดหรือภาชนะที่เหมาะสมและมี
ฝาปิดมิดชิด ตรวจดูว่าฝาปิดภาชนะบรรจุเลือดแน่นหรือไม่ เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะ หากไม่สามารถนาส่ง
ได้ ทั น ที ควรแช่ ไ ว้ ใ นตู้เ ย็ น อุ ณ หภู มิป ระมาณ 4 องศาเซลเซี ย สซึ่ ง เป็น อุ ณ หภู มิ พ อเหมาะ ท าให้ เ ลื อ ดไม่
เสื่อมสภาพ (ไม่เก็บรักษาตัวอย่างเลือดในช่องแช่แข็งหรืออุณหภูมิสาหรับแช่เข็ง)
เมื่อต้องการส่ งตัว อย่างเลื อดไปยั งห้องปฏิบัติการควรจัดหลอดเก็บตัวอย่างเลื อดใส่ กล่ องเรียงให้
เรียบร้อยและมีอุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของหลอดเก็บเลือดตัวอย่างขณะนาส่ง แช่ตัวอย่างในถั งแช่เย็นหรือ
ภาชนะที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียส โดยส่งมาพร้อมกับใบส่งตัวอย่าง หากไม่สามารถ
ส่งตัวอย่างด้วยตนเองต้องนาส่งทางขนส่งมวลชน เช่น รถยนต์ รพไฟ หรือเครื่องบิน ควรแช่ตัวอย่างในถังแช่
เย็นหรือภาชนะที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียสและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบ
ถึงการส่งตัวอย่างเพื่อไปรับตัวอย่างได้ถูกต้องและทันเวลา
กำรนำส่งและกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงปัสสำวะ
เมื่อเก็บปัสสาวะจากผู้ถูกเก็บตัวอย่างแล้ว ต้องบันทึก ชื่อ -สกุล วันที่เก็บ เวลาเก็บ หมึกที่ใช้บันทึก
ต้องเป็นหมึกที่กันน้าได้ ตรวจดูว่าฝาปิดแน่นหรือไม่ เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะ ควรใช้กระดาษกาวพันรอบ
ปากขวดแล้วใส่กล่องที่ใส่อุปกรณ์เก็บปัสสาวะเพื่อกันหลอดเก็บปัสสาวะล้ม ใส่ถังแช่เย็นนาส่งห้องปฏิบัติการ
ทัน ที หากไม่ ส ามารถส่ ง ได้ทัน ทีให้ น าตัว อย่ างใส่ ตู้เย็น หรือภาชนะเก็บตัว อย่ างที่อุณหภูมิช่ว ง 2-8 องศา
เซลเซียส (อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 4 องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ 1 สัปดาห์หากแช่แข็ง
(อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บตัวอย่างได้ 2 เดือน
กำรรักษำ และนำส่งตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อมทำงห้องปฏิบัติกำร
การรักษาและนาส่งตัวอย่างสิ่งแวดล้อมนั้นต้องควบคุมสภาพตัวอย่างสิ่งแวดล้อมไม่ให้ระเหย รั่วไหล
และ/หรือเสื่อมสภาพ เนื่องจากตัวอย่างที่จะทดสอบอาจมีปริมาณและมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติไปจากเดิม
โดยเฉพาะตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของสารประกอบอินทรีย์ระเหย ต้องแช่เย็นหรือควบคุม อุณหภูมิของหลอดเก็บ
ตัวอย่างอากาศที่ 4 องศาเซลเซียส หากต้องรอการวิเคราะห์มากกว่า 1 วัน ให้เก็บรักษาหลอดบรรจุตัวอย่าง
สารประกอบอินทรีย์ระเหยในช่องแช่แข็งหรือในภาชนะที่มีอุณหภูมิประมาณ -20 องศาเซลเซียส
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บทที่ 4
