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คำนำ

นิติวทิ ยาศาสตร์ ยงั คงเป็ นงานซึ่ งมีการขยายขอบเขตงานไปอย่างกว้างขวาง มีการวิจยั ค้นคว้าหาองค์
ความรู ้ ใหม่ การพัฒนาเครื่ องมือและวิธีการพิสูจน์วิเคราะห์ที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนา
ความรู ้ และเทคโนโลยีเหล่ านั้นมาใช้ช่วยตอบคาถามที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ความเป็ น
ธรรมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในสังคม
สาหรับประเทศไทยนิ ติวิทยาศาสตร์ ถูกบรรจุอยูใ่ นยุทธศาสตร์ ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ ข้อ 8.2 ที่ระบุ “การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยต้องใช้ประโยชน์จากนิ ติวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ และจัดให้มีบริ การทางด้านนิ ติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริ การในการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งอย่างมีทางเลื อก อานวยความยุติธรรม
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ัติ มี ค วามโปร่ ง ใส และประชาชนเข้า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้
โดยสะดวก รวดเร็ ว” ดังนั้นเป็ นหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ตอ้ งร่ วมมือช่วยกัน
พัฒนางานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว
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Enterobiasis ในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังอิทก จังหวัดพิษณุโลก จำกโครงกำรเทคนิค
กำรแพทย์ ชุมชนของภำควิชำเทคนิคกำรแพทย์ คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
เริ งวิทย์ บุญโยม*
นภาพร อภิรัฐเมธีกลุ *
แสงชับ นทีวรนารถ*

บทคัดย่อ
Enterobiasis เกิ ดจากการติ ดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุด Enterobius vermicularis ซึ่ งวัตถุ ประสงค์ของ
การศึกษานี้เพื่อหาความชุกของการติดเชื้อพยาธิ เข็มหมุดในเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดวังอิทก จังหวัดพิษณุ โลก
ซึ่งพบการติดเชื้อพยาธิ น้ ี 6.02% (583) ซึ่ งพบการติดเชื้อในเด็กหญิงมากกว่าในเด็กชาย ผลการศึกษาชี้ ให้เห็น
ว่าการติดเชื้อพยาธิ เข็มหมุดเป็ นอีกหนึ่งโรคติดเชื้อปรสิ ตที่สาคัญของพื้นที่น้ ี

Abstract
Enterobiasis is responsible for Enterobius vermicularis (Pinworm) infection. This study was
carried out to determine the prevalence of pin worm infection in school children in Wang-E-Tok school,
Phitsanulok province. Total specimens were collected and examined for pin worm egg by scotch tape
technique. The result indicated that the overall infection rate was 6.02 %(5/83). The infection was found
higher in girl than that of boy. This indicates that enterobiasis is a crucial parasitic infection in studied
area.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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บทนำ
Enterobiasis หรื อ Oxyuriasis เป็ นโรคติดเชื้อหนอนพยาธิ ที่มีสาเหตุจากพยาธิ เข็มหมุด Enterobius
vermicularis มักพบโรคนี้ในเด็กมากกว่าผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กที่อยูร่ ่ วมกันในสถานเลี้ยงเด็กและใน
โรงเรี ยน อาการแสดงของการติดเชื้อพยาธิ น้ ีคือ การคันรอบรู ทวารและช่องคลอดเกิดจากการเคลื่อนไหว
ของพยาธิ เข็มหมุดตัวเมียออกมาจากที่อยูเ่ พื่อวางไข่บริ เวณทวารหนัก ผูป้ ่ วยจะมีอาการคันรุ นแรง และการ
คันจากการออกมายังบริ เวณที่จะวางไข่จะรบกวนการนอนของเด็กทาให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกหงุดหงิด ถ้าผูป้ ่ วยเกาจะ
ทาให้ติดเชื้ อแบคทีเรี ยจากการเกาได้ นอกจากนี้ อาจพบหนอนตัวกลมกระจายไปยังบริ เวณช่องคลอด ทาให้
เกิดการติดเชื้ อทางระบบทางเดินปั สสาวะ

และพยาธิ อาจบุกรุ กไปที่ไส้ติ่งทาให้เกิดอาการคล้ายเป็ นไส้ติ่ง

อักเสบ ร่ วมกับมีการอาเจียน ปวดท้อง และเบื่ออาหาร1
ตาบลวังอิทก เป็ นตาบลที่อยูใ่ นเขตอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุ โลก มีจานวน 10 หมู่บา้ น ซึ่ งมี
แม่น้ ายมไหลผ่านเป็ นที่ราบลุ่มมีแม่น้ ายมไหลผ่านกลางหมู่บา้ นระหว่างหมู่ที่ 1,2,3,7,9 และ10 สาหรับเขต
พื้นที่ทิศเหนื อ ติดต่อกับ ตาบลบางระกา และทิศใต้ ติดต่อกับ ตาบลบ่อทอง ตาบลกาแพงดินและอาเภอสาม
ง่าม ส่ วนทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลวัดพริ ก ตาบลงิ้วงามและ อาเภอเมือง ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลปลักแรดและตาบลบางระกา2 (ภาพ1)

ภำพ1 ที่ต้ งั ของตาบลวังอิทก จังหวัดพิษณุโลก
ทีม่ ำ: http://bkh.plkhealth.go.th/bk_datacenter/data.php 2
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วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อหาอัตราการติดเชื้อพยาธิ เข็มหมุดด้วยวิธี scotch tape ที่โรงเรี ยนวัด
วังอิทก เพื่อทราบอัตราการติดเชื้อและปั จจัยที่ก่อให้เกิดการติดเชื้ อพยาธิ น้ ี เพื่อเป็ นแนวทางในการให้ความรู ้
และรักษารวมทั้งป้ องกันการติดพยาธิ น้ ีในเด็กนักเรี ยนต่อไป

วิธีกำรศึกษำ
การศึกษานี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมออกบริ การชุ มชนในรายวิชาเทคนิ คการแพทย์ชุมชนของ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศสาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก ดาเนินการในวันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ณ โรงเรี ยนวัดวังอิทกโดยนักเรี ยนจะได้รับการตรวจพยาธิ เข็มหมุดด้วยวิธี Scotch tape จานวน
ทั้งหมด 83 คน โดยเป็ นนักเรี ยนหญิงจานวน 42 คนและชายจานวน 41 คน หลังจากการตรวจจะมีการแจ้ง
ผลกลับไปยังครู เพื่อประสานงานกับผูป้ กครองนักเรี ยนเพื่อนาเด็กนักเรี ยนที่ตรวจพบไข่พยาธิ เข็มหมุดไปรับ
ยาที่โรงพยาบาลส่ งเริ มสุ ขภาพประจาตาบลต่อไป1

ผลกำรศึกษำ
จากการตรวจพยาธิ เข็มหมุดในโรงเรี ยนแห่งนี้ พบเด็กนักเรี ยนมีการติดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุด 6.02%
(5/83) โดยเป็ นนักเรี ยนหญิงและชายเป็ น 2.44% (1/41) และ 9.52% (4/42) ตามลาดับ (ภาพ2)

ภำพ2 ไข่พยาธิเข็มหมุดที่ตรวจด้วยวิธี Scotch tape ของเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดวังอิทก จังหวัดพิษณุโลก
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สรุ ปและวิจำรณ์ ผลกำรศึกษำ
การศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั พบความชุ กของการติดเชื้ อ 6.02% ในขณะที่การศึกษาพยาธิ ชนิ ดเดียวกันนี้ ใน
จังหวัดพิษณุโลกพบการระบาดที่โรงเรี ยนวัดกรับพวง,วังวารี ,สกัดน้ ามัน, และเสาหิ นที่ 15.6, 13.9, 12.0และ
19.3 % ตามลาดับ3 เนื่องจากพยาธิ น้ ีมีคนเป็ นโฮสต์ถาวร(definitive host)และมีการติดต่อได้หลายทางทั้งจาก
การเกาก้นอันเนื่องมาจากการที่พยาธิ ตวั เมียออกมาไข่บริ เวณรู ทวารหนัก ซึ่ งไข่พยาธิ ที่มีกาวเหนี ยวจะติดไป
กับ เล็บ เมื่ อเด็ก อมนิ้ วหรื อจับ สิ่ งของจะเป็ นทางแพร่ ก ระจายพยาธิ ไปยังผูอ้ ยู่รอบข้า ง นอกจากนี้ การอยู่
รวมกันและใช้สิ่งของร่ วมกันยังเป็ นแหล่งที่สามารถทาให้พยาธิ ติดต่อไปยังบุคคลอื่นได้อีกด้วย ดังนั้นการ
ตรวจพยาธิ น้ ี ในชุ มชนมี ความสาคัญอย่างยิ่งเนื่ องจากจะทาให้ครู และผูป้ กครองทราบสถานะการติ ดเชื้ อ
พยาธิ น้ ี และท าการรั ก ษาเพื่ อป้ องกันการแพร่ ก ระจายพยาธิ ไ ปยัง ผูอ้ ื่ น ซึ่ ง ภาควิชาเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิท ยาลัย นเรศวรได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญของการแพร่ ก ระจายของพยาธิ น้ ี ใ นเด็ ก เล็ ก จึ ง มี ก ารจัด
โครงการตรวจพยาธิ ชนิ ดนี้ ในชุ มชนเนื่ องจากการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรี ยนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โดยรอบ
มหาวิทยาลัยพบอัตราการติดเชื้ อ 6.48 % (25/386) จึงเกิดเป็ นโครงการให้บริ การตรวจพยาธิ ในรายวิชานี้ ซึ่ ง
ผลการตรวจในครั้งนี้มีอตั ราการติดเชื้อใกล้เคียงกับการศึกษาในก่อนหน้านี้4-8
การตรวจหาพยาธิ เข็มหมุ ดในสถานที่ ที่ เด็ กนักเรี ย นอยู่กนั อย่างหนาแน่ นและมี การใช้สิ่ งของ
ร่ วมกันนั้นมีความสาคัญและควรที่เด็กจะต้องได้รับการตรวจทุกปี เพื่อเด็กจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
เพื่ อตัดวงจรชี วิตพยาธิ ไ ม่ใ ห้แพร่ ก ระจายไปสู่ บุค คลข้างเคี ย ง ดังนั้นสถานศึ ก ษาควรมี ความร่ วมมื อกับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและสถานบริ การสาธารณสุ ขระดับชุมชนเพื่อทาการตรวจและ
รักษาพยาธิ ชนิ ดนี้ แต่เนื่ องจากข้อจากัดในด้านงบประมาณและเวลาในการศึกษาครั้ งนี้ ทาให้ผวู ้ ิจยั ทาการ
ตรวจพยาธิ ได้ครั้งเดียวหากทาการตรวจซ้ าจะสามารถทราบอัตราการติดเชื้ อที่แท้จริ งได้เนื่ องจากการตรวจ
ซ้ าจะสามารถเพิ่มโอกาสในการหาผูต้ ิดเชื้ อได้เพิ่มขึ้นถึ ง 90% เมื่อทาการตรวจซ้ าสามครั้ง และ 99% เมื่อ
ตรวจซ้ า 5 ครั้ง นอกจากนี้ การเตรี ยมเด็กนักเรี ยนก่อนรับการตรวจพยาธิ เข็มหมุดควรได้รับคาแนะนาให้งด
การอาบน้ าในวันที่รับการตรวจเนื่องจากการอาบน้ าจะทาให้ตรวจพบพยาธิ เข็มหมุดได้นอ้ ยลง1, 4-7
จากการตรวจหาพยาธิ เข็มหมุดในเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดวังอิทกที่ผ่านมาพบว่ามีการติด
เชื้ อพยาธิ 2% ในปี 2556 แต่การศึกษาในครั้งนี้ พบการติดเชื้ อในสถานศึกษาเดียวกันมีอตั ราการติดเชื้ อ 6.02
% ทาให้บุคลากรภาควิชาเทคนิ คการแพทย์เล็งเห็ นถึ งความสาคัญของการตรวจพยาธิ น้ ี ภาควิชาเทคนิ ค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
~8~
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วังอิทกและคณาจารย์โรงเรี ยนวัดวังอิทกเพื่อให้บริ การตรวจพยาธิ น้ ี เพื่อเป็ นการคัดกรองเด็กที่ติดเชื้ อพยาธิ
ดังกล่าวให้ได้รับการรักษาอันจะเป็ นการป้ องกันการแพร่ กระจายของพยาธิ รวมทั้งนิ สิตที่ทากิ จกรรมการ
ตรวจพยาธิ เข็มหมุ ดรุ่ นที่ ผ่านมาได้เคยมี ก ารให้ค วามรู ้ เรื่ องพยาธิ เข็มหมุ ดกับ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
ผูป้ กครองของเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนแห่งนี้จึงทาให้การศึกษาในครั้งนี้ ได้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีเนื่ องจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญและผลเสี ยของการติดเชื้ อพยาธิ น้ ี จากกิจกรรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับพยาธิ เข็มหมุดของนิสิตรุ่ นพี่ที่เคยนาเสนอต่อเด็กนักเรี ยน คณาจารย์และผูป้ กครองเด็กนักเรี ยนก่อน
หน้านี้แล้ว5-7 ดังนั้นการตรวจพยาธิ เข็มหมุดในโรงเรี ยนแห่ งนี้ รวมทั้งการให้ความรู ้เกี่ยวกับพยาธิ น้ ี กบั บุคคล
ที่เกี่ ยวข้องจึงยังคงมีความสาคัญและทาการตรวจต่อไปเนื่ องจากมีการตรวจพบพยาธิ น้ ี ในชุ มชนแห่ งนี้ อยู่
อย่างต่อเนื่อง
กิตติกรรมประกำศ
ผูว้ ิจัยขอขอบคุณ คุณปราถนา มูลคา พยาบาลวิชาชี พโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลวังอิทกและเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านในการอานวยความสะดวกในการสารวจพื้นที่ ขอขอบคุณคณาจารย์โรงเรี ยนวัด
วังอิทกที่อานวยความสะดวกและจัดเตรี ยมรายชื่อรวมทั้งควบคุมการเก็บตัวอย่างให้ดาเนินไปด้วยดี ขอขอบคุณเด็กนักเรี ยน
ที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บตัวอย่างและขอขอบคุณ ดร. นพดล จารู ญ และ ดร. อรัญญา จิระวิริยกูลและนิ สิตสาขาเทคนิ ค
การแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4 ในการตรวจตัวอย่างที่เก็บจากชุมชนและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคนิ คการแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรทีในการอานวยความสะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษานี้
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Echinostoma miyagawai จำกลำไส้ เป็ ดทีพ่ บในจังหวัดพิษณุโลก
Echinostoma miyagawai from duck intestinal in Phitsanulok province, Thailand

