ปรับปรุงวันที่ 23 มีนาคม 2555

การแปลผลรายรายตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มงานตรวจ
1.Hematology

รายการตรวจ

ค่าปกติ

หน่วย

ความหมายหรือจําเป็นหรือประโยชน์ที่ตรวจ

1. Hb

M: 13-17, F: 11.5-16

g/dl

ฮีโมโกลบินเป็นสารสีแดงในเลือดช่วยในการจับออกซิเจน
เพื่อนําไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายและเป็นตัวพา
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเนื้อเยื่อไปส่งให้ปอด

ดูจากค่าปกติ ถ้าต่ํากว่าค่าปกติ อาจเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางต้องดูค่า Hct ร่วมด้วยว่าต่ํา
ด้วยหรือไม่ และมีอาการซีดอ่อนเพลียร่วมด้วยหรือไม่ ค่าต่ํากว่าปกติพบได้ในโรคทางเลือด
ชนิดอื่นๆ โรคติดพยาธิปากขอ (พยาธิจะดูดเลือดในลําไส้) โรคมาลาเรีย (เชื้อมาลาเรียจะ
ทําลายเม็ดเลือดแดง) หรือได้รบั พิษจากสารตะกั่ว เป็นต้น

2. Hct

M: 40-54, F: 37-47

%

ฮีมาโตคริต คือเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงที่อัดแน่นเทียบกับ
ปริมาตรเลือดทั้งหมด

ค่าต่ําพบได้ในภาวะโลหิตจาง สูญเสียเลือด ไขกระดูกทํางานผิดปกติ มะเร็งเม็ดเลือดขาว
หากค่าสูงกว่าปกติ พบได้ในเด็กแรกคลอด หรือหากเป็นผู้ใหญ่ อาจอยู่ในภาวะขาดน้ําจาก
การเกิดไฟไหม้หรือท้องร่วง อาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นผิดปกติ

3. RBC

3.80-5.80

M cell/ul จํานวนเม็ดเลือดแดงหน่วยเป็นล้านเซลล์ในเลือดปริมาณ 1
ลูกบาศก์มิลลิเมตร

ค่าสูงมากกว่าปกติอาจบ่งบอกถึงภาวะที่เลือดมีออกซิเจนต่ํา ทําให้ร่างกายชดเชยด้วยการ
สร้างเม็ดเลือดแดงออกมามาก อาจอยู่ในภาวะขาดน้ําหรือท้องร่วงรุนแรง หรือโรคไตที่มี
การสร้างฮอร์โมนส่งเสริมให้ผลิตเม็ดเลือดแดง หากค่าต่ํากว่าปกติบ่งบอกถึงการเสียเลือด
เช่นในทางเดินอาหาร หรือเป็นประจําเดือน โรคที่เกี่ยวกับไขกระดูก (เม็ดเลือดทุกชนิด
สร้างที่ไขกระดูก) ไม่ทํางานหรือได้รับการฉายแสง เคมีบําบัด มะเร็งเม็ดเลือด เม็ดเลือดแดง
แตกง่าย หรือขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง

4. WBC

4,000-10,000

cell/ul จํานวนเม็ดเลือดขาวในเลือดปริมาณ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร

ถ้าต่ํากว่าค่าปกติจะทําให้ผู้ป่วยติดเชื้อง่าย ค่าต่ําพบได้ในภาวะที่ไขกระดูกไม่ทํางาน ได้รับ
การฉายแสง เป็นโรคตับและม้าม ได้รับสารพิษ เป็นโรค SLE ถ้าค่าสูงบ่งบอกว่ามีการ
อักเสบหรือติดเชื้อโรคอยู่ในขณะนั้น หากสูงกว่าปกติมากๆ เช่นมีเม็ดเลือดขาวสูงเป็นแสน
เซลล์มักพบในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

จํานวนเกล็ดเลือดในเลือดปริมาณ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
เกล็ดเลือดช่วยให้เลือดหยุดไหลเวลาเกิดบาดแผล

การแปลผลกรณีผลผิดปกติ

5. Plt count

140,000-400,000

/ul

ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา อาจทําให้ผิวเกิดจ้ําเลือด และจุดเลือดออก ซึ่งอาจบ่งถึงความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกัน และอีกหลายๆ โรค เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
ภาวะเกล็ดเลือดสูง อาจเกิดจากโรคของไขกระดูก ซึ่งเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดต่างๆ
ทั้งนี้ การจําแนกสาเหตุของภาวะความผิดปกติของจํานวนเกล็ดเลือดอาจต้องนําค่าความ
สมบูรณ์ของเลือดอื่นๆ มาพิจารณาร่วมด้วย

