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ค ำแนะน ำทัว่ไปในกำรเกบ็และส่งตัวอย่ำงเพ่ือตรวจ 
ทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 

 
วตัถุตัวอย่ำง(Specimenหรือ sample)  
        หมายถึง ตวัอยา่งท่ีเก็บมาจากร่างกายของผูป่้วยเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ 
ชนิดของตัวอย่ำง 
       เลือด (Whole blood), ซีร่ัม(Serum), ปัสสาวะ (Urine),อุจจาระ (feces), เสมหะ (Sputum) หนองจากแผล, 
สารเหลวจากช่องต่าง ๆ ของร่างกายไดแ้ก่ น ้าไขสันหลงั (CSF), น ้าจากการเจาะปอด, น ้าจากช่องทอ้งเป็นตน้  
ซีร่ัม(Serum)  
      ได้แก่สารเหลวส่วนบนท่ีได้จากการป่ันเลือดเม่ือเจาะเลือดใส่หลอดแก้วแล้วตั้ งทิ้งไวใ้ห้เลือดแข็งตวัท่ี
อุณหภูมิหอ้ง หรือ เจาะเลือดใส่หลอดท่ีมีสารกระตุน้ใหเ้กิดการแขง็ตวัของเลือด เช่น Clot activator 
พลำสมำ(Plasma) 
ไดแ้ก่ สารเหลวส่วนบนท่ีไดจ้ากการป่ันเลือดท่ีผสมกบั Anticoagulant ต่างๆ เช่น Sodium Fluoride, Lithium 
Heparin, Sodium Citrate เป็นตน้ 
Whole blood 
ไดแ้ก่เลือดครบส่วนท่ีถูกรักษาสภาพอยูใ่นสารกนัเลือดแขง็ชนิดต่างๆ เช่น EDTA 
 
1. ชนิดของกำรทดสอบ การทดสอบทางห้องปฏิบติัการแบ่งการให้บริการตามงานต่างๆ ดงัน้ีการทดสอบดา้น
ชีวเคมี ,โลหิตวทิยา,จุลทรรศนศาสตร์คลินิก, จุลชีววทิยาคลินิก, ภูมิคุม้กนัวทิยาและธนาคารโลหิต  
2. กำรเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจควรศึกษาวีธีการเก็บตวัอยา่งท่ีถูกตอ้งและปัจจยัผลกระต่างๆท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของตวัอยา่งส่งตรวจอยา่งถ่ีถว้นก่อนการเก็บตวัอยา่งผูป่้วย 
3. กำรเกบ็ตัวอย่ำง ควรเก็บใหไ้ดป้ริมาณตวัอยา่งท่ีเหมาะสม และ เพียงพอส าหรับการตรวจ 
4. กำรเลือกใช้ภำชนะภาชนะส าหรับใชเ้ก็บตวัอยา่งส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดแ้ก่  หลอดทดลอง(Test tube) ,
ถว้ยพลาสติก , ขวดท่ีสะอาดปราศจากเช้ือหรือขวดท่ีบรรจุสารกนัเลือดแข็งตวัหรือภาชนะท่ีใชบ้รรจุอาหารเล้ียง
เช้ือ ภาชนะดงักล่าวจะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดีไม่แตกร้าวท าให้วตัถุตวัอยา่งไหลซึมออกมามีจุกหรือฝาปิดให้มิดชิด
เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรคหรือติดต่อไปยงัผูท่ี้สัมผสัภาชนะดงักล่าว 
5. ตัวอย่ำงทีผู้่ป่วยเกบ็ จ  าเป็นตอ้งใหค้  าแนะน าในการเก็บอยา่งชดัเจน เช่น อุจจาระ, ปัสสาวะ, เสมหะ เป็นตน้ 
6. วตัถุตัวอย่ำง ตอ้งมีป้ายบอกช่ือและนามสกุล เลขทะเบียน รพ. ของผูป่้วยหรือเจา้ของวตัถุตวัอยา่งบนภาชนะ
ท่ีใส่วตัถุส่งตรวจใหช้ดัเจนพร้อมระบุ  ผูเ้จาะเลือด วนั , เวลาท่ีเก็บตวัอยา่ง 
7. กำรกรอกข้อมูล กรอกขอ้ความลงในแบบฟอร์มใบส่งตรวจและสมุดน าส่งดว้ยลายมือท่ีอ่านง่ายชดัเจน, ช่ือ
และนามสกุล เลขท่ีผูป่้วย, หอผูป่้วย, การวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้, แพทยผ์ูรั้กษา และพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งในการเก็บ
วตัถุตวัอยา่งนั้น ๆ 
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8. กำรเก็บ Specimen บางอย่างตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัเทคนิคการเก็บ เช่น ตวัอย่างทางจุลชีววิทยาใช้วิธี
ปราศจากเช้ือ(Aseptic technique) หรือการเจาะโลหิตตอ้งป้องกนัมิให้เกิดการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง 
(Hemolysis)  
9. กำรส่งตัวอย่ำงหลงัจากเก็บตวัอย่างควรส่งถึงห้องปฏิบติัการในเวลาท่ีก าหนดตวัอย่างท่ีน าส่งโดยทัว่ไปจะ
เก็บไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง(ยกเวน้ในกรณีตรวจหา Blood gas) หากไม่สามารถส่งไดต้ามเวลาท่ีก าหนดให้เก็บไวใ้นท่ี
เยน็ หรือตามค าแนะน าของการทดสอบสอบแต่ละอยา่ง 

ชนิดของการเก็บปัสสาวะ 
1. Random urine (Spot urine) หมายถึงปัสสาวะท่ีเก็บไดจ้ากการถ่ายแต่ละคร้ังแลว้น ามาตรวจทนัที 
2. First morning urine หมายถึงปัสสาวะท่ีเก็บคร้ังแรกหลงัจากต่ืนนอนตอนเชา้ 
3. Postprandial urine หมายถึงปัสสาวะท่ีเก็บหลงัอาหาร 2 ชัว่โมง 
4. 24 hrs urine หมายถึงปัสสาวะท่ีเก็บใหค้รบเวลา 24 ชัว่โมง 
5. Sterile catheterized urine หมำยถึงกำรเกบ็ปัสสำวะโดยใช้หลอดสวนจำกกระเพำะปัสสำวะ 
 

กำรเจำะเลือดผู้ป่วย 
 
กำรเจำะเลือดผู้ป่วย จะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. พยาบาลหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีท าหนา้ท่ีเจาะเลือดผูป่้วย ตอ้งผา่นการฝึกอบรมและมีความรู้ความช านาญในการ
เจาะเลือดเป็นอยา่งดี 

2. การเจาะเลือดแต่ละคร้ังจะตอ้งทราบปริมาณเลือดท่ีตอ้งการจะน าไปวเิคราะห์และปฏิบติัตามวธีิการเพื่อให้
ไดต้วัอยา่งท่ีถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของวธีิวเิคราะห์แต่ละชนิด 

3. การเจาะเลือดแต่ละคร้ังผูป่้วยควรจะไดรั้บความเจบ็ปวดหรือความไม่สะดวกสบายนอ้ยท่ีสุด และไม่สร้าง
ความยุง่ยากใหแ้ก่ผูป่้วยโดยไม่จ  าเป็น 

4. กระบวนการเจาะเลือดทุกขั้นตอนจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการท างานท่ีเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบั
ศาสตร์และศิลปะของการประกอบวชิาชีพ 

วธีิเจำะเลือดจำกเส้นเลือดด ำ 
        (Vein puncture Protocol for Specimen Collection) 
อุปกรณ์กำรเจำะเลือด 
1. เขม็ฉีดยา (Needle) ส าหรับใชเ้จาะเลือดขนาดเบอร์ 20 หรือ 21 และกระบอกฉีดยา(Syringe) ขนาด 3, 5, 10, 

20 มิลลิลิตร 
2. สายยางรัดแขนและหมอนรองแขน, ส าลีแหง้(ปราศจากเช้ือ) 
3. หลอดส าหรับเก็บตวัอยา่ง เช่น EDTA, NaF, Sodium citrate tube เป็นตน้ 
4. 70 % Alcohol หรือ 2 %Chrohexidine in 70 % Alcohol 
5. ถุงมือยาง,ปากกา marker  
6. ถุงขยะ, Sticker 
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กำรเตรียมก่อนกำรเจำะเลือด 

 แนะน าตวัเอง และอธิบายความจ าเป็นท่ีตอ้งเจาะเลือดผูป่้วยตามการส่งตรวจของแพทย ์, ปฏิบติัต่อผูป่้วย
อยา่งนุ่มนวลและระมดัระวงัเสมอ 

 ตอ้งสอบถาม ช่ือผูป่้วยก่อนท าการเจาะเลือดเสมอทุกรายตรวจสอบ ช่ือผูป่้วยใบส่งตรวจและเอกสารอ่ืน ๆ 
ใหต้รงกนั 

 ใชส้ายรัด (Tourniquet) รัดบริเวณตน้แขนเพื่อใหเ้ห็นเส้นเลือดด าชดัข้ึน  
 หลงัจากเลือกต าแหน่งเจาะเลือดแลว้ คลายสายรัดแลว้จึงเตรียมอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการเจาะเลือดไดแ้ก่ 

หลอดใส่ตวัอยา่งเลือดท่ีเหมาะสม , เขม็เจาะเลือด , แอลกอฮอลส์ าหรับฆ่าเช้ือ ,ส าลีแหง้(ปราศจากเช้ือ),
และพลาสเตอร์ปิดแผล 

 ตอ้งใส่เส้ือคลุมและใส่ถุงมือเสมอเน่ืองจากตวัอยา่งเลือดท่ีเก็บจากผูป่้วยทุกรายถือเป็นตวัอยา่งท่ีมีโอกาสติด
เช้ือ 

 ท าการเจาะเลือดโดย 
ก. รัดสายรัดหรือสายยางท่ีแขนผูป่้วยเหนือบริเวณจากขอ้พบัแขน 3 - 4 น้ิว รัดไม่เกินกวา่ 2 นาที 
ข. ใหผู้ป่้วยก ามือโดยไม่ตอ้งเกร็งกลา้มเน้ือ 
ค. ตรวจสอบต าแหน่งท่ีจะเจาะอีกคร้ัง โดยใชน้ิ้วสัมผสัเส้นเลือดเพื่อติดตามเส้นทางเดินของเส้นเลือด 
ง. ท าความสะอาดผวิหนงับริเวณท่ีจะเจาะอีกคร้ังดว้ยส าลีชุบแอลกอฮอลใ์หเ้ช็ดจากจุดศูนยก์ลางหมุนวน

เป็นวงกลมออกสู่ดา้นนอกหรือเช็ดไปทางใดทางหน่ึง 
จ. ในการเจาะเลือดแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้ขม็เล่มใหม่เสมอ ถอดปลอกเขม็ออกถือกระบอกฉีดดว้ยมือขา้งท่ี

ถนดั โดยใชน้ิ้วหวัแม่มือจบัดา้นบนของกระบอกฉีด และใชน้ิ้วกลาง น้ิวนาง และน้ิวกอ้ยรองดา้นล่าง
ของกระบอกฉีด แลว้ใชน้ิ้วช้ีจบัท่ีปลอกเขม็ท่ีสวมอยูก่บักระบอกฉีด 

ฉ. เร่ิมเจาะเลือดในต าแหน่งท่ีวางแผนไว ้โดยแทงเขม็ผา่นผวิหนงัเขา้ไปยงัหลอดด าโดยเร็ว ใหเ้ขม็ท ามุม
กบัหลอดเลือดประมาณ 15-30 องศาและหงายปลายดา้นตดัของเขม็ข้ึน เม่ือเขม็เขา้เส้นแลว้ควรถอด
สายรัดออก หลงัจากถอดสายรัด 2 – 3 วนิาที เปล่ียนมือท่ีตรึงขา้งผวิหนงัมาดึงลูกสูบเพื่อดูดเลือดเขา้
กระบอกแลว้ จึงเร่ิมดูดเลือดเพื่อลด metabolic disturbance ท่ีอาจมีผลต่อการวิเคราะห์ 

ช. เม่ือเก็บตวัอยา่งเลือดครบถว้นแลว้ จึงดึงเขม็ออกจากเส้นเลือดกดบริเวณรอยเจาะเลือดดว้ยส าลีแหง้
ปราศจากเช้ือโดยทนัที (หา้มสวมปลอกเขม็คืน) ใหผู้ป่้วยกดหา้มเลือดหยดุไหล 

ซ. บรรจุเลือดลงในหลอดส าหรับเก็บตวัอยา่งเลือดท่ีเตรียมไว ้โดยค านึงถึงล าดบัการบรรจุเลือดลงใน
หลอดเลือดแต่ละชนิดเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากสารกนัเลือดแขง็ 

ฌ. ทิ้งเขม็ลงในกล่องทิ้งเขม็ 
ญ. ผสมตวัอยา่งเลือดท่ีใส่หลอดท่ีมีสารกนัเลือดแขง็ทนัทีโดยอาจพลิกหลอดไปมา 
ฎ. ปิดพลาสเตอร์ทบัส าลีใหแ้ก่ผูป่้วย หรือแนะน าใหผู้ป่้วยพบัแขน สังเกตอาการของผูป่้วย หากเป็นปกติ

ดีก็สามารถแนะน าใหผู้ป่้วยท ากิจกรรมไดต้ามปกติ แต่หากผูป่้วยรู้สึกไม่เป็นปกติใหดู้แลผูป่้วย
เบ้ืองตน้ 

ฏ. เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช ้ถอดถุงมือและลา้งมือทนัที เพื่อป้องกนัการติดเช้ือสู่ผูป่้วยและผูเ้จาะ 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรเกบ็ตัวอย่ำง 
1. หลอดทดลองส าหรับใส่เลือดหรือ Serum พร้อมจุกและใส่สารกนัการแขง็ตวัของเลือด (Anticoagulant) เช่น  
 EDTA ส าหรับ CBC, HbA1C,Hb typing, G-6-PD, CD4 , Viral load, ESR 
 NaFส าหรับ  Fasting Blood Sugar และ Blood Alcohol 
 Lithium Heparin ส าหรับการตรวจทางเคมีคลินิก  
 Clotted Blood Tube ส าหรับใส่ serum หรือ clotted blood 
 3.2 % Sodium citrate ส าหรับ PT, PTT, Coagulation factor ต่าง ๆ 
ในกรณีท่ีมีการสั่งตรวจการทดสอบท่ีตอ้งใชห้ลอดเลือดหลายหลอดล าดบัการใส่เลือดลงหลอดเก็บควรเป็นดงัน้ี 
ล าดบัท่ี 1 ขวดส าหรับ Blood culture  
ล าดบัท่ี 2 หลอดส าหรับ Coagulation , Sodium citrate ( จุกสีฟ้า )  
ล าดบัท่ี 3 หลอดส าหรับ Clotted Blood ( จุกสีแดง )  
ล าดบัท่ี 4 หลอด Lithium heparin ( จุกสีเขียว ) 
ล าดบัท่ี 5 หลอด EDTA ( จุกสีม่วง ) 
ล าดบัท่ี 6 หลอด Sodium fluoride ( จุกสีเทา ) 
2. ถว้ยพลาสติกหรือกระป๋องส าหรับเก็บ Sperm หรือ Urine 
3. หลอดทดลองหรือขวดท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ 
 Stuart transport medium ส าหรับเก็บแลว้น าส่งเพาะเช้ือหนอง 
 Carry – blair medium ส าหรับเก็บแลว้น าส่งเพาะเช้ือจากอุจจาระ 
 Tryptic soy broth ส าหรับเก็บแลว้น าส่งเพาะเช้ือจากเลือด  (Hemoculture) 
4. ใบ Request Forms 
 กรณีผูป่้วยนอก ใหใ้ชใ้บส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการชนัสูตรโรค( OTH - LAB - OPD - 002 )ใบนดัจาก

แผนกผูป่้วยนอก หรือใบน าทาง กรณีส่งตรวจทางจุลชีววิทยา การส่งตรวจ Anti-HIV และการส่งตรวจทาง
งานธนาคารเลือดใหใ้ชใ้บ Request Forms ของแต่ละงาน 

  กรณีท่ีเป็นผูป่้วยในใหบ้นัทึกการส่งตรวจใบแบบบนัทึกการส่งตรวจตวัอยา่งจากแต่ละหอผูป่้วยและการส่ง
ตรวจทางจุลชีววทิยา การส่งตรวจ Anti-HIV และการส่งตรวจทางงานธนาคารเลือดให้ใชใ้บ Request Forms 
ของแต่ละงาน 

 ใบส่งตรวจ Lab ส่งต่อ จะใชใ้บส่งตรวจตามระเบียบของหน่วยงานท่ีจะส่งต่อ พร้อมใบบนัทึกขอ้ความเพื่อ
ขออนุมติัการส่งตรวจจากผูอ้  านวยการ 

หลกัปฏิบัติกำรส่งตัวอย่ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
1. การเก็บตวัอยา่งจากผูป่้วยใหเ้ก็บตามคู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจและการใชบ้ริการทางพยาธิวทิยาคลินิก 