ทิวาวรรณ หงษ์สิบสาม*
สุดารัตน์ ศรี วชิ ยั *
แสงชัย นทีวรนารถ**

บทคัดย่อ
การศึ กษาชนิ ดของพยาธิ ใบไม้ในลาไส้เป็ ดที่ผ่านมาในประเทศส่ วนใหญ่พบพยาธิ Echinostoma
revolutum และ Hypoderaeum conoideum แต่ในการศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั พบพยาธิ ใบไม้ Echinostoma miyagawai
ซึ่ งพิจารณาจากแผงหนามที่คอและลักษณะของอัณฑะ ดังนั้นรายงานนี้ จึงเป็ นการรายงานพบ E. miyagawai
ครั้งแรกในจังหวัดพิษณุ โลก ประเทศไทย

Abstract
From previous studies, Echinostoma revolutum and Hypoderaeum conoideum are reported in
Thailand. However in this study, we identified a medium trematode as Echinostoma miyagawai from its
characteristic of collar spines and testes and this is the first report of E. miyagawai in Phitsanulok
province, Thailand.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปี ที่4 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
** ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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บทนำ
ในธรรมชาติเป็ ดและสัตว์ปี กเป็ น definitive host ของพยาธิ ใบไม้ขนาดกลาง (medium sized
trematode) ซึ่ งพยาธิ ใบไม้ในกลุ่มนี้พบรายงานการติดเชื้ อในคนเช่นเดียวกัน(1-4) โดยพยาธิ และอาการที่เกิด
จากพยาธิ กลุ่มนี้ ในหนู ทดลองพบการขยายขนาดของลาไส้และ villi บริ เวณลาไส้เล็กถูกทาลาย อีกทั้งมี
globlet cell จานวนมากขึ้น (proliferative of globlet cells) มีการขยายของต่อมน้ าเหลืองและพบ fibroblasts
เพิ่มจานวนมากขึ้น ยิง่ ไปกว่านั้นหนู hamster ที่ถูกทาให้ติดเชื้อด้วย E. trivolvis ยังพบพยาธิ สภาพเพิ่มเติมคือ
มีการขยายของชั้นกล้ามเนื้ อในชั้น submucosa เกิดเป็ นภาวะ hypertrophic น้ าหนักหนู ลดลงและเมื่อมีการ
ตรวจตับของหนูทดลองพบว่ามีการบุกรุ กของหนอนพยาธิ และตรวจพบไข่ของหนอนพยาธิ อีกด้วย (5) และ
จากการศึกษาการติดเชื้ อหนอนพยาธิ E. hortense ในสุ นขั พบว่าสุ นขั มีการอักเสบของลาไส้อย่างรุ นแรง
(severe enteritis) และมีการติดเชื้ อที่ช้ นั mucosa ของลาไส้เล็ก (6) และจากการทดลองในไก่ที่ถูกทาให้ติด
เชื้อ E. caproni พบพยาธิสภาพคือ villi มีลกั ษณะบุ๋มคล้าย nipple-like plug with circular dimpling (5)
นอกเหนื อจากการติดเชื้ อ Echinostoma spp. ที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์แล้วยังพบว่าการติดเชื้ อพยาธิ
กลุ่มนี้ก่อให้เกิดโรคในคนได้อีกด้วย จากการรายงานการติดเชื้อ E. hortense ในผูป้ ่ วย 2 รายที่ประเทศเกาหลี
พบว่า ผูป้ ่ วยชายอายุ 38 ปี มี ป ระวัติ ก ารรั บ ประทานปลาดิ บ และผูป้ ่ วยชายอายุ 20 ปี มี ป ระวัติ ก าร
รับประทานปลาดิบและซาลาแมนเดอร์ ดิบ มีการตรวจพบ Echinostoma egg ทั้งสองราย และพบว่าผูป้ ่ วยทั้ง
2 รายมีอาการท้องเสี ยและจากการตรวจทางโลหิ ตวิทยาของผูป้ ่ วยชายอายุ 20 ปี พบว่า มีเม็ดเลือดขาวชนิ ด
eosinophil สู งขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 22 (7) และจากการรายงานการติดเชื้ อ พยาธิ กลุ่ม E. hortense ในผูป้ ่ วยชาย
อายุ 55 ปี ที่ประเทศเกาหลีเช่นเดียวกันพบว่าผูป้ ่ วยมีอาการ ปวดท้องบริ เวณ epigastric และ lower abdominal
น้าหนักลด อาเจียนเป็ นเลือดและมีภาวะซี ด (anemia) (5) นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการติดเชื้ อ Echinostoma spp
ในประเทศจีน (8) อินเดีย (9) บราซิล (10) แอฟริ กา (11) กัมพูชา (13) รวมทั้งประเทศไทย (14)
สาหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ก็เพื่อรายงานการพบพยาธิ ใบไม้ลาไส้ขนาดกลาง Echinostoma
miyagawai ในลาไส้เป็ ดในโรงฆ่าสัตว์ปีกแห่งหนึ่งที่จงั หวัดพิษณุ โลก
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วิธีกำรศึกษำ
สถานทีใ่ นการเก็บตัวอย่าง
พยาธิ ระยะตัวเต็มวัยจากลาไส้เป็ ดถูกเก็บตั้งแต่บริ เวณลาไส้เล็กส่ วนต้น (duodenum) จนถึงลาไส้
ใหญ่ส่วนทวารร่ วม (cloaca) โดยจะใช้เป็ ดเทศและเป็ ดไล่ทุ่งที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ปีกแห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ ดที่ได้
เป็ นเป็ ดที่เลี้ยงในพื้นที่ตาบลบ้านกร่ าง บ้านคลองและไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
1. กำรหำพยำธิตัวเต็มวัย
1.1 นาลาไส้เป็ ดแต่ละตัวมาแผ่ออกโดยใช้กรรไกรตัดตามความยาวของลาไส้ ซึ่ งขั้นตอนนี้ อาจพบ
พยาธิ เกาะอยู่บริ เวณผนังด้านในของลาไส้ โดยเลื อกพยาธิ ที่มีชี วิต ซึ่ ง จะมี สีแดงอมชมพู มี ขนาด 8× 1.5
มิลลิเมตร
1.2 นาลาไส้ไปตกตะกอนใน sedimentation jar โดยเติมน้าเกลือ normal saline ลงไป (ประมาณ ¾
ของ sedimentation jar)
1.3 ใช้ forceps คีบไส้เป็ ดที่ผา่ แล้วลงไปแกว่งในน้าเกลือเพื่อให้พยาธิ หลุดออกมา และตั้งทิ้งไว้อย่าง
น้อย 10 นาทีเพื่อให้ตกตะกอน แล้วเทน้ าส่ วนบนทิ้ง แล้วเติมน้ าเกลือลงไปอีกครั้ง ทาซ้ าจนน้ าส่ วนบนใส
ประมาณ 2-3 ครั้ง
1.4 เทตะกอนส่ วนล่างที่ตอ้ งการหาพยาธิ ลงในจานเพาะเชื้ อ แล้วนาไปวางบนกระดาษสี ดาเพื่อหา
หนอนพยาธิ โดยเลือกพยาธิ ที่มีชีวติ ซึ่ งจะมีสีแดงอมชมพูดงั ที่กล่าวไปข้างต้น
1.5 นาพยาธิ ที่เก็บได้ไปตรึ งสภาพด้วย neutral buffer formalin (NBF) เข้มข้นร้อยละ 10 เพื่อป้ องกัน
การเกิดเอนไซม์ยอ่ ยเนื้อเยือ่ ตัวเอง (autolysis)
1.6 นาหนอนพยาธิ ไปย้อมสี carmine เพื่อยืนยันชนิ ดของพยาธิ จากรู ปร่ างภายนอกและอวัยวะ
ภายในของพยาธิ ตวั อย่าง
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2. กำรย้อมสี เพือ่ ยืนยันชนิดของพยำธิด้วยสี carmine
2.1 เตรี ยมชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจ (Preparation of tissue) กดหนอนพยาธิ ใบไม้ให้แบนด้วยกระจกปิ ดสไลด์ถา้
มีขนาดใหญ่ แต่ถา้ มีขนาดเล็กไม่ตอ้ งกดหนอนพยาธิ ตวั อย่าง หลังจากนั้นใช้ยางวงรัดสไลด์ที่ปลายทั้ง 2 ข้าง
2.2 ย้อมสี (Staining) นาหนอนพยาธิ มาย้อมด้วยสี carmine ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชัว่ โมง โดยสี carmine จะ
ทาให้หนอนพยาธิ ติดสี ชมพูค่อนข้างแดง ซึ่ งอวัยวะภายในของหนอนพยาธิ เช่น ลาไส้ (intestine), ต่อมไข่
แดง (vitelline gland), อัณฑะ (testis), และรังไข่ (ovary) จะย้อมติดสี แดงเข้ม สาหรับหนาม (spine) บนตัว
หนอน พยาธิ จะติดสี ค่อนข้างจาง
2.3 ล้างสี ส่วนเกิ นออก (Decolorization) โดยแช่ ใน ethanol เข้มข้นร้อยละ 70 จานวน 2 ครั้ ง และ acidethanol (HCl เข้มข้นร้อยละ 0.5 – 1) ใน ethanol เข้มข้นร้อยละ 70 จากนั้นล้างหนอนพยาธิ ดว้ ย ethanol
เข้มข้นร้อยละ 70 2-3 ครั้ง เพื่อขจัดกรดออกให้หมด
2.4 กระบวนการดึงน้ าออก (Dehydration) ขจัดน้ าออกจากหนอนพยาธิ โดยแช่ใน ethanol เข้มข้นร้อยละ 80
95 และ absolute ethanol ขั้นตอนละ 30 นาทีหรื อมากกว่า ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของตัวหนอนพยาธิ
2.5 ทาให้ใส (Clearing) นาหนอนพยาธิ มาแช่ใน xylene เพื่อทาให้หนอนพยาธิใสจนเห็นอวัยวะภายใน
2.6 เขี่ยหนอนพยาธิลงบนสไลด์ เคลือบตัวหนอนพยาธิ ดว้ ย permount และปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์ วางแผ่น
สไลด์ทิ้งไว้ในแนวราบจนแผ่นสไลด์แห้ง หลังจากนั้นยืนยันชนิ ดของหนอนพยาธิ โดยแยกตามจานวน
หนามบริ เวณแผงคอ และลักษณะของอัณฑะที่ แตกต่างกัน ซึ่ งจะมี การยืนยันชนิ ดของหนอนพยาธิ โดย
คณะผูว้ ิจยั ทั้ง 2 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั จะดูลกั ษณะของหนอนพยาธิ เพื่อทาการจาแนกชนิ ดและทาการจดบันทึ กไว้
จากนั้นจะให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญท าการตรวจสอบดู อีก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ อยืนยันความถู ก ต้องในการยืนยันชนิ ดของ
หนอนพยาธิ
2.7 นาสไลด์ถาวรที่ได้มาส่ องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ที่กาลังขยาย 10X และ40X โดยดูจานวน
ของหนามที่แผงคอและลักษณะของอัณฑะ เพื่อจาแนกแยกชนิ ดของพยาธิ ใน family Echinostomatidae
(3,12,13,15)
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ผลกำรศึกษำ
พบพยาธิ มีส่วนแผงคอที่มีลกั ษณะคล้ายเกือกม้า (circumoral disc) และบนแผงคอพบหนามเรี ยงตัว
รอบแผงคอ (collar spine) เมื่อศึกษาอวัยวะภายในที่อณั ฑะมีลกั ษณะกลมและมีร่องตื้น (ภาพ 1)