6. Plt smear

Adequate

-

เป็นการกะด้วยสายตาจากการดูฟิล์มเลือด ดูการกระจายตัว ปกติควรจะ adequate แต่ถ้าหากจํานวนลดลงกว่าปกติ decrease มักพบในคนไข้ที่ติด
และจํานวนของเกร็ดเลือด
เชื้อไวรัส เช่น ไข้เลือดออก ถ้าหากมีจํานวนมากกว่าปกติ increase อาจพบได้ในภาวะการ
อักเสบ หรือเกล็ดเลือดสูงขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งกระตุ้น

7. Neutrophil

30-80

%

เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง บอกจํานวนเป็นเปอร์เซ็นต์

ถ้าเม็ดเลือดขาวประเภทนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าปกติ ร่วมกับจํานวนเม็ดเลือดขาวในเลือดสูง
อาจสงสัยได้ว่าในช่วงนั้นร่างกายมีภาวะการติดเชื้อแบคทีเรีย
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8. Lymphocyte

15-40

%

เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง บอกจํานวนเป็นเปอร์เซ็นต์

1. ถ้าพบเม็ดเลือดขาวประเภทนี้ในปริมาณ สัดส่วนสูงขึ้นมามากๆ ร่วมกับ ภาวะเม็ดเลือด
ขาว (WBC) โดยรวมต่ําลง อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส
2. ถ้ามี Lymphocyte ที่รูปร่างแปลกๆและตัวโตผิดปกติ ที่เรียกกันว่า Atypical
Lymphocyte จํานวนมากร่วมกับ เกล็ดเลือดต่ํา และ Hct สูง จะพบได้บ่อยในคนไข้
ไข้เลือดออก

9. Monocyte

0-13

%

เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง บอกจํานวนเป็นเปอร์เซ็นต์

10. Eosinophil

0-8

%

เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง บอกจํานวนเป็นเปอร์เซ็นต์

หากพบเม็ดเลือดขาวประเภทนี้สูงกว่าปกติบ่งบอกถึงภาวะอักเสบหรือติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ
ในร่างกาย
หากพบว่ามากกว่าค่าปกติ บ่งบอกว่าอาจกําลังแพ้สารบางอย่างอยู่หรืออาจเกิดจากการติด
เชื้อพยาธิ

11. RDW

11-16

%

เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความแตกต่างกันของขนาดเม็ดเลือดแดง ค่า MCV ต่ํา, RDW ปกติ อาจเกิดจากการเป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย, หรือโรค
ใช้ในการจําแนกภาวะโลหิตจางโดยใช้ค่า RDW ร่วมกับค่า เรือ้ รังอื่นๆ
MCV
ค่า MCV ต่ํา, RDW สูง อาจเกิดจากภาวะขาดธาตุเหล็ก หรือ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็น
ต้น
ค่า MCV ปกติ, RDW สูง อาจเกิดจากภาวะขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็ก หรือ โฟเลท,
ภาวะโลหิตจางจากความผิดปกติของการสร้างฮีโมโกลบิน เป็นต้น
ค่า MCV สูง, RDW สูง อาจเกิดจากภาวะขาดโฟเลท หรือ วิตามินบี 12, ภาวะโลหิตจาง
จากการําทลายเม็ดเลือดแดงก่อนอายุขัย (Immune Hemolytic Anemia) เป็นต้น

12. MCV

80-97

fl

เป็นตัวบอกขนาดของเม็ดเลือดแดง เป็นค่าเฉลี่ย

ค่าสูงกว่าปกติ หมายความว่าเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่แสดงว่าอาจเป็นโรคโลหิตจางที่เกิด
จากการขาดวิตามินบี 12 กรดโฟลิกหรือเป็นโรคตับ ค่าต่ํากว่าปกติ เม็ดเลือดแดงมีขนาด
เล็ก ซึ่งอาจเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตจางที่มีสาเหตุมาจากการขาดธาตุเหล็ก โรคธาลัสซีเมีย
หรือจากโรคเรื้อรังอื่นๆ

13. MCH

27-32

pg

เป็นการวัดปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์

ค่า MCH ต่ําแสดงว่า เม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินน้อยกว่าปกติ เป็นข้อบ่งชี้ของภาวะโลหิต
จาง

14. MCHC

32-36

-

เป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการแยกชนิดภาวะโลหิตจาง อัน
เนื่องมาจากโรคธาลัสซีเมีย การขาดสารอาหาร หรือภาวะ
โลหิตจางอื่นๆ