โรงพยาบาลพะเยา 
2. บนัทึกขอ้มูลตวัอยา่งส่งตรวจในแบบบนัทึกการส่งตรวจโดยก่อนน าส่งมายงัหอ้งปฏิบติัการจะตอ้งมีการ

ตรวจสอบจากพยาบาลประจ าการของหอผูป่้วยทุกคร้ังพร้อมทั้งเซ็นก ากบัในสมุดน าส่งทุกคร้ังน าส่งโดย
กล่องบรรจุแขง็แรง ไม่แตกหกั ก ากบัดว้ยสัญลกัษณ์สากลส าหรับ Biohazard 
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3. ท าการส่งขอ้มูลการส่งตรวจตวัอยา่งผา่นระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล Hos XP ทุกคร้ังท่ีมีการน าส่ง
ตวัอยา่งเพื่อตรวจวเิคราะห์ 

4. สถานท่ีรับตวัอยา่งจะมีเจา้หนา้ท่ีชนัสูตรโรค เป็นผูรั้บตวัอยา่งและตรวจสอบสภาพตวัอยา่ง พร้อมเซ็นรับ 
5. เจา้หนา้ท่ีของห้องปฏิบติัการจะตรวจสอบส่ิงส่งตรวจและขอ้มูลจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

HosXPแลว้จึงบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบสารสนเทศหอ้งปฏิบติัการ (LIS) 
6. ตวัอยา่งใดท่ีเก็บไม่ถูกตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีไม่เหมาะสม หรืออยูใ่นเกณฑข์องการปฏิเสธตวัอยา่ง จะถูกกลบัไป

ยงัหอผูป่้วยหรือหน่วยงานท่ีส่งตวัอยา่งเพื่อท าการแกไ้ขต่อไป 
7. การรับผล ตามเวลาท่ีก าหนด และรับภาชนะเก็บส่ิงส่งตรวจคืนตามจ านวนท่ีส่งตรวจหรือสามารถพิมพผ์ล

วเิคราะห์จากเคร่ืองพิมพใ์นหอผูป่้วยท่ีท าการส่งตรวจตวัอยา่ง 
 

เกณฑ์ในกำรรับตัวอย่ำงและปฏิเสธตัวอย่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรเจำะเลือด แบบกระบอกสูบ หรือ แบบTube 
 

เกณฑ์การรับตัวอย่าง 
   1.   ตัวอย่างท่ีเก็บอย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยาคลินิก 
         พ.ศ. 2558 
   2.   ชนิดของสิ่งส่งตรวจตรงกับรายการส่งตรวจในระบบสารสนเทศ (HosXP) 
   3.   มีใบน าส่งก ากับตัวอย่างที่มีข้อมูลครบถ้วน ชื่อ นามสกุล  หอผู้ป่วย  เลขที่   
         เวลาเก็บตัวอย่าง การวินิจฉัยเบื้องต้น 

4. สิ่งส่งตรวจอยู่ในสภาพดี , และรักษาไว้ในภาชนะท่ีสะอาด , น าส่งในสภาวะ 
     ที่เหมาะสม 

 
 
   3.   ในกรณทีีต้่องกำรผลด่วน ให้บ่งช้ีถึงกรณด่ีวน Emergency case 
เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง 
ทางกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกขอปฏิเสธการรับตัวอย่างดังนี้ 
ตัวอย่างที่เก็บไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยาคลินิก พ.ศ.2558 

1. ภาชนะท่ีใช้เก็บหรือใช้สารถนอมสภาพและ Transport mediumไม่ถูกต้อง 
2. ปริมาณของตัวอย่างไม่เพียงพอส าหรับการตรวจวิเคราะห์  ตัวอย่าง 

ที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถจะน ามาตรวจวิเคราะห์ได้ เช่น เม็ดเลือดแดงแตก 
 เลือดตรวจ CBC มีลิ่มเลือด ( Blood Clot ) การบ่งชี้ตัวอย่างไม่ตรงกับ 
 ใบส่งตรวจ เป็นต้น 

3. การเก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่างนานเกินเวลาที่ก าหนด เกิดการ 
เสื่อมสภาพของสารที่จะวิเคราะห์ 

4. ตัวอย่างที่ส่งตรวจทางจุลชีวันมีการปนเปื้อนโดยไม่ใช้   Aseptic  
technique 
   5. ระบุข้อมูลผู้ป่วย ไม่ครบถ้วน และไม่ระบุชื่อผู้เก็บตัวอย่าง 
   6.  ไม่มีข้อมูลรายการส่งตรวจในระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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1.บิดปลอกเขม็ดา้นสีขาวแลว้ดึง
ออก 

 
 
 
 
 

2.น าเขม็สอดเขา้ Holder หมุน
เกลียวใหแ้น่น 

 
 
 
 
3.เลือกต ำแหน่งท่ีจะเจำะเลือด 
3.ท าความสะอาดดว้ย 70 % 
alcohol ดึงปลอกเขม็ออก แทง
เขา้เสน้ท ามุม 15ใชมื้อท่ีถนดั
ยดึ Holder ไว ้

 
 
 
 
 

4.สอด VACUTAINERTube
เขา้ใน Holder จบั Tube ดงั
ภาพแลว้ดนักน้ Tube ใหเ้ขม็
ทะลุจุกหลอด เม่ือเห็นเลือด
เขา้ Tube ใหดึ้ง Tourniquet 
ออก 

 
 
 
 
 

5.รอจนเลือดหยดุไหล มือท่ี
ถนดัยงัคงยดึ Holder ไว ้จบั 
Tube ดงัภาพและค่อย ๆ ดึง 
Tube ดงัภาพและค่อยดึง Tube 
ออกถา้ตอ้งการเกบ็เลือด
มากกวา่ 1 Tube ใหเ้ร่ิมตน้
ตั้งแต่ขอ้ 4 ใหม่ 

 
 
 
 

 
6. Tubeท่ีมีสารป้องกนัการแขง็ตวั
ของเลือดใหพ้ลิก Tube กลบัไป - 
มา เบา ๆ 8-10 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 

           7.ปลดเขม็ออกจาก Holder โดยใชก้ล่องท้ิงเขม็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 

ล าดบัในการเกบ็เลือด 
หลาย TUBE 

1.Tube with no additive 
2.Coagulation tubes 
3.Other tube withadditives 

 

กำรเจำะเลือด ชนิดใช้หลอดสูญญำกำศ 
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อุปกรณ์ TEST TUBE CLOTTED BLOOD         ใช้ส ำหรับกำรทดสอบVDRL , TPHA , ASO Titer , Rhumatoid 
factor , Typhoid,Scrub typhus , Anti-HCV , HCG titer ,  HBs-Ab , HBs-Ag , HBs-Ab, HBc-Ab, HIV Ag/Ab  , Anti-
DNA , ANA , CRP , Crypto.Ag , Beta HCG , FSH , LH , Prolactin , Testosterone , TSH , Other     ใชต้วัอยา่ง
จ านวน5- 7  ml. 
 

กำรเกบ็ตัวอย่ำงส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรโลหิตวิทยำ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเกบ็ตัวอย่ำงส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเคมีคลนิิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเกบ็ตัวอย่ำงส่งตรวจทำงห้องปฏบัิติกำรภูมคุ้ิมกนัวทิยำ 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 
 
 

อุปกรณ์  หลอดทดลองท่ีมีสาร E.D.T.A.     ใช้ส ำหรับกำร
ทดสอบCBC.(Hb,Hct,RBC,WBC,DIFF)  HbTyping% A2 , 
ESR, G-6-PD, Reticulocyte,  Inclusion  Bodies, Malaria ใช้
ตวัอยา่งจ านวน   2-3   ml. 
 

 
 
 

อุปกรณ์  
หลอดทดลองท่ีมีสาร Sodium Citrate 
ใช้ส ำหรับกำรทดสอบPT , PTT 
ใชต้วัอยา่งตามปริมาณท่ีระบุไวข้า้งหลอด 

 
 

อุปกรณ์ CLOTTED BLOOD ใช้ส ำหรับกำรทดสอบL.E.   ใชต้วัอยา่งจ านวน7  ml. 
 

 
 
 

อุปกรณ์  หลอดทดลองท่ีมีสาร NaF 
ใช้ส ำหรับกำรทดสอบBlood glucoseใช้
ตวัอยา่งจ านวน   3    ml. 
 

 
 
 

อุปกรณ์ หลอดทดลองท่ีมีสาร Lithium Heparin 
ใช้ส ำหรับกำรทดสอบBUN , Creatinine, Electrolyte ,Thyroid 
hormone, LFT (Liver function test) , Lipid profile , Cardiac 
enzymeใชต้วัอยา่งจ านวน   3 - 4   ml. 
 

อุปกรณ์ TEST TUBE CLOTTED BLOOD  5- 7 ML. 
 

อุปกรณ์ TEST TUBE E.D.T.A. BLOOD 3  ML. 
 

อุปกรณ์ TEST TUBE SODIUM CITRATE  
 

อุปกรณ์ TEST TUBE CLOTTED BLOOD 7  ML. 
 

อุปกรณ์ TEST TUBE NaF   3  ML. 
 

อุปกรณ์ TEST TUBE LITHIUM HEPARIN 4 ML. 
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Cary - Blair Medium 
Stool Swab , Rectal Swab 

Throat Swab ,หนองจากแผล 
Stuart Transport Medium 

 ก่อนเกบ็ตัวอย่าง หลงัเกบ็ตวัอย่าง ก่อนเกบ็ตวัอย่าง   หลงัเกบ็ตวัอย่ำง 
 

กำรเกบ็ปัสสำวะ , น ำ้ไขสันหลงั และ  น ำ้จำกส่วนต่ำง ๆ   
ขวด Sterile 

 ก่อนเกบ็ตวัอย่าง   หลงัเกบ็ตวัอย่าง 
 

ขวด STERILE 
 

ไม้พนัส าล ี ไม้พนัส าล ี หักปลายส่วนเกนิทิง้ หักปลายส่วนเกนิทิง้ 

กำรเกบ็ตัวอย่ำงส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรแบคทเีรีย 
วธีิเกบ็วตัถุส่งตรวจหำเช้ือแบคทเีรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ca
ry 

- B
lai

r 

St
ua

rt 
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งำนตรวจทำงเคมคีลนิิก 
(Clinical Chemistry) 

 งานตรวจทางเคมีคลินิก มีลกัษณะงานเป็นการตรวจวเิคราะห์หาปริมาณของสารเคมีโดยมีตวัอยา่งส่ิงส่ง
ตรวจไดแ้ก่ เลือด, น ้ าเหลือง, น ้ า หรือของเหลวจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อจะให้ทราบถึงพยาธิสภาพท่ี
เกิดข้ึนต่อเน้ือเยื่อหรืออวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย การทดสอบมีหลายชนิด เช่นการตรวจหาระดบัน ้ าตาล ,การ
ตรวจหาสารในกลุ่มไขมนั , การตรวจการท างานของตบั , ไต,การตรวจหาเอนไซมห์รือปริมาณเกลือแร่ต่าง ๆ  
เบอร์โทรศัพท์ 1215 
สถำนทีรั่บส่ิงส่งตรวจ เคาน์เตอร์หนา้หอ้งตรวจชนัสูตรโรค 
ก ำหนดกำรรำยงำนผล  

รายงานผลผา่นระบบสารสนเทศ โดยจะมีการพิมพผ์ลอตัโนมติัไปยงัหอผูป่้วยท่ีส่งตรวจ ภายในเวลา 2 
ชัว่โมง หลงัไดรั้บส่ิงส่งตรวจ  กรณีเร่งด่วนรายงานผลภายใน 45 นาที 
ตัวอย่ำงส่งตรวจ  เลือด , ซีร่ัม, พลาสมา , น ้าไขสันหลงั , ปัสสาวะและสารคดัหลัง่ต่างๆ จากร่างกาย 
 
ค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรเกบ็ตัวอย่ำงทำงเคมีคลนิิก 
1.  วธีิเตรียมผูป่้วยก่อนเก็บส่ิงส่งตรวจ 

1.1  การส่งตรวจ blood glucose ใหผู้ป่้วยอดอาหารขา้มคืนอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง 
1.2  การส่งตรวจระดบัไขมนัในเลือด (lipid profile) ผูป่้วยตอ้งงดอาหารขา้มคืนอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง 

2. วธีิการเก็บและการส่งส่ิงส่งตรวจ   
2.1  การส่งตรวจ Chemistry ใช ้clotted bloodหรือ Heparinized blood 3-5 ml.  
2.2  การเจาะเลือด 

2.2.1  ใช ้70% ethyl alcohol หรือ isopropanol เช็ดบริเวณท่ีเจาะเลือดเน่ืองจากน ้ายาฆ่าเช้ืออ่ืน
จะท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารเคมีท่ีมีอยูใ่นน ้ายาฆ่าเช้ือนั้นได ้
2.2.2  หลีกเล่ียงการเกิด venous stasis จากการรัดแขนขณะเจาะเลือดนานเกิน 2 นาทีซ่ึงท าให้
สารเคมีบางตวัสูงกวา่ความเป็นจริงเช่น lactate  
2.2.3  หลีกเล่ียงการเจาะเลือดจากแขนท่ีไดรั้บน ้าเกลือเพราะน ้าเกลือมีส่วนประกอบของ 
glucose และ electrolyte ท าใหผ้ลการตรวจมีค่าสูงกวา่ความเป็นจริงนอกจากน้ียงัไปเจือจาง
เลือดท าใหต้รวจสารอ่ืนไดค้่าต ่ากวา่ความเป็นจริง 
2.2.4  หลีกเล่ียงปัจจยัท่ีท าใหเ้มด็เลือดแดงแตก (hemolysis) เพราะจะมีผลใหค้่าของสารเคมี
บางชนิดเช่น K , LDH , AST , Mg  สูงกวา่ความเป็นจริงได ้
 2.2.5 การส่งตรวจหาปริมาณ Glucose ในส่ิงส่งตรวจทุกชนิดใหส่้งทนัทีหรือภายใน 2 ชัว่โมง
หลงัจากเก็บส่ิงส่งตรวจเน่ืองจากเมด็เลือดแดงมีการใช ้Glucose ตลอดเวลาถา้ทิ้งไวน้านจะท า
ใหค้่าต ่ากวา่ความเป็นจริงในกรณีท่ีไม่สามารถส่งภายใน 1 ชัว่โมงไดใ้หเ้จาะเลือดใส่หลอด 
Sodium Fluoride (จุกสีเทา)   
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2.3  การเก็บปัสสาวะ 
2.3.1  การเก็บปัสสาวะคร้ังเดียว (random urine) ใหผู้ป่้วยถ่ายปัสสาวะเป็น 3 ช่วงปัสสาวะท่ี
ถ่ายช่วงแรกและช่วงหลงัทิ้งไปเก็บเฉพาะปัสสาวะท่ีถ่ายช่วงกลาง (mid-stream urine) 
ประมาณ 5 – 10 ml ใส่ภาชนะส าหรับใส่ปัสสาวะฝาสีเหลืองปิดฝาใหส้นิท 
2.3.2  การเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่โมงใหผู้ป่้วยถ่ายปัสสาวะคร้ังแรกทิ้งไปจากนั้นจึงเร่ิมบนัทึกเวลา
และใหเ้ก็บปัสสาวะไปจนครบ 24 ชัว่โมง (ใหเ้ก็บปัสสาวะคร้ังสุดทา้ยท่ี 24 ชัว่โมงพอดี) โดย
เก็บปัสสาวะใส่ในขวดส าหรับเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่โมงท่ีใส่รักษาสภาพปัสสาวะและสารกนับูด 
(การทดสอบแต่ละชนิดอาจใส่สารรักษาสภาพไม่เหมือนกนัหา้มเททิ้งหรือลา้งขวดก่อนใช)้ 
ติดต่อรับขวดเก็บปัสสาวะ  24 ชัว่โมงไดท่ี้ศูนยรั์บส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

 3.  การขอทดสอบเพิ่ม 
รายการตรวจของหน่วยเคมีคลินิกขอทดสอบเพิ่มไดภ้ายใน 2 ชัว่โมงนบัจากเวลารับส่ิงส่งตรวจ 

4. การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ 
 ส่ิงส่งตรวจท่ีมีการแตกของเมด็เลือดแดง กรณีท่ีส่งตรวจ K , LDH , AST , Mg   
 ส่ิงส่งตรวจท่ีไม่มีการระบุเวลาเจาะเลือดและผูเ้จาะเลือด 
 เลือดท่ีมีปริมาตรนอ้ยกวา่ 1.5 mL. 
 ตวัอยา่งท่ีเก็บไวน้านเกิน 4 ชัว่โมง 

 
  
. 
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รายการตรวจ 
CHEMISTRY 

 
Unit 

วธีิตรวจ 
 

ชนิดตวัอยา่ง 
จ านวน 

(ml) 

วนัตรวจ
วเิคราะห์ 

 

ประกนั
เวลา

รายงานผล 
ราคา 

 
Reference Range Analytical Range 

Glucose (Plasma) mg/dL Hexokinase NaF blood 3 

ทุกวนั 24 
ชัว่โมง 

 
2 ชัว่โมง 

 
 

