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 การตรวจเลือด (Blood testing) เป็นหนึงในวิธีการสําคัญเพือบ่งชีการทํางานของอวัยะต่าง ๆ 

ภายในร่างกาย หรือเป็นการตรวจวิเคราะห์หาป ั จจัยเสียงของสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึงจะช่วยให้แพทย์

วินิจฉัยโรคหรือสภาวะบางอย่างทีผิดปกตขิองร่างกายได ้เชือว่าผู้ป่ วยหลาย ๆ ท่านหรือผู้ทีเข้าร ับการตรวจ

สุขภาพเมือได้ใบผลการตรวจเลือดจากโรงพยาบาลนัน มักจะไม่เข้าใจความหมายของค่าต่าง ๆ จาก

ข้อจํากัดดังกล่าวบทความนีจึงได้รวบรวมคําอธิบายและความหมายของค่าต่าง ๆ ไวเ้พือช่วยให้หลาย ๆ 

ท่านได้เข้าใจผลเลือดของตนเองได้ดียิงขึน 

 อย่างไรก็ตามผลการตรวจเลือดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันความผิดปกติทีพบหรือโรคบาง

โรคได้ เนืองจากโรคบางชนิดต้องอาศัยการตรวจหลายอย่างเพือยืนย ันผลและมีหลายป ั จจัยทีทําให้ผลตรวจ

เลือดออกมาอยู่ในเกณฑ์ไม่ปกต ิเช่น อาหารทีร ับประทาน อยู่ในช่วงมีประจําเดือน การออกกําลังกาย 

ปริมาณแอลกอฮอล์ทีดืม หรือการใช้ยาบางชนิด จึงจําเป็นต้องมีการตรวจในขั นตอนต่อไปเพิมขึนตามดุลย

พินิจของแพทย์ หรือตรวจซําอีกครั ง แต่อย่างไรก็ตามการตรวจเลือดเป็นวิธีการพืนฐานทีสําคัญและจําเป็น

ทีจะใช้ในการวินิจฉัย ซึงในป ั จจุบันการตรวจเลือดแบ่งได้หลายประเภทดังน ี
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การตรวจทางเคมีในเลือด (Blood Chemistry) 

 นําตาลในเลือด (Blood sugar)  

การเตรียมผู ้ป่วย ผู้ป่ วยอดอาหารก่อนการเจาะเลือด 8 ชั วโมง (ดืมนําเปล่าได้) 

1. Glucose กลูโคสเป็นนําตาลชนิดสําคัญในร่างกายทําหน้าทีเป็นแหลง่พลังงานให้แก่เซลล์ต่าง 

ๆ ทางการแพทย์ใช้นําตาลกลูโคสเป็นสารบ่งชีโรคเบาหวาน  

 ค่าปกติ - ผู้ใหญ่ 70-100 mg/dL 

- เด็ก 60-100 mg/dL 

 ค่าสูง - -  mg/dl มีความเสียงต่อการเป็นเบาหวาน 

  >= 126 mg/dl     เข้าได้กับเบาหวาน นัดมาตรวจเลือดซํา ถ้าผลตรวจเลือดซํา 

พบว่า FBS>= 126 mg/dl เป็นจํานวน 2 ใน 3 ครั งถือว่าเป็นเบาหวาน 

2. HbA1c (Glycated hemoglobin) เป็นการตรวจวัด hemoglobin ซึงเป็นโปรตีนชนิดหนึงใน

เลือดทสีามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับนําตาลทีอยู่ในเลือด และคงอยู่ในเลือดของเราได้นาน

ถึง -  ส ัปดาห์ ดังนั นการตรวจวัดระดับของ HbA c จึงสามารถใช้เป็นตัวบ่งชีค่าเฉลียของ

ระดับนําตาลในเลือด ณ ช่วงเวลา และใช้ติดตามการควบคุมระดับนําตาลในระยะยาวของผู้ป่ วย

เบาหวานได ้

ค่าปกติ 4.8-6.0 %  

ค่าสูง  >6.5% เป็นเบาหวาน 

 ไขมัน (Lipid profile)  

 ว ัตถุประสงค์ของการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเพือใช้บ่งชีความเสียงต่อโรคหัวใจ โรคสมองขาด

เลือดจากการอุดตัน หรือตีบตันของเส้นเลือด และใช้ติดตามการรักษาในผู้ป่ วยทีได้ร ับยาลดระดับไขมันใน

เลือด  

การเตรียมผู ้ป่วย ผู้ป่ วยอดอาหารก่อนการเจาะเลือด 12 ชั วโมง สําหรับการตรวจวัดระดับไขมัน

ทุกชนิด (ดืมนําเปล่าได้) 

1. Low-density lipoprotein (LDL-cholesterol) เป็นไขมันชนิดทีทําหน้าทนํีาพา cholesterol 

ในกระแสเลือดเรียก LDL-cholesterol ว่า ไขมันเลว 

ค่าปกติ <100 mg/dL 

ค่าสูง - ไขมันในเลือดสูง 

- อาจมีความเสียงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) ส่งผลให้เกิดการตีบตัน

