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1. การทดสอบ : HbA1c 

2. ข้อบ่งชีใ้นการส่งตรวจ (indication) : 

1) ติดตามการควบคมุระดบัน า้ตาลในระยะยาวของผู้ ป่วยเบาหวาน  
2) วินิจฉยัโรคเบาหวาน 

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไมม่ี 

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เกบ็ (collection) : 

เลอืด ปริมาณ 3 มิลลลิติร  ใสห่ลอดเก็บเลอืดที่มีสารกนัเลอืดแขง็ชนิด  EDTA 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :  

เลอืด ปริมาณ 3 มิลลลิติร  ใสห่ลอดเก็บเลอืดที่มีสารกนัเลอืดแขง็ชนิด  EDTA 

6. วันและเวลาท าการตรวจ (testing schedule) :  ทกุวนั และตลอด 24 ชัว่โมง 

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :  

 ระยะเวลาตัง้แตล่งทะเบียน ช าระเงิน เจาะเลอืด ณ ตกึผู้ ป่วยนอก ถึงรายงานผล (Total TAT) 2½  ชัว่โมง  
 ระยะเวลาตัง้แตรั่บสิง่สง่ตรวจ ณ ห้องปฏิบตัิการกลาง ถงึ รายงานผล(Analytical TAT) 1½  ชัว่โมง 

8. การรายงานผล (report) :  

รายงานเป็นหนว่ย % โดยใช้คา่อ้างองิ (reference value โดยใช้หนว่ยเป็น % ตาม Diabetes control and 

complication trial / National Glycohemoglobin Standardization Program(DCCT/NGSP)) 4.8-5.9 %   

9. ค่าตรวจ (charge) : 180 บาท หรืออาจเปลีย่นแปลงตามประกาศของคณะฯ   

10 วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : มี 2 หลกัการ ดงัตอ่ไปนี ้
1) หลกัการ immunoassay : วดัปริมาณ HbA1C โดยวิธี turbidimetric inhibition immunoassay และ วดั

ปริมาณ hemoglobin โดยวิธี Absorbance photometry 
2) หลกัการ High performance liquid chromatography (HPLC) 

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) : 

หลกัการ Immunoassay 

1) ผลการทดสอบจะไม่รบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆไม่เกินคา่ท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 
 Icteric : conjugated, unconjugated bilirubin 600 mg/dl 
 Lipemia : L index 800 (คา่ L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)  
 Glycemia : glucose 1000 mg/dL  
 Rheumotoid Factor 750 IU/mL  

2) ภาวะ hemoglobinopathies เช่น HbH, HbE และ hematologic disorders ท่ีมีผลตอ่อายขุองเม็ดเลือดแดง เช่น hemolytic 
anemia, blood loss อาจท าให้วดัคา่ HbA1c ไม่ถกูต้อง  

3) ภาวะที่มี HbF สงูขึน้(>10%) ท าให้คา่ %HbA1cต ่ากว่าปกตไิด้ 

HbA1c 
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หลกัการ High performance liquid chromatography (HPLC) 
1) อายขุองเมด็เลอืดแดงที่มคีวามผดิปกติ จะท าให้คา่ HbA1c ไมส่อดคล้องกบัคา่น า้ตาลเฉลีย่ในเลอืด ซึง่จะพบ

ในคนไข้ที่มีอตัราการสลายตวัของเมด็เลอืดแดงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปกติ 
2) คา่ glucose ต ่ากวา่ 10 g/L, sodium cyanate 0.25 g/L และ acetaldehyde 0.25 g/L ไมม่ีผลรบกวนการ

ทดสอบ 
3) ความเข้มข้นของสารในตารางด้านลา่ง ไมม่ีผลรบกวนการทดสอบ 

Free bilirubin 0.20 g/L 
Conjugated bilirubin 0.20 g/L 

Triglyceride 5 g/L 
Ascorbic acid 2.5 g/L 

Aspirin 0.50 g/L 
4) ภาวะ hemoglobin variant และ thalassemia 
 ตรวจพบ Hb D, Hb S, Hb C หรือ Hb E ในรูปแบบของ heterozygous (เช่น Hb AS) จะไมร่บกวนผลของคา่ 

HbA1c 
 คนไข้ในสภาวะดงักลา่วด้านลา่ง ไมค่วรรายงานผลของ HbA1c 

 Hb D, Hb S, Hb C หรือ Hb E ที่อยู่ในสภาวะของ homozygous หรือ double heterozygous (เช่น 
Hb SS และ Hb SC) 

 hemoglobin variant ชนิดอื่น และ thalassemia 
5) สิง่สง่ตรวจที่มี hemolysed ไมร่บกวนผล HbA1c 

6) คา่ Hb F ที่มากกวา่ 30% รบกวนผล HbA1c 

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (time limit for requesting additional test) : ภายใน 24 ชัว่โมง   

13. อื่นๆ (comment) : ไมม่ี 

 