ค่า MCV < 80 fl และ MCHC <32% บ่งชี้ถึงภาวะโลหิตจางที่มีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก
กว่าปกติและติดสีจางกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจาก การสร้างฮีโมโกลบินผิดปกติ, การสร้างฮีม
ผิดปกติ หรือ โรคเรื้อรังอื่นๆ
ค่า MCV > 100 fl และ MCHC > 36% บ่งชี้ถึงภาวะโลหติจางที่มีเม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่
กว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดวิตามิน บี 12หรือโฟเลท หรือ โรคพิษสุราเรื้อรัง ทําให้ขาด
โฟเลทได้

15. RBC Morphology

Normal

-

เป็นการดูรูปร่างลักษณะของเม็ดเลือดแดงโดยรวม

ปกติเม็ดเลือดแดงมีรูปร่างกลมและติดสีจางที่กลางเซลล์ประมาณ 1/3 ของเซลล์ หาก
รูปร่างของเซลล์ผิดปกติอาจเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น โรคโลหิตจาง, ความ
ผิดปกติของฮีโมโกลบิน, โรคตับ, ความผิดปกติที่เป็นมาแต่กําเนิด, ภาวะเสียเลือดเฉียบพลัน,
โรคขาดเอนไซม์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรูปร่าง ลักษณะของเม็ดเลือดแดงที่เปลี่ยนแปลงไป
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16. Hypochromia

-

หมายถึงเม็ดเลือดมีการติดสีย้อมจาง เนื่องมาจากความ
ผิดปกติของเม็ดเลือด รายงาน จาก 1+ ไปถึง 4+ หาก 1+
คือสีจางนิดหน่อยเรื่อยไปจน 4+ คือจางมาก

ถ้าหากฮีโมโกลบินต่ํา ก็จะพบ hypochormia ได้

17. Target Cell

-

เป็นรูปร่างที่ผิดปกติของเม็ดเลือดแดง โดยมีรูปร่างเป็น
วงกลมแต่มีจุดอยู่ตรงกลางเซลล์

ปกติก็พบได้น้อยๆ แต่จะพบมากในคนที่เป็นธาลัสซีเมีย

18. Scisttocyte
19. Ovalocyte

-

เป็นรูปร่างที่ผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
เป็นรูปร่างที่ผิดปกติของเม็ดเลือดแดง โดยมีรุปร่างเป็นวงรี

ปกติก็พบได้น้อยๆ แต่จะพบมาก
ปกติก็พบได้น้อยๆ แต่จะพบมาก

20. Myelocyte

-

เป็นระยะหนึ่งของเม็ดเลือดขาวตัวไม่เต็มวัย

ถ้าพบ myelocyte ในกระแสเลือดบ่งบอกถึงภาวะการสร้างเม็ดเลือดขาวที่สูงมาก

1. Urine color

Yellow

-

บอกสีของปัสสาวะ

ปกติควรมีสีเหลืองถึงเหลืองอ่อน หากมีภาวะ intravascular hemolysis หรือเม็ดเลือด
แตกในหลอดเลือดปัสสาวะจะมีสีแดงใสแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอย่างรวดเร็ว หากมีเม็ด
เลือดแดงอยู่ในปัสสาวะ อาจเกิดจากความผิดปกติต่างๆ ที่หลายหลาย และอาจเกิดจาก
การปนเปื้อนประจําเดือนในเพศหญิงได้

2. Urine Apperance
3. pH

Clear
5.0-6.5

-

บอกลักษณะของปัสสาวะว่าใส หรือขุ่น
ความเป็นกรดด่าง

ปกติควรมีลักษณะใส
บ่งบอกสมรรถภาพของไตในการรักษาสมดุลของระดับ hydrogen ion ในน้ําเลือดและสาร
น้ํานอกเซลล์ ซึ่งตามปกติเมตาบอลิสมของร่างกายจะให้ผลผลิตออกมาเป็นกรด ถ้า
ปัสสาวะมี pH เป็นกรดมาก พบได้ในผู้ป่วยอดอาหาร กินโปรตีนสูง ได้รับยาป้องกันนิ่ว ถ้า
pH เป็นด่างมากขึ้น พบในผู้ที่รับประทานผักผลไม้มาก

4. Specific gravity

1.005-1.030

-

ความถ่วงจําเพาะ

เป็นตัววัดความเข้มข้นของสารละลายในปัสสาวะ ดูความสามารถของไตในการควบคุม
ความเข้มข้นของปัสสาวะ ถ้าความถ่วงจําเพาะสูงบ่งบอกว่าปัสสาวะเข้มข้น พบได้ใน
โรคเบาหวาน โรคหัวใจล้มเหลว หรือภาวะที่มีการสูญเสียน้ําออกจากร่างกายเช่น มีไข้
เหงื่อออก ท้องร่วง ถ้าความถ่วงจําเพาะต่ํากว่าปกติ พบได้ในโรคเบาจืด โรคไต กรวยไต
อักเสบ