.
ภำพ 1 แสดงลักษณะของ testes ของพยาธิใบไม้ Echinostoma miyagawai (carmine stain)

สรุ ปและวิจำรณ์ ผลกำรศึกษำ
จากลักษณะของพยาธิ ที่แยกได้จากลาไส้ เป็ ดในการศึ กษานี้ พบว่าพยาธิ ใบไม้น้ ี คือ Echinostoma
miyagawai (13)เนื่องจากลักษณะของแผงคอและหนามบนแฝงคอมีการเรี ยงตัวตามลักษณะทีระบุใน key to
the European species of the revolutum group ของ Faltynkova และคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะของ
อัณฑะที่กลมมนและมีร่องตื้นคล้ายกลีบดอกไม่ซ่ ึ งเป็ นลักษณะที่แยกพยาธิ ชนิ ดนี้ ออกจากพยาธิ ใบไม้ลาไส้
ชนาดกลางชนิดอื่น(14)
ในรายการพบพยาธิ ใบไม้ลาไส้ขนาดกลางที่ผา่ นมาพบว่าพยาธิ ใบไม้ Echinostoma revolutum และ
Hypoderaeum conoideumเป็ นพยาธิ ที่พบบ่อยในลาไส้คน เป็ ด ไก่ และนกน้ าอื่นๆ (12,14,15) E. miyagawai
พบรายงานน้อยกว่าพยาธิ สองชนิ ดดังกล่ าวข้างต้น ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากสถานที่ ในการเก็บตัวอย่างที่ ต่าง
สถานที่กนั รวมทั้งอาจมีความสับสนในการแยะชนิ ดของพยาธิ เนื่ องจากพยาธิ E. miyagawai มีลกั ษณะที่
ใกล้เคียงกับ E. revolutum มากนอกจากนี้ยงั มีรายงานที่ระบุวา่ ทั้ง E. miyagawi และ E. revolutum เป็ นพยาธิ
ที่สามารถพบได้ท้ งั ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (16) แตกต่างจากการศึกษา
พยาธิ ใบไม้ในลาไส้เป็ ดที่ตลาดเยาวราชและจังหวัดลพบุรี ซึ่ งพบพยาธิ E. revolutum และ H. conoideum
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เท่ า นั้น ซึ่ ง รายงานนี้ เ ป็ นรายงานแรกของการศึ ก ษาชนิ ดพยาธิ ใ บไม้ข นาดกลางในล าไส้ เ ป็ ดที่ จ ัง หวัด
พิษณุ โลกที่พบพยาธิ E. miyagawai เนื่ องจากการรายงานที่สารวจในประเทศไทยพบ E. revolutum, H.
conoideum และ Echinoparyphium recurvatum เท่านั้น (17)
กิตติกรรมประกำศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ อ. รัชนี ชนะสงค์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใน
การให้คาแนะนาระหว่างทาการศึกษาและคุณอรรณพ เทียมแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคนิ คการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการให้ความช่วยเหลือด้านสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษานี้ จนการศึกษา
นี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี
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กำรตรวจครำบเลือดปนเปื้ อนบนกล้ องจุลทรรศน์ ทใี่ ช้ ในห้ องเรียนปฏิบัติกำรเทคนิคกำรแพทย์
มหำวิทยำลัยนเรศวร
The investigation of blood remain contamination on compound microscope in medical
technology laboratory classrooms, Naresuan University.

แสงชัย นทีวรนารถ*

บทคัดย่อ
ความคิดเห็ นที่แตกต่างกันของผูใ้ ช้งานกล้องจุลทรรศน์ในการสวมหรื อถอดถุงมือระหว่างการใช้
งานกล้องจุลทรรศน์ นามาสู่ แนวคิดในการศึกษานี้ เเนื่องจากกล้องจุลทรรศน์เป็ นเครื่ องมือที่ ความสาคัญใน
งานเทคนิ ค การแพทย์ เพราะเป็ นเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาจุ ล ชี พ และโครงสร้ างเซลล์ การศึ ก ษานี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อตรวจการปนเปื้ อนเลื อดซึ่ งไม่สามารถเห็ นด้วยตาเปล่ า โดยทาการศึกษาเลื อดปนเปื้ อน
ดังกล่ าวบนกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนของภาควิชาเทคนิ คการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก โดยการตรวจดังกล่าวใช้น้ ายา Kastle-Meyer ในการทดสอบ ผลการศึกษา
พบการปนเปื้ อนเลือดบนกล้องจุลทรรศน์ท้ งั 3 ส่ วนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ซึ่งผูว้ จิ ยั คาดว่าผลการศึกษานี้จะสามารถเป็ นแนวทางการตัดสิ นใจเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนใน
การถอดหรื อสวมถุงมือระหว่างใช้เครื่ องมือนี้หลังจากสัมผัสสิ่ งส่ งตรวจที่มีเลือดเป็ นส่ วนประกอบ
คำรหัส: เลือดปนเปื้ อน กล้องจุลทรรศน์ น้ ายา Kastle-Meyer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Abstract
It is argue that microscope users should take off their gloves during use this instrument or not.
Because microscope is a crucial instrument for medical technology instruction and routine work, this
study aims to investigate blood contamination which can not be detected by human naked eyes on the
microscopes that used in Medical Technology Laboratory classroom Naresuan University, Phitsanulok.
We categorized microscope into 3 parts and tested each part by Kastle-Meyer reagent. Result found that
there is insignificant association between blood contamination on 3 parts of studied microscope
(p<0.05).We hope that the result of our study will be a decision tool for laboratory staff to take in or take
off the gloves when use this instrument after contact blood or blood contain specimen.
Keyword: Blood contamination, Light microscope, Kastle-Meyer reagent

