Cortisol
1. ชื อการทดสอบ : Cortisol
ตัวย่ อ
2. ข้ อบ่ งชีในการส่ งตรวจ :
2.1 ช่วยวินิจฉัยหน้าทีของ ต่อม adrenal pituitary และ hypothalamus
2.2 ติดตามโรคทีเกียวข้องกับ overproduction หรื อ underproduction of cortisol
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :
3.1 การเตรี ยมผูป้ ่ วยเจาะเลือด ผูป้ ่ วยความมาเจาะเลือด เวลา . – . น. หรื อระบุเวลา
เจาะเลือด เนืองจากค่าปกติจะไม่เท่ากันในระหว่างวัน
3.2 การเตรี ยมผูป้ ่ วยทีเก็บนําลาย
. . การเก็บนําลายควรเก็บในช่วงระหว่างเวลา . - . น.หรื อตามเวลาทีแพทย์ระบุให้
. . ผูป้ ่ วย ห้ามทาลิปสติก หรื อลิปมัน หรื อครี มบํารุ งผิว ห้ามสู บบุหรี ในวันทีเก็บตัวอย่าง
เนืองจากอาจทําให้มีการปนเปื อนทําให้ผลทีได้คาดเคลือนจากความเป็ นจริ ง
. . อดอาหารและเครื องดืมทุกชนิดอย่างน้อย นาทีก่อนการเก็บสิ งส่ งตรวจ
. . การทําความสะอาดช่องปาก ผูป้ ่ วยสามารถแปรงฟันได้ก่อนการเก็บอย่างน้อย ชัวโมง
และ/หรื อสามารถทําความสะอาดช่องปากด้วยนําเปล่าด้วยการบ้วนปากก่อนการเก็บ
สิ งส่ งตรวจ นาที
4. สิ งส่ งตรวจ (specimen)
4.1 ชนิดของสิ งส่ งตรวจ
4.1.1 เลือด
ปริ มาณ 3-5 มิลลิลิตร
4.1.2 นําลาย
ตามปริ มาณหลอดบรรจุ
. ภาชนะ (container type)
4.2.1 เลือด
หลอดทีไม่มีสารกันเลือดแข็ง
หรื อหลอดทีมีสารกันเลือดแข็งชนิด Lithium Heparin
4.2.2 นําลาย
หลอด Salivette ทีบรรจุนาลายของผู
ํ
ป้ ่ วย
5. การส่ งตรวจและข้ อควรระวัง (handling) :
5.1 เลือด : ควรระบุเวลาเจาะเลือดในใบส่ งตรวจ กรณี เจาะเลือดจากหน่ วยงานภายนอกควรระบุ
เวลาทีเจาะเลือดจริ งลงในใบขอส่ งตรวจทุกครังเพือเป็ นประโยชน์ในการรักษาของผูป้ ่ วย
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. นําลาย : ใส่ ในหลอด Salivette ทีบรรจุนาลายของผู
ํ
ป้ ่ วยในกล่องเก็บความเย็นโดยไม่ให้หลอด
สัมผัสกับอุปกรณ์ให้ความเย็นโดยตรง ควรนําส่ งให้ถึงห้องปฏิบตั ิการภายใน ชัวโมง นับจากเก็บ
นําลาย
6. วันและเวลาทําการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันทําการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00– 16.30 น.
7. ระยะเวลาในการรอผลตรวจวิเคราะห์ (turnaround time) : ประมาณ 2 ชัวโมง
8. การรายงานผล :
ค่ าอ้างอิง
ในเลือด
Morning hours 6-10 a.m.:
6.02 - 18.40
Afternoon hours 4-8 p.m.:
2.68 - 10.50
ในนําลาย
midnight ± minutes
0.000 - .
morning hours - a.m.
0.000 - .
afternoon hours - p.m.
0.000 - .
หน่ วยรายงาน
μg /dL
9. ค่ าตรวจ (charge) : ในเลือด 300 บาท อาจมีการเปลียนแปลงตามประกาศของคณะฯ
ในนําลาย 400 บาท อาจมีการเปลียนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการวิเคราะห์ (methodology) : Electrochemiluminescent immunoassay (ECLIA)
11. สิ งรบกวนต่ อการวิเคราะห์ (interference) : ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริ มาณของสาร
ในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าทีกําหนด ดังต่อไปนี
11.1 Icterus: Bilirubin mg/dL
11.2 Hemolysis: Hemoglobin mg/dL
11.3 Lipemia: Intralipid
mg/dL
11.4 Rheumatoid factor
IU/mL
11.5 Biotin ng/mL ผูป้ ่ วยทีได้รับไบโอตินขนาดสู ง (> 5 mg/day) จะสามารถเจาะ
เลือดตรวจได้หลังจากได้รับยาครังสุ ดท้าย ไม่นอ้ ยกว่า 8 ชัวโมง
11.6 อาจมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ การตังครรภ์การคุมกําเนิด และรักษาโดยใช้
Estrogen ทําให้ค่า cortisol ในเลือดสู งขึนควรหยุดยาคุมกําเนิดอย่างน้อย สัปดาห์
ก่อนการตรวจวิเคราะห์
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. การสู บบุหรี การปนเปื อนด้วยลิปสติก ลิปมัน ครี มบํารุ งทีขอบปาก การมีเลือดออกใน
ช่องปาก อาจทําให้ค่าได้คาดเคลือนจากความเป็ นจริ ง
12. ระยะเวลาทีสามารถขอตรวจเพิมได้ (time limit for requesting additional test) : 24 ชัวโมง
13. เอกสารอ้ างอิง (reference) : เอกสารแนบชุดนํายา Elecsys Cortisol II ของบริ ษทั Roche
Diagnostics
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