กำรวำงแผนกำรเก็บและกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงทำงชีวภำพ
สารเคมีสามารถเข้าร่างกายได้หลายทาง ได้แก่ ทางการหายใจ การรับประทานและการได้รับสัมผัส
ทางผิวหนัง และการได้รับสารเคมีเข้าร่างกายอาจขึ้นอยู่กับการดูแลลักษณะส่วนบุคคล วิธีทางาน ลักษณะการ
ทางาน อัตราการหายใจ เป็น ต้น การเก็บตัวอย่างชีวภาพเป็นการหาความเข้มข้นของตัวสารเคมี โดยการ
วิเคราะห์สารในตัวอย่างสารชีวภาพที่เก็บจากร่างกายมนุษย์ เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ น้าลาย ผม เล็บ เลือด
หรือลมหายใจ เพื่อประเมินว่าในร่างกายมีระดับของสารเคมีเป็นปริมาณเท่าไหร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของ
สารเคมีนั้นหรือความเสี่ยงต่อสุขภาพ
การตรวจวิเคราะห์เพื่อวัดระดับสารเคมีในร่างกายจะใช้ประกอบกับระดับสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
บ่งชี้ถึงความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพจากสารเคมี ระดับของสารเคมี ในร่างกายจะบ่งชี้การได้รับสัมผัสสารเคมีนั้นๆ
ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลรวมของการได้รับสัมผัสจากทุกทางที่เป็นไปได้รวมกัน ได้แก่ การได้รับสัมผัสทางการ
หายใจ ทางการดื่มหรือทางการรับประทาน และทางผิวหนัง ซึ่งจาเป็นต้องคัดเลือกตรวจวัดระดับความเข้มข้น
ของสารแปรรูปของสารเคมีที่เหมาะสมและมีความจาเพาะกับการได้รับสัมผัส โดยคานึงถึงระยะเวลาของการ
สลายตัวของสารเคมีที่ต้องการตรวจวัดและศักยภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการที่ส่งตรวจ
นั้น ๆ ดังนั้ น การวางแผนการเก็บ ตัว อย่ างจึ งต้องคานึงถึงระยะเวลาในการเก็บตัว อย่าง ระยะเวลาในการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ การเก็บรักษาตัวอย่าง และการเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่าง ดังจะกล่าวถึงในบทนี้
กำรคัดเลือกวิธีกำรตรวจวัดสำรชีวภำพ
ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะเก็บตัวอย่างอะไร อาจเป็นตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ หรือลมหายใจออก
แล้วจะต้องเก็บตัวอย่างในช่วงเวลาใด ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์สาหรับเก็บตัวอย่างให้เหมาะสม ต้องศึกษาสาร
แปรรูปของสารที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ว่าเมื่อมี การได้รับสัมผัสสารเคมี สารเคมีตั้งต้นจะมีการเปลี่ยนรูปร่าง
อย่างไรในร่างกาย มีความเสถียรหรือไม่ และสามารถตรวจวัดได้ในสิ่งส่งตรวจ (Media) ชนิดใด อาทิ เลือด
พลาสมา ซีรั่ม ปัสสาวะ ซึ่งระดับที่ตรวจวัดได้นั้นมีความสัมพันธ์กับระดับการได้รับสัมผัสสารนั้นๆ
ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรวำงแผนของกำรเก็บตัวอย่ำงเลือดในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งตำมที่กำหนด
ตัวอย่ำงเลือด

