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บทนํา
 ยาทาโครลมิสั (Tacrolimus) หรือชือ่ทางการคา
ในประเทศไทยคือโปรกราฟ (prograf) เปนยากดภมูคิมุกัน 
(immunosuppressant) ในกลุม calcineurin inhibitor 
ทีม่ขีอบงใชในการปองกันปฏกิริยิาการปฏิเสธอวัยวะ (graft 
rejection) ในผูปวยหลังเปล่ียนถายไตและตับ [1, 3, 4] 
แมวายา Tacrolimus จะมีประสิทธิภาพสูงในการปองกัน
การปฏิเสธอวัยวะ แตการใชยามีขอจํากัดเนื่องจากอาการ
ไมพึงประสงคที่อาจเกิดข้ึน เชน พิษตอไต ผูปวยมีภาวะ
ภูมิตานทานตํ่า เปนตน ดังน้ัน ผูปวยที่เปลี่ยนถายอวัยวะ
ควรมีการตรวจติดตามระดับยา Tacrolimus ในกระแสเลอืด 
รวมทัง้ตดิตามผลการรกัษาเปนประจาํอยางตอเนือ่ง [1, 2, 
5, 6] 
 ดงันัน้วธิกีารตรวจวเิคราะหระดบัยา Tacrolimus 
ในกระแสเลือดท่ีมีความถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว จึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการรักษาดวยยา 
Tacrolimus หนวยปฏบิตักิารและบรกิารทางวชิาการ ดาน
ตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปดใหบริการตรวจวิเคราะห
ระดบัยา Tacrolimus ในกระแสเลอืดมาเปนเวลานาน และ
ในแตละปพบวามจีาํนวนตวัอยางเกือบครึง่หนึง่ของจํานวน
ตวัอยางท้ังหมดของปงบประมาณ เชน ปงบประมาณ 2559 
มีจํานวนตัวอยางสงตรวจวิเคราะหระดับยา Tacrolimus 
จาํนวน 4,641 ตวัอยาง จากจาํนวนตวัอยางท้ังหมด 9,672 
ตัวอยาง เปนตน จากจํานวนตัวอยางท่ีมีปริมาณมากน้ีสง
ผลใหการดําเนินการของงานตรวจวิเคราะหระดับยามีรายรับ
จากการตรวจวิเคราะหระดับยา Tacrolimus จํานวน 

4,641,000 บาท ในขณะท่ีรายจายจากการซ้ือนํ้ายาชุด
ทดสอบ (reagent kit) สําหรับตรวจวิเคราะหระดับยา 
Tacrolimus สูงตามไปดวย ดงันัน้หากมกีารบริหารจัดการ
ที่ดีจะสงผลใหสามารถลดตนทุนในการตรวจวิเคราะห
ดังกลาวไดเปนอยางดี
 ในปจจุบัน หนวยปฏิบัติการและบริการทางวิชา
การฯไดใชเทคโนโลยีของบริษัทแอบบอต ลาบอแรตอรีส 
ARCHITECT i1000SRในการตรวจวิเคราะหระดับยา 
Tacrolimus ในกระแสเลือดซ่ึง reagent สําหรับตรวจ
วิเคราะหระดับยา Tacrolimus สามารถทําการตรวจ
วเิคราะหได 100 ตัวอยาง/กลอง และจากการสงัเกตทีผ่านมา
พบวา แมวา reagent กลองน้ันๆ จะทาํการตรวจวเิคราะห
ไดครบตามจํานวนแลว reagent ยังมีเหลืออยูจํานวนหน่ึง
ทีส่ามารถทาํการตรวจวิเคราะหได อนึง่หากจะทาํการตรวจ
วิเคราะห reagent กลองนั้นๆ ครบ 100 ตัวอยางแลว 
(empty reagent) reagent กลองน้ันจะไมสามารถทําการ
ตรวจวเิคราะหเพิม่ไดอกีเพราะโปรแกรมของเครือ่ง ARCHI-
TECT i1000SRไดบนัทกึขอมลูไวแลวและหากจะดําเนนิการ
ตรวจวิเคราะหดวย empty reagent กลองที่ทําการตรวจ
วิเคราะหครบ 100 ตัวอยาง จะตองทําการหลอกหรือ
ลบขอมูลของ empty reagent กลองนั้นจึงจะสามารถ
ทําการตรวจวิเคราะหได จากหลักการดังกลาวขางตนหาก
ทาํการหลอกหรอืลบ empty reagent ไดและผลการตรวจ
วิเคราะหระดับยา Tacrolimus มีความถูกตอง แมนยํา จะ
สงผลใหสามารถประหยัดตนทุนและเพ่ิมรายไดจากการ
ตรวจวิเคราะหของหนวยปฏิบัติการและบริการทาง
วิชาการฯ ไดเปนอยางมาก
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วัตถุประสงค
 วัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้ คือ
 2.1 เพ่ือตรวจสอบความใชได ความถูกตองและ
แมนยาํ ของวธิกีารหลอกหรอืลบ empty reagent สาํหรบั
การตรวจวิเคราะหระดับยา Tacrolimus ดวยเครื่อง 
ARCHITECT i1000SR
 2.2 เพื่อหามาตรการในการลดตนทุนและเพิ่ม
รายไดจากการตรวจวิเคราะหระดับยาในตัวอยางชีววัตถุ