40 74-106 10-800 

Glucose - Children mg/dL Hexokinase NaF blood 3 40 60-100 10-800 

CSF(glucose) mg/dL Hexokinase CSF 1 40 40-70 10-800 

Urine  (glucose) mg/dL Hexokinase Urine 5 40 1-15 1-800 

BUN  mg/dL Enzymatic Clotted or 
Heparinized 

blood 

3 - 5 50 8-20 2.3-140 

Creatinine: Male mg/dL Colorimetric 3 - 5 50 0.8-1.2 0.06-25 

Creatinine: Female mg/dL Colorimetric 3 - 5 50 0.7-1.1 0.06-25 

Ur. creatinine: Male g/dL Colorimetric Urine 5 50 0.030-0.125 1-400 

Ur. creatinine: Female g/dL Colorimetric Urine 5 50 0.030-0.125 1-400 

Na mmol/L Indirect-ISE 

Clotted or 
Heparinized 

blood 
3-5 

Stroke 
Fast Tract 
 45 นาที 

 
รายปกติ  
1 ชัว่โมง 

40 136-146 50-200 

K mmol/L Indirect-ISE 40 3.5-5.1 1-10 

Cl mmol/L Indirect-ISE 40 98.0-106.0 50-200 

Total CO2 
mmol/L 

Enzymatic 40 
21-31 

2-45 
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รายการตรวจ 
CHEMISTRY 

 
Unit 

วธีิตรวจ 
 

ชนิดตวัอยา่ง 
จ านวน 

(ml) 

วนัตรวจ
วเิคราะห์ 

 

ประกนั
เวลา

รายงานผล 
ราคา 

 
Reference Range Analytical Range 

Total protein g/dL Colorimetric 

Clotted or 
Heparinized 

blood 
3-5 

ทุกวนั 24 
ชัว่โมง 

 

1 ชัว่โมง 

50 6.6-8.3 3-12 

Albumin g/dL Colorimetric 50 3.5-5.2 1.5-6 

Globulin g/dL Calculation 100  Calculation 

ALP U/L Kinetic 50 30-120 5-1500 

AST 
U/L 

Kinetic 50 
Male:0-50 

Female:0-35 
3-1000 

ALT 
U/L Kinetic 

50 
Male:0-50 

Female:0-35 
3-500 

Total Bilirubin mg/dL Colorimetric 50 0.3-1.2 0-30 

Direct Bilirubin mg/dL Colorimetric 50 0.0-0.2 0-10 

Cholesterol mg/dL Enzymatic  
วนั เวลา
ราชการ 

60 < 200 20-700 

Triglyceride mg/dL Enzymatic 60 < 150 10-1000 

HDL-Chol mg/dL Direct 100 > 60 2-180 

LDL-Chol mg/dL Direct 100 < 100 10-400 
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รายการตรวจ 
CHEMISTRY 

 
Unit 

วธีิตรวจ 
 

ชนิดตวัอยา่ง 
จ านวน 

(ml) 

วนัตรวจ
วเิคราะห์ 

 

ประกนั
เวลา

รายงานผล 
ราคา 

 
Reference Range Analytical Range 

Calcium mg/dL Colorimetric 

Clotted or 
Heparinized 

blood 
3-5 

ทุกวนั 24 
ชัว่โมง 

Stroke 
Fast Tract 
 45 นาที 

 
รายปกติ  
2 ชัว่โมง 

50 8.8-10.6 4-20 

Magnesium mg/dL Colorimetric 70 1.8-2.6 0.5-8 

Phosphorus mg/dL Colorimetric วนั เวลา
ราชการ 

55 2.5-4.5 1-20 

LDH U/L Kinetic 60 208-378 25-1200 

Total CK 
U/L 

Kinetic 

ทุกวนั 24 
ชัว่โมง 

90 
Male: < 171 

Female: < 145 
10-2000 

CK-MB U/L Imm.Inhibit 120 < 24 10-2000 

Amylase U/L Kinetic 100 22-80 10-2000 

Hs-CRP mg/dL Enzymatic 170 < 50 0.2-480 

Hb A1C % HPLC EDTA Blood 3 

วนั เวลา
ราชการ 

1 วนั 150 4.0-6.5 2.0-20.0 

Urine amylase U/L Kinetic 

Urine 5 2 ชัว่โมง 

100 40-320 10-4800 

Urine Urea nitrogen mg/dL Enzymatic 50  28-2100 

Urine protein mg/dL Colorimetric 50 0.05-0.08 g/day 10-2000 

Urine Sodium mmol/L Indirect-ISE 40 40-220  
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รายการตรวจ 
CHEMISTRY 

 
Unit 

วธีิตรวจ 
 

ชนิดตวัอยา่ง 
จ านวน 

(ml) 

วนัตรวจ
วเิคราะห์ 

 

ประกนั
เวลา

รายงานผล 
ราคา 

 
Reference Range Analytical Range 

Urine Potassium mmol/L Indirect 
Urine 5 

วนั เวลา
ราชการ 

2 ชัว่โมง 

40 12-62  

Urine-Uric acid mg/dL Enzymatic 60 250-750 mg/day 2-400 

CSF Protein mg/dL Colorimetric CSF 1 50 15-45  

Glucose (Body fluid) mg/dL Enzymatic 

Body fluid 3-5 

40   

Protein (Body fluid) mg/dL Colorimetric 50   

LDH (Body fluid) U/L Kinetic 60   

Amylase (Body fluid) U/L Kinetic 100   
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งำนตรวจทำงภูมิคุ้มกนัวิทยำคลนิิก 
(Immunology) 

งานตรวจทางภูมิคุม้กนัวทิยาคลินิก ลกัษณะงานเป็นการตรวจหาสารภูมิคุม้กนัของร่างกาย (Antibodies) 
ท่ีร่างกายสร้างข้ึนเม่ือไดรั้บเช้ือโรคหรือส่ิงแปลกปลอมเขา้สู่ร่างกายหรือการตรวจหาแอนติเจนของตวัเช้ือโรค
การทดสอบมีหลายชนิดไดแ้ก่ การตรวจหาแอนติเจนและเอนติบอดีต่อโรคเอดส์, ไวรัสตบัอกัเสบบี, ไวรัสตบั
อกัเสบซี, โรคไทฟอยด,์ โรครูมาตอยด,์ โรคซิฟิลิสเป็นตน้  
เบอร์โทรศัพท์    1415  ,  1232 
สถำนทีรั่บส่ิงส่งตรวจ เคาน์เตอร์หนา้หอ้งตรวจชนัสูตรโรค 
ใบส่งตรวจกรณีส่งตรวจ HIV Ag/Ab comboและ HIV viral load ให้บนัทึกขอส่งตรวจในระบบสารสนเทศ
พร้อมเขียนขอส่งตรวจในแบบส่งตรวจทางภูมิคุม้กนัวิทยาคลินิก ( FOR – LAB – IMM – 001 )และ การส่ง
ตรวจ  CD4count ตอ้งมีประวติัการให้ยาผูป่้วยท่ีมีขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุลของผูป่้วย เลขท่ีทัว่ไป วนัท่ี 
เวลาเก็บ แพทยผ์ูรั้กษา การวนิิจฉยัโรค 
ก ำหนดกำรรำยงำนผล  
รายงานผลผา่นระบบสารสนเทศ โดยจะมีการพิมพผ์ลอตัโนมติัไปยงัหอผูป่้วยท่ีส่งตรวจ  
ผลตรวจHIV Ag/Ab combo, CD4 count และHIV viral load ใหม้ารับผลตรวจท่ีห้องปฏิบติัการ 
 

กำรเกบ็ตัวอย่ำงเพ่ือส่งตรวจ HIV viral load 
Specimen collection 

1. เจาะเลือดจ านวน 5 ml.เก็บในหลอด EDTA (ฝาสีม่วง Becton-Dickinson # 6454) หรือ PPT (Plasma 
preparation tube: Gel tube) 
2. ป่ันแยกพลาสมาท่ี 800 – 1,600 xgนาน 20 นาที ควรป่ันแยกพลาสมาภายใน 6 ชัว่โมงหลงัเจาะเลือด 
3. เก็บพลาสมา 1.2 ml.ในหลอด polypropylene ฝาเกลียว ขนาด  2 ml. 
     (Sarstedt 72.694.006) 

 
Specimen transport 
      1. Whole blood ใหน้ าส่งถึงหอ้งปฏิบติัการภายใน 6 ชัว่โมง ท่ี 2-25 องศา 
            เซลเซียส หรือในกระติกน ้าแขง็ 
      2. พลาสมาน าส่งท่ี 2 – 8 องศาเซลเซียส (ใส่กระติกน ้าแขง็) ภายใน 1-2 วนั หรือ 
          แช่แขง็ (Dry ice) 
Specimen storage 
  1. พลาสมาเก็บท่ี 2-8 องศาเซลเซียสไดน้าน1-2 วนั (หรือไม่ควรเกิน 5 วนั) 
  2. เก็บท่ี –20 องศาเซลเซียสไดน้าน 1เดือน(ไม่แนะน าใหเ้ก็บเป็นเวลานาน) 
  3. เก็บท่ี – 70 องศาเซลเซียส ไดน้านเป็นปี 
หมายเหตุ   ควรหลีกเล่ียงการ frozen-thawed พลาสมาบ่อยคร้ัง 
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กำรเกบ็ตัวอย่ำงเพ่ือส่งตรวจ CD4 / CD8 Count 
Specimen collection 
 เจาะเลือด 3-5 ml.ใส่ในหลอดEDTA ผสมให้สารกนัเลือดแข็งและเลือดเขา้กนั น าส่งห้องปฏิบติัการ 
ห้ามน าเก็บเขา้ตูเ้ยน็ ควรเจาะเก็บตวัอย่างในช่วงเชา้ ก่อนเวลา 10.00 น. ตวัอยา่งควรไดรั้บการตรวจหา CD4 / 
CD8  ภายใน 24  ชัว่โมงบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยใน CD4 Request form โดยให้รายละเอียดให้ครบถว้นไดแ้ก่ เลข
ประจ าตวับตัรประชาชน , HN. ,อายุ,เพศ , ประวติัการเจ็บป่วย , อาการ , การรับยา ARV , ชนิดของยา ,  เวลาท่ี
เจาะเลือด  ขอ้มูลดงักล่าวสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการติดตาม ดูแลรักษาผูป่้วย และสามารถรวบรวม
วเิคราะห์แนวโนม้ต่าง ๆ ได ้
 
กำรเกบ็ตัวอย่ำงเพ่ือส่งตรวจ HIV Ag/Ab combo 
Specimen collection 
 เจาะเลือด 3-5 ml. ใส่ในหลอด Serum Clotted Activator (จุกสีแดงยาว) ผสม Activator ในหลอดกบั
เลือดใหเ้ขา้กนั พร้อมส่งใบส่งตรวจทางภูมิคุม้กนัวทิยา โดยการส่งตรวจ HIV Ag/Ab combo ผูเ้ขา้รับการตรวจ
จะตอ้งไดรั้บค าปรึกษาก่อนเจาะเลือดทุกคร้ัง (Pre-counseling) และเม่ือผลการตรวจเสร็จแลว้จะบนัทึกผลในใบ
ส่งตรวจทางภูมิคุม้กนัวทิยาท่ีส่งมาขา้งตน้ ใส่ซองจดหมายปิดผนึก เพื่อป้องกนัการเปิดอ่านโดยผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง 
ในกรณีท่ีผลการตรวจเป็น Reactive ในการเจาะเลือดรอบแรก จะตอ้งมีการเจาะเลือดซ ้ าอีกคร้ัง เพื่อยนืยนัผลท่ี
ไดใ้นคร้ังแรก เพื่อความถูกตอ้ง และแม่นย  า ป้องกนัความผดิพลาดจากขั้นตอนก่อนการตรวจและในขณะตรวจ 
(Pre-analytical, Analytical error)
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รายการตรวจ 
Immunology 

วธีิตรวจ 
 

ชนิดตวัอยา่ง 
จ านวน 

(ml) 
ค่าปกติ 

 
รับผล 

( ชัว่โมง ) 
หมายเหตุ 

วธีิเก็บตวัอยา่ง 
ASO LA Clotted bloodหรือserum

โดยใช ้tubeท่ีสะอาดแหง้
ปิดฝาใหส้นิท 

3 - 5 Negative 1 เจาะเลือดจากเส้นเลือดด าใส่ tube 
ตั้งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องใหเ้ลือด
แขง็ตวั 

Rheumatoid Factor (RF) LA 3 - 5 Negative 1 
Anti-DNA LA 3 - 5 Negative 1 
VDRL RPR “ 3 - 5 Non-Reactive  1 “ 

TPHA 
ICT, 

CMIA 
“ 3 – 5 Negative 1.5 “ 

Scrub typhus Ab ICT “ 3 – 5 Negative 1.5 “ 
Dengue virus Ab ICT “ 3 – 5 Negative 1.5 “ 
Dengue Ns1 Ag ICT “ 3 – 5 Negative 1.5 “ 
Anti-salmonella (Typhoid) ICT “ 3 – 5 Negative 1.5 “ 
LeptospiraAb ICT “ 3 – 5 Negative 1.5 “ 
Troponin I CMIA Lithium heparin 3 – 5 - 45 นาที - 
Free T 3 ECL clotted blood 3 – 5 2.3 – 6.9 pg/ml 7 (วนั) “ 
Free T 4 ECL clotted blood 3 – 5 0.58-1.64 ng/dl 7 (วนั) “ 
TSH ECL clotted blood 3 – 5 0.3 - 4.2 IU/ml 7 (วนั) “ 
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รายการตรวจ 
Immunology 

วธีิตรวจ 
 

ชนิดตวัอยา่ง 
จ านวน 

(ml) 
ค่าปกติ 

 
รับผล 

( ชัว่โมง ) 
หมายเหตุ 

วธีิเก็บตวัอยา่ง 

HBsAg CMIA 
Clotted blood หรือserum
โดยใช ้tubeท่ีสะอาดแหง้
ปิดฝาใหส้นิท 

3 - 5 Negative 1.5 
เจาะเลือดจากเส้นเลือดด าใส่ tube 
ตั้งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องใหเ้ลือด
แขง็ตวั 

Anti HBs CMIA “ 3 - 5 - 1.5 “ 
Anti HBc CMIA “ 3 - 5 - 1.5 “ 

HIV Ag/Ab Combo 
ICT/ 

CMIA 
“ 3 – 5 Negative 1 – 2  “ 

HBeAg ICT “  Negative 1 “ 

CryptoAg ICT 
CSF 1 – 2 Negative 

1.5 
“ 

Clotted blood 3 – 5 Negative “ 
Anti-HCV CMIA Clotted blood 3 – 5 Negative 1 “ 
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Methodology 
 
AGG = Agglutination 
C = Colorimetric 
COAG = Coagulation 
E = Enzymatic 
ECL = ElectrochemiluminesenceImmuncassay 
EI  =Eectrical Impedance 
EIA  =Eectrical Immunoassay 
EP  =  Electrophoresis 
H =  Hemolytic Assay 
ICT  =Immunochomatography Technique 
ISE  =  Ion Selective Electrode 
K  = Kinetic Assay 
LA = Latex Agglution 
LPT = Lymphocytotoxicity 
MEIA = Micro Enzyme Immunoassay 
Micros = Microscopic 
OF = Osmotic Fragility 
PCR = Polymerase Chain Reaction 
PHA = Passive haemagglutination 
 
 
 
 
 

 
งำนตรวจทำงโลหิตวิทยำ 

 
 
 
 
 
 

   AGG      = Agglutination 
         C      = Colorimetric 
COAG      = Coagulation 
         E      = Enzymatic 
    ECL      = Electrochemiluminesence Immunoassay 
       EI      = Eectrical Impedance 
    EIA      = Enzyme Immunoassay 
      EP      =  Electrophoresis 
        H      =  Hemolytic Assay 
   ICT       = Immunochomatography Technique 
   ISE        =  Ion Selective Electrode 
      K        = Kinetic Assay 
    LA       = Latex Agglutination 
  MEIA    = Micro Enzyme Immunoassay 
Micros     = Microscopic 
       OF    = Osmotic Fragility 
     PCR    = Polymerase Chain Reaction 
     PHA   = Passive haemagglutination 
T     = Turbidimetry 
ICT    =  Immuno Chromatography Test 
  RPR   = Rapid Plasma Reagine 
  CMIA = Chemiluminescencemicroparticle immunoassay 
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งำนตรวจทำงโลหิตวิทยำ 
(Hematology) 

         งานโลหิตวิทยาคลินิก ลกัษณะงานตรวจเก่ียวกบัความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดเช่น เม็ดเลือดแดง,เม็ด
เลือดขาว,เกล็ดเลือด โดยตรวจทางปริมาณ,ขนาดรูปร่างหรือส่วนประกอบทางชีวเคมีของเลือดเช่น การแข็งตวั
ของเลือด,ตรวจภาวะโลหิตจาง และในโรคต่าง ๆ เช่น ธาลสัซีเมีย , ตรวจเซลลม์ะเร็งเมด็เลือด เป็นตน้ 
 