บทนำ
ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์เป็ นอุ ปกรณ์ที่ความสาคัญมากที่สุดชนิดหนึ่งสาหรับ
ผูใ้ ช้งานเป็ นนักศึกษาจนกระทัง่ ประกอบวิชาชี พนี้ เนื่ องจาก อุปกรณ์น้ ี ใช้ในการศึกษาจุลชี พ รู ปร่ างลักษณะ
ของเซลล์ ตลอดจนโครงสร้างของเนื้ อเยื่อในงานเวชศาสตร์ ชนั สู ตร 1 และ เลือดเป็ นสิ่ งส่ งตรวจที่ใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติของการทางานของร่ างกายที่แพทย์ส่งมายังห้องปฏิบตั ิการเพื่อหา
สาเหตุของโรคมากที่สุดชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ ง นักศึกษาหรื อผูป้ ฏิ บตั ิงานในห้องปฏิ บตั ิการที่ สัมผัสสิ่ งส่ งตรวจนี้ มี
โอกาสเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อจากเลือดและสารน้ าจากร่ างกาย 2 ถึ งแม้จะยังไม่มีรายงานการติดเชื้ อจากการใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์สู่ผใู ้ ช้อุปกรณ์ เหล่านี้ แต่การติดเชื้ อมีโอกาสเกิดหากขาดความระมัดระวังในการใช้
อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้ อนสิ่ งส่ งตรวจที่มีจุลชีพก่อโรคปนเปื้ อนอยู3่
น้ ายา Kastle-Meyer(KM) เป็ นน้ ายาที่ใช้ในการตรวจคราบเลือดบนวัตถุพยานและสถานที่เกิดเหตุ
ในทางนิติวิทยาศาสตร์ 4-6 ในการศึกษาน้ ายา KM ในการตรวจการปนเปื้ อนของเลือดในเครื่ องมือผ่าตัดทาง
ทันตกรรม7-10 พบว่าน้ ายานี้มีความเหมาะสมในการตรวจการปนเปื้ อนเลือดบนเครื่ องมือผ่าตัดทางทันตกรรม
รวมทั้งมีการระบุ ว่าการปนเปื้ อนของเลื อดในเครื่ องมือผ่าตัดดังกล่ าวเป็ นสาเหตุของการติ ดเชื้ อไวรัสตับ
อักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และ HIV ได้ 7,8 ในการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการตรวจการปนเปื้ อนของเลือด
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พบว่าน้ ายา KM สามารถทดสอบเลือดที่สดและแห้งหลังจากที่นาไปผ่านการฆ่าเชื้ อด้วย Autoclave อุณหภูมิ
สู งถึง 134 องศาเซลเซียสได้ โดยให้ผลบวกที่ Dilution 1:6,400 หรื อต่ากว่านั้น7
สื บเนื่องจากได้มีการอภิปรายในหมู่คณาจารย์ของภาควิชาเทคนิ คการแพทย์ในการประชุ มภาควิชา
เรื่ องการถอดหรื อสวมถุ งในระหว่างการใช้งานกล้องจุลทรรศน์หลังจากสัมผัสกับสิ่ งส่ งตรวจของผูป้ ่ วย
การศึกษานี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจการปนเปื้ อนของคราบเลือดโดยใช้น้ ายา KM บนกล้องจุลทรรศน์ที่
ใช้ในการเรี ยนการสอนในการเรี ยนปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแนะนานิ สิตที่เรี ยนวิชาในสาขาเทคนิ คการแพทย์ในการถอดหรื อ
สวมถุงมือระหว่างทาปฏิบตั ิการ ซึ่ งผูว้ จิ ยั คาดว่าผลของการศึกษานี้ จะนาไปสู่ การตัดสิ นของอาจารย์ผสู ้ อนที่
จะกาหนดให้นิสิตถอดถุงมือหลังจากจับสิ่ งตรวจหรื อไม่ก่อนจะทาการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ นอกจากนี้
ยังเป็ นแนวให้มีการเฝ้ าระวังและแนวทางสาหรับพนักงานทาความสะอาดให้ตระหนักถึงการทาความสะอาด
พื้นที่ และเครื่ องมื อรวมทั้งอุ ปกรณ์ ในห้องปฏิ บตั ิ การให้ปราศจากการปนเปื้ อนอันนาไปสู่ การติ ดเชื้ อใน
ผูป้ ฏิบตั ิงานในที่สุด

วัสดุและวิธีกำร
ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กล้องจุลทรรศน์จานวน 103 ตัวในภาควิชาเทคนิ คการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่ งกล้องแต่ละตัวจะแบ่งการเก็บตัวอย่างเป็ น 3 ส่ วน (ภาพที่ 1) โดยส่ วนที่1 ประกอบด้วยเลนส์ใกล้
ตา เลนส์ ใกล้วตั ถุ แขนจับ ลากล้องและจานหมุนเลนส์ ส่ วนที่2 ประกอบด้วยแท่นวางเลนส์ ตัวหนี บสไลด์
ปุ่ มปรับคอนเดนเซอร์ ไดอะแฟรม เลนส์ รวมแสง และสวิตช์ไฟ และส่ วนที่ 3 ประกอบด้วยฐานกล้อง
แหล่งกาเนิดแสง ปุ่ มปรับภาพหยาบ ปุ่ มปรับภาพละเอียดและปลัก๊ ไฟ
น้ายาทดสอบ
การศึ กษานี้ ใช้น้ ายา Kastle-Meyer (KM) หรื อ reduced phenolphthalein ในการทดสอบเลื อด
ปนเปื้ อนที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า
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วิธีการทดสอบ
ใช้ไม้พนั สาลีป้ายบริ เวณส่ วนที่แบ่งไว้บนกล้องจุลทรรศน์ท้ งั 3 ส่ วน จากนั้นนาไม้พนั สาลีตวั อย่างมา
ทาการทดสอบด้วยน้ ายา Kastle-Meyer และ 5% H2O2 อ่านผลการทดสอบภายในเวลา 15 วินาที หากผลการ
ทดสอบเป็ นบวก น้ ายาจะเปลี่ยนเป็ นสี ชมพู และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากผลการทดสอบเป็ นลบ3

จริยธรรมในมนุษย์
การศึกษานี้ ผ่านการเห็ นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโครงการ : 031/58

สรุ ปและวิจำรณ์ ผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ากล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการในห้องเรี ยนปฏิบตั ิการ
มีการปนเปื้ อนเลือดร้อยละ 43.69(45/103) สาหรับการปนเปื้ อนคราบเลือดที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าบน
กล้องจุลทรรศน์ที่ทาการทดสอบทั้งสามส่ วน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05)
(table1 and 2)
น้ ายา KM เป็ นสารละลายที่ใช้ในการตรวจกรองคราบเลือดในทางนิติวทิ ยาศาสตร์ โดยในการศึกษา
ที่ผา่ นมาในทางทันตกรรมพบว่าน้ ายานี้มีประสิ ทธิ ภาพในการตรวจการปนเปื้ อนเลือดบนเครื่ องมือผ่าตัดทาง
ทันตกรรมได้ดี ในปี 2005 Louie และคณะรายงานประสิ ทธิ ภาพของน้ ายานี้ วา่ มีความเหมาะสมในการตรวจ
การปนเปื้ อนเลือดบนเครื่ องมือในแผนกฉุ กเฉิ นและเครื่ องมือในรถพยาบาลฉุ กเฉิ น11 ส่ วน Gurtler และคณะ
พบว่าแมลงที่กินเลือดเป็ นอาหารให้ผลบวกต่อการทดสอบด้วยน้ ายานี้ ในขณะที่แมลงอื่นให้ผลทดสอบลบ
ต่อการทดสอบ12,

13

สาหรั บ การทดสอบน้ า ยานี้ เที ย บกับ แถบทดสอบเลื อดในปั สสาวะพบว่า น้ า ยานี้ มี

ประสิ ทธิ ภาพในการทดสอบ hematuria และ hemoglobinuria ได้ดีกว่าแถบทดสอบสาเร็ จรู ป14 รวมทั้งน้ ายา
นี้ ยงั ตรวจสอบ fecal occult blood ได้ดีกว่าชุ ดสอบ guaiac15 ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีรายงานการศึกษาที่ระบุว่า
น้ ายานี้ใช้ทดสอบเลือดปนเปื้ อนบน glucose meter ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ16
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การตรวจคราบเลื อดบนวัต ถุ พยานและสถานที่ เกิ ดเหตุ ด้วยน้ ายา KM อาจจะมี ขอ้ จากัดอยู่บา้ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิ ดผลบวกปลอมบนวัตถุ หรื อสถานที่ มีการปนเปื้ อนของอาหารที่เป็ นพืชผักและ
ผลไม้ที่มี peroxidase หรื อยาบางชนิด14, 17 รวมทั้งอาจเกิดผลลบปลอมจากวิตามินซี จึงมีคณะวิจยั ที่รายงาน
การใช้ visible wavelength reflectance hyperspectral imaging ซึ่ งสามารถแยกความแตกต่างของการตรวจ
คราบเลื อดบนวัตถุ พยานและสถานที่ เกิ ดเหตุซ่ ึ งสามารถแยกความแตกต่างของเลื อดและการเกิ ดผลบวก
ปลอมจาก peroxidase 18 แต่การตรวจดังกล่าวมีการใช้เครื่ องวัดการดูดกลืนแสงซึ่ งไม่สะดวกในการตรวจ
กรองและต้องมี ก ารนาส่ ง วัตถุ พยานที่ ยุ่งยาก ดังนั้นการตรวจโดยการตรวจกรองด้วยตาเปล่ าจึ งมี ความ
สะดวกมากกว่า รวมทั้งการศึกษานี้ ทาการศึกษาบนกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้งานในห้องปฏิบตั ิการ จึงมีโอกาส
น้อยที่เครื่ องมือจะปนเปื้ อน peroxidase ซึ่ งส่ วนใหญ่พบในผัก ผลไม้ อย่างไรก็ตามการศึกษาในอนาคต ควร
มีการตรวจสอบสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการอื่นๆ ที่อาจทาให้เกิดผลบวกปลอมและผลลบปลอมเพิ่มเติม
การศึกษานี้ พบการปนเปื้ อนเลื อดบนทุกส่ วนกล้องจุลทรรศน์ ถึ งแม้จะไม่พบรายงานการติดเชื้ อ
จากเลื อดที่ปนเปื้ อน แต่ผวู ้ ิจยั คาดว่าข้อมูลนี้ น่าจะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการตัดสิ นของผูป้ ฏิ บตั ิงานในการสวม
หรื อถอดถุ งมื อหลังจากสัมผัสสิ่ งส่ งตรวจและเริ่ มต้นจะใช้กล้องจุ ลทรรศน์และเพื่อให้ผลการศึ กษาเป็ น
แนวทางตัดสิ นใจได้ดีข้ ึนจึงควรมีการศึกษาชนิ ดจุลชี พและจานวนที่ปนเปื้ อนบนกล้องจุลทรรศน์เพื่อข้อมูล
ที่มีน้ าหนักในการตัดสิ นใจมากขึ้น เนื่ องจากพบการเลื อดปนเปื้ อนบนเครื่ องมือนี้ นอกจากการถอดถุงมือ
และทาความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อเป็ นหนทางหนึ่ งในการลดการติดเชื้ อจากการใช้เครื่ องมือนี้ อย่างไรก็
ตาม มีผใู ้ ช้เครื่ องมือจานวนหนึ่ งอ้างว่าการถอดถุงมือระหว่างการใช้กล้องจุลทรรศน์เกิดความล่าช้าและไม่
สะดวกในการปฏิ บตั ิงาน ดังนั้นแนวทางปฏิ บตั ิของผูใ้ ช้งานเครื่ องมือนี้ จึงขึ้นอยู่กบั เหตุผลขอผูใ้ ช้งาน แต่
ผูใ้ ช้ควรคานึ งถึ งการป้ องกันการติ ดเชื้ อแบบครอบจัก รวาล(universal precaution) ซึ่ งเป็ นการป้ องกัน
บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขให้ปลอดภัยจากการติ ดเชื้ อโดยปฏิ บตั ิ ต่อผูป้ ่ วยหรื อผูใ้ ห้บริ การ
เหมือนกันและทุกครั้งที่ปฏิบตั ิงาน2
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Fig1. Shows the microscope used in this study
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Table 1 shows blood contamination on each part of studied microscope
Zone of determination

positive result (%)

Zone1

21/102 (20.60%)

Zone2

29/102 (28.43%)

Zone3

28/102 (27.50%)

total

78/306 (25.50%)

Table2 shows P value of 3 determination zone
Zone of determination

P

Zone 1 and zone 2

0.254

Zone 1 and zone 3

0.325

Zone 2 and zone 3

1.000
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กำรยืนยันควำมใช้ ได้ ในวิธีตรวจวิเครำะห์ นิตพิ ษิ วิทยำ
Validation in Forensic Toxicological Method

ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์ *
ผศ.นพ.อุดมศักด์ หุ่นวิจิตร *

