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ตัวอยางเลอืดในการตรวจวัด Blood Gas 

 

Preanalytical variables ในการตรวจวัด blood gas, acid-base และ electrolyte ไดมีการกลาวถึงใน IFCC 
recommendations ดังนี้ 
 

Anticoagulant 
ในการตรวจวัด Blood gas และ electrolyte ใน whole blood แนะนําใหใช Heparin  เปน  

anticoagulant  การใช  Sodium heparin  อาจทําใหคา Sodium สูงขึ้น, คา  pH ลดลง ,  คา  bicarbonate 
และคา base สูง  นอกจากนี้  หาก  binding sites ของ  heparin ยังมีที่วางให Calcium ไปจับ Ionized 
Calcium ก็จะลดลง หากเก็บเลือดดวยหลอดแกวหรือหลอดพลาสติกความเขมขนของ Heparin ที่แนะนํา
ใหใชก็แตกตางกัน  ปรมิาณ Heparin ที่แนะนําใหใชในการตรวจวิเคราะห Blood Gas และ Electrolyte 
ใหใช สารละลายของ Heparin ที่ความเขมขนสุดทาย 8 – 12 IU/ml สําหรับหลอดแกว สวนหลอด
พลาสติก จะอยูที่ 4 - 6 IU/ml. ชวงความเขมขนสุดทายของ Buffered Heparin Solution ควรอยูที่ระดับ
ดังตอไปนี้ 
Sodium : 120 - 150 mmol/l 
Potassium : 3.5 - 4.5 mmol/l 
Ionized Calcium : 1.2 - 1.4 mmol/l 
Chloride : 100 - 130 mmol/l 
คา pH ของสารละลายที่มี Heparin ควรอยูที่  6 - 8 
 
การเก็บตัวอยาง 

ความแตกตางของคา Blood Gas และความเปนกรด-ดางของเลือดจากหลอดเลือดดํา และหลอด
เลือดแดง ขึ้นอยูกับ metabolism ของแตละอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อของรางกายโดยทั่วไป การใชออกซเิจน, 
ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ Carbondioxide และการลดลงของ pH ขึ้นอยูกับการหายใจ และสารประกอบ
จาก metabolism  ของรางกายที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดดํา และหลอดเลือดแดงทั่วรางกาย ดังนั้น การเก็บ
เลือดจากหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดแดง จึงเหมาะสําหรับการตรวจหา Gas และความเปนกรด-ดาง
ในเลือด หากจะใชเลือดจาก Catheters หรือ Cannulae จะตองดูดเลือดออกมากอนในปริมาณ 3 เทาของ
ปริมาณเลือดที่มีอยูใน Catheter หรือ Cannulae นั้น และจึงเริ่มเก็บเลือดที่จะใชในการวิเคราะห เลือดที่
จะใชวิเคราะหตองไมสัมผัสกับอากาศภายนอก เพื่อปองกันการเกิดการแลกเปลี่ยนของ Gas ในเลือดกับ
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อากาศ สวนการรัดหลอดเลือดดําดวย Tourniquet ไมควรนานเกิน 2 นาที และ ไมควรใหมีการเกิด
ฟองอากาศขึ้นในเลือด  การเก็บตัวอยางเลือดจากหลอดเลือดแดง ควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษ 
ตําแหนงที่นิยมเจาะเก็บตัวอยางจากหลอดเลือดแดงคือ femoral artery, brachial artery, และ radial 
artery สวนตําแหนงอื่นๆ ที่อาจจะใชในการเจาะดวย ไดแก scalp artery ในเด็กทารก และ umbilical 
arteryในชวง 24 - 48 ชั่วโมงแรกหลังคลอด การเจาะเก็บตัวอยางอาจใชเข็มติด syringe โดยตรง หรอืเข็ม
ที่ตอกับสายทอตางๆ เชน winged infusion set  และการเจาะก็ไมตองใชแรงดูดของ syringe ถาใชเข็ม
ขนาดใหญ คือ เบอร 23 ลงมา เพราะแรงดันในหลอดเลือดแดงจะดันเลือดเขาสู syringe เอง (p.21) 
 