เบอร์โทรศัพท์1213 
 
สถำนทีรั่บส่ิงส่งตรวจ เคาน์เตอร์หนา้หอ้งตรวจชนัสูตรโรค 
 
ก ำหนดกำรรำยงำนผล  
รายงานผลผา่นระบบสารสนเทศ โดยจะมีการพิมพผ์ลอตัโนมติัไปยงัหอผูป่้วยท่ีส่งตรวจ  
 
กำรส่งตัวอย่ำงเขียนช่ือ นามสกุลของผูป่้วย เลขท่ีทัว่ไป วนัท่ี เวลาเก็บ แพทย์ผูรั้กษา การวินิจฉัยโรคให้
ครบถว้น 
1.Whole blood (EDTA) เจาะเลือดให้ไดต้ามท่ีก าหนดแลว้เขยา่แบบ Rotate หรือการคว  ่า tube กลบัไปมา
ประมาณ 1 – 2 นาที หรือ ประมาณ 20 คร้ัง 
2.Citrate Blood ถา้เป็น PT , PTT ตอ้งเจาะดว้ยความระมดัระวงัและเจาะให้ไดป้ริมาณตามท่ีก าหนดพอดี ไม่รวม
ฟอง หรือ เส้นเลือดแตกเพราะจะท าใหค้่าท่ีไดไ้ม่แน่นอนและรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการใหเ้ร็วท่ีสุด 
 
ค่ำวิกฤติของโลหิตวิทยำ พบ Blast cells ใน Blood smear  , Leukemia , พบเช้ือ malaria และHctนอ้ยกวา่ 18 %
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รายการตรวจ 
Hematology 

วธีิตรวจ 
 

ชนิดตวัอยา่ง 
จ านวน 

(ml) 
ค่าปกติ 

 

ค่าวกิฤติ รับผล 
 

หมายเหตุ 
วธีิเก็บตวัอยา่ง นอ้ยกวา่ มากกวา่  

Hb (g/dl) 

Beckman 
Coulter 
LH 750 

And  
LH780 

Whole blood 
โดยใช ้ 
EDTA 
เป็น

Anticoagulant 

1 - 2 

1-3 days = 14.5-22.5 
2 weeks = 13.4-19.8 
1 month = 10.7-17.1 
Adult (M)=13.0-18.5 
Adult (W) =   11.6-16.3 

6.0  

Stroke Fast Track = 45 นาที 
        Emergency  = 1  ชัว่โมง 
            รายปกติ  = 2 ชัว่โมง 

เจาะเลือดจาก 
เส้นเลือดด าใส่
ในหลอดท่ีมี 
EDTA บรรจุอยู ่
ผสมใหเ้ขา้กนั
โดยการคว  ่า
ขวดหรือ tube 
ไปมาประมาณ 
20 คร้ัง 

Hct( %) 

1-3 days = 45-67 
2 weeks =41-65 
1 month = 33-55 
Adult (W) =  36-47 
Adult (M) =40-55  

18 %  

WBC  (x103 cell/mm3) 
 

1-3 days = 9.4-34.0 
2 weeks = 5.0-20.0 
1 month = 4.0-19.5 
Adult = 4.8-10.8 
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รายการตรวจ 
Hematology 

วธีิตรวจ 
 

ชนิดตวัอยา่ง 
จ านวน 

(ml) 
ค่าปกติ 

 

ค่าวกิฤติ รับผล 
 

หมายเหตุ 
วธีิเก็บตวัอยา่ง นอ้ยกวา่ มากกวา่  

Neu (103 cell/uL ) 

Beckman 
Coulter 
LH 750 

And  
Lh780 

Whole blood 
โดยใช ้ 
EDTA 
เป็น

Anticoagulant 

1 - 2 

24 hrs =5-21 
1 weeks = 1.5-1.0 
1 month =1-8.5 
Adult = 1.8-7.0 

  

Stroke Fast Track = 45 นาที 
        Emergency  = 1  ชัว่โมง 
            รายปกติ  = 2 ชัว่โมง 

เจาะเลือดจาก
เส้นเลือดด าใส่
ในขวดท่ีมี 
EDTA บรรจุอยู่
ผสมใหเ้ขา้กนั
โดยการคว  ่า
ขวดหรือ tube 
ไปมาประมาณ 
20 คร้ัง 

 

Lymph (103 cell/uL ) 

24 hrs =2-11.5 
1 weeks = 2-17 

1 month =2.5-16.5 
Adult =0.9-4.3 

  

Mono (103 cell/uL ) 
Infant =0- 1.1 

Adult = 0.09-1.1 
  

Eos. (103 cell/uL ) 
Infant = 0.5 

Adult = 0.0-1.0 
  

Baso. (103 cell/uL ) 0.0-0.3   
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รายการตรวจ 
Hematology 

วธีิตรวจ 
 

ชนิดตวัอยา่ง 
จ านวน 

(ml) 
ค่าปกติ 

 

ค่าวกิฤติ รับผล 
 

หมายเหตุ 
วธีิเก็บตวัอยา่ง นอ้ยกวา่ มากกวา่  

RBC 

Beckman 
Coulter 
LH 750 

And  
LH 780 

Whole blood 
โดยใช ้ 
EDTA 
เป็น

Anticoagulant 

1 - 2 

4.2-5.4     

MCV (fL) 

1-3 days = 95-121 
2 weeks = 88-122 
1 month = 91-98 
Adult  = 82-96 

  

Stroke Fast Track = 45 นาที 
        Emergency  = 1  ชัว่โมง 
            รายปกติ  = 2 ชัว่โมง 

เจาะเลือดจาก
เส้นเลือดด าใส่
ในขวดท่ีมี 
EDTA บรรจุอยู่
ผสมใหเ้ขา้กนั
โดยการคว  ่า
ขวดหรือ tube 
ไปมาประมาณ 
20 คร้ัง 

 

MCH  ( pg ) 
Child = 27-43 
Adult =26-32 

  

MCHC ( gm/dl ) 

1-3 days = 29-37 
2 weeks = 28.1-34.7 
1 month = 28.3-35.5 

Adult  =30-36 

  

RDW ( % ) 12.2 – 14.7   

Platelet  (103 cell/uL) 
1-3 days = 192 
2 weeks = 252 

Adult  =130-400 
  

Reticulocyte Brilliant 
Cresyl 
blue 

0.2–2.0 %   
6 ชัว่โมง 

Inclusionbodies Negative   
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รายการตรวจ 
Hematology 

วธีิตรวจ 
 

ชนิดตวัอยา่ง 
จ านวน 

(ml) 
ค่าปกติ 

 

ค่าวกิฤติ 
รับผล 

 
หมายเหตุ 

วธีิเก็บตวัอยา่ง นอ้ย
กวา่ 

มากกวา่  

Heinzbodies Brilliant Cresyl blue 

EDTA  
blood 

1 - 2 

Negative   6 ชัว่โมง 

เจาะเลือดจากเส้นเลือดด าใส่ใน
ขวดท่ีมี EDTA บรรจุอยูผ่สม
ใหเ้ขา้กนัโดยการคว  ่าขวดหรือ 
tube ไปมาประมาณ 20 คร้ัง 
 

G-6-P-D Methyline blue Normal   6 ชัว่โมง 

%A2 LPLC 2.5  - 3.5 %   7 วนั 

ESR (Male) 
Mini-ves 

0 - 10 mm/h   2 ชัว่โมง 

ESR (Female) 0 - 20 mm/h   2 ชัว่โมง 

Osmotic fragility (O.F.) OFT Negative   7 วนั 

Hb typing LPLC A2A   7 วนั 

PT  Coagulation factor 
INR 

Automate 
3.2%sodium 

citrate 
4 

9.26– 12.47 s 
0.84-1.16 

 
PT >50 s 

INR > 
6.0 

1ชัว่โมง ใหน้ าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 
30 นาที และอยูใ่นอุณหภูมิท่ี
เยน็ 

PTT Coagulation factor 
24.84 – 38.03 

s 
 100 s 1ชัว่โมง 

Blood Clotting time -   5 - 15 min   1ชัว่โมง 
ส่งผูป่้วยมาท าท่ีหอ้งปฏิบติัการ 

Bleeding time Ivy   1 - 5 min   1ชัว่โมง 

L.E cell Wright’stain Clotted blood 5 - 10 Negative   6 ชัว่โมง  



26 
 

งำนตรวจทำงจุลทรรศน์ศำสตร์ 
(Microscopy) 

         งานตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ลกัษณะงานเป็นการตรวจโดยการใช้กลอ้งจุลทรรศน์ร่วมกบัการ
ตรวจทางกายภาพและเคมีในตวัอยา่งท่ีเป็นปัสสาวะ เพื่อการวินิจฉยัโรคทางเดินปัสสาวะ , โรคไต , การตรวจ
ภาวะการตั้งครรภ ์เป็นตน้ ตลอดจนถึงการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่ปรสิตต่าง ๆ 
เบอร์โทรศัพท์1237 
สถำนทีรั่บส่ิงส่งตรวจ เคาน์เตอร์หนา้หอ้งตรวจชนัสูตรโรค 
ก ำหนดกำรรำยงำนผล  
รายงานผลผา่นระบบสารสนเทศ โดยจะมีการพิมพผ์ลอตัโนมติัไปยงัหอผูป่้วยท่ีส่งตรวจ  
กำรส่งตัวอย่ำง  เขียนช่ือ นามสกุลของผูป่้วย เลขท่ีทัว่ไป วนัท่ี เวลาเก็บ แพทย์ผูรั้กษา การวินิจฉัยโรคให้
ครบถว้น  
Routine lab 
1.Specific gravity 
2.Protein 
3.Sugar (Glucose) 
4.pH (Reaction) 
5.Microscopic examination , pregnancy test 
Special lab 
1.Ketone 
2.Urobilinogen 
3.Bile pigment 
4.BenceJones protein  และ   5.PKU  
วธีิเกบ็ส่งตัวอย่ำง 
           ภาชนะส าหรับเก็บปัสสาวะส่งตรวจ ควรเป็นขวดปากกวา้งหรือถว้ยพลาสติกท่ีมีฝาปิดใหมิ้ดชิด ตามปกติ
มกัจะเก็บปัสสาวะท่ีถ่ายเป็นคร้ังแรกในตอนเช้า เพราะปัสสาวะในช่วงน้ีจะมีความเขม้ขน้สูงหรืออาจจะเป็น 
single specimen 
ปริมาตรท่ีใช ้10 – 20 มิลลิลิตร 
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งำนตรวจอุจจำระ (Stool examination) 
Routine lab 
      1.ตรวจหา parasite 
      2.ตรวจหา RBC , WBC 
 
Special lab 
1.Occult blood 
2.Bile pigment 
3.pH 
4.Reducing Substance 
5.Fat 
กำรเกบ็ตัวอย่ำงอุจจำระ 
      เก็บอุจจาระท่ีถ่ายใหม่ ๆ โดยใชไ้มเ้ข่ีย 2 – 3 แห่งของอุจจาระท่ีถ่ายให้ไดป้ริมาณขนาดน้ิวหวัแม่มือ 1 – 2 
กรัม ถา้มีมูกเลือดควรเก็บตรงท่ีมีมูกเลือดมาดว้ย ระวงัอยา่ให้มีปัสสาวะปนเป้ือนเพราะจะท าให้เซลล์แตกหรือ 
Amoeba ระยะ trophozoiteตายในรายท่ีตรวจหา E.histตอ้งรีบส่งตรวจทนัที และในการส่งช้ินส่วนท่ีมาจากทวาร
หนกัใหแ้ช่ Normal saline solution หรือ 70 % Alcohol ส่งตรวจ 
ภาชนะท่ีใส่อุจจาระ 
      กล่องไอศครีมขนาดเล็กท่ีท าจากพลาสติก หรือ ถว้ยกระดาษแขง็ ท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
ค่าวิกฤติของจุลทรรศน์ศาสตร์ พบ WBC ใน  CSF เป็นจ านวนมาก พบ Malignant cells  , Blast cells ใน Fluid 
พบ Microorganism ใน CSF หรือ Fluid  
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กำรเกบ็ตัวอย่ำงส่งตรวจทำงพำรำสิต 
ตัวอย่ำง 
ส่งตรวจ 

ภำชนะทีใ่ช้เกบ็ 
ตัวอย่ำง 

ตรวจหำระยะและชนิดของพำรำสิต 

1.อุจจาระ กล่องพลาสติกปากกวา้งฝา
เกลียว ชนิดใสหรือขุ่นก็ไดข้นาด
เบอร์ 2 หรือเบอร์ 3 เช่น กล่อง
ใส่ยาของโรงพยาบาล 

*Cyst และ trophozoiteของโปรโตซวัเช่น 
Entamoebahistolytica, Giardia lamblia. 
*Oocystของ Cryptosporidium parvum ,Isosporabelii 
*ไข่ของพยาธิล าไส้เช่น พยาธิไส้เดือน,พยาธิปากขอ
,พยาธิแส้มา้,พยาธิใบไมต้บั,พยาธิตวัตืด เป็นตน้ 

2.เสมหะ กล่องพลาสติกปากกวา้งฝา
เกลียวชนิดใสหรือขุ่นก็ไดข้นาด
เบอร์ 3 หรือ 4 

ไข่ของพยาธิใบไมป้อด (Paragonimusspecy) 

3.Vaginalหรือ
Urethral discharge 

หลอดแกว้ท่ีแหง้สะอาดหรือมี 
0.85 % NaCl 

*Trophozoiteของ Trichomononasvaginalis 

4.Broncho alveolar 
lavage (BAL) 
bronchial washing 
น ้าลา้งปอด 

หลอดแกว้หรือขวดแกว้ท่ีแห้ง
สะอาด ปราศจากเช้ือ 

*Cyst ของ Pneumocystis carinii pneumonia(PCP) 

5.ซีร่ัม(serum) หลอดพลาสติกท่ีไม่ผสมสารกนั
เลือดแขง็ หรือมี Clot Activator 

*Trophic formของ Pneumocysticcarinii pneumonia 
(PCP) 
*แอนติบอดีต่อเช้ือ Toxoplasma gondii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนตรวจทำงจุลชีววทิยำ 
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(Clinical Microbiology) 
 

         งานตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก เป็นการตรวจหาชนิดของเช้ือจุลชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ
แบคทีเรียและเช้ือราท่ีก่อโรคโดยการยอ้มสี, การเพาะเช้ือ, การท าการทดสอบความไวของยาต่อเช้ือชนิดต่าง ๆ 
ตลอดจนถึงการวเิคราะห์น ้า และ อาหารในดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0-5440-9300 ต่อเบอร์1216 
สถำนทีรั่บส่ิงส่งตรวจ เคาน์เตอร์หนา้หอ้งตรวจชนัสูตรโรคและจุดรับส่ิงส่งตรวจผูป่้วยใน 
ขอบเขตของงำนจุลชีววทิยำ 

1. การยอ้มสี , ดูสดไดแ้ก่ 
Gram stain, AFB stain, Wright’s stain for fungus, Modified AFB stain, KOH preparation, India ink 

preparation, scabies, Leprosy 
2. การเพาะเช้ือจากตวัอยา่งต่าง ๆ เช่น Blood, Bone marrow, Fluid ต่าง ๆ Pus swab จากบริเวณต่าง ๆ 

Throat, Nasal swab, sputum, Urine, Gastric wash, Bile, blood, stool  
3. การเพาะเช้ืออ่ืน ๆ เช่น TB  
4. การทดสอบความไวของเช้ือแบคทีเรียต่อสารตา้นจุลชีพต่างๆ(Susceptibility Test) 
5. การตรวจทางสุขาภิบาลเช่น การตรวจน ้ าด่ืมการตรวจน ้ าเสียท่ีก าจดั bacteria เรียบร้อยแลว้การตรวจ

อาหาร นม และอาหารผสมการตรวจภาชนะ 
หลกักำรเกบ็ทัว่ไป 
1. ควรเก็บส่ิงส่งตรวจก่อนใหย้าตา้นจุลชีพเพราะการท่ีผูป่้วยไดรั้บยาตา้นจุลชีพอยูอ่าจท าใหโ้อกาสในการแยก
เช้ือไดน้อ้ยลง 
2. ใชเ้ทคนิคปราศจากเช้ือ (Aseptic technique) อยา่งถูกวธีิเพื่อลดการปนเป้ือน (Contamination) ใหม้ากท่ีสุด 
3. เลือกเก็บส่ิงส่งตรวจใหถู้กต าแหน่งหรือส่วนท่ีจะท าให้พบเช้ือไดเ้ป็นจ านวนมาก และเก็บใหมี้ปริมาณ
เพียงพอเพื่อท่ีจะมีโอกาสตรวจพบเช้ือไดง่้ายข้ึน 
4. การเก็บส่ิงส่งตรวจท่ีถูกตอ้ง พยายามหลีกเล่ียงการปนเป้ือนของจุลชีพประจ าถ่ิน (normal flora) ใหม้ากท่ีสุด 
และในกรณีท่ีผูป่้วยเก็บส่ิงส่งตรวจเองตอ้งอธิบายขั้นตอนการเก็บท่ีถูกตอ้งให้ผูป่้วยเขา้ใจเสียก่อน 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจในรูปท่ีเป็นเน้ือเยือ่ หรือของเหลวจะดีกวา่การใชไ้มพ้นัส าลี (swab) ป้ายเสมอ 
6. ตอ้งเขียนขอ้มูลในใบส่งตรวจ (request) และท่ีภาชนะบรรจุใหค้รบถว้น 
7. น าส่ิงส่งตรวจส่งใหถึ้งหอ้งปฏิบติัการโดยเร็ว เน่ืองจากเช้ือบางชนิดจะตายง่ายเม่ืออยูน่อกร่างกาย จึงตอ้งรู้วธีิ
ท่ีจะท าใหเ้ช้ือมีชีวิตอยูโ่ดยเก็บไวใ้นสภาพท่ีเหมาะสม เช่น ใส่ใน transport media หรือการเก็บในตูเ้ยน็ส าหรับ
ส่ิงส่งตรวจบางชนิด 
 