รำยละเอียดเพิ่มเติม

เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อม

กระบอกฉีดยา เข็มเจาะเลือด หลอดใส่เลือด
ที่มีสารกันเลือดแข็ง และอื่น ๆ

อธิบายผู้ถูกเก็บตัวอย่าง:
จัดท่าทางให้ถูกต้อง
ทาความสะอาดบริเวณผิวหนัง แล้วรัดแขน
เพื่อเจาะเลือด
ใส่เลือดในหลอดเก็บเลือด
เก็บอุปกรณ์ นาส่งห้องปฏิบัติการ

ฟอกบริเวณที่เจาะด้วยสาลีชุบแอลกอฮอล์
ตามชนิดและสารเคมีในหลอดเก็บเลือด
เก็บลงกล่องเก็บความเย็นพร้อมบันทึกข้อมูล
เพื่อนาส่งห้องปฏิบัติการ ติดตามผล
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กระบวนการเก็บตัวอย่างเลือด ผู้เก็บตัวอย่างควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เช่น กระบอกฉีดยา เข็มเจาะ
เลือด หลอดใส่เลือดที่มีสารกันเลือดแข็ง และอื่น ๆ ให้มีความพร้อม เมื่อถึงขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเลือด
จะต้องตรวจสอบชื่อ นามสกุลให้ถูกต้อง และอธิบายผู้ถูกเก็บตัวอย่างจัดท่าทางให้ถูกต้อง เริ่มการเก็บตัวอย่าง
โดยทาความสะอาดผิวหนังด้วยสบู่ น้า และแอลกอฮอล์ แล้วใช้เข็มเจาะเลือดที่เส้นเลือดดา (Vein) แล้วรอจน
เลือดเข้าไปในหลอดเก็บเลือดให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม เมื่อเสร็จแล้วนาหลอดเก็บเลือดมาหมุนพลิกไปมาเบา ๆ
เพื่อให้เลือดสัมผัสกับสารต้านการแข็งตัวของเลือด เก็บตัวอย่างเลือดไว้ที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไม่ควรนา
เลือดไปแช่แข็งเพราะจะทาให้เม็ดเลือดแดงแตก ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 3 – 5 นาที
ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรวำงแผนของกำรเก็บตัวอย่ำงปัสสำวะในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งตำมที่กำหนด
ตัวอย่ำงปัสสำวะ

รำยละเอียดเพิ่มเติม

เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อม

ขวดฝาเกลียวที่ติดฉลากข้างขวด
ถังเก็บความเย็น และอื่น ๆ
ปล่อยปัสสาวะในช่วงแรกทิ้งก่อน
เพื่อทาความสะอาดท่อปัสสาวะ แล้วจึงเก็บ
ปัสสาวะในช่วงกลางให้ได้ปริมาณที่กาหนด