วิธีดําเนินการ
 3.1  ตัวอยางเลือด
  ตัวอยางเลือดเปน EDTA whole blood 
กอนใหยา Tacrolimus ครั้งถัดไป 30 นาที จากผูปวย
เปลีย่นไตและตับทีส่งตรวจวิเคราะหระดับยา Tacrolimus 
ณ หนวยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการ ดานตรวจวัด
ระดบัยาและสารเคมใีนชวีวัตถ ุคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยั
ขอนแกน ในเดือนตุลาคม 2559 จํานวน 43 ตัวอยาง
 3.2 วัสดุและอุปกรณ
  วสัดแุละอปุกรณทีใ่ชในการดาํเนนิการศกึษา
ประกอบดวย เคร่ือง ARCHITECT i1000SRS/Ni1SR01454, 
ชุดทดสอบ Tacrolimus reagent kit; lot number 
63013M800 (ทั้ง normal และ empty reagent), 
Tacrolimus calibrators; Lot 47K24615 (บรษัิทแอบบอต
ลาบอแรตอรีส สหรัฐอเมริกา), TECHNOPATH Multichem 
WBT Controls; Lot 00707150 (บริษัทเทคโนพาธ 
ไอรแลนด)
 3.3 การเตรียมตัวอยางเลือดกอนทําการตรวจ
วิเคราะห
  เตรียมตัวอยาง 2 ซ้ําตอหน่ึงตวัอยาง โดยนํา
ตวัอยางเลือดตัง้ทิง้ไวทีอ่ณุหภมูหิอง ผสมเลอืดใหเขากันโดย
การใชเคร่ือง vortex ความแรงเบาๆ หรือจับหลอดเลือด
พลิกกลับไปกลับมาประมาณ 10 ครั้ง ระวังอยาใหเกิด
ฟองอากาศ ใชไปเปตอัตโนมัตดูิดตวัอยางเลือดปริมาตร 200 mL
ลงใน microtube ขนาด 1.5 mL หลังจากนั้นเติม Tac-
rolimus whole blood precipitation reagent ปรมิาตร 

200 mL ผสมใหเขากันดวย vortex ดวยความแรงสูงสุด
ประมาณ 10 วินาที หรือจนกวาตัวอยางเลือดจะเปนเนื้อ
เดียวกัน นําไปปนเหวี่ยงดวยความเร็วรอบ 12,000 rpm 
เปนเวลา 6 นาที หลังจากน้ันเทสวนใสของตัวอยางลงใน 
transplant pretreatment tube และทําการตรวจ
วิเคราะหระดับยา Tacrolimus ดวยเคร่ือง ARCHITECT 
i1000SRตามคูมือปฏิบัติงาน [6] โดย 1 ตัวอยางทําการ
วเิคราะหทัง้ reagent ทีเ่ปดใชใหม (normal reagent) และ 
reagent ที่ตรวจวิเคราะหครบ 100 ตัวอยางที่หลอกหรือ
ลบขอมูลแลว (empty reagent) ภายในเวลาใกลเคียงกัน
 3.4  การวิเคราะหขอมูล
  ทาํการวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรม STATA 
และใชสถิติ regression analysis เพื่อดูความสัมพันธของ
ผลการตรวจวิเคราะห