ขอแนะนําในการเก็บตัวอยางเลือดจากหลอดเลือดฝอย 
การเก็บตัวอยางเลือดจากบริเวณผิวหนัง ตองเช็ดเลือดหยดแรกทิ้งไปกอนแลวใช Heparinized 

Capillary tube เก็บเลือด โดยใหเลือดไหลตามธรรมชาติ หามบีบรีดเลือด สวนปลายของ tube ควรอยูลึก
เขาไปในหยดเลือดเพื่อเก็บเลือดที่ไมไดสัมผัสกับอากาศ โดยไมตองใชแรงกดลงไปในแผลที่เจาะ และ 
tube ควรอยูในแนวระนาบ หรือคอยๆ เอียง tube ลง เมื่อไดเลือดที่เพียงพอกับความตองการแลวตองปด
สวนปลาย tube ดานที่ติดกับหยดเลือดทันทีดวยฝาจุกพลาสติก แลวสอดแทงโลหะเพื่อผสมเลือด 
(“flea”) เขาไปใน tube และปดอีกปลายดานหนึ่งใหสนิททันที แลวผสมเลือดกับ heparin โดยใช
แมเหล็กดูดโลหะภายใน tube ใหเคลื่อนจากปลายหนี่งไปสูอีกปลายดานหนึ่ง ประมาณ  5 ครั้ง 
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การเก็บ และขนสงเลือดตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการเพื่อตรวจ 
สิ่งสงตรวจที่ใชในการตรวจ Blood Gas และ Electrolyte อาจไดรับผลกระทบระหวางการเก็บและ

ขนสง จากกระบวนการดังตอไปนี้ 
- Metabolism ของเม็ดเลือด: ไดแก Glycolysis โดยเฉพาะเม็ดเลือดแดง ทําใหเกิด Lactic acid ซึ่งมี

ผลตอ pH, Bicarbonate and base excess เขาสูชวงที่เกิด metabolic acidosis การใชออกซิเจนของ
เม็ดเลือดขาวและ Platelets จะทําใหคา pO2ตํ่าลง และคา pCO2 สูงขึ้น ยิ่งคา pO2 เดิมสูงมากก็ยิ่ง
จะทําใหการลดลงของคา pO2 มีอัตราเรงมากขึ้น ดังนั้นการที่จะลดผลกระทบของกระบวนการ 
metabolism เหลานี้ คือ การทําใหตัวอยางเลือดที่เก็บมานั้นมีอุณหภูมิที่ตํ่าลง โดยเฉพาะตัวอยาง
ที่เก็บมานั้นจะยังไมทําการตรวจวัดภายใน 15 นาที 

 

- Ion จะถูกปลอยออกมาจากเม็ดเลือดแดง : เกิดจาก การเก็บเลือดไวนานๆ, การกระทบกระเทือน
ในระหวางขนสง, การเกิด Thrombocytosis อยางรุนแรง ลวนเปนปจจัยที่มีสวนทําให คา 
Potassium สูงขึ้น และ คา Ionized Calciumใน Plasma ลดลง คาความเขมขนของ Potassium ใน 
plasma เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.1 mmol/l. ในชั่วโมงแรกหากแชตัวอยางเลือดไวในน้ําแข็ง 

 

- การแลกเปลีย่นของกาซ : เนื่องจากหลอดพลาสติก ไมสามารถเก็บกักกาซไดอยางสมบูรณ และ
ยังพบวา หลอดพลาสติกแชเย็น มีอากาศรั่วไดมากกวาเก็บหลอดในอุณหภูมิหอง ดังนั้นจึงแนะนํา
ใหแชหลอดพลาสติกเก็บตัวอยางเลือดไวในน้ําแข็งไดไมเกิน 30 นาที การใชหลอด capillary 
แบบแกว และ Syringe แกวจะเก็บกักกาซไดนานหลายชั่วโมง 
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การเตรียมตัวอยางสงตรวจ  
เมื่อสิ่งสงตรวจสําหรับตรวจ blood gas และ electrolyte มาถึง ใหทําการ remix โดยเลื่อนแทง