ของเส้นเลือดในอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ และสมอง 

 

 

 



2. High-density lipoprotein (HDL-cholesterol)  เป็ น ไข มัน ช นิ ด ที ทํ าห น้ าที เก็บ ก ลับ 

cholesterol จากอวัยวะต่างๆ กลับเข้าสู่ตับซึงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการสลายของไขมัน 

เรียก HDL-cholesterol ว่า ไขมันดี 

ค่าปกติ >40 mg/dL (ผู้หญิง), >50 mg/dL (ผู้ชาย) 

ค่าตํา - อาจมีความเสียงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) ส่งผลให้เกิดการตีบ

ตันของเส้นเลือดในอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ และสมอง 

3. Total cholesterol เป็นไขมันชนิดหนึง ทําหน้าทีเป็นสารตั งต้นในการผลิตฮอร์โมนต่างๆ  

เอนไซม์ และเป็นส่วนประกอบทีสําคัญของผนังเซลล์ การตรวจวัดระดับคลอเลสเตอรอลจะบ่งชี

ระดับไขมันโดยรวม ทั ง HDL-cholesterol, LDL-cholesterol และ triglyceride ภายในเลือด  

ค่าปกติ <200 mg/dL 

4. Triglyceride เป็นไขมันทีถูกเก็บสะสมในร่างกายในเซลล์ไขมัน (adipose Tissue) ทําหน้าที

เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ร่างกาย ปกติจะตรวจควบคู่ก ับไขมันตัวอืนๆ  

ค่าปกติ <150 mg/dL 

ค่าสูง - ไขมันในเลือดสูง 

 

การทํางานของตับ (Liver function test) 

การเตรียมผู ้ป่วย ผู้ป่ วยไม่ต้องอดอาหารก่อนการเจาะเลือด  

 1. Alanine aminotransferase (ALT) หรือ serum glutamate pyruvate transaminase (SGPT) 

เป็นเอนไซม์ชนิดหนึงทีพบได้ในเซลล์ตับ ดังนั นค่า ALT ทีตรวจพบในกระแสเลือดสามารถบ่งชี

หน้าทแีละความผิดปกติทีเกิดทีเซลล์ตับ โดยค่าปกตคิือ 0-48 IU/L หากพบความผิดปกติของค่า

ดังกล่าว อาจต้องปรึกษาแพทย์เพือหาสาเหตุเพิมเติม 

 2. Aspartate aminotransferase ( AST)  ห รื อ  serum glutamic oxalocetic transaminase 

(SGOT) เป็นเอนไซม์ ทีพบได้ในเซลล์ตับ และยังสามารถพบได้ในอวัยวะอืน ๆ เช่น หัวใจ หรือ

กล้ามเนือลาย ด้วยเหตุนี AST จึงมีความจําเพาะต่อตับน้อยกว่า ALT โดยปกติมักตรวจคู่ก ับ 

ALT เพือประเมิณการทํางานของตับเบืองต้น โดยค่าปกติคือ 0-35 IU/L หากพบความผิดปกติ

ของค่าดังกลา่ว อาจต้องปรึกษาแพทย์เพือค้นหาสาเหตุเพิมเติม 

 3. Albumin เป็นโปรตีนทีสร้างจากตับ ซึงเป็นส่วนประกอบทีสําคัญของนําเลือด ทําหน้าทีควบคุม

แรงดันออสโมติกของเลือด และทําหน้าทีเป็นโปรตีนนําพา (carrier) ของสารโมเลกุลทีไม่ชอบ

ละลายในนํา การตรวจวัดโปรตีนชนิดนสีามารถใช้ประเมินการทํางานของตับ และสามารถบ่ง

บอกสมดุลของการสร้างของอัลบูมินทีตับและการขับออกทางไต โดยค่าปกตคิือ 3.5-5 mg/dL 

หากพบความผิดปกติของค่าดังกล่าว อาจต้องปรึกษาแพทย์เพือค้นหาสาเหตุเพิมเติม 

 4. Total bilirubin เกิดจากกระบวนการสลายฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงทหีมดอายุ (ปกติจะมี

อายุข ัยประมาณ  ว ัน) ซึงกระบวนการสลายเกิดขึนทีม้าม และ bilirubin จะถูกส่งมาทีตับ

และจะขับออกทางเลือดและนําดี การตรวจวัด bilirubin สามารถบ่งบอกการทํางานของตับได ้



โดยค่าปกติคือ < 2 mg/dL หากพบความผิดปกติของค่าดังกล่าว อาจต้องปรึกษาแพทย์เพือ

ค้นหาสาเหตุเพิมเติม 

การทํางานของไต (Renal function test) 

การเตรียมผู ้ป่วย ผู้ป่ วยไม่ต้องอดอาหารก่อนการเจาะเลือด แต่ควรงดอาหารประเภทเนือแดง 