 
 
เง่ือนไขทีป่ฏิเสธกำรรับส่ิงส่งตรวจ 
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1. ไม่มีรายละเอียด หรือเขียนรายละเอียดไม่ครบถว้นในใบสั่งตรวจ หรือใบก ากบัท่ีติดภาชนะส่ิงส่งตรวจ 
2. ภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจมีรอยร่ัว,แตกหรือหกั 
3. ส่ิงส่งตรวจมีปริมาณไม่เพียงพอหรือตวัอยา่งไม่เหมาะสม 
4. ส่ิงส่งตรวจมีการปนเป้ือนอยา่งเห็นไดช้ดั 
5. ส่ิงส่งตรวจท่ีเก็บมาไม่ตรงกบัค าขอในใบส่งตรวจ 
6. ส่ิงส่งตรวจส่งมาชา้เกิน 2 ชัว่โมง 
7. ส่ิงส่งตรวจไม่ไดส่้งมาใน Transport medium ท่ีเหมาะสม 
8. ส่ิงส่งตรวจอยูใ่นสภาพแห้ง (ส าหรับการตรวจหาเช้ือบางชนิด) 
กำรเขียนใบส่งตรวจ 
1.เลือกใบส่งตรวจให้ถูกตอ้ง การตรวจ การยอ้มสีและการเพาะเช้ือในรายเดียวกนัตอ้งส่งแยกใบกนัเพื่อป้องกนั
การล่าชา้ใบน าส่งมีดงัต่อไปน้ี 

1.1 Bacteria รพ .49 
1.2 แบบฟอร์มส่งตรวจ TB.05 

2.เขียนใบส่งตรวจให้ชดัเจนและครบถว้น เช่น ช่ือ นามสกุล อายุ HN Ward วนัเวลาท่ีเก็บ โดยเฉพาะปัสสาวะ
และท่ีส าคญัคือ Specimen ต าแหน่งท่ีเก็บและการวินิจฉยั (Diagnosis) ใบส่งตรวจท่ีเขียนไม่ถูกตอ้งท าให้การ
รายงานผลล่าชา้หรืออาจไดรั้บการพิจารณางดเวน้การตรวจ 
3.การเพาะเช้ือ Bacteria บางชนิดตอ้งเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือเป็นพิเศษ จึงขอให้แจง้ความประสงค์เพิ่มเติมถ้า
ตอ้งการเพาะเช้ือ Bacteria ต่อไปน้ี 
Corynebacterium diphtheria 
Neisseria gonorrhoeaeจากต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ระบบอวยัวะสืบพนัธ์ 
กำรส่งตรวจ 
1. สั่งตรวจไดท้างคอมพิวเตอร์โปรแกรม HosXPจากหอผูป่้วยหรือหอ้งตรวจผูป่้วยนอก 
2. น าส่งส่ิงส่งตรวจท่ีติดป้ายขอ้มูลของผูป่้วยพร้อมใบน าส่งท่ีถูกตอ้งตรงกนัส่งห้องปฏิบติัการโดยเร็ว 
3. Smear และ Stain ส าหรับ bacteria ทัว่ไปสามารถส่งได้ทุกวนัท าการ ตั้ งแต่ เวลา 8.00-15.30 น. 
วนัหยดุราชการสามารถส่งไดต้ั้งแต่ 8.00-12.00 น. 
4. Culture และ antimicrobial susceptibility test ส าหรับส่ิงส่งตรวจทัว่ไป สามารถส่งไดทุ้กวนั 
5. การส่งตรวจ Mycobacterium culture ใหท้  าบนัทึกขอ้ความส่งต่อหอ้งปฏิบติัการภายนอกท าการตรวจเช็คสิทธ์ิ
ผูป่้วยและลงรายการตรวจทาง HosXPใหเ้รียบร้อยก่อนน าส่ง 
6. ท ารายการท่ีตอ้งการสั่งตรวจทางคอมพิวเตอร์ ไดใ้นใบส่งตรวจจุลชีววทิยาเป็นหลกั ไม่ส่งตรวจรายการตรวจ
ซ ้ าเช่น AFB (เลือกรายการน้ีตอ้งส่งรายการตรวจวนัต่อวนั) และ AFBx3days (ตอ้งการตรวจ AFB 3 วนัแต่สั่ง
รายการทั้งหมดในวนัแรกวนัเดียววนัท่ีสองและสามไม่ order อีก), Pus culture กบั Routine culture and 
sentsitivityในตวัอยา่งเดียวใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการส่งตรวจ 
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ตำรำงรำยกำรส่งตรวจทำงกล้องจุลทรรศน์และวธีิเกบ็ 
รำยกำรทดสอบ หลกักำร ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะ วธีิเกบ็ 

Gram stain ยอ้มสี ทุกชนิด (ยกเวน้การส่งตรวจจาก
อุจจาระ) 

ภาชนะปราศจากเช้ือ/แผน่
สไลด ์ใส่ในถุงพลาสติก

มดัปากถุงใหส้นิท 

ส่ิงส่งตรวจป้ายบนสไลด ์หรือ เก็บส่ิงส่งตรวจในภาชนะปราศจากเช้ือ 

AFB 
 
Leprosy 

ยอ้มสี Sputum, pus, body fluid, stool 
 
กรีดผวิหนงัแลว้ขดู 

ส่ิงส่งตรวจป้ายบนสไลด ์หรือ เก็บส่ิงส่งตรวจในภาชนะปราศจากเช้ือ 
เก็บท่ีหอ้งปฏิบติัการ 

MAFB ยอ้มสี เสมหะ ไขกระดูก body fluid , pus 
ป้ายส่ิงส่งตรวจบนสไลด์ 

ส่ิงส่งตรวจป้ายบนสไลด ์หรือ เก็บส่ิงส่งตรวจในภาชนะปราศจากเช้ือ 

Wright stain for fungus ยอ้มสี เสมหะ ไขกระดูก body fluid , pus ส่ิงส่งตรวจป้ายบนสไลด ์หรือ เก็บส่ิงส่งตรวจในภาชนะปราศจากเช้ือ 
KOH preparation 
 

Wet smear 
 

ผวิหนงั เล็บ ผม scraping ตา สไลด์
ท่ีป้ายส่ิงส่งตรวจ 
 

อุปกรณ์ขูด : ใชใ้บมีด No. 24 หรือ No. 10 หรือวสัดุท่ีใชข้ดูได ้เช่น 
ขอบสไลด ์, lancet ท่ีเจาะปลายน้ิว 
วธีิเก็บ 
1. ใชส้ าลีชุบแอลกอฮอลเ์ช็ดบริเวณท่ีขูด เพื่อเช็ดเอาน ้ามนัและครีมท่ี
ผูป่้วยทาไวอ้อก 
2. เอาใบมีดหรือ ขอบLancet ขดูบริเวณขอบของรอยโรค (lesion) 
แรงๆ โดยใชส้ไลดร์องรับขยุผวิหนงัท่ีหลุดออกจากการขูด ใหไ้ด้
ปริมาณมากพอ 
3. ใชส้ไลดอี์กหน่ึงแผน่ปิดทบัขยุผวิหนงัไว ้พนัดว้ยเทปกาวใสให้
สไลดป์ระกบกนัแน่น ใส่ถุงพลาสติก น าส่งหอ้งปฏิบติัการพร้อมใบ
ส่งตรวจ 
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รำยกำรทดสอบ หลกักำร ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะ วธีิเกบ็ 
scabies Wet mount Scraping ผวิหนงัรอยโรค ป้ายแผน่สไลด ์ 1.  เลือกตุ่มใหม่ๆ ท่ียงัไม่ไดแ้กะเกา (ตุ่มท่ีท าใหค้นไขรู้้สึกคนัมาก ) 

ตามง่ามน้ิวมือ, ขอ้มือ, ขอ้ศอก, รักแร้, อณัฑะ ขอ้เทา้ เป็นตน้ (ตุ่มหิด
จะไม่ค่อยพบท่ีใบหนา้และศีรษะ) 
2. หยดน ้ามนัลงบนตุ่มท่ีเลือก 2 – 3 หยด 
3. จบัใบมีดผา่ตดัดว้ยมือท่ีถนดัในแนวตั้งฉากกบัผวิหนงั ขดูไปมา
หลายคร้ังท่ีตุ่มนั้นจนไดเ้ศษผวิหนงัติดใบมีด 
4. เอาใบมีดท่ีมีเศษผิวหนงัติดอยูป้่ายลงบนสไลด ์
5. ปิดดว้ยกระจกปิดน าไปดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

Tzanck test 
 
 
 
 
 
 
 

ยอ้มสี 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scraping กน้ผวิตุ่มน ้าใส่บน slide 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน่สไลด ์
 
 
 
 
 
 
 

1. เลือกตุ่มน ้าพองใหม่ๆ และท าความสะอาดดว้ยส าลีชุบแอลกอฮอล ์
2. ใชใ้บมีดผา่ตดัเบอร์ 15 หรือlancet  สะกิดตุ่มตดัผวิหนงัท่ีพองออก. 
ใชใ้บมีดหรือขอบ Lancet ขดูเก็บตวัอยา่งจากฐานของตุ่มท่ีเปิด (base 
of vesicle) 2 – 3 คร้ัง ถา้เป็นตุ่มน ้ามีน ้ามากหรือหนองให้ซบัเบาๆ อยา่
ใหถู้กบริเวณฐานดว้ยผา้กอซหรือไมพ้นัล า ลีปราศจากเช้ือ เอาน ้า หรือ
หนองออกก่อนขดู 
4. น าใบมีดหรือ Lancet  ท่ีมีเศษเซลล ์ป้ายลงบนสไลดทิ์้งใหแ้หง้ 
5. น าส่งยอ้มสี Wright หรือ Giemsa 

India Ink Wet mount CSF 1-2 ml ภาชนะปราศจาก
เช้ือ 

เจาะเก็บโดยแพทยเ์ก็บในภาชนะปราศจากเช้ือ 
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รำยกำรตรวจและกำรเกบ็ส่ิงส่งตรวจเพ่ือวนิิจฉัยโรคติดเช้ือ aerobic bacteria 
 

รำยกำรทดสอบ/ส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ วธีิเกบ็ เวลำในกำรน ำส่ง กำรเกบ็รักษำ ข้อควรระวงั 

   Blood 
 

ขวด hemoculture 
- 3-10 ml/Bactec F plus 

(ผูใ้หญ่) 
- 1-3 ml/BactecPeds 

(เด็ก) 
- 3-5 ml /Mycolytic F 

ส าหรับเพาะเช้ือวณัโรค 
หรือ เช้ือรา 

จ านวนขวด 
1. เจาะอยา่งนอ้ย 2 ขวด พร้อม
กนัแต่คนละต าแหน่ง 
2. ผูป่้วยเด็กกรณีเจาะยากอาจ
เจาะเพียง 1 ขวดกรณีสงสัย 
Endocarditisตอ้งเจาะอยา่งนอ้ย 
2 คร้ังห่างกนัไม่เกิน 24 ชัว่โมง 

1. เตรียมอุปกรณ์การเจาะเลือดใหพ้ร้อม 
2. ลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบู่หรือน ้ายา
ฆ่าเช้ือ 
3. เลือกต าแหน่งของหลอดเลือดด าส่วน
ปลาย(peripheral vein)ท่ีจะเจาะ 
4. เช็ดดว้ย 2% Chlorhexidinegluconate
ใน 70% alcohol ส าหรับทารกใหใ้ช ้
70% alcohol เช็ดแทนโดยวนจากดา้น
ในออกดา้นนอกเป็นวงกวา้งอยา่งนอ้ย 
5 cm รอไม่นอ้ยกวา่ 30 วินาที จนกวา่
น ้ายาท่ีเช็ดนั้นแหง้ 
5. ใชเ้ขม็และ syringe เจาะเลือดออก
จากหลอดเลือดด า 
6. ท าความสะอาดจุกยางท่ีฝาขวดดว้ย 
70% alcohol รอจนแหง้ 
7. แทงเขม็ลงตรงกลางจุกยางของขวด 
hemocultureฉีดเลือดลงในขวดเบาๆ 
8. เขยา่ขวดเป็นวงกลมบนพื้นโตะ๊

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
หา้มเก็บในตูเ้ยน็ 

1. ขวด hemocultureท่ีเก็บไวใ้น
ตูเ้ยน็ก่อนใชใ้หน้ ามาตั้งท่ีอุณห๓มิ
หอ้งก่อนท่ีจะใส่เลือด 
2. ควรหลีกเล่ียงการเจาะเลือดจาก
หลอดเลือดท่ีขาหนีบ 
3. หลีกเล่ียงการสัมผสับริเวณ
ผวิหนงัท่ีจะเจาะเลือดหลงัจากท า
ความสะอาดแลว้ 
4. ควรเจาะเลือดผูป่้วยก่อนท่ีจะ
ไดรั้บสารตา้นจุลชีพถา้ไดรั้บสาร
ตา้นจุลชีพแลว้ใหเ้จาะเลือด 15 นาที
ก่อนไดรั้บสารตา้นจุลชีพคร้ังต่อไป 
5. ไม่ควรเจาะเลือดเพื่อใชใ้นการ
ทดสอบอ่ืนในคราวเดียวกนัเพราะ
อาจเกิด clot หรือ contaminate ได้
ง่าย 
6. กรณีท่ีสงสัยการติดเช้ือจากสาย
สวนหลอดเลือดด าให้ดูดเลือดจาก
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รำยกำรทดสอบ/ส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ วธีิเกบ็ เวลำในกำรน ำส่ง กำรเกบ็รักษำ ข้อควรระวงั 
ประมาณ 5 รอบและซา้ยขวาขา้งละ 5 
คร้ัง 
9. ใช ้70% alcohol เช็ดจุกยางดา้นบน
ของขวดอีกคร้ัง 

สายสวน 1 ขวด และเจาะเลือดด า
จากส่วนปลายอีก 1 ขวดพร้อมๆกนั 
ถา้ขวดท่ีมาจากสายสวนมีเช้ือข้ึน
ก่อนขวดท่ีมาจากหลอดเลือดด า
ส่วนปลาย เท่ากบัหรือมากกวา่ 2 
ชัว่โมง บ่งช้ีถึงการติดเช้ือมาจาก
สายสวนหลอดเลือด 
7. กรณีผูป่้วยเด็กท่ีเจาะเลือดยาก
และมีสายสวนหลอดเลือดเช่น 
central line คาอยู ่อนุโลมให้ดูด
เลือดจากสายสวนไดห้ากมีเช้ือข้ึน
และตอ้งการยนืยนัวา่เป็นผลบวก
ปลอมหรือไม่ใหเ้จาะเลือดจาก
หลอดเลือดด าส่วนปลายเพื่อเพาะ
เช้ือซ ้ าอีกคร้ัง 
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รำยกำรทดสอบ/ส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ วธีิเกบ็ เวลำในกำรน ำส่ง กำรเกบ็รักษำ ข้อควรระวงั 

Urine Culture 
Mid stream urine 
1. ผูป่้วยหญิง 
 
 
 
 

 
10-15 ml/ ภาชนะปราศจากเช้ือ 
 
 
 
 
 

1. ท าความสะอาดรอบๆท่อปัสสาวะ
(Urethra) ดว้ยสบู่ 
2. ลา้งสบู่ออกและเช็ดใหแ้ห้ง 
3. ใช ้2 น้ิวแยกแคม Labia ใหอ้อกจาก
กนัถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไป 
4. ถ่ายปัสสาวะช่วงกลางลงในภาชนะ
ปราศจากเช้ือและปิดฝาใหส้นิท 

 
ควรส่งทนัที

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

 
 

 
ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิ 4-8ºC 
 
 
 

 
ควรใชภ้าชนะปากกวา้ง 
 
 
 
 

Mid stream urine 
2.ผูป่้วยชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10-15 ml/ ภาชนะปราศจากเช้ือ 
 
 

