
 
 ท ำไมบำงครั้งจึงต้องอดอำหำรก่อน 

เจำะเลือด 
 กำรรับประทำนอำหำรหรืออดอำหำรส่งผล

ต่อสำรเคมีหรือเกลือแร่ในเลือดอย่ำงไร 
 ชนิดของอำหำรที่รับประทำนมีผลต่อกำร

ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรหรือไม่ 
 เรำสำมำรถดื่มสุรำ หรือรับประทำนกำแฟ

หรืออำหำรที่มีคำเฟอีนก่อนถูกเจำะเลือด
ได้หรือไม่ 

 เรำสำมำรถออกก ำลังกำยก่อนกำร 
เจำะเลือดได้หรือไม่ 

 
 

 

 

เราสามารถดื่มสุรา หรือรับประทาน
กาแฟหรืออาหารที่มีคาเฟอีนก่อนถูก
เจาะเลือดได้หรือไม่ 

 

 โดยทั่วไป ควรงดด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอล 
กอฮอล์อย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำรตรวจ 
กำรดื่มสุรำจะท ำให้มีควำมเปลี่ยนแปลงค่ำของ
สำรเคมีหลำยชนิด เช่น ไตรกลีเซอไรด์ 
(triglyceride) ยูเรีย (urea) แลคเตด 
(lactate) ในเลือดสูงขึ้น และกำรดื่มสุรำอย่ำง
เรื้อรังจะท ำให้ค่ำเอนไซม์ที่เก่ียวข้องกับกำร
ท ำงำนของตับ เช่น aminotransferase และ 
γ-glutamyl transferase (GGT) เพ่ิมสูงขึน้
ได้ 
 กำรดื่มกำแฟจะท ำให้น้ ำตำลกลูโคส
ในเลือด free fatty acid และ 
catecholamines เพ่ิมสูงขึ้นได ้กำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำรเพ่ือหำสำรกลุ่มดังกล่ำวควรงด
กำรดื่มเครื่องดื่มที่มีคำเฟอีนด้วย  แต่อำจไม่
จ ำเป็นต้องงดกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีคำเฟอีน
ส ำหรับตรวจทุกรำย ส่วนผู้ที่ต้องอดอำหำรไม่
สมควรดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทำนอำหำรอยู่
แล้ว 

เราสามารถออกก าลังกายก่อนการเจาะ
เลือดได้หรือไม ่
 
 โดยทั่วไป ควรงดกำรออกก ำลังกำย
อย่ำงหักโหม (strenuous exercise) อย่ำง
น้อย 24 ชั่วโมงก่อนท ำกำรตรวจ เนื่องจำกพบ
ควำมเปลี่ยนแปลงแก่ร่ำงกำยหลำยชนิด เช่น 
ปริมำณสำรน้ ำในร่ำงกำยลดลง (volume 
loss) รว่มกับกำรเสียเหงื่อ ควำมเข้มข้นของ
เม็ดเลือดขำวในเลือดเพ่ิมมำกขึ้น เอนไซม์และ
สำรเคมีบำงชนิดในเลือดเปลี่ยนแปลงไป เช่น 
cortisol, epinephrine และ creatine 
kinase มีค่ำสูงขึ้น เป็นต้น 

 
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวการตรวจ 

ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
 

ตอนที่ 1 
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ท าไมบางครั้งจึงต้องอดอาหาร
ก่อนเจาะเลือด 

 เนื่องจำกสำรอำหำรที่อยู่ในอำหำร
ชนิดต่ำงๆ รวมทั้งสำรอ่ืนๆที่มีอยู่ในอำหำรที่
รับประทำน จะท ำให้สำรเคมีในเลือดที่ต้องกำร
ตรวจ เช่น ไขมัน โคเลสเตอรอล ระดับน้ ำตำล
ในกระแสเลือด มีค่ำเปลี่ยนแปลงไปได้ โดย
มักจะพบว่ำมีค่ำสูงขึ้น รวมทั้งหลังกำร
รับประทำนอำหำร เลือดของเรำอำจจะพบ
ไขมันชนิดไคโลไมครอนค่อนข้ำงมำก 
(chylomicronemia) ซึ่งเป็นสำเหตุท ำให้
เลือดและพลำสมำ [ส่วนของเลือดที่ไม่มีเม็ด
เลือด โดยท ำกำรปั่นเหวี่ยง (centrifuge) จำก
ตัวอย่ำงเลือดเพ่ือใช้ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร] 
มีควำมขุ่น ซึ่งรบกวนกำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร อำจท ำให้ผลที่ได้คลำดเคลื่อน 
 