ผลการศึกษา
 4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
  กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาจํานวน 43 
ตวัอยางแบงเปนเพศชาย จาํนวน 27 ตวัอยาง อายรุะหวาง 
24 – 64 ป (เฉล่ีย 47.6 ป) เพศหญิง จํานวน 16 ตัวอยาง 
อายุระหวาง 13 - 63 ป (เฉลี่ย 37.8 ป)เปนผูปวยเปล่ียน
ไตจํานวน 35 ตัวอยาง (81.40%) และผูปวยเปลี่ยนตับ
จํานวน 8 ตัวอยาง (18.60%)
 4.2  ผลการตรวจวเิคราะหระดบัยา Tacrolimus
  จากการตรวจวเิคราะหระดับยา Tacrolimus
ในกระแสเลือดผูปวยเปล่ียนถายไตและตับ จํานวน 43 
ตัวอยาง ดวย normal reagent และ empty reagent 
พบวา เมือ่ทาํการวเิคราะหดวย normal reagent ผลระดบั
ยา Tacrolimus อยูระหวาง 2.7 – 14.9 ng/mL คาเฉล่ีย
เทากับ 5.2 ng/mL สวนผลระดับยา Tacrolimus ที่ตรวจ
วิเคราะหดวย empty reagent พบคาความเขมขนของ
ระดับยา Tacrolimus อยูระหวาง 2.7 - 14.5 ng/mL คา
เฉล่ียเทากับ 5.2 ng/mL สําหรับคาของระดับยา tacrolimus
ในกระแสเลือดผูปวยดังแสดงในตารางท่ี 1
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ตางรางที่ 1 แสดงขอมูลสรุปของผลการตรวจวิเคราะห
ระดับยา tacrolimus ดวย nomal rea-
gent และ empty reagent

ผลระดับยา Tacrolimus (ng/mL)

ผลตางNomal reagent Empty
reagent

Min 2.7 2.7 0.0

Max 14.9 14.5 0.8

Mean 5.2 5.2 0.3

SD 2.25 2.20 2.24

 จากการตรวจสอบความสมัพนัธของผลการตรวจ
วเิคราะหระดับยา Tacrolimus ระหวาง normal reagent 
และ empty reagent ดวยสถิต ิregression analysis โดย
ใชโปรแกรม STATA พบวาผลระดับยา Tacrolimus ใน
กระแสเลือดของผูปวยที่ทําการตรวจวิเคราะหทั้ง 2 วิธี มี
ความตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.05) 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชนํ้ายาแบบตอเนื่องดวย empty 
reagent นั้นใหผลการตรวจวิเคราะหที่มีความถูกตอง 
แมนยําและนาเชื่อ เทียบเทากับ normal reagent และ
สามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชในหองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหระดับยาและสารเคมีในตัวอยางชีววัตถุ

สรุปและวิจารณผลการศึกษา
 จากผลการศึกษาถึงผลการตรวจวิเคราะหระดับ
ยา Tacrolimus ในกระแสเลือดของผูปวยเปล่ียนไตและตับ
ทีส่งตรวจวิเคราะห ณ หนวยปฏิบัตกิารและบริการทางวิชาการฯ
ดวยเครือ่ง ARCHITECT i1000SR ทัง้การตรวจวเิคราะหดวย 
normal reagent และ empty reagent แสดงใหเห็นวา
ผลระดับยา Tacrolimus ในกระแสเลือดจากชุดน้ํายา
ทดสอบทัง้ 2 ชดุ ดงักลาวใหผลการตรวจวิเคราะหทีม่คีวาม
ตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.05) โดยให
คาเฉลี่ยจากการตรวจวิเคราะหเทากับ 5.2 ng/mL เทากัน
ทัง้ 2 ชดุนํา้ยาทดสอบ นอกจากนัน้คาเฉลีย่ของผลตางจาก
การใชนํา้ยาทดสอบท้ัง 2 ชดุ เทากับ 0.3 จากขอมูลดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการใชนํา้ยาแบบตอเนือ่งดวย empty reagent