บทนำ
การตรวจวิเคราะห์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ มีความแตกต่างจากการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
และวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ส าขาอื่ น ๆ เนื่ องจากผลการตรวจวิเคราะห์ จะถู ก นาไปใช้ใ นกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่ งผลการตรวจวิเคราะห์ยอ่ มส่ งผลดีผลเสี ยต่อคู่กรณี มี่มีการฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี ในคดีอาญาจาเลย
อาจถูกลงโทษสู งถึ งขั้นจาคุ กตลอดชี วิตหรื อประหารชี วิต ในคดี แพ่งและพาณิ ชย์จาเลยอาจจะต้องจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนนับล้านบาท ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ทุกสาขามีกลไกหรื อกระบวนการ
ในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์อย่างเคร่ งครัดเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ที่ได้น้ นั มีความถูกต้องและให้ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
การตรวจวิเคราะห์ทางนิติพิษวิทยาเป็ นการตรวจยา สารพิษและสารเสพติดจากสิ่ งส่ งตรวจประเภท
ต่าง ๆ เพื่อให้ความมัน่ ใจในผลการตรวจวิเคราะห์ ว่ามีความถู กต้องแม่นยารวมถึ งการรู ้ ขีดจากัดของการ
ตรวจวิเคราะห์น้ นั ในการปฏิ บตั ิ การตามปกติ งานนิ ติพิษวิทยาได้กาหนดกระบวนการตรวจสอบรับรอง
วิธีการตรวจวิเคราะห์ข้ ึนมาโดยมีชื่อเรี ยกว่า Validation (การยืนยันความใช้ได้/การยืนยันความถูกต้อง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* อาจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ปั จจัยกาหนด (parameter) ในกระบวนการ validation ประกอบด้วย Bias, Precision, Calibration
model, Carryover, Interference studies, Ionization enhancement/suppression, Limit of detection, Limit of
quantitation, Dilution integrity และ Stability
ในปัจจุบนั มีขอ้ แนะนาในการทา Validation วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางนิติพิษวิทยาจากหลายองค์กร
ในระดับนานาชาติ เช่น GTFCh (German-speaking Society of Toxicological and Forensic Chemistry),
European Workplace Drug Testing Society (EWDTS), SOFT/AAFS (Society of Forensic Toxicologists /
American Academy of Forensic Sciences), The International Association of Forensic Toxicologists
(TIAFT) และ SWXGTOX (Scientific Working Group for Forensic toxicology) เป็ นต้น ซึ่ งข้อแนะนาแต่
ละองค์กรมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อย เช่น การเลือกใช้ ion ในการตรวจวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
MS นั้นแนวทางปฏิ บตั ิของ SOFT/AAFS ห้ามใช้ isotopic ion แต่แนวทางปฏิ บตั ิของฝั่ งสหภาพยุโรป
อนุ ญาตให้ใช้ได้ เป็ นต้น ดังนั้นห้องปฏิบตั ิการนิ ติพิษวิทยาแต่ละแห่ งต้องศึกษารายละเอียดและนามาปรับ
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ ห้ เ หมาะสมตามขอบเขตภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง ศัก ยภาพและข้อ จ ากัด ของแต่ ล ะ
ห้องปฏิบตั ิการ
อย่างไรก็ตามเป็ นที่ยอมรั บกันในวงการผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านนิ ติพิษวิทยาว่า Validation วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ทางนิติพิษวิทยาในกระบวนการคุณ ภาพวิเคราะห์อย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบ Selectivity และ
Limit of detection (LOD) แต่ถา้ เป็ นไปได้ Validation ควรประกอบด้วย Stability, Selectivity, Accuracy
(bias), Precision (repeatability), Limit of detection (LOD) และในกรณี การตรวจเชิงปริ มาณวิเคราะห์ควร
เพิ่มการตรวจสอบ Lower limit of quantification (LLOQ) และ Calibration model (linearity) ส่ วนการตรวจ
วิเคราะห์ดว้ ย LC/MS ควรมีการตรวจสอบเรื่ อง matrix effects ด้วย
ในกรณี ที่ มี ก ารคิ ดค้น วิธี ก ารตรวจวิ เ คราะห์ ใ หม่ ขั้น ตอนการ validation แนะน าให้ เ ริ่ ม จาก
Selectivity และ Matrix effects ถ้าการทดสอบสองวิธีน้ ี แสดงให้เห็นว่าได้ผลที่ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ควรมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจวิเคราะห์โดยไม่ตอ้ งไม่ทดสอบ parameters อื่น ๆ ของ validation
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Validation นอกจากใช้ตรวจสอบการคิดค้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ใหม่แล้ว ยังถูกนามาใช้ในเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
1. การปรับ การดัดแปลงวิธีการตรวจวิเคราะห์เดิ มที่ผ่านการ validation มาแล้ว เช่ น การมีเปลี่ ยนชนิ ด
column หรื อสาร internal standard ในการตรวจวิเคราะห์
2. การเปรี ยบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่แตกต่างกันซึ่ งอาจจะมี parameter ของ validation ต่างกัน โดย
ปรับให้มี validation ในรู ปแบบเดียวกันใช้เกณฑ์เดียวกัน
3. การนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ซ่ ึ งผ่านการ validation แล้วในตารา วารสารหรื อคู่มือเอกสาร มาประยุกต์ใช้
ในการตรวจวิเคราะห์จริ ง
ลาดับต่อไปจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของ parameters ในกระบวนการ validation ทีละรายการ
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Selectivity
นิยำม Selectivity (ความจาเพาะ) หมายถึงความสามารถของวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถตรวจวิเคราะห์
สารที่ตอ้ งการวิเคราะห์ (analyte) ในตัวอย่างส่ งตรวจซึ่ งมีองค์ประกอบของสารอื่น ๆ อยูใ่ นตัวอย่างนั้นด้วย
Selectivity มีชื่อเรี ยกอื่นว่า Interference study
สารอื่น ๆ ที่อยูใ่ นตัวอย่างส่ งตรวจอาจเป็ นได้ท้ งั metabolites ของสารที่ตอ้ งการตรวจวิเคราะห์น้ นั
สิ่ งปนเปื้ อน สารที่ทาให้ตวั อย่างเสื่ อมสภาพ สารรักษาสภาพตัวอย่าง และเนื้อสาร (matrix) ของสิ่ งส่ งตรวจ
Blank matrix sample หมายถึงตัวอย่างที่นามาตรวจวิเคราะห์ซ่ ึ งมีเนื้ อสารเหมือนกับงานที่จะต้องทา
การตรวจวิเคราะห์ แต่ไม่มีสารเป้ าหมายในการตรวจวิเคราะห์ (target analyte) หรื อ internal standard
สาหรับวิธีการตรวจวิเคราะห์ในตัวอย่างนั้น
วิธีกำรตรวจสอบ Selectivity
การตรวจสอบ Selectivity มีข้ นั ตอนคือ
1. การตรวจสอบว่าไม่มีสัญญาณรบกวนในตาแหน่ งการตรวจพบ analyte ในการตรวจวิเคราะห์ blank
matrix อย่างน้อย 6 ตัวอย่าง โดยที่ blank matrix ที่มาจากแหล่งต่าง ๆ กัน
2. การตรวจวิเคราะห์ zero sample (เตรี ยมได้โดยการใส่ internal standard ใน blank matrix)
3. การตรวจวิเคราะห์โดยมีการใส่ สารรบกวน (interference) ในความเข้มข้นสู งสุ ดซึ่ งคาดว่าน่าจะพบได้ใน
ชีวติ ประจาวันลงในblank matrix แล้วตรวจวิเคราะห์การรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ analyte
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Accuracy
นิยำม Accuracy (ความถูกต้อง) คือความสอดคล้อง/ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยที่ ได้จากการตรวจ
วิเคราะห์ analyte กับค่าที่แท้จริ งหรื อค่าอ้างอิงที่ยอมรับได้ (accepted reference value)
Accuracy มีชื่อเรี ยกอื่น เช่น bias, systemic error หรื อ trueness
วิธีกำรหำค่ ำ Accuracy
1. คานวณค่า percent deviation จากค่าที่แท้จริ งหรื อค่าอ้างอิงที่ยอมรับได้ ในการตรวจวิเคราะห์ QC sample
2. ทาการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างจาก pooled fortified matrix โดยเลือกตรวจตัวอย่างที่มีความเข้มข้นแตกต่าง
กันอย่างน้อย 3 ความเข้มข้น (ต่า กลาง สู ง) ตรวจแต่ละความเข้มข้นอย่างน้อย 3 ตัวอย่างสุ่ ม แล้วนามาตรวจ
วิเคราะห์โดยดาเนินการแยกกันมากกว่า 5 ครั้ง (5 different run)

เนื่ องจากค่า accuracy มีความแตกต่างกันในแต่ละความเข้มข้นของ analyte ที่ตรวจวิเคราะห์ จึงมี
การกาหนดค่า accuracy ที่ยอมรับได้ตามระดับความเข้มข้นของ analyte เช่น เกณฑ์เฉลี่ ยที่ยอมรับได้คือ
+15% ในขณะที่ระดับความเข้มข้นใกล้กบั LLOQ ค่าที่ยอมรับได้คือ +20%

~ 30 ~

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถุนายน 2561

Precision
นิยำม Precision (ความแม่นยา) คือความใกล้เคียงกันหรื อสอดคล้องกันของผลการตรวจวิเคราะห์ analyte
จากการสุ่ มตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างเดียวกันจานวนหลายครั้ง โดยมีศพั ท์ที่เกี่ยวข้องอีก 3 คา ได้แก่
Repeatability หมายถึง ค่า precision ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ซ้ าภายใต้สภาวะเดียวกันภายในช่วง
ระยะเวลาสั้นไม่ห่างกันนัก มีชื่อเรี ยกอื่นคือ intra-assay precision, within-run precision และ within-day
precision
Intermediate precision หมายถึง ค่า precision ที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์เดียวกัน
แต่มีความแตกต่างจาก repeatability โดยอาจจะใช้ผตู้ รวจวิเคราะห์หลายคน ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ แตกต่าง
กันในแต่ละการวิเคราะห์ หรื อเป็ นการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างซ้ าในหลายวันแม้จะทาโดยผูต้ รวจวิเคราะห์คน
เดียว มีชื่อเรี ยกอื่นคือ inter-assay, between-run หรื อ between-day precision
Reproducibility