 

 

โดยทั่วไป ถ้ำไม่ได้มีข้อยกเว้นหรือมีข้อห้ำม
ในกำรอดอำหำรเป็นพิเศษ กำรอดอำหำร
มักจะท ำกำรอดอำหำรหลังจำกอำหำรมื้อ
สุดท้ำย เป็นเวลำประมำณ  ชั่วโมง 12 เช่น 
งดกำรรับประทำนอำหำรหลังเวลำประมำณ 
20 นำฬิกำและมำท ำกำรเจำะเลือดในช่วง 
เช้ำของวันถัดไป กลางคืน เช่น งดการ
รับประทานอาหารหลงั 02 นาะลกากละาา

ทวาการเอาะเลือดรนช่ ง 7-9 นาะลกาฬอง
 นััดััป 

 

 

 

 
 
 

 

 

สำมำรถดื่มน้ ำเปล่ำได้ในปริมำณพอสมควร 
ยกเว้นกำรตรวจโรคบำงชนิดที่จ ำเป็นต้องงด
น้ ำก่อนกำรตรวจ โดยมีกำรแจ้งรำยละเอียดว่ำ
ให้งดน้ ำแก่ผู้ที่มำตรวจ หรือสำมำรถสอบถำม
ได้จำกแพทยผ์ู้ที่ท ำกำรรักษำ  

 
        
     การรับประทานอาหารหรือ 
     อดอาหารส่งผลต่อสารเคมี 
     หรือเกลือแร่ในเลือดอย่างไร 
 
 
 
 
กำรรับประทำนอำหำรส่งผลต่อระดับสำรเคมี
ในเลือดและเกลือแร่หลำยชนิด เช่น ไขมันไตร
กลเีซอไรด์ ระดับน้ ำตำลกลูโคส เอนไซม์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของตับ 
(aminotransferase, alkaline 
phosphatase) เกลือแร่กลุ่มฟอสเฟต  หรือ
โพแทสเซยีม เป็นต้น โดยหลังรับประทำน
อำหำรจะพบค่ำสูงขึ้นได้ ส่วนกำรอดอำหำร
เป็นเวลำนำนเกินไปจะท ำให้ควำมเข้มข้นของ
สำรบำงชนิดในเลือดเปลี่ยนแปลงไปได้ ไม่ว่ำ
จะเป็นค่ำที่มำกหรือน้อยกว่ำปกติ 
 

 

 

 

 

 

ชนิดของอาหารที่รับประทานมีผลต่อ
การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารหรือไม่ 

 ชนิดและปริมำณอำหำรที่รับประทำน
เข้ำไปนั้นมีผลต่อกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  
โดยทั่วไปก่อนกำรเจำะเลือดเพ่ือตรวจทำง
กำรแพทย์ ไม่ควรเปลี่ยนลักษณะของมื้อ
อำหำรที่รับประทำน เช่น รับประทำนมำก
หรือน้อยลงกว่ำปกติ สัดส่วนหรือชนิดของ
อำหำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในระหว่ำงช่วง 24 ชั่วโมงก่อนท ำกำร
ตรวจ  
 กำรรับประทำนอำหำรโปรตีนสูง 
คำร์โบไฮเดรตต่ ำ อำจพบค่ำ Blood urea 
nitrogen (BUN) สูงขึ้นได้ ผู้รับประทำน
อำหำรมังสวิรัติเป็นเวลำนำนอำจพบค่ำไขมัน
ในเลือด ไตรกรีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล LDL 
และ VLDL ในเลือดลดต่ ำลงได้ รวมถึงอำจ
พบกำรขำดวิตำมิน B12 ได้ในผู้รับประทำน
มังสวิรัติที่ไม่ได้รับอำหำรที่มีวิตำมิน B12 
เสริม 
  
  
 
 
 
 