5. Urine Albumin

Negative

-

ดู albumin ซึ่งเป็นโปรตีนว่ามีในปัสสาวะหรือไม่

การตรวจหาโปรตีนเป็นการตรวจกรองสําหรับโรคไต ปกติปัสสาวะจะมีโปรตีนได้เล็กน้อย
การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะอาจเกิดจาก การออกกําลังกายมากเกินไป การตั้งครรภ์ ท่อ
ไตมีพยาธิสภาพ กรวยไตอักเสบ

6. Urine Sugar

Negative

-

ดูว่ามีน้ําตาลในปัสสาวะหรือไม่

ปกติจะพบน้ําตาลในปัสสาวะเพียงเล็กน้อย ถ้าหากพบน้ําตาลออกมาในปัสสาวะแสดงว่า
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินระดับพิกัดของไต ถ้าพบน้ําตาลในปัสสาวะแต่ระดับน้ําตาลใน
เลือดเป็นปกติอาจพบได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ การได้รับสารพิษที่มีผลต่อท่อไต หากพบ
น้ําตาลทั้งในปัสสาวะและค่าน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติ บ่งบอกถึงโรคเบาหวาน

7. Urine Bilirubin

Negative

-

ดูว่ามี billirubin ในปัสสาวะหรือไม่ ถ้ามีผลจะ positive
(1-4 +) ถ้าไม่มีผลจะ negative

bilirubin เกิดจากการสลายตัวของฮีโมโกลบินเมื่อเม็ดเลือดแดงแตกสลาย ถ้าพบว่าใน
ปัสสาวะมีบิลิรูบิน บ่งบอกถึงภาวะอุดกั้นทางเดินน้ําดี โรคตับอักเสบ เซลล์ตับถูกทําลาย
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หมายเหตุ

การแปลผลรายรายตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มงานตรวจ

2. Microscopy

รายการตรวจ

ค่าปกติ

หน่วย

8. Urine Ketone

Negative

-

ดูว่ามี ketone ในปัสสาวะหรือไม่

ketone เป็น end product ของ fat metabolism เนื่องจากไขมันถูกนํามาใช้เป็น
พลังงานแทนคาร์โบไฮเดรต การพบ ketone ในปัสสาวะบ่งบอกถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ไม่ได้รับการรักษาที่ดีพอ และทําให้ทราบว่าผู้ป่วยมี acidosis (เลือดเป็นกรด) เกิดขึ้นแล้ว

9. Urine Occult
blood

Negative

-

ดูว่ามีเลือดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าปะปนใน
ปัสสาวะหรือไม่

เม็ดเลือดแดงปกติมีรูปร่างกลม จะแตกได้ง่ายในปัสสาวะที่เป็นด่างเจือจางและในปัสสาวะที่
เข้มข้น หากมีเม็ดเลือดแดง 5 cells/HPF ขึ้นไป การตรวจ occult blood จะให้ผลบวก

10. Urobilinogen

Normal

-

ดูว่ามี urobilinogen ในปัสสาวะหรือไม่

ถ้ามีค่าเพิ่มสูงขึ้น บ่งบอกถึงมีพยาธิสภาพที่เซลล์ตับ แต่ถ้าหากค่าสูงโดยที่ในปัสสาวะไม่พบ
bilirubin แสดงว่ามีการทําลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้น ดีซ่าน

11. Urine Nitrite

Negative

-

เป็นการตรวจหา nitrite ในปัสสาวะ

แบคทีเรียชนิดแกรมลบ ที่มีปริมาณมากกว่า 100 000 เซลล์ต่อปัสสาวะ 1 ml จะเป็น
สาเหตุให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ แบคทีเรียเหล่านี้จะมีเอนไซม์เปลี่ยน nitrate
ที่มีในปัสสาวะให้เป็น nitrite ซึ่งคนปกติจะไม่พบ nitrite ในปัสสาวะเลย หาก nitrite เป็น
ผล positive แสดงว่าเกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

12. Urine Leukocyte

Negative

-

ดูว่ามีเม็ดเลือดขาวปะปนในปัสสาวะหรือไม่

เม็ดเลือดขาวจะแตกได้ง่ายในปัสสาวะที่เป็นด่างและมีความเข้มข้น หากพบเม็ดเลือดขาว
ในปัสสาวะ มากว่า 50 cells/HPF แสดงว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเฉียบพลันใน
ทางเดินปัสสาวะ หากพบเล็กน้อยในเพศหญิงอาจเกิดจากการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งจาก
ช่องคลอดได้

