การทวนสอบผลการตรวจวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ าร
ผศ.พญ. สุ มนา มัสอูดี
การทวนสอบผลการตรวจวิเคราะห์ ท างห้องปฏิ บตั ิ ก ารเป็ นขั้นตอนหนึ่ งของการควบคุ ม คุ ณภาพ
ก่ อนที่ จะรายงานผลการตรวจเพื่ อให้มนั่ ใจว่าผลการตรวจที่ รายงานไปนั้นมี ความถู กต้อง นาไปใช้ในการ
วินิจฉัย ติดตามการรั กษาผูป้ ่ วย รวมทั้งการประเมินสภาวะสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การได้อย่างถูกต้อง การทวน
สอบผลประกอบด้วย
1. การตรวจสอบตั้งแต่ข้ นั ตอนก่อนการวิเคราะห์ เช่น การเก็บสิ่ งส่ งตรวจถูกต้องหรื อไม่
2. การตรวจสอบขั้นตอนการวิเคราะห์ เช่น ผลการควบคุณคุณภาพภายใน
3. การดูความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจทาง physical,
chemical และ microscopic ของการตรวจ urinalysis ความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจนับเม็ดจากเครื่ อง
วิเคราะห์อตั โนมัติกบั ผลจากการศึกษาสเมียร์ เลือด รวมทั้งความสัมพันธ์กบั ผลการตรวจอื่นๆ เช่น ผลการตรวจ
urinalysis กับผลการตรวจทางเคมี
4. การเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์กบั ผลเดิมของผูป้ ่ วย (Delta checks)
5. ข้อมูลผูป้ ่ วย เช่น อายุ เพศ โรคประจาตัว ยาที่รับประทาน
ในขั้นตอนการทวนสอบผลนั้น รายละเอียดในการทวนสอบผลขึ้นอยูก่ บั ผลการตรวจวิเคราะห์แต่ละราย เช่น
ผลการตรวจ Complete blood count (CBC) หากพบผลมีภาวะเกล็ดเลือดต่า (Thrombocytopenia ) ต้องทวน
สอบว่าเป็ น ภาวะเกล็ดเลือดต่าปลอม (Pseudothrombocytopenia ) หรื อไม่ โดยตรวจสอบตัวอย่างเลือดว่ามี
ก้อน clot หรื อไม่ ผลการนับเกล็ดเลือดจากเครื่ องวิเคราะห์กบั ผลการรายงานเกล็ดเลือดจากสเมียร์เลือดมีความ
สอดคล้องกันหรื อไม่ ผลการศึกษาสเมียร์ เลือดมีการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดหรื อไม่ หากพบปัจจัยที่อาจทาให้
เกล็ดเลือดต่าปลอมก็ให้ปฏิบตั ิตามWork Instruction (WI)
ระบุในcomment แจ้งให้
แพทย์ทราบ หรื อปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจและเก็บเลือดมาวิเคราะห์ใหม่
การทวนสอบผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการที่ตอ้ งใช้ทกั ษะของผูท้ าการวิเคราะห์ เช่น การศึกษา
ตะกอนปั สสาวะ การศึกษาสเมียร์ เลือด นอกจากผูว้ ิเคราะห์ตอ้ งมีทกั ษะในการวิเคราะห์เซลล์ที่ผดิ ปกติแล้ว ยังต้อง
มีความรู้และทักษะในการทวนสอบผล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เซลล์ที่ผดิ ปกติได้อย่างมัน่ ใจและมีความถูกต้อง
เอกสารให้ความรู ้ฉบับนี้ขอนากรณี ศึกษา ผล Urinalysis ของผูป้ ่ วยหญิงอายุ 69 ปี รายหนึ่งมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
ดังนี้
pH
5.0
Sp.gr. 1.020
Protein 1+
Glucose negative
Ketone negative
Leukocyte 3+
Bilirubin 1+
Blood 2+
Nitrite positive
Urobilinogen 1+
Squamous Epithelial cells
0-1 /HPF
Transitional epithelial cell
3-5 /HPF
Renal epithelial cell
3-5 /HPF
WBC
50-100 /HPF
RBC
3-5 /HPF
Bacteria
Moderate

-2จากผลการตรวจปั ส สาวะในผู ้ป่ วยรายนี้ พบความผิ ดปกติ ที่ เข้า ได้ก ับ การติ ดเชื้ อทางเดิ นปั ส สาวะ
(UTI;Urinary tract infection) คือพบเม็ดเลือดขาวจานวนมาก สอดคล้องกับ positive leukocyte ร่ วมกับการพบ
Bacteria และ positive Nitrite และไม่มีการปนเปื้ อนในการเก็บปั สสาวะ เนื่องจากพบ Squamous Epithelial cells
ปริ มาณน้อย ประเด็นของผูป้ ่ วยรายนี้ คือจากการศึกษาตะกอนปั สสาวะนอกจากพบเม็ดเลือดขาวจานวนมากแล้ว
ยังพบเซลล์ที่มีลกั ษณะคล้าย Renal epithelial cell ทุก HPF เนื่องจากการพบ Renal epithelial cell มี
ความสาคัญทางคลินิก บ่งชี้ ภาวะที่มี acute tubular damage ผูว้ ิเคราะห์ได้ทวนสอบผลโดยดูผลการวิเคราะห์
ทางเคมี พบค่า serum creatinine เท่ากับ 1.43 mg/dl เมื่อย้อนดูผลเดิมของผูป้ ่ วยพบมีการส่ งตรวจ serum
creatinine 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ที่ 2 เดือนและ 1 ปี มีค่าใกล้เคียงกันคือ 0.74 mg/dl และ 0.81 mg/dl ตามลาดับ
การที่ผล serum creatinine มีค่าสู งขึ้นบ่งชี้ ภาวะ acute kidney injury (AKI) ภาวะนี้ ทาให้เกิด acute tubular
damage ทาให้ Renal epithelial cell ลอกหลุดออกมาและสามารถตรวจพบในปัสสาวะได้ จากการทวนสอบ
ข้างต้นพบว่าผลมีความสอดคล้องกันทาให้ผวู ้ เิ คราะห์สามารถออกผลได้อย่างมัน่ ใจมากขึ้น
การเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานประจาวันด้านต่างๆ รวมทั้งการทวนสอบผล จะทาให้เรามี
ทักษะในการปฏิบตั งานมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั อันจะทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบตั ิการ
เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ส่ งผลให้เกิดความปลอดภัยของผูป้ ่ วยหรื อผูร้ ับบริ การ หากสมาชิกท่านใด
มีกรณี ศึกษาหรื อประเด็นที่ตอ้ งการคาปรึ กษาจากคณาจารย์ของโครงการฯ สามารถติดต่อมาได้ที่โครงการฯ เพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันต่อไป
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