หมายถึ ง ค่ า precision

ที่ ไ ด้จ ากการตรวจวิ เ คราะห์ ต ัว อย่า งเดี ย วกัน จาก

ห้องปฏิบตั ิการที่ต่างกันคนละห้องปฏิบตั ิการ
วิธีกำรหำค่ ำ Precision
1. ในกรณี repeatability คานวณค่า relative standard deviation (R.S.D.) หรื อ absolute standard deviation
หรื อ coefficient of variation (%CV) ของค่าการตรวจวิเคราะห์ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ QC sample ซ้ า
หลายครั้ง จานวนการตรวจวิเคราะห์ซ้ าควรมีจานวนตั้งแต่ 5 – 10 ครั้ง
2. ในกรณี intermediate precision แนะนาให้ตรวจวิเคราะห์ความเข้มข้นละสองครั้งต่อเนื่ องกัน 8 วันและ
คานวณค่า ANOVA เมื่อต้องการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร
เนื่องจากค่า precision มีความแตกต่างกันในแต่ละ matrix และแต่ละความเข้มข้นของ analyte ที่
ตรวจวิเคราะห์ จึงมีการกาหนดค่า precision ที่ยอมรับได้ตามระดับความเข้มข้นของ analyte เช่น เกณฑ์เฉลี่ย
ที่ยอมรับได้คือ 15%R.S.D. ในขณะที่ระดับความเข้มข้นใกล้กบั LLOQ ค่าที่ยอมรับได้คือ 20%R.S.D.
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Lower limit of quantification (LLOQ)
นิยำม LLOQ หมายถึงปริ มาณหรื อความเข้มข้นต่าที่สุดของ analyte ในตัวอย่างที่สามารถตรวจวิเคราะห์
โดยมีค่า accuracy และ precision ที่เหมาะสมหรื อยอมรับได้
ในบางกรณี กาหนด LLOQ หมายถึงจุดตัดสิ นใจ (decision point) ของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ใช้กาหนดวิธีการ
แปลผลและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ แม้วา่ ขีดความสามารถของวิธีการตรวจวิเคราะห์จะสามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ในปริ มาณต่ากว่าจุดตัดสิ นใจdH9k,
วิธีกำรหำค่ ำ LLOQ มีหลายวิธี เช่น
1. ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณหรื อความเข้มข้นของ analyte ที่ต่ าที่สุดในตัวอย่างที่มี accuracy +20% และ
precision 20%R.S.D.
2. ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณหรื อความเข้มข้นของ analyte ที่ต่าที่สุดในตัวอย่างที่มีสัญญาณการตรวจวิเคราะห์
เมื่อเทียบกับสัญญาณรบกวน (S/N, signal to noise ratio) มากกว่า 10
3. คานวณค่า LLOQ จากค่า 10 S.D. ของ blank sample
4. ทดสอบหาค่าต่าสุ ดของ non-zero calibrator และกาหนดให้ค่านั้นเป็ น LLOQ
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Limit of detection (LOD)
นิยำม LOD หมายถึ งการประมาณค่าปริ มาณหรื อความเข้มข้นของ analyte ต่ าที่สุดในตัวอย่างที่ตรวจ
วิเคราะห์โดยที่สามารถแยกสัญญาณจากการตรวจวิเคราะห์ออกจากสัญญาณรบกวนเบื้องหลัง (background
noise) หรื อจาก blank matrix ในการตรวจวิเคราะห์
ในบางกรณี LOD หมายถึงจุดตัดสิ นใจ (decision point) ของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ใช้กาหนดวิธีการแปลผล
และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ แม้วา่ ขีดความสามารถของวิธีการตรวจวิเคราะห์สามารถตรวจวิเคราะห์
ได้ในปริ มาณต่ากว่าจุดตัดสิ นใจ เช่น หน่วยงาน SAMHSA ของสหรัฐอเมริ กากาหนดให้การตรวจคัดกรอง
สารเสพติดปั สสาวะ methamphetamine โดยวิธี immunoassay มีจุดตัดสิ น (cut off) เป็ นผลบวกที่ระดับ
มากกว่า 500 ng/mL ดังนั้นค่า LOD ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ immunoassay นี้ ก็จะเลือกใช้ค่า 500 ng/mL
โดยปริ ยาย
วิธีกำรหำค่ ำ LOD
1. ตรวจวิเคราะห์โดยลดความเข้มข้น analyte ในตัวอย่าง จนได้ความเข้มข้นต่าที่สุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์
ได้ผลบวกหรื อได้ค่า S/N มากกว่า 3 โดยควรทาการตรวจวิเคราะห์ซ้ าอย่างน้อย 3 ครั้ง
2. ทดสอบหาค่า non-zero calibrator และกาหนดให้ค่านั้นเป็ น LOD
3. การประมาณค่า LOD จาก calibration curve โดยการสร้าง calibration curve อย่างน้อย 3 อันจากการตรวจ
วิเคราะห์ที่แยกจากกัน (different runs) ค่า LOD หาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจุดตัดแกน Y หารด้วยค่าเฉลี่ย
ของความชัน ของกราฟ calibration curve
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Upper limit of quantification (ULOQ)
นิยำม ULOQ หมายถึงปริ มาณหรื อความเข้มข้นสู งสุ ดของ analyte ในตัวอย่างที่สามารถตรวจวิเคราะห์
โดยมีค่า accuracy และ precision ที่เหมาะสมหรื อยอมรับได้
วิธีกำรหำค่ ำ ULOQ
1. โดยทัว่ ไปให้ใช้ค่าสู งสุ ดของ calibration curve เป็ นค่า ULOQ
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Calibration model (linearity)
นิยำม Calibration model คือแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการ
ตรวจวัดในการวิเคราะห์กบั ปริ มาณความเข้มข้นของ analyte เพื่อนามาใช้ในการคานวณปริ มาณหรื อความ
เข้มข้นของ analyte ในการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่าง
ถ้าเป็ นไปได้สารมาตรฐานที่นามาใช้ในการสร้าง calibration model ควรมีแหล่งที่มาที่แตกต่าง
(different source) จากสารมาตรฐานซึ่ งใช้ใน fortified matrix ตัวอย่างที่นาใช้ทดสอบคานวณค่าอื่น ๆ ของ
กระบวนการ validation เช่น bias หรื อ precision โดยที่แหล่งที่มาซึ่ งแตกต่างกันนี้ ควรจะเป็ นผูผ้ ลิตคนละ
หน่วยงานหรื อถ้าเป็ นผูผ้ ลิตเดียวกันควรเป็ นคนละชุด (lot) การผลิต
วิธีกำรทำ calibration model
1. calibration model ทาโดยการเตรี ยม fortified matrix ซึ่ งทาโดยการใส่ (spike) สารมาตรฐานชนิ ดเดียวกัน
กับ analyte ลงใน blank matrix ที่เป็ นเนื้อสารเดียวกับ matrix ที่ analyte อยู่ โดยฉี ดสารมาตรฐานหลายความ
เข้มข้น (จานวน 5 – 8 ความเข้มข้น แต่ละความเข้มข้นตรวจวิเคราะห์ซ้ าอย่างน้อย 2 – 6 ครั้ง) โดยครอบคลุม
ช่วงความเข้มข้นที่สนใจหรื อคาดการณ์วา่ จะตรวจวิเคราะห์ analyte ได้จากตัวอย่างที่ส่งตรวจ จากนั้นทาการ
ตรวจวิเคราะห์ ชุดสารที่ เตรี ยมไว้และค านวณค่า แบบจาลองโดยสมการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อใช้ค านวณ
ปริ ม าณหรื อความเข้ม ข้นของ analyte ในตัวอย่า งที่ ตอ้ งการตรวจวิเคราะห์ ถ้า เป็ นไปได้ค วรเลื อกใช้
แบบจาลองที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง (linearity) เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์วดั ปริ มาณมีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือมากที่สุด
ค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ดใน calibration model ควรครอบคลุมค่าที่คาดว่าจะตรวจวิเคราะห์ได้ในการ
ปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์ตามปกติ (working range) และถ้าเป็ นไปได้ค่าความแตกต่างระหว่างค่าต่าสุ ดและ
สู งสุ ดควรแตกต่างกันได้ถึงกาลังสามของค่าต่ าสุ ด เช่น ค่าความเข้มข้นต่าสุ ด 10 ng/mL ค่าสู งสุ ดควรเป็ น
1,000 ng/mL
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Stability
นิยำม Stability (ความเสถียร/ความคงตัว) หมายถึงคุณสมบัติทางเคมีของ analyte ใน matrix ตัวอย่างยังคง
ตัวอยูภ่ ายใต้สภาวะที่กาหนดและภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้
วิธีกำรทดสอบ stability
1. การคงตัวเมื่อเก็บรักษาโดยการแช่แข็ง ซึ่ งต้องมีการละลายตัวอย่างก่อนนามาตรวจวิเคราะห์ ต้องทาการ
ทดสอบการคงตัวในการแช่แข็งและการละลาย (freeze/thaw) อย่างน้อย 3 ครั้ง ค่าการตรวจวิเคราะห์ที่ได้
ภายหลัง freeze/thaw ที่ยอมรับได้ควรอยูใ่ นช่วงค่าของ bias ของวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ นั
2. การคงตัวเมื่อมีการใส่ สารรักษาสภาพตัวอย่าง (preservative) เทียบกับการไม่ใส่ preservative
3. การคงตัวเมื่อมีการเก็บรักษาตัวอย่างเป็ นเวลานาน
4. การคงตัวเมื่อมีการสัมผัสแสงเทียบกับการเก็บตัวอย่างในที่ไม่มีแสง
5. การคงตัวในขั้นตอนของวิธีการตรวจวิเคราะห์ต้ งั แต่ข้ นั ตอนการเตรี ยมตัวอย่างไปจนกระทัง่ การตรวจ
วิเคราะห์

Recovery
นิยำม Recovery (การนากลับคืน) หมายถึงปริ มาณ analyte ที่ตรวจวิเคราะห์ได้ภายหลังกระบวนการเตรี ยม
ตัวอย่างและกระบวนการตรวจวิเคราะห์เมื่อเทียบปริ มาณ analyte ในสารมาตรฐานที่ใส่ ลงในตัวอย่างที่ทา
การตรวจวิเคราะห์
วิธีกำรหำค่ ำ Recovery
การคานวณ %recovery
ปริ มาณที่ตรวจวัดได้
ปริ มาณสารที่ใส่ ในตัวอย่าง
~ 36 ~
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Ruggedness
นิยำม Ruggedness (ความทนทาน/ความคงทน) หมายถึ งความไวของวิธีการตรวจวิเคราะห์ ต่อการ
เปลี่ ยนแปลงเล็กน้อยที่สามารถเกิ ดขึ้นได้ในการปฏิ บตั ิงานการตรวจวิเคราะห์ตามปกติ (routine) ว่าจะมี
ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจวิเคราะห์หรื อไม่
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สามารถเกิ ดขึ้นได้ในการตรวจวิเคราะห์ เช่น ค่า pH อุณหภูมิ
ปริ มาณสัดส่ วนสารใน mobile phase
วิธีกำรทดสอบ Ruggedness
1. เลือกตัวแปรของสภาวะที่ตอ้ งการทดสอบและทาการตรวจวิ เคราะห์ภายใต้สภาวะนั้นและเปรี ยบเทียบ
ความสอดคล้องหรื อความแตกต่างของค่าที่ตรวจวิเคราะห์ได้
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Matrix effects
นิยำม matrix effects หมายถึงผลของสารอื่น ๆ ที่มีอยูใ่ น matrix ของตัวอย่างที่สามารถส่ งผลต่อการตรวจ
วิเคราะห์ analyte โดยอาจจะทาให้ตรวจวิเคราะห์ ปริ มาณ analyte ได้เพิ่มขึ้น (enhancement) หรื อลดลง
(suppression) ก็ได้
Ionization suppression / enhancement หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณการตรวจวัดไอออน
เป้ าหมายโดยอาจจะลดลงหรื อเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลของการมีสารอื่นที่ปรากฏในขณะตรวจวัดไอออน
สาหรับ LC/MS ควรทดสอบ matrix effect ทั้งที่ค่าความเข้มข้นสู งและความเข้มข้นต่า
วิธีกำรทดสอบ Matrix effects มีวธิ ี การทดสอบหลายวิธี เช่น
1. ฉีดสารละลายมาตรฐานที่มี analyte อยูเ่ ข้าไปในตาแหน่ง postcolumn ที่มีการตรวจวิเคราะห์ blank matrix
อยู่ตลอดเวลา และดูความผันแปรของสัญญาณการตรวจพบ analyte ในแต่ละช่ วงเวลา ถ้าเป็ นไปได้ให้
ทดสอบ blank matrix ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 10 ตัวอย่าง
2. การตรวจวิเคราะห์เปรี ยบเทียบใน 3 รู ปแบบ
-รู ปแบบแรกตรวจวิเคราะห์ analyte ในสารละลายมาตรฐาน (neat standard) ทาซ้ าอย่างน้อย 6 ครั้ง
-รู ปแบบที่สองตรวจวิเคราะห์ analyte โดยเติมสารมาตรฐานใน matrix ตัวอย่างแล้วสกัดตัวอย่างนั้น
ก่อนนาไปตรวจวิเคราะห์ ทาใน matrix ที่แตกต่างกัน 10 ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างทาซ้ าอย่างน้อย 2 ครั้ง
-ส่ วนรู ปแบบสุ ดท้ายทาการสกัด matrix ตัวอย่างแล้วเติม analyte ก่อนนาไปตรวจวิเคราะห์ ซึ่ งวิธีน้ ี
ทาให้คานวณค่า recovery ได้พร้อมกับการดูผล matrix effects
รู ปแบบ
รู ปแบบ