1. ร่นหนงัหุม้ปลายองคชาติ (Grand 
penis) ท าความสะอาดดว้ยสบู่ 
2. ลา้งสบู่ออกและเช็ดใหแ้ห้ง 
3. ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไป 
4. ถ่ายปัสสาวะช่วงกลางลงในภาชนะ
ปราศจากเช้ือและปิดฝาใหส้นิท 

 
ควรส่งทนัที

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

 
 

 
ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิ 4-8ºC 
 

 
ควรใชภ้าชนะปากกวา้ง 
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รำยกำรทดสอบ/ส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ วธีิเกบ็ เวลำในกำรน ำส่ง กำรเกบ็รักษำ ข้อควรระวงั 
Catheterized urine 
1. Straight catheter 

 
10-15 ml/ ภาชนะปราศจากเช้ือ 
 

1. ท าความสะอาดรอบๆท่อปัสสาวะ
(Urethra) ดว้ยสบู่ 
2. ลา้งสบู่ออกและเช็ดใหแ้ห้ง 
3. สอด catheter เขา้ไปในกระเพาะ
ปัสสาวะ 
4. ปล่อยน ้าปัสสาวะทิ้งไปประมาณ 15 
ml  
5. เก็บปัสสาวะใส่ภาชนะปราศจากเช้ือ 

  ไม่ควรใชว้ธีิน้ีส าหรับ routine urine 
culture ยกเวน้ผูป่้วยถ่ายปัสสาวะ
เองไม่ไดห้รือ มีการอุดตนัของท่อ
ปัสสาวะ 

2. Indewelling catheter 
 
 
 
 

10-15 ml/ ภาชนะปราศจากเช้ือ 
 

1. ใชส้ าลีชุบ 70%alcohol ท าความ
สะอาด ส่วนต่อระหวา่ง catheter กบั
สาย drain 
2. ใชเ้ขม็และกระบอกฉีดยาแทงแลว้ดูด
ปัสสาวะออกมาใส่ภาชนะปราศจากเช้ือ 
3. ปิดฝาใหส้นิท 
 
 
 
 
 
 

 
ควรส่งทนัที

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

 
ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิ 4-8ºC 
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รำยกำรทดสอบ/ส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ วธีิเกบ็ เวลำในกำรน ำส่ง กำรเกบ็รักษำ ข้อควรระวงั 

Stool Culture 
1. Feces 
 
 
 
 

≥ 2 กรัมในภาชนะปราศจาก
เช้ือ 
เก็บใน Cary Blair medium 

1. ถ่ายอุจจาระลงในภาชนะท่ีแหง้และ
ปราศจากเช้ือไม่ปนเป้ือนปัสสาวะ 
2. ใช ้Sterile swab ท่ีบรรจุในชุด 
transport medium ป้ายอุจจาระท่ีถ่าย
ออกมาโดยเลือกบริเวณท่ีมีมูกหรือ
เลือดปน 
3. จุ่ม swab ลงในหลอด Cary blair 
medium 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิ 4-8ºC 

ถา้อุจจาระไม่ไดเ้ก็บใน transport 
medium ใหเ้ก็บส่งภายใน 1 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 
 
 
 
 

2. Rectal swab ป้ายแลว้ใส่ในหลอด Cary Blair 
medium 

1. ใช ้sterile swab ของชุดเก็บ stool จุ่ม
เขา้ไปในเน้ือ media เล็กนอ้ยเพื่อใหมี้
ความช้ืนเพื่อท่ีจะสอดเขา้ไปในทวารได้
ง่ายข้ึน 
2. สอดเขา้ไปในทวารหนกัใหลึ้ก
ประมาณ 1-2 น้ิว 
3. หมุน swab ประมาณ 2-3 รอบ 
4. ดึงswab ออกแลว้จุ่มลงไปในเน้ือ 
Cary blairอีกคร้ัง 
 
 
 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิ 4-8ºC 
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Pus or Routine 
cultureAbscess 
1. Open 
 

ป้ายแลว้ใส่ในหลอด Amie หรือ 
Stuart’s medium 
 

1. ท าความสะอาดผวิส่วนบนของแผล
โดยใชน้ ้าเกลือปราศจากเช้ือ 
2. เช็ดหนองส่วนบนทิ้ง 
3. ใช ้Sterile swab ท่ีบรรจุในชุด 
transport medium ป้ายหนองท่ีอยูลึ่กลง
ไปและบริเวณขอบแผล 
4. จุ่ม swab ลงในหลอด  Amie หรือ 
Stuart’s medium 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

ถา้จะยอ้มแกรมดว้ยควร swab เพิ่ม
อีกหน่ึงอนัป้ายบน slide หรือเก็บใน
ขวดปราศจากเช้ือน าส่ง
หอ้งปฏิบติัการ 
 

2.Close 
 
 

 1. ท าความสะอาดผวิส่วนบนของแผล
โดยใช ้70% alcohol 
2. ใชเ้ขม็และ syringe เจาะดูดหนอง
ออกมา 
3. ฉีดใส่ภาชนะปราศจากเช้ือใช ้Sterile 
swab ท่ีบรรจุในชุด transport medium 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิ 4-8ºC 
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Upper respiratory tract 
1. Nasal 

ภาชนะบรรจุ   Amie หรือ 
Stuart’s medium 
 

1. ใช ้sterile swab จุ่มน ้าเกลือปราศจาก
เช้ือ 
2. สอดเขา้ไปในรูจมูกลึกประมาณ 2 
cm 
3. หมุนswabใหส้ัมผสักบัผนงัดา้นใน 
ของรูจมูกจุ่มswabในtransport medium 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

การเพาะหาเช้ือจากรูจมูกส่วนใหญ่
ใชค้น้หาผุท่ี้เป็นพาหะของ 
Staphylococcus 
 

2. Nasopharynx ภาชนะบรรจุ   Amie หรือ 
Stuart’s medium 
 

1. ใช ้sterile nasopharynx swab วดั
ปลาย swab จากรูจมูกถึงคิ้วแลว้งอลวด
ใหโ้คง้ หรือหกัเป็นมุม 90 องศา 
2. ใหผู้ป่้วยเงยหนา้ประมาณ 45 องศา 
หายใจหายใจเขา้ลึกๆและหายใจจนสุด
แลว้กลั้นหายใจ 
3. สอด swab เขา้ไปทางรูจมูกจนสุด 
แลว้หมุนโดยรอบประมาณ 3 วนิาที 
4. จุ่ม swab ใน transport mediumหรือ
ป้ายลงบนอาหารเล้ียงเช้ือโดยตรง 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

การเพาะบนอาหารเล้ียงเช้ือโดยตรง
ตอ้งน าส่งห้องปฏิบติัการการภายใน 
15 นาทีท่ีอุณหูมิหอ้ง 
 

3. Throat 
 
 
 

ภาชนะบรรจุ   Amie หรือ 
Stuart’s medium 
 

1. ใชไ้มก้ดล้ินผูป่้วยไว ้
2. น า sterile swab ป้ายบริเวณ tonsil ทั้ง
สองขา้งหรือบริเวณท่ีมีการอกัเสบ 
3. จุ่ม swab ใน transport medium 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
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Lower respiratory tract1. 
Bronchoalveolar lavage, 
bronchial wash, tracheal 
aspirate 

> 1 ml ภาชนะปราศจากเช้ือ 
 

แพทยเ์ก็บโดย sterile technique 
 

   

2. Sputum 
 

1. > 1 ml ภาชนะปราศจากเช้ือ 
2. ส าหรับ acid fast stain ใช้
ภาชนะสะอาดแหง้มีฝาปิดสนิท 

ใหผู้ป่้วยบว้นปากหลายๆคร้ังดว้ยน ้า
สะอาดแลว้ไอลึกๆ ขากเสมหะใส่
ภาชนะปราศจากเช้ือ 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิ 4-8ºC 
และไม่เกิน 3 วนั
ส าหรับ AFB 

เสมหะท่ีดีควรมี sq. cell ≤10 
cells/LPF 
ควรเก็บเสมหะตอนเชา้หลงัต่ืนนอน 

Eye 
1. Conjunctiva 
 

ป้ายแลว้ใส่ในหลอด Stuart’s 
medium 

ใช ้sterile swab จุ่มน ้าเกลือหมาดๆ ป้าย
ท่ี  Conjunctiva โดยหมุนไม ้swab ไป
ใหท้ัว่น า swab จุ่มลง transport medium 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

 

2. Cornea 
 

ป้ายลงอาหาร SDA โดยตรง
ส าหรับเพาะรา 
เก็บแลว้ใส่ในหลอด Stuart’s 
medium 
 

1. ใช ้sterile swab จุ่มน ้าเกลือหมาดๆ 
ป้ายท่ี cornea 
2. น าswab ใส่ใน transport medium 
หรือป้ายอาหารเล้ียงเช้ือCA,BA 
โดยตรง 
 
 
 
 

ส่งทนัทีภายใน 
15 นาทีท่ี
อุณหภูมิหอ้ง 
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Ear 
1. Inner 
 

ภาชนะปราศจากเช้ือ 
ป้ายแลว้ใส่ในหลอด Amie หรือ 
Stuart’s medium 
 

1. ลา้งช่องหูใหส้ะอาดโดยใชส้บู่และ
น ้า 
2. ใชเ้ขม็และ syringe ดูดน ้าในช่องหู
ออกมาใส่ภาชนะปราศจากเช้ือ 
3. ในกรณี ท่ีear drum แตก ใหเ้ก็บโดย
ใช ้sterile swabป้ายน ้าในช่องหูจุ่มลง
ใน Stuart’s medium 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 
 

 

2. outer 
 

ป้ายเก็บใส่หลอดบรรจุ  Stuart’s 
medium 
 
 
 

1. ใช ้sterile swab จุ่มน ้าเกลือหมาดๆ 
เช็ดรอบๆช่องหูเพื่อขจดัเศษเซลลต่์างๆ
ออก 
2. แลว้ใช ้swab อนัใหม่ ป้ายโดยกดให้
แรงและหมุนใหท้ัว่ช่องหู (outer canal) 
3. จุ่ม swab ลงใน  Stuart’s medium 

ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 
 

 

Genital  tract  
1. female  
1.1 vagina 

 
ป้ายเก็บใส่หลอดบรรจุ  Stuart’s 
medium 
 

1. ท าความสะอาดบริเวณรอบๆช่อง
คลอด ดว้ยน ้าเกลือปราศจากเช้ือ 
2. เช็ดใหแ้หง้ดว้ยส าลี 
3. ใช ้sterile swab สอดเขา้ไปในช่อง
คลอด 
4. ป้าย secretion หรือ discharge 
5. จุ่ม swab ลงใน  Stuart’s medium 

 
ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

 
ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
ห้ำมเกบ็ในตู้เย็น 
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1.2 urethra  
 

ป้ายเก็บใส่หลอดบรรจุ  Stuart’s 
medium 
 

1. ท าความสะอาดบริเวณรอบๆurethra  
 2. นวดรอบๆ urethra หวัเหน่าไปจนถึง
ช่องคลอด 
3. ใช ้sterile swab ป้าย discharge ท่ี
ไหล ออกมา 

 
ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

 
ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
ห้ำมเกบ็ในตู้เย็น 
 

ในกรณีท่ีไม่มี discharge ใหป้ฏิบติั
ดงัน้ี 
1. ท าความสะอาดรอบๆ urethra 
ดว้ยสบู่และน ้าสะอาด 
2. ใช ้sterile swab สอดเขา้ไปใน 
urethra ลึกประมาณ 

1.3 cervix 
 

ป้ายเก็บใส่หลอดบรรจุ  Stuart’s 
medium 
 

1. ใช ้spectrum ในการตรวจ cervix 
โดยไม่ใชส้ารหล่อล่ืน  
2. ใช ้sterile swab เช็ดพวก mucus และ 
secretion บริเวณ cervix แลว้ทิ้งไป 
3. ใช ้sterile swab อนัใหม่ ป้ายบริเวณ 
endocervical canal  
4.  จุ่ม swab ลงใน   Stuart’s medium 
 
น าอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ลงในภาชนะ
ปราศจากเช้ือ 

 
ภายใน 2 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

 
ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
ห้ำมเกบ็ในตู้เย็น 
 

 

1.4 intrauterine devices 
 
 
 

ภาชนะปราศจากเช้ือ 
 

 ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
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2. male  
2.1 prostate gland 
 

 
ป้ายเก็บใส่หลอดบรรจุ  Stuart’s 
medium 
 

1. ท าความสะอาดบริเวณ prostate 
gland  โดยใชส้บู่และน ้า 
2. นวด prostate gland ไล่ไปจนถึง
ทวารหนกั 
3. ใช ้sterile swab ป้ายของเหลวท่ีไหล
ออกมาแลว้จุ่ม swab ลงใน Stuart’s 
medium 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

ถา้เก็บปัสสาวะโดยเก็บทนัทีก่อน
และหลงันวด prostate gland จะ
ใหผ้ลการเพาะเช้ือ ท่ีดีกวา่ 
 
 
 
 

2.2 urethra 
 

ป้ายเก็บใส่หลอดบรรจุ  Stuart’s 
medium 
 

1. ร่นหนงัหุม้ gland penis 
2. ท าความสะอาดรอบๆดว้ยสบู่และน ้า 
แลวเช็ดใหแ้หง้ 
3. ใช ้sterile swab ขนาดเล็ก หรือใช ้
sterile loop สอดเชา้ไปในท่อปัสสาวะ
หมุนเบาๆ และคาไวป้ระมาณ 2 วนิาที 
4. น า swab จุ่มลงใน  Stuart’s medium 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
ห้ำมเกบ็ในตู้เย็น 
 

กรณีท่ีใช ้sterile loop ให ้streak ลง
บนอาหารเล้ียงเช้ือโดยตรงหรือจะ
ป้ายลงบน slide เพื่อท า smear ก็ได ้
 

3. female /male lesion  ป้ายเก็บใส่หลอดบรรจุ  Stuart’s 
medium 
 

1. ท าความสะอาดแผล โดยใช ้sterile 
saline 
2. ใชใ้บมีดปราศจากเช้ือขดูท่ีผวิบน
ของแผลทิ้งไป 
3. ใช ้sterile swabกดซบัexudatesท่ีแผล
ออกมาจุ่มswab ลงใน Stuart’s medium 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
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IV catheter ตดัประมาณ 5 cm ใส่ภาชนะ
ปราศจากเช้ือ 

1. ท าความสะอาดผวิหนงัรอบๆ 
catheter ดว้ย 70% alcohol 
2. ใช ้sterile technique ดึงสาย catheter 
ออกมา 
3. ตดัปลายดา้นท่ีอยูใ่นตวัผูป่้วย
ประมาณ 5 cm ใส่ภาชนะปราศจากเช้ือ 

ภายใน 15 นาที ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 24 ชัว่โมง
ท่ี อุณหภูมิ 4-8ºC 
 

1. อยา่ใหส้ายแหง้ก่อนท าการเพาะ
เช้ือ 
2. ไม่ควรท า culture จาก Foley 
catheter เพราะเช้ือท่ีข้ึนเป็นเช้ือ
ประจ าถ่ิน urethra 

Routine culture 
Body Fluid 
Abdominal, ascetic, bile, 
pericardial, peritoneal, 
pleural, synovial joint และ 
amniotic fluid 
 

1. ≥ 1 ml ส าหรับ PDF 
(peritoneal dialysis) 
2. ≥ 50mlในภาชนะปราศจาก
เช้ือ 
 

แพทยเ์จาะเก็บดว้ย Sterile technique 
 

ภายใน 15 นาที ท่ี
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 24 ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
ยกเวน้ 
pericardial fluid 
เก็บท่ี อุณหภูมิ 4-
8ºC 
 

 
 
1. หา้มใช ้sterile swab จุ่ม fluid 
ต่างๆแลว้ใส่ใน transport medium 
2. กรณีตอ้งการท า cell count ควร
ส่งทนัที 
3. ถา้ตอ้งการเพาะหาเช้ือราใหเ้ก็บท่ี 
อุณหภูมิ 4-8ºC ไดไ้ม่เกิน 24 ชม. 
 
ควรท าการเพาะเช้ือบนอาหาร
โดยเร็วท่ีสุดเน่ืองจากเช้ือบางชนิด
ตายเร็ว 

CSF 
 
 
 
 
 
 

1 mlในขวดปราศจากเช้ือ เจาะเก็บ 3 ขวดและใชข้วดท่ี 2 ส่งเพาะ
เช้ือ 
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รำยกำรทดสอบ/ส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ วธีิเกบ็ เวลำในกำรน ำส่ง กำรเกบ็รักษำ ข้อควรระวงั 
Gastric wash หรือ lavage 25-50 mlในภาชนะปราศจาก

เช้ือ 
 

1. เก็บตอนเชา้เม่ือผูป่้วยต่ืนนอนก่อน
รับประทานอาหาร 
2. ใส่สาย nasogastric tube เขา้ทางปาก 
หรือทางจมูกลงในกระเพาะ 
3. ลา้งกระเพาะโดยใชน้ ้ากลัน่ปราศจาก
เช้ือ 20-50 ml 
4. เก็บน ้าลา้งกระเพาะใส่ภาชนะ
ปราศจากเช้ือ 

ภายใน 15 นาที ท่ี
อุณหภูมิหอ้งหรือ 
neutralize ดว้ย 
1.5 ml ของ 40% 
Na2HPO4 
ภายใน 1 ชัว่โมง
หลงัเก็บ 
 

ไม่เกิน 24 ชัว่โมง
ท่ี อุณหภูมิ 4-8ºC 
 

Bone marrow เจาะใส่ขวด hemoculture แพทยเ์จาะเก็บ 3 ขวดขวดท่ี 2 ส่งเพาะ
เช้ือ 

เหมือน blood เหมือน blood  

Mycobacterium culture1. 
Blood, Sterile fluid, Bone 
marrow 

เจาะเก็บในขวด Mycolytic F 
(จุกแดง) ปริมาณ 1-5 ml. 
 