โลหะภายใน tube จากปลายดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่งประมาณ 5 – 10 วินาที ถาเปน syringe แกวหรือ
พลาสติกให remix แบบ invert 10 ครั้งแลวหมุนตามแนวราบประมาณ 10 วินาที ไมควรเกิดฟองอากาศ
ในขณะ mix  
 

Reference 
W.G. Guder, S. Narayanan, H. Wisser, B. Zawta The impact of preanalytical variables on the quality 
of laboratory results. Samples: From the Patient to the Laboratory. GIT VERLAG GMBH, July1996. 
66 – 67, 21 
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เกร็ดความรู เคล็ดลับคูบาน  

 

1. วิธีทําใหกรอบกระจกเงา หรือกรอบกระจกรูปภาพมองดูใหมเสมอ ทําไดโดยการใชผาชบุน้ํามันสน
แลวทาบริเวณกรอบไม  รอจนแหงสนิท  กรอบจะมองดูใหมทันที 

2. วิธีลางคราบสกปรกที่แกวเจียระไน  ทํางายๆ คือ หาเปลือกฝรั่งใสลงไปในแกวเจียระไน  แชน้ําทิ้ง
ไว 2-3 ชั่วโมง แลวลางดวยน้ําสะอาด  เพียงเทานี้แกวจะดูใสสะอาด 

3. วิธีขจัดพวกมดแมลงมาขึ้นถังขยะทําไดงายๆ โดยหยดแอมโมเนียลงขางๆ ถังขยะสักเล็กนอย กลิ่น
แอมโมเนียจะทําใหมดแมลงไมกลาเขามาใกลถังขยะอีก 

4. การใชเตาแกสแบบประหยัด  ทําไดโดยปรับเปลวไฟใหเปนสีน้ําเงินเสมอ  และไมควรเปดไฟแกส
ใหสูงกวากนหมอดวยจะทําใหหมอรอนชา  ควรปรับระดับใหพอดีกับกนหมอ 

5. หากตองการทาสีหองใหม  แตกลวัวาหองจะมีแตกลิ่นเหม็นของสีอยูหลายวันมีวิธีขจัดกลิ่นเหม็น
ของสี คือ กอนจะทาสีใหผสมน้ําวานิลลา 1 ชอนชาตอสี 1 แกลลอน คนใหเขากันแลวจึงนําไปทา
หอง  สีที่ทาใหมจะไมมีกลิ่นเหม็นเปนเด็ดขาด 

6. แกปญหายุงไปไขทิ้งไวในแท็งกน้ํา  ทําใหมีลูกน้ําวายวนอยูในแท็งกมีวิธีทํา คือ นําอิฐแดงๆ ที่ใชใน
การกอสรางมาเผาไฟใหรอนๆ แลวเอาใสลงไปในแท็งกน้ําทันที  เพียงเทานี้ยุงจะไมกลาเขาไปไขทิ้ง
ไวอีกเลย 

7. วิธีกําจัดตนหญาที่ข้ึนไมถูกที ่  ทําไดโดยใชเกลือโรยตรงสวนที่ตนหญาขึ้น  เหตุเพราะเกลือจะไปทํา
ใหดินตรงที่ตนหญาขึ้นอยูเค็มจึงทําใหตนหญาตายในที่สุด 

8. วิธีการดึงสติกเกอรที่ติดอยูบนฝาหองออกโดยไมทิ้งคราบกาวไวที่ฝาทําไดโดยใชน้ํามนัพืชมาทาบน
รูปสติกเกอรแลวจึงคอยๆ ดึงออกมา 

9. วิธีทําความสะอาดภาชนะอลูมิเนียมใหใสสะอาดเหมือนใหม คือ นําเอาเปลือกแอปเปลตม 2-3  นาที  
แลวใชน้ําขัดถูภาชนะอะลูมิเนียมก็จะดูเงางามเหมือนใหม 

10. วิธีการตอกฝาผนังตะปูโดยไมใหงอ คือ ใหทาปลายตะปูดวยน้ําสมสายชูหรือน้ํามันพืช  กอนที่จะมา
ตอกฝาผนังจะตอกไดคลอง และไมงอ  
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