อธิบายผู้ถูกเก็บตัวอย่าง
เก็บปัสสาวะ
เก็บอุปกรณ์ นาส่งห้องปฏิบัติการ

เก็บลงกล่องความเย็นพร้อมบันทึกข้อมูล
เพื่อนาส่งห้องปฏิบัติการ ติดตามผล

ตัวอย่างปัสสาวะเหมาะสาหรับการใช้วิเคราะห์สารที่สามารถละลายน้าได้เช่น โลหะและสารแปรรูปที่
ขับถ่ายออกจากปัสสาวะ การเก็บตัวอย่างปัสสาวะมี 2 แบบ ได้แก่แบบที่ 1 ทาการเก็บตัวอย่ างปัสสาวะตลอด
ทั้งวัน (24 ชั่ว โมง) โดยเก็บ ตัว อย่ างประมาณ 600 – 2500 มิลลิ ลิตร ซึ่งปริมาณที่เก็บจะขึ้นกับช่ว งเวลา
อาหารที่รับประทาน แบบที่ 2 เป็นการเก็บในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น เก็บตัวอย่างเมื่อตื่นนอนตอนเช้า หรือ
เก็บตัวอย่างก่อนเวลาเริ่มงานหรือเก็บตัวอย่า งหลังจากเลิกงานแล้ว การเก็บตัวอย่างปัสสาวะต้องนาไปวัด
ความถ่ว งจ าเพาะ ความเป็น กรดด่างและปริมาณครีอะตินีน ซึ่งครีอะตินีนใช้สาหรับปรับค่าปริมาณน้าใน
ร่างกาย ความเข้มข้นของครีอะตินีนขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ และมวลของกล้ามเนื้อ การทาให้ตัวอย่างปัสสาวะแข็ง
ที่อุณหภูมิต่าจะช่วยรักษาตัวอย่างปัสสาวะให้อยู่ได้นาน
กำรเก็บตัวอย่ำงอำกำศ
การเก็บตัวอย่างอากาศในสถานที่ทางานและสิ่งแวดล้อมทั่วไปจะจัดทาขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่
ทางานและสิ่งแวดล้อมทั่วไปมีบรรยากาศที่ปลอดภัยและไม่ทาให้เกิดโรคหรืออันตรายใด ๆ ต่อคนทางานหรือ
คนทั่วไปในชุมชน การเก็บตัวอย่างอากาศหมายถึงการเก็บตัวอย่างอากาศจากบรรยากาศในบริเวณที่กาหนด
แล้วส่งอากาศนี้ไปวิเคราะห์หาปริมาณของสารเคมีในอากาศ
การเก็บตัวอย่างอากาศโดยทั่วไปอาจแบ่งได้เป็น การเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคลและการเก็บตัวอย่างที่
พื้ น ที่ ก ารท างาน โดยการเก็ บ ตั ว อย่ า งที่ ตั ว บุ ค คล เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ น การได้ รั บ มลพิ ษ ของคนที่ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมนั้น โดยติดตั้งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่ระดับหายใจ อาจทาโดยติดตั้งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่ปกเสื้อ
และติดปั๊มที่เอว เพื่อประเมินการได้รับมลพิษตลอดช่วงเวลาที่กาหนด
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ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรวำงแผนกำรเก็บตัวอย่ำงอำกำศที่ตัวบุคคลในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งตำมที่
กำหนด
ตัวอย่ำงอำกำศ

รำยละเอียดเพิ่มเติม

เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อม

อุปกรณ์ตามรายการ ตรวจสอบการทางานของ
เครื่องมือ จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
กรณีรายบุคคล ติดตั้งเครื่องมือที่ตวั ผู้ถูก
เก็บตัวอย่างให้อยู่ในระดับหายใจ

อธิบายผู้ถูกเก็บตัวอย่าง

\

เปิดปั๊มและจดเวลา
เก็บอุปกรณ์ นาส่งห้องปฏิบัติการ

จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มการสารวจ
เก็บลงกล่องความเย็นพร้อมบันทึกข้อมูล
เพื่อนาส่งห้องปฏิบัติการ ติดตามผล