ที่ทําการตรวจวิเคราะหครบ 100 ตัวอยางแลวยังคงความ
สามารถใหผลการตรวจวิเคราะหระดับยา Tacrolimus ใน
กระแสเลือดที่มีความถูกตอง แมนยําและนาเช่ือถือเปน
อยางมากเม่ือเปรียบเทียบกับ normal reagent ดงัน้ันจาก
การศึกษาครั้งนี้สามารถนํา empty reagent มาใชตรวจ
วิเคราะหระดับยา Tacrolimus ในกระแสเลือดแบบ
ตอเนือ่งไดโดยทําการหลอกหรอืลบขอมลูของ empty reagent 
นัน้ และทาํการตรวจวเิคราะหโดยใหผลการตรวจวเิคราะห
ที่มีความถูกตองและแมนยําสูง
 จากปงบประมาณ 2559 หนวยปฏิบัติการและ
บริการทางวิชาการฯ ไดจัดซื้อ Tacrolimus reagent 
ทัง้หมด 49 กลอง คดิเปนจาํนวนเงินทัง้ส้ิน 2,359,350 บาท 
(reagent ราคา 48,150 บาท/กลอง) ในขณะที่รายรับจาก
การตรวจวิเคราะหระดบัยา Tacrolimus เทากบั 4,641,000 บาท
กําไรสุทธิของผลดําเนินการ 2,281,650 บาท จะเห็นวา
ตนทุนจากการตรวจวิเคราะหระดับยา Tacrolimus เกือบ
ครึง่หนึง่ของรายรบัทัง้หมด และจากการศกึษาพบวาการใช
นํา้ยาแบบตอเนือ่งโดยการหลอกหรอืลบขอมลูของ empty 
reagent กลองนั้นๆ สามารถทําการตรวจวิเคราะหได 14 
ตัวอยาง โดยเคร่ือง ARCHITECT i1000SRไมมีขอความ
สัญญาณเตอืนใดๆ ดังนัน้ในหนึง่ปงบประมาณสามารถทาํการ
ตรวจวิเคราะหจากการหลอก empty reagent ไดทั้งหมด 
686 ตัวอยาง คิดเปนจํานวนเงิน 686,000 บาท น่ันแสดง
วาการศึกษาในคร้ังนีส้ามารถลดตนทนุ เพิม่กําไร และใหผล
การตรวจวิเคราะหที่มีความถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือและ
สามารถนํา empty reagent มาใชแบบตอเนือ่งสาํหรบัการ
ตรวจวิเคราะหระดับยา tacrolimus ในกระแสเลือดไดจรงิ 
นอกจากน้ัน การศึกษาคร้ังนีอ้าจมีการประยุกตในการขยาย
ผลการศึกษาถึงการตรวจวิเคราะหระดับยาอ่ืนๆ ทีม่ตีนทนุ
การตรวจวิเคราะหสูงดวย

กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษาคร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับการ
สนับสนุน คําแนะนําจาก ดร.เดนพงศ พัฒนเศรษฐานนท 
รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และขอ
ขอบคุณทีมผูบริหาร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
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ขอนแกน ทุกทาน รวมท้ังหนวยปฏิบัติการและบริการทาง
วชิาการฯ ทีใ่หความชวยเหลือสารเคมีเคร่ืองมอื และอุปกรณ
ตางๆ ขอขอบคุณผูปวยเปลี่ยนถายไตและตับ ที่ใหความ
อนุเคราะหตัวอยางเลือดเพ่ือทําการศึกษาทางผูทําการ
ศึกษาใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส นี้
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