13.Urine Ascobic acid

Normal

-

ดูว่าปัสสาวะมีวิตามินซีในระดับปกติหรือไม่

หากตรวจพบระดับวิตามินซีในปัสสาวะมากกว่า 25 mg/dl อาจทําให้ผลการตรวจระดับ ตรวจปัสสาวะใหม่เพื่อดู Glucose, Nitrile และ
ของ Glucose, Nitrile และ Bilirubin ในปัสสาวะโดยการใช้แถบตรวจปัสสาวะต่ํากว่า
Bilirubin อีกครั้งหนึ่ง โดยงดการกินวิตามินซี
ความเป็นจริง ทําให้การวินิจฉัยภาวะผิดปกติจากระดับ Glucose, Nitrile และ Bilirubin ก่อนตรวจอย่างน้อย 10 ชั่วโมง
ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีระดับของสารเหล่านี้สูงเล็กน้อย (เป็นใน
ระยะแรกๆ) ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว
*** ระดับวิตามินซีในปัสสาวะอาจสูงขึ้นได้จากการทานวิตามินซีก่อนตรวจปัสสาวะน้อยกว่า
10 ชั่วโมง

Yellow or Brown

-

บอกสีของอุจจาระ เกิดจากลักษณะของอาหารที่รับประทาน อุจาระสีขาว อาจจะเกิดจากท่อน้ําดีอุดตัน หรือจากการทานยาบางชนิด
เข้าไป, น้ําดีจากถุงน้ําดี และเลือดที่ออกในทางเดินอาหาร อุจาระสีดํา หมายถึงมีเลือดออกในกระเพาะ (ทางเดินอาหารส่วนบน)
อุจาระมีเลือดสดปน หมายถึงมีเลือดตั้งแต่ลําไส้ใหญ่ลงไป

Soft

-

บอกลักษณะของอุจจาระว่านุ่ม แข็ง หรือเป็นเมือก หรือว่า
เหลว

14. Stool Colour

15. Stool Appearance

16. Stool WBC

-

ความหมายหรือจําเป็นหรือประโยชน์ที่ตรวจ

cells/Hpf ดูว่ามีเม็ดเลือดขาวปะปนในอุจจาระหรือไม่

การแปลผลกรณีผลผิดปกติ

ปกติอุจจาระจะมีลักษณะอ่อนตัว หากอุจจาระแข็ง และแห้ง อาจเกิดกับผู้ที่เป็นท้องผูก
หรือดื่มน้ําน้อย ในทางกลับกัน หากอุจจาระเหลว อาจเกิดจากโรคท้องเสีย, โรคอหิวาห์,
โรคบิดมีตัว เป็นต้น
ปกติจะไม่พบเม็ดเลือดขาวในอุจจาระ แต่หากพบเม็ดเลือดขาวอาจเกิดจากโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันเนื่องจากการอักเสบของลําไส้ใหญ่
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หมายเหตุ

การแปลผลรายรายตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มงานตรวจ
2. Microscopy

3. Immology

รายการตรวจ
17. Stool RBC

-

หน่วย

ความหมายหรือจําเป็นหรือประโยชน์ที่ตรวจ

cells/Hpf ดูว่ามีเม็ดเลือดแดงปะปนในอุจจาระหรือไม่

การแปลผลกรณีผลผิดปกติ

Negative

-

ดูว่ามีเมือกติดมากับอุจจาระหรือไม่

ปกติจะมีเมือกปนมากับอุจจาระจํานวนน้อยซึ่งไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่หากเห็น
เมือกในอุจจาระด้วยตาเปล่าได้อาจเกิดจากโรคอหิวาห์, โรค Typhoid, โรคบิดมีตัว,
โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ เป็นต้น

19. Protozoa and Egg
Parasite

Not found

-

ดูไข่พยาธิ และโปรโตซัวในอุจจาระ

ปกติ ต้องไม่พบไข่พยาธิ โปรโตซัว หรือตัวพยาธิ

-

-

ดูหมู่เลือด ABO

ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

NON-REACTIVE
0-5

ng/ml

ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อ HIV
เป็นสารบ่งบอกมะเร็งลําไส้ใหญ่