กำรวำงแผนเก็บรักษำตัวอย่ำงรอกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร
ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะมีระยะเวลาในการวิเคราะห์ตัวอย่า ง ซึ่งอาจไม่สามารถ
รองรับการให้บริ การตรวจวิเคราะห์ให้แล้ วเสร็จในวันเดียว ทั้งนี้ ขึ้นกับจานวนตัวอย่างและศักยภาพของ
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบั ติการและผู้วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจึง
ควรประสางานในการดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ที่ต้องการส่งตัวอย่างต้องประสานห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน และสามารถรองรับการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์สารที่ต้องการให้วิเคราะห์หรือไม่
2. ผู้ที่ต้องการส่งตัวอย่างต้องประสานห้องปฏิบัติการตามข้อ 1 ว่า สามารถมารับตัวอย่างเองหรือต้อง
นาส่งให้ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และการส่งผลการตรวจวิเคราะห์ให้
3. ห้องปฏิบัติการต้องวางแผนการเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อรอการวิเคราะห์ตามความเร็วหรือช้าของการ
เสื่อมสภาพของสารที่ต้องการตรวจ
ทั้งนี้ ในบทนี้ได้แนะนาตัวอย่างแนวทางการเก็บรักษาตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อรอการวิเคราะห์ ดังนี้
กรณีตัวอย่ำงเลือด
เมื่อส่งตัวอย่างเลือดไปยังห้องปฏิบัติการแล้ว ห้องปฏิบัติการจะต้องดาเนินการตรวจวิเคราะห์ให้แล้ว
เสร็จ ภายในระยะเวลาตามมาตรฐานของสารเคมีที่ต้องการจะตรวจวิเคราะห์นั้น ๆ เมื่อส่งหลอดเก็บอากาศ
ไปยังห้องปฏิบัติการแล้ว ห้องปฏิบัติการจะต้องดาเนินการตรวจวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาตาม
มาตรฐานของสารเคมีที่ต้องการจะตรวจวิเคราะห์นั้น ๆ เช่น
สำรเคมี ในเลือด
อุณหภูมิ
ระยะเวลำในเก็บรักษำ
เมทิล เอทิล คีโตน
4 องศาเซลเซียส
3 สัปดาห์
(Methyl Ethyl Ketone)
เอทานอล (Ethanol)
4 องศาเซลเซียส
3 สัปดาห์
โทลูอีน (Toluene)
4 องศาเซลเซียส
3 สัปดาห์
สารประกอบหรือธาตุอื่นๆ
4 องศาเซลเซียส
ไม่กาหนด
(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของห้องปฏิบตั ิการ)
(Elements)
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กรณีตัวอย่ำงปัสสำวะ
เมื่อส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังห้องปฏิบัติการแล้ว ห้องปฏิบัติการจะต้องดาเนินการตรวจวิเคราะห์ให้
แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาตามมาตรฐานของสารเคมีที่ต้องการจะตรวจวิเคราะห์นั้น ๆ เมื่อส่งหลอดเก็บ
อากาศไปยังห้องปฏิบัติการแล้ว ห้องปฏิบัติการจะต้องดาเนินการตรวจวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา
ตามมาตรฐานของสารเคมีที่ต้องการจะตรวจวิเคราะห์นั้น ๆ เช่น
สำรเคมี ในปัสสำวะ
กรดฮิพพิวริก (Hippuric acid)
กรดเมทธิลฮิพพิวริก
(Methyl Hippuric acid)
เพนตะคลอโรฟีนอล
(Pentachlorophenol)
สารประกอบหรือธาตุอื่นๆ
(Elements)

อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส
4 องศาเซลเซียส

ระยะเวลำในเก็บรักษำ
30 วัน
30 วัน

-20 องศาเซลเซียส

40 วัน

4 องศาเซลเซียส

ไม่กาหนด
(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ห้องปฏิบัติการ)

กรณีตัวอย่ำงอำกำศ
เมื่อส่งหลอดเก็บอากาศไปยังห้องปฏิบัติการแล้ว ห้องปฏิบัติการจะต้องดาเนินการตรวจวิเคราะห์ให้
แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาตามมาตรฐานของสารเคมีที่ต้องการจะตรวจวิเคราะห์นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น
สำรเคมี ในอำกำศ
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
(Aromatic Hydrocarbons)
สารประกอบไนโตร อะโรมาติก
(Nitroaromatic Compounds)