เหมือนกบัการเจาะเก็บเพื่อเพาะเช้ือ
แบคทีเรียดว้ย Sterile technique 
 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

 

2. เสมหะ 
 

เก็บใส่กระป๋องปราศจากเช้ือ 1-
5 ml. 

เหมือนกบัการเก็บเพื่อเพาะเช้ือ
แบคทีเรีย 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 

ไม่เกิน 3 วนัท่ี
อุณหภูมิ 4-8ºC 

 

3. Pus, Lympnode 
 

เก็บใส่กระป๋องปราศจากเช้ือ 
 

เหมือนกบัการเจาะเก็บเพื่อเพาะเช้ือ
แบคทีเรียดว้ย Sterile technique 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 

ไม่เกิน 3 วนัท่ี
อุณหภูมิ 4-8ºC 

 

4. Stool (เฉพาะรายท่ี AFB 
Positive) 

เก็บใส่กระป๋องปราศจากเช้ือ 5-
10 gram 

ถ่ายอุจจาระลงในภาชนะท่ีแหง้และ
ปราศจากเช้ือไม่ปนเป้ือนปัสสาวะ 
 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 

ไม่เกิน 3 วนัท่ี
อุณหภูมิ 4-8ºC 
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รำยกำรทดสอบ/ส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ วธีิเกบ็ เวลำในกำรน ำส่ง กำรเกบ็รักษำ ข้อควรระวงั 

กำรเกบ็ส่ิงส่งตรวจเพ่ือ
วนิิจฉัยโรคติดเช้ือรำ 
ผวิหนงั 

แผน่ slide สะอาด ปราศจาก
ไขมนั 
 

1. ใช7้0% alcohol เช็ด lesion บริเวณท่ี
สงสัย 
2. ใชใ้บมีดปราศจากเช้ือขดูท่ีผวิหนงั
บริเวณขอบของ lesion ใส่บน slide 
3. ใชใ้บมีดเข่ียผวิหนงัท่ีขดูไดใ้หม้า
รวมกนัตรงกลาง slide 
4. น า  slide อีกแผน่ปิดทบัแลว้ใส่ซอง
กระดาษหรือซองพลาสติกหรือห่อดว้ย
กระดาษ 

ภายใน 24 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 2 สัปดาห์
ท่ีอุณหภูมิห้อง
ส าหรับ 
Dermatophytes 
และไม่เกิน 1 
สัปดาห์ท่ี
อุณหภูมิหอ้ง
ส าหรับ Candida 
 

 

ผม 
 

แผน่ slide สะอาด ปราศจาก
ไขมนั หรือ pertridish 
 

1. ดึงผมจากบริเวณศีรษะรอบๆ lesion 
ใส่ลงบน slide หรือ petridish 
2. น า slide อีกแผน่ปิดทบัแลว้ใส่ซอง
กระดาษหรือ ซองพลาสติกหรือห่อดว้ย
กระดาษ 

ภายใน 24 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 2 สัปดาห์
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

 

cornea  1. ใช ้sterile swab จุ่มน ้าเกลือ หมาดๆ 
ป้ายท่ี cornea  
2. น า swab ป้ายลงบน mycobiotic agar 
 
 
 

ส่งทนัทีภายใน 
15 นาที ท่ี
อุณหภูมิหอ้ง 

 ถา้ตอ้งการท า KOH ดว้ย ใหท้  า 
swab อีกอนั และป้ายลงบน slide 
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รำยกำรทดสอบ/ส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ วธีิเกบ็ เวลำในกำรน ำส่ง กำรเกบ็รักษำ ข้อควรระวงั 
เล็บ 
 

แผน่ slide สะอาด ปราศจาก
ไขมนั 
 

1. ขดูบริเวณรอยต่อระหวา่งเล็บส่วนท่ี
ดีกบัส่วนท่ีเสีย 
2. ใชใ้บมีดเข่ียเล็บท่ีขดูไดใ้ห้มารวมกนั
ตรงกลาง slide 
3.น า  slide อีกแผน่ปิดทบัแลว้ใส่ซอง
กระดาษหรือซองพลาสติกหรือห่อดว้ย
กระดาษ 

ภายใน 24 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 1 สัปดาห์
ท่ีอุณหภูมิห้อง
ส าหรับ Candida 
 

 

CSF 
 

1 ml ภาชนะปราศจากเช้ือ 
 

เก็บโดยใช ้sterile technique ส่งทนัทีภายใน 
15 นาที ท่ี
อุณหภูมิหอ้ง 

  

Vaginal secretion 1 ml ภาชนะปราศจากเช้ือ 
ท่ีมีน ้าเกลือ 

Swab จาก vagina ใส่ลงในน ้าเกลือ ส่งทนัทีภายใน 
15 นาที ท่ี
อุณหภูมิหอ้ง 

 1.ใชต้รวจหาเช้ือราโดยท า saline 
wet mount 
2. กรณีตอ้งการเพาะหาเช้ือราใหท้  า 
swab อีก 1 อนั ป้ายลงบนอาหาร
เล้ียงเช้ือราโดยตรง 

Tissue > 1 cumm.ภาชนะปราศจากเช้ือ 
 

1. ท าbiopsyโดยตดัช้ินเน้ือมาอยา่งนอ้ย 
1 cummใส่ในภาชนะปราศจากเช้ือ 
2. น าslideอีกแผน่ปิดทบัแลว้ใส่ซอง
กระดาษหรือซองพลาสติกหรือห่อดว้ย
กระดาษ 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 8 ชัว่โมง 
ท่ี 4-8 ºc 
 

ควรหยด sterile saline ลงไปเพื่อ
ป้องกนัช้ินเน้ือแหง้ 
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รำยกำรทดสอบ/ส่ิงส่งตรวจ ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ วธีิเกบ็ เวลำในกำรน ำส่ง กำรเกบ็รักษำ ข้อควรระวงั 
Urine 
 

10-15 ml ภาชนะปราศจากเช้ือ 
 

เก็บโดยใชว้ธีิสวนใส่ภาชนะปราศจาก
เช้ือ 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

 

blood 
 

1-5ml ขวด Mycolytic F 
ส าหรับเพาะเช้ือราและ วณัโรค 
 

เหมือนกบัการเจาะเก็บเพื่อเพาะเช้ือ
แบคทีเรีย 
 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

 

bone marrow 1-5ml ขวด Mycolytic F 
ส าหรับเพาะเช้ือราและ วณัโรค 
 

แพทยเ์ป็นผูเ้จาะโดยใช ้sterile 
technique 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

ควรท า smear ดว้ยถา้ตอ้งการ
ตรวจหา Histoplasmaหรือ 
Penicilliummarrneffei 

Body fluids 
- Pleural  
- Synovial 
- Ascites 
- Bile 
- pericardial 

10-15 ml ภาชนะปราศจากเช้ือ 
หรือเจาะใส่ขวดMycolytic F 1-
5 ml. 
 

แพทยเ์ป็นผูเ้จาะโดยใช ้sterile 
technique 

ภายใน 2 ชม. ท่ี 
อุณหภูมิหอ้ง 
 

ไม่เกิน 24ชัว่โมง
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
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กำรรำยงำนผล 
 
1. Smear และ Stain ส าหรับ bacteria ทัว่ไปในวนัท าการ กรณีโทรแจง้ติดต่อขอทราบผลด่วนจะทราบผลภายใน 30 นาที- 1 ชัว่โมง ทัว่ไปประกนัเวลาใน 1 วนั 

ส าหรับวนัหยดุราชการ สามารถทราบผลไดภ้ายใน 1วนัท าการ 
 2.Cultureและ antimicrobial susceptibility test ส าหรับส่ิงส่งตรวจทัว่ไปจะทราบผลขั้นสุดทา้ยในเวลา 2 – 7 วนั 
 3.Hemocultureเม่ือตรวจพบวา่มีเช้ือข้ึนทางหอ้งปฏิบติัการจะรายงานผลเพาะเช้ือเบ้ืองตน้ใหท้ราบก่อนโดยการรายงานผลgram stain 

4.   การตรวจ Mycobacterium culture สามารถทราบผลภายใน 6-8 สัปดาห์ 
5.   ค่าวกิฤติของจุลชีววทิยา มีผลบวกจากกรณียอ้มแกรม ของตวัอยา่งเลือด และ CSF หรือ Body Fluidและผูป่้วยท่ีใหผ้ล AFB positive รายใหม่ 
5.   ติดตามดูรายงานผลไดใ้นโปรแกรม Lab info 



50 
 

กำรเกบ็ตัวอย่ำงเพ่ือส่งตรวจหำไวรัส 
ทีส่ถำบันวจัิยวทิยำศำสตร์สำธำรณสุข 

 

โรค / เช้ือไวรัส 
ทีส่่งตรวจ 

วตัถุส่งตรวจ วธีิกำรเกบ็ตัวอย่ำง หมำยเหตุ 

CMV 
 *   ซีร่ัม 
 *  ซีร่ัมเด่ียว 

ซีร่ัมหรือพลาสมา 2 มล. ELISA 

EBV  ซีร่ัมหรือพลาสมา 2 มล. ELISA 

ไวรัสตบัอกัเสบ 
(เอ,บี,ซี,ดี,อี) 

 
เลือด 5 มล. RPHA,PHA,ELISA 

เอดส์  ซีร่ัมหรือพลาสมา 1 - 2 มล. IFA,Western blot 

พิษสุนขับา้ 
 (หาระดบัภูมิคุม้กนั) 

 
เลือด 5 มล.หรือซีร่ัม2 มล. 

Mouse neutralization 
test,RFFIT 

หดั  
(หาระดบัภูมิคุม้กนั) 

 
เลือด 5 มล.หรือซีร่ัม2 มล. 

Neutralization test 
ELISA:IgG 

ไวรัสเอนเตอโร * ซีร่ัมคู่ 
เลือด 5 มล.หรือซีร่ัม2 มล.เก็บ 2 
คร้ังห่างกนั 14 วนั 

Micro-neutralization test 

เยือ่บุตาอกัเสบ 
จากไวรัส 

 เลือด 5 มล.หรือซีร่ัม2 มล.เก็บ 2 
คร้ังห่างกนั 14 วนั 

Micro-neutralization test 

ไขเ้ลือดออก 
 ซีร่ัม2 มล.หรือกระดาษซบัเลือด

มาตรฐานเก็บ 2 คร้ัง ห่างกนั 7 วนั 
HI test และหรือ ELISA 

ไขส้มองอกัเสบเจอี 
 ซีร่ัม2 มล.หรือกระดาษซบัเลือด

มาตรฐานเก็บ 2 คร้ัง ห่างกนั 14 วนั 
HI test และ ELISA 

 
ส ำหรับกำรเกบ็ตัวอย่ำงส่งตรวจหำไข้หวดันก 

1. ภาชนะส าหรับเก็บ VTM( Viral Transport Media ) 
2. เก็บท่ีต าแหน่ง Nasopharyngeal swab โดยลวด 2 ต าแหน่ง 
3. น าส่งศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงราย โดยบนัทึกแบบฟอร์ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
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โรค / เช้ือไวรัส 
ทีส่่งตรวจ 

วตัถุส่งตรวจ วธีิกำรเกบ็ตัวอย่ำง หมำยเหตุ 

ไขอ้อกผืน่ชิกคุนกุน
ยา 

 
ซีร่ัม 2 มล.หรือกระดาษซบัเลือด
มาตรฐานเก็บ 2 คร้ัง ห่างกนั 14 วนั 

HI TEST 

หดั  
* เลือด 5 มล.หรือซีร่ัม2 มล.เก็บ 2 
คร้ัง ห่างกนั 14-21 วนั 

-NEUTALIZATION 
TEST 

  
* เก็บเลือดหรือซีร่ัม1 คร้ังภายใน 4 
– 11 วนัหลงัป่วย 

-ELISA:IgM 

หดัเยอรมนั ,คางทูม ,
อีสุกอีใส ,งูสวดั,เริม 
,ไขห้วดัใหญ่ , 
ไวรัสอาร์เอส, 
อะดิโน และ 
พาราอินฟลูเอซา 

* ซีร่ัมเด่ียว หรือ 
ซีร่ัมคู่ 

เลือด 5 มล.หรือซีร่ัม2 มล.เก็บห่าง
กนั10-14 วนั (กรณีของหดัเยอรมนั 
ทารกรายท่ีสงสัยวา่ติดเช้ือให้เก็บ
ตวัอยา่งแรกคลอด) 

HI-Neutralization test 
ELISA 

หดั เลือด 
เก็บเลือดภายใน24ชัว่โมงของการ
ป่วย 5 มล.ในหลอดท่ีมีสารป้องกนั
การแขง็ตวัของเลือด 

แยกเช้ือในเซลเพาะเล้ียง 

ไวรัสตบัอกัเสบ 
เอ ,ซี , อี 

พลาสมา พลาสมา 5 มล. RT-PCR 

Swab (ไมพ้นัส าลี)    

เยือ่บุตาอกัเสบ 
จากไวรัส 

* Swabตา 
Swabตาขา้งละ 1 หลอด เก็บโดยวธีิ
ไรเช้ือใน viral transport media  

แยกเช้ือในเซลเพาะเล้ียง 

ไวรัสเอนเตอโร * Throat swab 
ใช ้Swabป้ายคอเก็บโดยวธีิไรเช้ือแช่
ใน viral transport media 

แยกเช้ือในเซลเพาะเล้ียง 
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โรค / เช้ือไวรัส 
ทีส่่งตรวจ 

วตัถุส่งตรวจ วธีิกำรเกบ็ตัวอย่ำง หมำยเหตุ 

ไขห้วดัใหญ่, 
ไวรัสพาราอินฟลู
เอนซา ,ไวรัสอะดิโน 
, 
ไวรัสอาร์เอส 

* Nasal swab ,  
   throat swab , 
     nasopharyngeal  
     secretion 

ใช ้Swabป้ายคอหรือภายในจมูกแช่
Swabลงใน viral transport media ถา้
เป็น nasopharyngeal secretion ท่ีมี
ปริมาณนอ้ย ใหใ้ช ้viral transport 
media ลา้งเซลท่ีคา้งในสายแลว้เก็บ
ในหลอดท่ีสะอาดปราศจากเช้ือ 

แยกเช้ือในเซลเพาะเล้ียง 
FA test 

หดั 
* Nasal swab /  
   throat swab 

เก็บ Swabโดยวธีิไร้เช้ือ แช่ใน viral 
transport media 

แยกเช้ือในเซลเพาะเล้ียง 
 

ไวรัสโปลิโอ, 
ไวรัสเอนเตอโร 

อุจจาระ 
อุจจาระ 8 กรัม โดยเก็บ 2 คร้ัง ห่าง
กนั 24 – 48 ชัว่โมง 

แยกเช้ือในเซลเพาะเล้ียง
เช้ือ 

โรคอุจจาระร่วงจาก 
ไวรัส 

 
อุจจารระน ้าพร้อมกากอยา่งนอ้ย 10 
มล. 