ผลควรเป็นลบ
ถ้าตรวจพบว่า CEA มีระดับสูงในเลือด บ่งถึงการเกิดขึ้นมาใหม่ของเซลล์มะเร็ง แต่ควรมี
ค่ามากกว่า 20 ng/ml จึงจะมีความสําคัญ หรือ อาจพบค่า CEA สูงได้ในสตรีมีครรภ์ที่มี
อายุไม่เกิน 6 เดือน,คนที่สูบบุหรี่, คนที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร/ปอด/ตับ โดย
ไม่ได้เป็นมะเร็งไดๆ เลย

1. ABO Blood gr.
(Slide Method)
2. Anti - HIV
1. CEA, ECLIA

5. Chemistry

1. Glucose (FPG)

mg/dl ตรวจหาน้ําตาลในกระแสเลือดหลังจากงดน้ําอาหารมา 8
ชั่วโมง

ถ้าค่าน้ําตาลอยู่ในช่วงปกติ แปลว่าไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน แต่ถ้ามากกว่าหมายความว่ามี
แนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวาน ถ้าหากสูงมากเกิน 126 mg/dl ขึ้นไปเป็นโรคเบาหวาน

8-23

mg/dl ดูการทํางานของไต Glomerular Filtration Rate

หากค่าต่ํามาก แสดงถึงภาวะน้ําเกินในร่างกาย หากค่าอยู่ระหว่าง 50-150 mg/dl มักจะ
บอกถึงภาวะไตวาย หากมากเกิน 150 บอกถึงภาวะไตวายอย่างรุนแรง

3. Creatine

0.6-1.6

mg/dl ดูการทํางานของไต Glomerular Filtration Rate

ปกติต้องดูควบคู่กับค่ามวลกล้ามเนื้อเนื่องจาก creatinine เป็นผลผลิตจาก creatine และ
phosphocreatine ในกล้ามเนื้อลาย และจะถูกขับออกจากร่างกายทางไต ดังนั้นคนที่มี
กล้ามเนื้อน้อยมักตรวจได้ค่าต่ํา

4. Uric Acid

M:3.5-8.5, F:2.5-6.2

mg/dl ตรวจหาปริมาณกรดยูริกในกระแสเลือด

กรดยูริกเป็นสารที่เกิดจากกระบวนการทําลายโปรตีนในร่างกาย ตามปกติโปรตีนจะถูก
ทําลายเป็นยูเรีย จะมีสว่ นน้อยเท่านั้นที่กลายเป็นกรดยูริก ในกรณีที่มีกรดยูริกปริมาณสูงๆ
อยู่ในเลือดเป็นเวลานานๆ จะเกิดตกตะกอนเป็นผลึกรูปเข็มทําให้เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อ
ก่อให้เกิดโรคข้ออักเสบ หรือโรคเกาต์ ถ้าค่าต่ํากว่าปกติ พบได้ในกรณีผู้ที่ได้รับสารพิษ เช่น
ปรอท ตะกั่ว หรือแคดเมียม ถ้าค่าสูงกว่าปกติ ในขณะที่ไตทํางานปกติ พบได้ในภาวะที่มี
เม็ดเลือดแดงแตก กล้ามเนื้อสลาย กินอาหารที่มี purene สูง มะเร็งตับ มะเร็งไขกระดูก
แต่ถ้าหาก ค่ายูริกในเลือดไม่สูง แต่ไตมีปัญหาในการขับกรดยูริก ผลที่ตามมาคือทําให้ยูริก
ในเลือดสูง ดังนั้นสาเหตุจึงมาจากโรคไต บางรายอาจเกิดจากต่อมไทรอยด์ทํางานน้อย
เกินไป โรคพิษสุราเรื้อรังหรือครรภ์เป็นพิษ ในกรณีที่กรดยูริกในเลือดสูง แต่ไม่มีอาการของ
โรคเกาต์ ไม่ถือว่าเป็นโรคเกาต์ เป็นเพียงแค่ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเท่านั้น

2. BUN

70-100

ข้อแนะนําในการปฏิบัติหากผลผิดปกติ

หากพบเม็ดเลือดแดงปนมากับอุจจาระ บ่งชี้ถึงมีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
และการขับถ่าย ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น โรคริดสีดวงทวาร, โรคมะเร็ง หรือ โรค
อหิวาห์ เป็นต้น

18. Stool Mucous

4. Tumor Marker

5. Chemistry

ค่าปกติ
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คนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคเบาหวานจะต้อง
ติดตามผลการตรวจน้ําตาลในเลือดให้บ่อยขึ้น

ในผู้ที่ตรวจพบว่ามีกรดยูริกในเลือดสูง ควร
หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มี purene สูง ได้แก่
สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ หมูเนื้อแดง วัว แกะ ปลา
กระป๋อง อาหารที่มียีสต์เป็นส่วนผสม ถั่วเมล็ด
ใหญ่ หน่อไม้ กระถิน กะหล่ําดอก ชะอม