ถ้าค่าที่ได้จากการทดสอบ matrix effects มีค่า ion suppression / enhancement ไม่เกิน + 25% หรื อ
%CV ion suppression ไม่เกิน + 15% หรื อ ion enhancement ไม่เกิน + 15% ถือว่าเป็ นค่าที่ยอมรับได้แต่
ห้องปฏิ บตั ิ การต้องแสดงให้เห็ นว่า matrix effects ที่ยอมรับได้น้ ี ไม่ส่งผลต่อค่า parameter อื่นของการ
validation
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Carryover
นิยำม Carryover คือการปรากฏสัญญาณของ analyte อย่างไม่คาดหวังในการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างลาดับ
ถัดมาจากการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างก่อนหน้าซึ่ งมีการตรวจวิเคราะห์พบ analyte ในตัวอย่างนั้น
วิธีทดสอบ Carryover
1. ตรวจวิเคราะห์ตวั อย่าง blank matrix ภายหลังการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างซึ่ งมี analyte ในระดับความ
เข้มข้นสู งอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อตรวจสอบดูว่ามีสัญญาณการตรวจพบ analyte ในการตรวจ blank matrix
หรื อไม่ โดยค่าความเข้มข้นที่ เลื อกใช้น้ นั อย่างน้อยต้องเป็ นค่าความเข้มข้นสู งสุ ดที่เลื อกใช้ใน calibration
model มาตรวจวิเคราะห์
ถ้าเป็ นไปได้ในการตรวจวิเคราะห์ตามปกติควรมีวิธีป้องกันหรื อกาจัด carryover ร่ วมด้วยเพื่อช่วย
ประกันและเพิ่มความมัน่ ใจยิ่งขึ้น เช่น การคัน่ ด้วยการตรวจ blank ระหว่างตัวอย่างแต่ละรายการ หรื อการ
กาหนดค่าสัญญาณการตรวจพบ analyte ในตัวอย่างต้องสู งมากกว่า 10 เท่าของสัญญาณที่ตรวจพบใน blank
matrix ที่มีการตรวจก่อนหน้า เป็ นต้น

Dilution Integrity
นิยำม Dilution integrity หมายถึงความเชื่ อมัน่ ว่าค่า bias และ precision ในการตรวจวิเคราะห์จะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญเมื่อตัวอย่างมีการทาให้เจือจางก่อนนามาตรวจวิเคราะห์
วิธีทดสอบ Dilution integrity
1. ทาการเจือจางตัวอย่างในอัตราส่ วน 1:2, 1:10 และ/หรื อ 1:50 แล้วนามาตรวจวิเคราะห์ คานวณค่า bias
และ precision
เหตุผลที่ตอ้ งมีการเจือจางตัวอย่างที่ได้รับมาทาการตรวจวิเคราะห์มีสาเหตุที่สาคัญ 2 ประการได้แก่
ความเข้มข้นของตัวอย่างสู งเกิ น calibration curve หรื อตัวอย่างที่ได้รับมานั้นมีปริ มาตรน้อยต้องการเพิ่ม
ปริ มาตรเพื่อไว้ใช้ในการทดสอบซ้ าหรื อทาการทดสอบวิเคราะห์หลายวิธี
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ข้ อควรระวัง / ข้ อสั งเกต
1. การใช้ Stable-isotope-labeled analogue of the target analyte
การตรวจวิเคราะห์ทางนิ ติพิษวิทยานิยมใช้ Stable-isotope-labeled analogue of the target analyte
เป็ น internal standard ในการตรวจเชิ งปริ มาณวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามมีขอ้ ควรระวังในการใช้ isotopelabeled analogue ที่อาจทาให้ค่าที่ตรวจวัดได้มากกว่าความจริ งดังนี้
1.1 อาจมีสิ่งปนเปื้ อนอื่นรวมอยูด่ ว้ ยโดยมีค่ามวลต่อประจุเหมือนกับ analyte
1.2 fragment ions ของ isotope-labeled analogue เองอาจมีค่า m/z เหมือนกับ analyte
2. ไม่ควรใช้ therapeutic drug เป็ น internal standard
แม้ว่ า จะมี ก ารเลื อ กใช้ย าที่ ต รวจสอบแล้ว ว่า ในประเทศนั้น ไม่ มี ก ารสั่ ง ใช้จ ากแพทย์ แต่ ด้ว ย
ข้อเท็จจริ งที่ประชาชนทัว่ สามารถซื้ อยาจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่แพทย์และเภสัชกรสั่งจ่ายได้ ดังนั้น
ในตัวอย่างส่ งตรวจอาจมียาที่ห้องปฏิบตั ิการเลือกใช้เป็ น internal standard อยูด่ ว้ ย และอีกความจริ งหนึ่ งที่
น่าสนใจคือแต่ละประเทศมีการควบคุมการใช้ยาที่แตกต่างกัน ดังนั้นยาที่หา้ มใช้ในประเทศไทยอาจยังได้รับ
อนุญาตให้ใช้ในประเทศอื่น ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์จากชาวต่างชาติจึงอาจมียาที่ห้องปฏิบตั ิการเลือกใช้เป็ น
internal standard ทาให้การตรวจวิเคราะห์ระดับ internal standard สู งกว่าค่าจริ งและส่ งผลให้ค่าตรวจ
วิเคราะห์ analyte ต่ากว่าค่าจริ ง
3. QC sample ควรเลือกใช้ QC sample จากหน่วยงานภายนอกและเป็ นอิสระจากห้องปฏิบตั ิการมากกว่าการ
จัดทา QC sample ใช้เองภายในห้องปฏิบตั ิการ นอกจากนี้ ความเข้มข้นของ QC sample ควรครอบคลุมจุด
กลาง จุดใกล้เคียงกับจุดสู งสุ ดและจุดต่าสุ ดของ calibration curve
4. ในกรณี การตรวจวิเคราะห์ analyte ที่มีโอกาสตรวจพบได้นอ้ ย ไม่มีขอ้ มูลการศึกษาวิจยั ของ analyte ตัว
นั้น และบางทีอาจจะยังไม่มีสารละลายมาตรฐานหรื อ QC sample ของ analyte ที่ตอ้ งการตรวจวิเคราะห์
ขั้นตอนการ validation วิธี การตรวจวิเคราะห์ส ามารถปรั บลดข้อกาหนดลงได้ตามที่ ระบุ ไ ว้ในแต่และ
แนวทางปฏิบตั ิ
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5. การตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างที่มีมีการเสื่ อมสภาพหรื อมีการเน่าจะมีปัญหาที่ matrix จากการเสื่ อมสภาพและ
เน่าในแต่ละรายจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นขั้นตอน validation ที่ตอ้ งอาศัย matrix ในการทดสอบจะมีผลกระทบ
ที่ทาให้ได้ผลที่ไม่ถูกต้องตามที่คาดหวังไว้ แนะนาให้ใช้วิธี standard addition และรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่ได้วา่ เป็ นค่าประมาณ
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ข้ อแนะนำในกำรเขียนใบรับรองแพทย์
Recommendation in writing medical certificate

ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์ *
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บทนำ
ใบรั บรองแพทย์เป็ นเอกสารซึ่ งแพทย์ออกให้กบั ผูข้ อรับบริ การ บุ คคลหรื อหน่ วยงานซึ่ งผูข้ อรั บ
บริ การมอบอานาจให้ หรื อให้กบั ผูท้ ี่มีอานาจตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เพื่อรับรองว่าแพทย์ได้ทาการตรวจ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยหรื อผูม้ าขอรับบริ การและมักจะมีความเห็นของแพทย์ประกอบตามประเภทของใบรับรอง
แพทย์หรื อความต้องการของผูม้ ารับบริ การ
ปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ กาหนดจากแพทยสภาในการแบ่งประเภทของใบรับรองแพทย์ อย่างไรก็ตามการ
แบ่งใบรับรองแพทย์อาจแบ่งได้ในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. แบ่งตามประเภทผูข้ อใบรับรองแพทย์ เช่น ผูป้ ่ วย ผูข้ อรับบริ การ ญาติผเู ้ สี ยชีวติ ตารวจ บริ ษทั ประกันชี วิต
ศาล หน่วยงานภาครัฐ
2. แบ่งตามข้อกาหนดทางกฎหมาย เช่ น หนังสื อรับรองการเกิ ดเพื่อขอสู ติบตั ร หนังสื อรับรองการตายเพื่อ
ขอมรณบัตร เอกสารรับรองความพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์

* ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3. แบ่งตามการเก็บค่าธรรมเนี ยมบริ การทางการแพทย์ เช่ น ใบรับรองที่เป็ นหน้าที่ ซ่ ึ งกฎหมายกาหนดให้
ปฏิ บตั ิโดยไม่มีค่าตอบแทนหรื อเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิที่จะไม่เก็บค่าบริ การทางการแพทย์ เช่ น ใบชันสู ตร
บาดแผล และใบรั บรองแพทย์ว่าผูป้ ่ วยได้มาตรวจรักษาซึ่ งให้การวินิจฉัยพร้ อมความเห็ นในการหยุดพัก
รั ก ษาตัว ส่ วนตัว อย่า งใบรั บ รองที่ มี ก ารเก็ บ ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ เช่ น ใบรั บ รองการตรวจสุ ข ภาพ
ใบรับรองเพื่อเรี ยกค่ารักษาชดเชยจากบริ ษทั ประกัน
4. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการนาใบรับรองแพทย์ไปใช้ เช่น ใบรับรองแพทย์สาหรับประเมินสุ ขภาพก่อน
เดินทางโดยเครื่ องบิน ใบรับรองแพทย์ในการตรวจคัดกรองโรคหรื อตรวจคัดกรองสารเสพติด สาหรับการ
สมัครเข้ารับราชการ
5. แบ่งตามหน่ วยงานที่ ออกแบบฟอร์ มใบรั บรองแพทย์ เช่ น ใบรั บรองแพทย์ของแพทยสภา ใบรั บรอง
แพทย์ (กท16/1) ของสานักงานประกันสังคม
จะเห็นได้วา่ ใบรับรองแพทย์น้ นั มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก หลากหลายรู ปแบบ หลากหลายวัตถุประสงค์
ซึ่ งแพทย์ผูเ้ ขี ยนควรทาความเข้าใจในหลักการเขี ย นใบรั บรองแพทย์โดยทัว่ ไปเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใ น
ใบรั บ รองแพทย์แบบต่ า ง ๆ และในกรณี ที่ มี ข ้อก าหนดหรื อเกณฑ์เฉพาะ เช่ น การประเมิ นการสู ญเสี ย
สมรรถภาพตามเกณฑ์ข องส านัก งานประกันสั ง คม แพทย์ค วรผ่า นฝึ กอบรมและฝึ กปฏิ บ ตั ิ ใ นการเขี ย น
ใบรับรองแพทย์ในรู ปแบบเฉพาะนั้นเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลซึ่ งเขียนในใบรั บรองแพทย์น้ นั ถูกต้องและ
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของใบรับรองแพทย์ประเภทนั้น ๆ และทาให้ลดการถูกฟ้ องร้องในประเด็นซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับใบรับรองแพทย์
เนื่ องจากแพทยสภายัง ไม่ มี ข ้อแนะนาหรื อแนวทางในการเขี ย นใบรั บรองแพทย์ มี เพี ย งเกณฑ์
มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ.2555 ในข้อ 2.3.3 ที่ระบุถึงความสามารถจัดทา
บันทึกทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ และเอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ใน
หมวดที่ 1 ข้อที่ 1.5 1.6 และ 1.7 ที่ระบุถึงความสามารถการเขียนใบรั บรองแพทย์ประเภทต่าง ๆ ดังนั้น
แพทย์แต่ละคนจะสามารถเขียนใบรับรองแพทย์ได้ถูกต้องและเหมาะสมเพียงใดขึ้นกับหลักสู ตรการศึกษา
แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิ ตในแต่ละสถาบันจะเป็ นตัวกาหนดว่ามีความใส่ ใจและจัดการเรี ยนการสอนและการ
ประเมินในหัวข้อการเขียนใบรับรองแพทย์น้ ีมากน้อยเท่าใด
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ใบรับรองแพทย์โดยทัว่ ไปแบ่งโครงสร้างเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1. ข้อมูลทัว่ ไป (general information) เช่น ชื่อสถานพยาบาล ชื่อแพทย์ ชื่อผูป้ ่ วย
2. ข้อมูลสุ ขภาพ/ความเจ็บป่ วย (medical information) เช่น การวินิจฉัยโรค และการรักษา
3. ความเห็น (opinion) เช่น ระยะเวลาในการพักรักษา การพยากรณ์โรค
ข้อความที่ระบุในโครงสร้ างส่ วนที่ 1 และ 2 มักจะไม่มีปัญหามากนักเนื่ องจากเป็ นข้อมูลที่ เป็ น
ความจริ งที่ทุกคนสามารถระบุได้ตรงกัน แต่ในส่ วนที่ 3 ซึ่ งเป็ นความเห็นของแพทย์น้ นั อาจมีความแตกต่าง
กันได้ ขึ้นกับกรอบแนวความคิด หลักฐานข้อมูลหรื อเอกสารที่ใช้อา้ งอิงประกอบการตัดสิ นใจและยังรวม
ไปถึงประสบการณ์ที่แตกต่างกันทาให้ในส่ วนความเห็นนั้นมีความแตกต่างกันได้ ซึ่ งต้องพิจารณาเป็ นกรณี
ไปว่าความเห็ นที่แพทย์เขี ยนในรับรองแพทย์น้ นั มีความสุ จริ ตใจ มีกรอบแนวความคิดที่เหมาะสม อ้างอิ ง
ข้อมูลการตัดสิ นใจซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บกันในวงวิชาการสาขานั้น ถ้าความเห็ นแพทย์ให้โดยอยู่บนหลักการ
เหล่ า นี้ แม้จ ะมี ค วามเห็ นที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ค งต้อ งให้ ก ารยอมรั บ ว่า ไม่ มี ค วามเห็ น ใดผิ ด เพราะต่ า งเป็ น
ความเห็นที่ให้โดยสุ จริ ตมีขอ้ มูลหลักฐานรองรับและเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา
เพื่อให้นิสิตแพทย์และแพทย์ได้มีกรอบแนวความคิดที่จาเป็ นและสาคัญสาหรับการเขียนใบรับรอง
แพทย์ เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เขียนใบรับรองแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ข้อแนะนาใน
การเขียนใบรั บรองแพทย์น้ ี จึงได้เรี ยบเรี ยงแนวทางหรื อข้อกาหนดในการเขียนใบรับรองแพทย์จากหลาย
ประเทศรวมถึงจากประสบการณ์ปฏิบตั ิงานด้านนิติเวชศาสตร์ ในประเทศไทยมาสรุ ปเป็ นแนวทางโดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
- ประเด็นที่ตอ้ งทาหรื อควรทา
- ประเด็นที่หา้ มทาหรื อไม่ควรทา
- การปฏิเสธไม่ออกใบรับรองแพทย์
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ประเด็นทีต่ ้ องทำหรือควรทำ
- ใบรั บ รองแพทย์จดั ท าและรั บ ผิดชอบโดยแพทย์ที่ ไ ด้รั บใบประกอบวิชาชี พ เวชกรรมซึ่ ง เป็ นผู้
เซ็นชื่อในใบรับรองแพทย์ฉบับนั้น
- แพทย์ตอ้ งรักษาความลับในการออกใบรับรองแพทย์
- ข้อมูลในใบรับรองแพทย์ตอ้ งมีความถูกต้องตรงตามข้อมูลสุ ขภาพ / ความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย หรื อผู้
ขอรับบริ การ
- ข้อมูลและความเห็นในใบรับรองแพทย์ควรเป็ นกลาง ปราศจากอคติ
- ข้อมูลและความเห็นในใบรับรองแพทย์ควรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของใบรับรองแพทย์
แต่ละประเภท
- ความเห็ นในใบรับรองแพทย์ควรจากัดขอบเขตในสาขาที่แพทย์ท่านนั้นเชี่ ยวชาญ และไม่ควรให้
ความเห็นในข้อกฎหมาย
- ใบรับรองแพทย์อาจใช้วธิ ี พิมพ์หรื อเขียนก็ได้ ในกรณี ที่ใช้วธิ ี เขียนลายมือควรอ่านออกได้ง่าย
- ระบุวนั เดือน ปี ที่เขียนใบรับรองแพทย์
- ระบุวนั เดือน ปี ที่ได้ตรวจหรื อการให้บริ การทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุในใบรับรอง
แพทย์
- ภาษาที่ใช้สามารถสื่ อสารให้บุคคลซึ่ งไม่ได้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแพทย์หรื อสาธารณสุ ขให้เข้าใจ
ได้โดยง่าย
- ภาษาที่ใช้ควรเป็ นภาษาไทย และกรณี เป็ นศัพท์จากภาษาต่างประเทศควรเลื อกคาแปลตามศัพท์
บัญญัติก่อน (ถ้ามี) ถ้าใช้คาทับศัพท์หรื อแปลสัพท์เองควรวงเล็บภาษาอังกฤษกากับไว้ดว้ ย
- เมื่อมีการเขียนหรื อพิมพ์ผดิ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ผดิ และเขียนข้อความที่ถูกต้องด้านบนเหนื อข้อความ
นั้นและเซ็ นชื่ อกากับที่มุมกระดาษบรรทัดเดี ยวกันที่มีการขี ดฆ่าข้อความ หรื อให้เรี ยกใบรับรอง
แพทย์ที่ออกไปคืนมาเพื่อทาการยกเลิกและออกใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่แทน
- บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนเมื่อมีการออกใบรับรองแพทย์ โดยระบุผขู้ อ วัตถุ ประสงค์ วันที่ออก
ใบรับรองแพทย์ และข้อมูลสาคัญในใบรับรองแพทย์น้ นั รวมถึงการแก้ไขใบรับรองแพทย์ที่เกิดขึ้น
- ทาสาเนาใบรั บรองแพทย์ที่ไ ด้ออกให้แก่ ผูป้ ่ วยหรื อผูร้ ั บบริ การ โดยเก็ บไว้เป็ นหลักฐานเพื่อไว้
สาหรับทวนสอบหรื อตรวจสอบเสมอ
- ในกรณี ที่มีการมอบอานาจให้ผูอ้ ื่นขอใบรับรองแพทย์แทนหรื อยอมให้เปิ ดเผยข้อมู ลต้องมีการ
จัดทาเอกสารให้ความยินยอมและเก็บเป็ นหลักฐานไว้
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ประเด็นที่ห้ำมทำหรือไม่ ควรทำ
- ไม่ออกใบรับรองแพทย์ถา้ ไม่มีการตรวจผูป้ ่ วยหรื อผูข้ อรับบริ การ
- ไม่ออกใบรับรองแพทย์โดยระบุขอ้ มูลย้อนหลังซึ่ งไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยนื ยัน
- ไม่เซ็ นชื่ อไว้ในใบรับรองแพทย์ทิ้งไว้ เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุ ขอื่นหรื อบุคคลอื่นใดเขียน
ข้อมูลโดยที่แพทย์ผเู ้ ซ็นชื่อนั้นไม่ได้ทาการตรวจผูป้ ่ วยหรื อผูข้ อรับบริ การ
- แพทย์ไม่ควรมี ผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อการขัดกันของประโยชน์ในการเขี ยนใบรั บรองแพทย์
เช่น เป็ นญาติสายตรงกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการออกใบรับรองแพทย์น้ นั

กำรปฏิเสธไม่ ออกใบรับรองแพทย์
ใบรับรองแพทย์ซ่ ึ งเป็ นหน้าที่หรื อข้อบังคับทางกฎหมายนั้น แพทย์มีหน้าที่ในการออกใบรับรอง
แพทย์ไม่ควรปฏิเสธการออกใบรับรองแพทย์ เพราะอาจมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรื อผิดจริ ยธรรม
วิชาชี พได้ แต่ในส่ วนใบรับรองแพทย์ที่เป็ นบริ การทางการแพทย์อาจจะมีการปฏิเสธไม่ให้บริ การทางการ
แพทย์ได้ในกรณี ไม่ฉุกเฉิ นแต่ควรแจ้งเหตุ ผลถึ งการไม่ให้บริ การให้ผูเ้ กี่ ยวข้องรั บทราบและควรบันทึ ก
เหตุผลในเวชระเบียนด้วย
ในกรณี ที่ขอ้ มูลทางการแพทย์ยงั ไม่เพียงพอ แพทย์อาจจะปฏิ เสธไม่ออกใบรับรองแพทย์หรื อขอ
เลื่อนเวลาในการออกใบรับรองแพทย์ให้แก่ผปู ้ ่ วยหรื อผูข้ อรับบริ การ แต่ในกรณี ที่จาเป็ นต้องออกใบรับรอง
แพทย์ในขณะที่ขอ้ มูลยังไม่เพียงพอให้แพทย์ระบุขอ้ มูลเท่าที่มีอยูพ่ ร้อมเหตุผลประกอบที่ยงั ไม่สามารถระบุ
การวินิจฉัย การรักษา หรื อการให้ความเห็นประกอบในใบรับรองแพทย์ดว้ ย
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