อุณหภูมิ
5 องศาเซลเซียส

ระยะเวลำในเก็บรักษำ
30 วัน

5 องศาเซลเซียส

30 วัน

กำรเลือกใช้สำรรักษำสภำพของตัวอย่ำงทำงชีวภำพ
ตัวอย่างทางชีวภาพบางชนิด นอกจากเก็บรักษาด้วยการรักษาอุณหภูมิตามที่กาหนดแล้ว ยังมีความ
จาเป็นต้องใช้สารบางชนิดเพื่อรักษาสภาพให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น
1. การใส่สารป้องกันเลือดแข็งตัว ได้แก่ อีดีทีเอ (Ethyl Diamine Tetra Acetic : EDTA)
หรือ เฮปปาริน (Heparin) เป็นต้น
2. เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพหรือเสียของปัสสาวะ ตัวอย่างสารป้องกันการเสีย (Preservative) เช่น
กรดบอริก (Boric Acid) กรดน้าส้มหรือกรดอะซีติก (acetic acid) กรดเบนโซอิก (benzoic acid)
กรดซอร์บิก (Sorbic Acid) กรดโพรพิออนิก (Propionic acid) เป็นต้น
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กำรเลือกใช้เครื่องมือตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร
การเลือกใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อสารที่ต้องการตรวจวัดนั้นสาคัญ
ต่อการได้รับผลการวิเคราะห์ที่ดีหรือคลาดเคลื่อน ตัวอย่างเช่น
- เครื่ อ งวิ เ คราะห์ โ ลหะหนั ก โดยเทคนิ ค การดู ด กลื น แสง (Atomic
Absorption
Spectrophotometer : AAS) ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุของโลหะหนักในตัวอย่างต่าง ๆ สารตัวอย่างอาจเป็น
ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ เช่น ดิน ปุ๋ย เลื อด ปัสสาวะ น้าดื่ม น้าเสี ย ไอของโลหะ เป็น ต้น ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณแต่ไม่สามารถตรวจแยกประเภทโลหะหนักอินทรีย์ หรืออนินทรีย์ได้ ซึ่ง
จะตรวจได้เป็นผลรวมเท่านั้น
- เครื่องแยกไอออนและวิเคราะห์มวลสารในสภาวะของเหลว (Inductively coupled plasmamass spectrometry : ICP-MS)ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุของโลหะหนักในตัวอย่างที่เป็นของแข็ง ของเหลวหรือ
ก๊าซ ซึ่งมีความละเอียดสูง สามารถตรวจวัดได้ต่าสุดถึงระดับส่วนในล้านล้านส่วน (part per trillion: ppt)
- เครื่ องแยกสารสมรรถนะสู งโดยใช้ ของเหลวเป็น ตัว พา (High Performance Liquid
Chromatograph : HPLC) ส่วนใหญ่นิยมใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก หรือสารที่มีน้าหนักโมเลกุลสูง
เช่น สารแปรรูปของสารกลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น
- เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสง ( UV-VIS Spectrophotometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์สาร โดยอาศัยการดูดกลืนแสงของสารที่อยู่ในช่วง Ultra violet (UV) และ (VIS) ความยาวคลื่น
ประมาณ 190 – 1000 นาโนเมตร ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน หรือสารอนินทรีย์ ทั้งที่มีสี
และไม่มีสี สารแต่ละชนิดจะดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกันและปริมาณการดูดกลืนแสงก็ขึ้นอยู่
กับความเข้มข้นของสารนั้น
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บทที่ 5
เครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรในพื้นที่
ส านั ก โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข
เป็นหน่วยงานที่มีการตรวจวิเคราะห์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและควบคุมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้ อม นอกจากนี้ยังมี หน่ว ยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้บริการเพื่อการสนับสนุนดังกล่าว
ตัวอย่ำงเครือข่ำยทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม ภำครัฐ
1.กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
1.1 ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
1.2 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
1.3 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
1.4 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
1.5 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
2.กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
2.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
2.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี
2.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
2.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
2.6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง
2.7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา
2.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
2.9 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก
2.10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา
2.11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
2.12 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี
2.13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี
2.14 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
3.กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
3.1 สถาบันธัญญารักษ์
3.2 สถาบันพยาธิวิทยา
3.3 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
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4.สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
4.1 โรงพยาบาลพระปกเกล้า กลุ่มงานพยาธิวิทยา เคมีคลินิกและพิษวิทยา
4.2 โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา กลุ่มงานพยาธิวิทยา
4.3 โรงพยาบาลลาปาง ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
4.4 โรงพยาบาลสระบุรี
4.5 โรงพยาบาลระยอง
4.6 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
5.หน่วยงำนภำยนอกกระทรวงสำธำรณสุข
5.1 ศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
5.2 โรงพยาบาลรามาธิบดี
5.3 ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5.4 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
5.5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.6 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5.7 สถาบันความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน
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