หมายเหตุ

การแปลผลรายรายตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5. Chemistry
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หน่วย
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5. Chloresterol

150-200

mg/dl ตรวจหาระดับไขมันทุกชนิดของร่างกาย เพื่อประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ หรือ Atherosclerosis

200 - 239 mg/dl : มีความเสี่ยงปานกลางต่อโรคหัวใจ
240 mg/dl ขึ้นไป : มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจ มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเป็น 2 เท่าของผู้
ที่มีระดับ Cholesterol ต่ํากว่า 200 mg/dl

1. ลดอาหารประเภทไขมัน โดยเฉพาะไขมัน
อิ่มตัว
2. ทานอาหารที่มีกากใย
3. คุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

6. Triglycerides

60-175

mg/dl ดูความผิดปกติของไขมันในเลือดและ Atherosclerosis

ถ้าค่าสูงกว่าปกติจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ ค่าสูงอาจเกิด
จากภาวะน้ําหนักเกิน,ไม่ออกกําลังกาย, การสูบบุหรี่, การดื่มสุรามาก, การรับประทาน
อาหารพวกแป้งมากเกินไป, โรคประจําตัว (เช่น โรคเบาหวาน, โรคไตรั่ว, โรคไตวาย), การ
ใช้ยาบางชนิด (เช่น ยาคุมกําเนิด, ยาฮอร์โมน, ยา steroid) หรือ โรคทางพันธุกรรม

1. ลดอาหารไขมัน
2. ลดอาหารพวกแป้ง
3. ลดแอลกอฮอล์
4. ลดน้ําหนัก
5. หยุดสูบบุหรี่
6. รักษาเบาหวาน

7. HDL-Chloresterol

33-55

mg/dl เป็นไขมันที่ดี มีหน้าที่ป้องกัน Atherosclerosis โดยนําเอา
ไขมันไม่ดีออกจากผนังหลอดเลือดไปสู่ตับ ซึ่งค่า
HDL-Cholesterol ยิ่งสูงยิ่งดี

ค่ายิ่งต่ําก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีระดับ
Triglyceride สูงร่วมด้วยก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือกหัวใจตีบได้

8. LDL-Chloresterol

0-190

mg/dl ดูความผิดปกติของไขมันในเลือดและ atherosclerosis โดย ค่า LDL ที่สูงกว่าปกติจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดให้มากขึ้น
LDL เป็นไขมันไม่ดี จะเกาะตัวที่ผนังหลอดเลือด และเป็น
สาเหตุหลักของโรคหัวใจ

9. AST (SGOT)

15-46

U/L

เป็นเอนไซม์ใช้ดูการทํางานของตับ

ถ้าค่าสูงกว่าค่าปกติ 20-50 เท่า บ่งบอกถึงภาวะตับอักเสบจากสารพิษ ถ้าสูงมากๆ เป็น
100 เท่า อาจจะเป็นโรคตับที่มีการตายของเซลล์ตับเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้การที่มี AST
สูง อาจพบได้ใน myocardial infarction (กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด) โรคที่เกี่ยวข้องกับ
หัวใจ ภาวะบาดเจ็บของกล้ามเนื้อลาย

10. ALT (SGPT)

13-69

U/L

เป็นเอนไซม์ใช้ดูการทํางานของตับ

ดูสัดส่วน ALT/AST ถ้า <1 บ่งบอกถึงภาวะตับอักเสบจากไวรัส ถ้า >1 พบในผู้ป่วยไวรัส
ตับอักเสบเฉียบพลันALT ที่ค่าเพิ่มสูงมากบ่งบอกถึงภาวะตับอักเสบจากไวรัส การตายของ
เซลล์ตับ เพิ่มสูงปานกลางบ่งบอกถึงภาวะตับแข็ง มีการสะสมของโคเลสเตอรอล การใช้
ยาจนมีพิษต่อตับ ภาวะอุดกั้นทางเดินน้ําดี หากเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยบ่งบอกถึง กล้ามเนื้อ
อักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ปล. สภาวะใดก็ตามที่ทําให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ตับ กล้ามเนื้อหัวใจ
กล้ามเนื้อลาย จะทําให้มีค่า ALT สูงขึ้น
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กรณีที่ค่าไม่สูงมาก แก้ไขโดยการรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดอาหารประเภทไขมัน
อิ่มตัว และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
กรณีที่ค่าสูงกว่าค่าปกติมาก อาจมีการทานยา
เพื่อลดระดับไขมันในเลือดร่วมกับปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกาย

หมายเหตุ

การแปลผลรายรายตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มงานตรวจ

รายการตรวจ

ค่าปกติ

หน่วย

38-136

U/L

เป็นเอนไซม์ใช้ดูภาวะอุดกั้นทางเดินน้ําดีและโรคกระดูกที่มี หาก ALP เพิ่มสูงขึ้น จะพบในภาวะการอุดกั้นทางเดินน้ําดี หากสูงขึ้น 10-25 เท่าของค่า
การทํางานของเซลล์กระดูกตัวอ่อนเพิ่มขึ้น เอนไซม์นี้พบได้ใน ปกติสูงสุด จะเกี่ยวข้องกับโรคกระดูก osteitis deformans หากค่าต่ํากว่าปกติอาจเกิด
เนื้อเยื่อเกือบทุกชนิดของร่างกาย พบมากใน เยื่อบุลําไส้ ท่อ จากการขาดสารอาหาร ภาวะที่ระดับฟอสฟอรัสในเลือดต่ําเกิน
ไต กระดูก ตับและรก

12. Cholinesterase

5.90-12.22

U/ml

Cholinesterase เป็นเอนไซม์ที่พบได้ในตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, ระดับเอนไซม์ลดลงพบได้ในผู้ที่โดนพิษของสารพวก organophosphorus, โรคตับอักเสบ,
เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมองและซีรั่ม ในทางคลินิกเอนไซม์นี้ โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีเอนไซม์ผิดปกติ
เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของยาฆ่าแมลง และยังใช้เป็นดัชนี
บอกการทํางานของตับ ดังนั้น การตรวจหาระดับ
Cholinesterase ใน Serum ของผู้ป่วยที่ได้รับพิษของยาฆ่า
แมลงพวก organophosphate, carbamate เพื่อใช้ในการ
ติดตาม การรักษาของแพทย์

1. HBs Ag
(ECLIA)

Negative

-

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (ในวงเล็บเป็นเทคนิคที่ใช้ ผลควรเป็นลบ
ในการตรวจ)

2. Anti - HCV

Negative

-

ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี เป็นการ
ตรวจว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีหรือไม่ แต่ไม่สามารถ
ตรวจหาเชื้อได้โดยตรง จึงใช้วิธีตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อ
แทน ถ้าแอนติบอดีเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่มีเชื้อ

1. T3 - ECLIA

0.85-2.02

ng/dl

2. TSH - ECLIA

0.27-4.2

mIU/L ตรวจสอบการทํางานของต่อมธัยรอยด์ โดยการตรวจหา
ระดับฮอร์โมน Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ที่
ผลิตจากต่อมใต้สมอง ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวมีหน้าที่กระตุ้น
ต่อมธัยรอยด์ให้ผลิตฮอร์โมน Thyroxine ต่อไป

3. Free T4-ECLIA

0.93-1.71

ng/dl

11. Alk
Phosphatast

6. Hepatitis

7. Thyroid

ความหมายหรือจําเป็นหรือประโยชน์ที่ตรวจ

การแปลผลกรณีผลผิดปกติ

ผลควรเป็นลบ

ตรวจสอบการทํางานของต่อมธัยรอยด์ โดยตรวจหาระดับ หากมีค่าสูงจะเป็นข้อบ่งชี้ภาวะ Hyperthyroidism นั่นคือ อาการผิดปกติของต่อมธัยรอยด์
ของฮอร์โมน Thyroxine ในรูปของ Triiodothyronine (T3) เป็นพิษที่เกิดจากมีฮอร์โมนของต่อมธัยรอยด์มากเกินไป นอกจากนี้ยังเป็นการชี้วัดระดับ
ความรุนแรงของภาวะ Hyperthyroidism

ตรวจสอบการทํางานของต่อมธัยรอยด์โดยตรงจากการ
ตรวจหาระดับของฮอร์โมน Thyroxine ในรูปอิสระ (Free
T4)

1. TSH ต่ํา, Free T4 สูง : บ่งชี้ถึงภาวะ Hyperthyroidism (ต่อมธัยรอยด์ทํางานมาก
ผิดปกติ)
2. TSH สูง, Free T4 ต่ํา : บ่งชี้ถึงภาวะ Primary Hypothyroidism (ต่อมธัยรอยด์ทํางาน
น้อยกว่าปกติจากการทํางานของต่อมธัยรอยด์เอง)
3. TSH ต่ํา, Free T4 ต่ํา : บ่งชี้ถึงภาวะ Secondary Hypothyroidism (ต่อมธัยรอยด์
ทํางานน้อยกว่าปกติที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางานบกพร่องของต่อมใต้สมอง)
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หมายเหตุ