2-3 ว ัน ก่อนการตรวจ 

1. Blood urea nitrogen (BUN) เป็นของเสียทีเกิดจากการเผาผลาญโปรตีนในรา่งกาย และจะ

ถูกกําจัดออกผ่านทางไต เมือปริมาณ BUN ในเลือดสูงขึนอาจบ่งชถีึงการทํางานของไตทลีดลง  

       ค่าปกติ 10- 0 mg/dL  

ค่าสูง การทํางานของไตผิดปกติ การรับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากเกินไป การ

ขาดนํา  

ค่าตํา มีความเสียงภาวะขาดสารอาหาร การดูดซึมอาหารไม่ดี หรือตับทํางานผิดปกติ หรือ

ร ับยาบางชนิด 

2. Creatinine เป็นของเสียทีเกิดจากการสลายกล้ามเนือ ทีสามารถตรวจพบได้ในเลือด และถูก

ข ับออกทางไตด้วยปริมาณคงทีในแต่ละวัน เมือไตทํางานผิดปกติก็จะส่งผลต่อการกําจัด 

creatinine ในเลือด ดังนั นการตรวจวัดระดับ creatinine สามารถบ่งชีการทํางานของไตได ้

  ค่าปกติ .6- .2 mg/dL 

ค่าสูง บ่งบอกถึงการทํางานของไตทีเสือมสภาพจากภาวะบางอย่าง นิวในไต โดยพิจารณา

ร่วมกับค่า BUN 

ค่าตํา มีความเสียงภาวะขาดสารอาหาร การดูดซึมอาหารไม่ดี อาการกล้ามเนืออ่อนแรง 

การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete blood count, CBC) 

1. Red blood cell (RBC) การตรวจวัดจํานวนเม็ดเลือดแดง 

  ค่าปกติ 4.5-6.0 x 106 cell/mm3 

  ค่าสูง มีความเสียงต่อภาวะเลือดข้น (polycythemia) 

  ค่าตํา มีความเสียงต่อภาวะโลหิตจาง (anemia) 

2. Hemoglobin (Hgb) เป็นโปรตีนทีเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง ทําหน้าทีนําพา oxygen 

เพือใช้ในกระบวนการต่างๆในเซลล์ การตรวจวัดจะบ่งบอกถึงความสามารถการนําพา oxygen 

ของเลือด ซึงจํานวนของ hemoglobin จะขึนกับจํานวนของเม็ดเลือดแดง 

  ค่าปกติ - ผู้ชาย 13-18 mg/dL 

    - ผู้หญิง 12-16 mg/dL 

  ค่าสูง มีความเสียงต่อภาวะเลือดข้น (polycythemia) 

  ค่าตํา มีความเสียงภาวะโลหิตจาง (anemia) 

 

3. Hematocrit เป็นการวัดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นต่อปริมาณหนึงของเลือด  



  ค่าปกติ - ผู้ชาย 40-54 mg/dL 

              - ผู้หญิง 37-47 mg/dL 

  ค่าสูง มีความเสียงต่อภาวะเลือดข้น (polycythemia) 

  ค่าตํา มีความเสียงต่อภาวะโลหิตจาง (anemia) 

4. Platelet การตรวจวัดจํานวนเกล็ดเลือด ซึงมีประโยชน์ในการประเมินสภาพผู้ป่ วยทีมีเลือดออก

ผิดปกต ิ

  ค่าปกติ 150,000-440,000 cell/mm3 

  ค่าสูง มีความเสียงต่อภาวะเกล็ดเลือดสูง (thrombocythemia) 

  ค่าตํา มีความเสียงต่อภาวะเกล็ดเลือดตํา (thrombocytopenia)  

5. White blood cell (WBC) การตรวจวัดจํานวนเม็ดเลือดขาว 

 ค่าปกติ  4-11 x 103 cell/mm3 

 ค่าสูง   - อาจมีภาวะการติดเชือแบคทีเรีย หรือไวรัสต่าง ๆ  

 ค่าตํา   - มีความเสียงต่อการติดเชือแบคทีเรีย หรือไวรัสต่าง ๆ  

6. Differential WBC การนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว 

  ค่าปกติ - Neutrophil   50-70% 

    - Lymphocyte  20-40% 

    - Monocyte  0-7% 

    - Basophil  0-1% 

    - Eosinophil  0-5% 

 ค่าสูง - Neutrophil และ monocyte ทําหน้าทีในการกําจัดเชือแบคทีเรีย จะพบค่าสูงเมือ

ร่างกายมกีารติดเชือแบคทีเรีย 

  - Lymphocyte ทําหน้าทีกําจัดเชือไวรัส หรือเชือแบคทีเรียบางชนิด พบค่าสูงเมือ

มีการติดเชือไวรัสหรือเชือแบคทีเรียบางชนิด 

  - Eosinophil ทําหน้าทีเกียวกับการทําลาย histamine หรือทําลายเนือเยือ พบค่า

สูงเมือร่างกายมีอาการแพ้ ติดเชือพยาธิหรือปรสิต 
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