RNA PAGE , RT-PCR 

ตบัอกัเสบ เอ , อี  อุจจาระ 5 กรัม RT-PCR 

Herpes simplex 
virus Varicella-
zoster virus 

Vesicular / 
pustular fluid / 
smear หรือ swab 
จากแผล 

ใช ้capillary ดูดน ้าท่ีบริเวณ vesicle 
กรณีท่ีเป็น swab จากแผลหรือปาก
มดลูกใหเ้ก็บใน viral transport 
media หรือป้าย swab ลงบน slide 

แยกเช้ือในเซลเพาะเล้ียง  
FA test 

โรคพิษสุนขับา้ หวัสัตว ์

ตดัหวัสัตวท่ี์สงสัยใส่ถุงพลาสติกรัด
ปากถุงใหแ้น่นห่อหุม้ดว้ยกระดาษ
แลว้ใสในถุงพลาสติกอีกชั้นรัดปาก
ถุงใหแ้น่น 

FA test , Mouse 
inoculation test , แยกเช้ือ
ในเซลเพาะเล้ียง  
Nested-PCR 

โรคพิษสุนขับา้ สมองผูป่้วย 
เก็บสมองส่วน cerebrum ประมาณ 
5 – 10 กรัม โดยการท า biopsy หรือ 
autopsy 

FA test , Mouse 
inoculation test , แยกเช้ือ
ในเซลเพาะเล้ียง  
Nested-PCR 
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งำนตรวจทำงธนำคำรโลหิต 
(BLOOD BANK) 

  งานธนาคารโลหิต ลกัษณะงานเป็นการตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการเพื่อตรวจสอบโลหิต 
ท่ีจะน าไปใหแ้ก่ผูป่้วยอยา่งปลอดภยั โดยการตรวจหาความเขา้กนัไดข้องโลหิต (cross-matching) 
ระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บการตรวจหมู่โลหิตการจดัหาโลหิตมาใชใ้หเ้พียงพอกบัผูป่้วย 

เบอร์โทรศัพท์ 1222, 1221 
สถำนทีรั่บส่ิงส่งตรวจ เคาน์เตอร์หนา้หอ้งตรวจชนัสูตรโรค 

ใบขอโลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต (Request form)  
1.ความถูกตอ้งชดัเจนในการเขียนโดยเฉพาะในผูป่้วยท่ีมีช่ือ หรือ นามสกุลท่ีคลา้ยคลึงกนั 
2.เติมขอ้ความในช่องวา่งของใบขอโลหิตใหค้รบถว้น 
3.Clinical indication และผล Hemoglobin หรือ Hematocrit ของผูป่้วยจะช่วยท าใหส้ามารถจดัล าดบั 
ก่อนหลงั ในกรณีท่ีมีโลหิตไม่เพียงพอ หรือมีการขอโลหิตหลายรายพร้อมกนั 
4.การท าเคร่ืองหมายใบขอโลหิตในแต่ละหวัขอ้ ใหต้รงตามความตอ้งการใชด้งัน้ี 

4.1ด่วน(Stat)เจา้หนา้ท่ีจะท าCrossmatchingทนัที ผูป่้วยจะไดรั้บโลหิตภายในเวลาประมาณ 1 
ชัว่โมง แต่ควรขอโลหิตแบบรีบด่วน เม่ือมีความจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชโ้ลหิต
ด่วนมาก ไม่สามารถรอใหผ้า่นขั้นตอนการตรวจความเขา้กนัไดข้องโลหิตเสียก่อน แพทยส์ามารถขอ
แบบฉุกเฉินไดโ้ดยระบุหรือแจง้เป็นราย ๆ ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1 กรณีด่วนท่ีสุดรอไม่ไดเ้ลย จะไดรั้บโลหิตหมู่ O ชนิด packed red cell   
 4.1.2 กรณีเร่งด่วนรองลงมา รอไดเ้พียง 5 นาที จะไดรั้บโลหิตหมู่ ABO ตรงกบัผูป่้วยเรียก  
Uncrossmatching blood 
4.1.3 รอได ้10 – 15 นาที จะไดรั้บโลหิตท่ีผา่นการตรวจการเขา้กนัไดข้ั้นตน้เรียก  
Initial cross match blood การใชเ้ลือดฉุกเฉินในลกัษณะต่าง ๆ ควรใชใ้นกรณีฉุกเฉิน 
จริง ๆ เท่านั้น เพราะโอกาสเส่ียงอนัตรายสูงมาก ซ่ึงแพทยผ์ูส้ั่งตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 
โดยตรง 
4.2  เตรียมไว(้โดยมิไดร้ะบุเวลา)จะท า Cross match  และเก็บโลหิตไวใ้หต้าม ก าหนดเวลา 
ดงัน้ี 

4.2.1  จองแลว้ใชใ้นช่วงเวลาของเวรเชา้จะเก็บไวใ้หเ้ป็นเวลา24 ชัว่โมง คือเวลา 8.00 น.ของวนั 
ถดัไป 

4.2.2  จองแลว้ใชใ้นช่วงเวรบ่ายหรือเวรดึก จะเก็บไวใ้หจ้นถึงเวลา 8.00 น. ของวนัถดัไป 
4.2.3  เตรียมไวใ้ชใ้นการผา่ตดั โปรดระบุวนัท่ีจะผา่ตดัในช่องวา่งท่ีก าหนดไว ้  

อน่ึงถ้าหากมีการเปล่ียนแปลง วนั เวลา หรือต้องยืดเวลาในการจองโลหิตให้แจ้งธนาคารโลหิตทราบด่วน 
เพื่อท่ีจะเก็บโลหิตจ านวนนั้นไว ้  
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ตัวอย่ำงเลือดผู้ป่วย (Blood sample) 
  เจาะเลือดผูป่้วยดว้ย Syringe ท่ีแหง้ใส่หลอดทดลองขนาด 13x100mm. labelช่ือนามสกุล, 
HN,Wardและวนัท่ีเจาะเลือดผูป่้วย โดยมีปริมาณท่ีใชคื้อ เด็กอาย ุ2 ปี จนถึงผูใ้หญ่เจาะจากเส้นเลือดด า  
3 – 5 ml.เด็กแรกคลอดท่ีสงสัย Hemolytic disease of the newborn ใหเ้จาะเช่นเดียวกนัและตอ้งเจาะ 
เลือดมารดา5 ml.ส่งมาพร้อมกนั 

 
กำรเบิกโลหิตจำกธนำคำรโลหิต 

เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยควรมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงประกอบดว้ยช่ือ และนามสกุล HN 
และ Ward ของผูป่้วย รวมทั้งชนิดของส่วนประกอบของโลหิต และจ านวนท่ีขอใช ้มาแสดงต่อธนาคาร
โลหิตทุกคร้ังท่ีไปรับโลหิต 

เจา้หนา้ท่ีธนาคารโลหิตจะตรวจหมู่โลหิตของ Donor ในถุงโลหิตซ ้ าอีกคร้ังและเซ็นช่ือพร้อม
ทั้งเวลาท่ีจ่ายโลหิตออกจากธนาคารโลหิต    ควรน าโลหิตออกจากธนาคารโลหิตเม่ือพร้อมท่ีจะให้
ผูป่้วยแลว้เท่านั้น ถา้หากน าโลหิตออกไปจากธนาคารโลหิตแลว้แต่ยงัไม่พร้อมท่ีจะให้แก่ผูป่้วยให้รีบ
ส่งคืนแก่ธนาคารโลหิตทนัทีในกรณีท่ีผูป่้วยเล่ือนการผ่าตดัออกไป ให้แจ้งการเล่ือนการผ่าตดัให้
ธนาคารโลหิตทราบโดยเร็วเพื่อจะไดเ้ตรียมเลือด จ านวนนั้นไวใ้ห้และเป็นการลดการสูญเสียโลหิต
หรือส่วนประกอบของโลหิต ซ่ึงหากไดเ้ตรียมไปแลว้ไม่อารับคืนหรือใชใ้หผู้ป่้วยรายอ่ืนได ้
กำรคืนโลหิต 

  ตอ้งรีบคืนโลหิตทนัทีเม่ือไม่พร้อมท่ีจะให้โลหิตผูป่้วยและถา้ตอ้งการท่ีจะให้อีกตอ้งแจง้ให ้
ทางธนาคารโลหิตทราบ เพื่อจะไดเ้ก็บโลหิตนั้นไวใ้ห ้แต่ไม่ควรเกิน  24  ชัว่โมง 

กำรให้เลือดผู้ป่วย 
1.ก่อนใหโ้ลหิตตอ้งตรวจดูช่ือ นามสกุล HN ท่ีใบคลอ้งใหถู้กตอ้งและตรงกบัผูป่้วย 

ท่ีจะตอ้งใหโ้ลหิตนั้น 
2.ตอ้งตรวจสอบหมู่โลหิตผูป่้วย และ Donor ท่ีถุงเลือดวา่เป็นหมู่เลือดเดียวกนั 
3.ใหแ้จง้ธนาคารโลหิตทราบทุกคร้ังท่ีผูป่้วยมี Complication จากการใหโ้ลหิตใหส่้งคืนถุง 
โลหิตพร้อมใบคลอ้งเลือดท่ีระบุอาการของผูป่้วยใหช้ดัเจน เจาะโลหิตผูป่้วยหลงัรับโลหิต 
แลว้มีอาการจ านวน5 CC.ส่งธนาคารโลหิตและส่งHemocultureของผูป่้วยหลงัรับ 
โลหิตดว้ย 

กำรย้ำยหอผู้ป่วย 
  ใหท้างหอผูป่้วยเดิมเป็นผูแ้จง้ใหธ้นาคารโลหิตทราบวา่ยา้ยไปอยูห่อผูป่้วยใด 

กำรขอโลหิตทดแทนจำกญำติ 
  ธนาคารโลหิตใคร่ขอความร่วมมือจากแพทย ์และผูเ้ก่ียวขอ้งโปรดช้ีแจงแก่ญาติมิตร 
ของผูป่้วยใหม้าบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตท่ีใชไ้ป และเพื่อเป็นการส ารองโลหิตไวใ้หเ้พียงพอ 
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กำรขอโลหิต 
  การขอโลหิตส าหรับผูป่้วยท่ีจะท าการผา่ตดัตอ้งขอล่วงหนา้ก่อนวนัผา่ตดั 1 วนัและก่อนเวลา  
15.00 น. หากมีปัญหาเก่ียวขอ้งกบัการขาดแคลนโลหิตจะแจง้ใหท้ราบเป็นราย ๆ ไป            

  การขอโลหิตใหผู้ป่้วยทัว่ไป ควรขอภายใน 8.00 น.- 15.00 น. ยกเวน้ในรายท่ีเร่งด่วนจริง ๆ การขอ 
เลือดใหผู้ป่้วย Emergency ขอไดทุ้กเวลาและตอ้งเป็นรายท่ี Emergency  จริง ๆ  เท่านั้น 
กำรขอ Platelet concentrate 

- ใหเ้ขียนประวติัและ indication แนบมากบัใบ request เวลาท่ีขอควรอยูใ่นช่วง8.30 – 15.00 น. 
หรือกรณีจ าเป็นเร่งด่วน   
          -   ในรายท่ีทราบหมู่โลหิตผูป่้วยแลว้ใหส่้งใบขอมาโดยไม่ตอ้งเจาะเลือด 
          -   ถา้ยงัไม่ทราบหมู่โลหิตใหส่้งใบขอโลหิตมาพร้อมเจาะเลือด 3 ซีซี.และใหติ้ดต่อกบั ธนาคารโลหิต 
ทนัทีเม่ือแพทยมี์ค าสั่งขอ 
          -   กรณี Single Donor platelet apheresis ใหท้  าการขอล่วงหนา้ 1-2 วนั เพื่อเป็นการเตรียม  หรือนดัหมาย 
ผูบ้ริจาคโลหิตใหม้าท าการเจาะเก็บโลหิต ซ่ึงใชเ้วลา 1 วนั 

กำรท ำ Cross matching 
  ธนาคารโลหิตเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เวน้วนัหยดุราชการ เวลาท่ีใชท้  า Crossmatching 
อาจจะนานกวา่น้ีซ่ึงจะแจง้ใหผู้ข้อทราบเป็นราย ๆไป โลหิตท่ีท า Crossmatchingเรียบร้อยและพร้อมท่ี 
จะใหผู้ป่้วยจะตอ้งมีใบคลอ้งผกูติดกบัโลหิตท่ีขอทุกยนิูต 
  ในรายท่ีขอ uncrossmatching blood ทางธนาคารโลหิตจะจดัโลหิตหมู่เดียวกนักบัผูป่้วยใหไ้ป 
ก่อน และจะท า cross matching จนครบกระบวนการต่อไป ถา้ตรวจพบวา่โลหิตเขา้กนัไม่ไดจ้ะแจง้ให ้
หอผูป่้วยทราบทนัทีเพื่อหยดุการให้โลหิตและใหห้อผูป่้วยน าโลหิตยนิูตนั้นกลบัคืนธนาคารโลหิตและ 
รับโลหิตท่ีใชไ้ดไ้ปแทน 

ค่ำวกิฤติ   ของหน่วยธนาคารโลหิต ท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัซ่ึงจะมีผลต่อผูป่้วยใหมี้การรายงานผลให ้
แพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งทราบโดยรวดเร็วไดแ้ก่ 
1.ตวัอยา่งโลหิตท่ีผล Rh negative หรือหมู่โลหิตท่ีเป็น Sub-group ต่าง ๆ  
2.DirectCoomb's test ( DCT ) ใหผ้ล Positive ในกรณีขอเลือด 
3.IndirectCoomb's test  ( ICT ) ใหผ้ล Positive ในกรณีท่ี Cross - matching ไม่เขา้กนั 
( Incompatible )  
4.การใหโ้ลหิตต่างหมู่ 

             5.ผูท่ี้มี Antibody ต่อหมู่โลหิตหายาก
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หมายเหตุ  

1.หลอดใส่เลือดตอ้งแหง้ ปราศจากเช้ือและเลือดท่ีเจาะตอ้งไม่มี Hemolysis 
2.การขอโลหิตหรือส่วนประกอบของโลหิต (ยกเวน้ Platelet concentrate) ท่ีจ  าเป็นเร่งด่วน จะเตรียม

เสร็จภายใน 45 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 
 3.FFP 1 ยนิูต มีปริมาตรประมาณ 150-200 mL ดงันั้นถา้จอง 500 mL จะเท่ากบั 3 ยนิูตใชเ้วลาละลาย 30 
นาทีเตรียมเสร็จภายใน 45 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 

4.โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ไม่มีการซ้ือขาย แต่ผูป่้วยท่ีใชโ้ลหิตไปแลว้ทุกราย ควรหารญาติ
มาบริจาคเป็นการทดแทน   
 

 
  
 

ชนิดของเลือด ปริมำณ specimen 
(Clotted blood) 

ระยะเวลำของกำรเจำะเลือดผู้ป่วยแต่ละ
คร้ังของกำรขอเลือด 

Blood Request 
- Whole blood(WB) 
- Packed red cell(PRC) 
- Leukocyte poor packed red cell(LPPRC) 
- Leukodepleted packed red cell(LDPRC) 
- Fresh Frozen Plasma(FFP) 
- platelet concentrate(PC) 
- Single donor platelet apheresis(SDP) 
- Cryoprecipitate(CP) 

 
 

5 CC 

ตอ้งเจาะเลือดใหม่ทุกวนัท่ีขอ เพราะ
อาจมีการสร้าง Abเพิ่มได ้ถา้ในวนั
เดียวกนัไม่ตอ้งเจาะใหม่ 

 
 

 
3 CC 

 
 
เจาะเลือด 3 วนั ต่อคร้ังก็ได ้

Lab Request 
- ABO blood group 
- Direct antiglobulin  test 
- Indirect antiglobulin test 
- Rh group 
- Antibody Identification 

 
 

3 CC 

 
 
ตอ้งเจาะเลือดใหม่ทุกคร้ัง 

5-10CC 
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กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรฉุกเฉินนอกเวลำและวนัหยุดรำชกำร 
สถำนที ่        ห้องปฏิบติัการชนัสูตรโรคผูป่้วยนอก และ ธนาคารเลือด (Blood Bank) 
เวลำท ำกำร   ตลอด 24 ชัว่โมง 
โทรศัพท์1213  , 1221  , 1232  (1213:เฉพำะเวรดึก ) 

การใหบ้ริการตรวจทางห้องปฏิบติัการนอกเวลาราชการ และ วนัหยดุราชการนั้น เป็นการ
ใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมีภาวะวกิฤติ , ฉุกเฉิน , รีบด่วน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นการตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงการรักษา โดยบริการทดสอบต่าง ๆ ตามรายการต่อไปน้ี 
*   CBC 
*   PT/PTT 
*   Malaria   
*   Urine analysis 
*   Body fluid และ CSF ตรวจ Cell count , Differential และ Protein , sugar    
*   Sugar    
*   BUN   
*   CREATININE   
*   ELECTROLYTE ( Na+   , K+   ,   Clและ  CO2   )    
*  CK,  CKMB, Serum Amylaseในกรณีฉุกเฉิน 
*   LFT,Calcium,Phosphorus ส าหรับงานหอผูป่้วยใน หรือ หอ้งฉุกเฉินในกรณีไดรั้บการพิจารณาจาก 

แพทย ์staff 
* Troponin I, Dengue NS1Ag , Dengue Ab 
*  Urine Methamphetamine (เคสคดี),Urine Preqnancy test 
*   HIV Ag/Ab 
*   การขอเลือด ( Cross matching ) และ Platelet concentrate ( กรณีขอ PC ,  
    ตามญาติเจาะดว้ยเพราะตอ้งใชเ้ลือดใหม่ ๆ )    
*    Urine Culture     
*   Stool examination ( ในกรณีตอ้งการหาWBC& RBC )  diarrhea ด่วน 
*   Gram stain ( เจา้หนา้ท่ีLABยอ้ม แพทยอ่์านผลเอง ) 
* AFB  เฉพาะเวรเชา้ 

*** ในกรณีทีม่ีวนัหยุดติดต่อกนั 3 วนัขึน้ไป เปิดให้บริกำรงำนเคมีคลนิีกในวนัหยุดที ่3 เวลำ 08.00-16.00 น. 
เสาร์,อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ 8.00 – 16.00 น.ใหบ้ริการงานตรวจทางจุลชีววทิยา 

ในรายท่ีจ าเป็นตอ้งเก็บตวัอยา่งในช่วงเวลานั้น ท่ีไม่ใช่กรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีเป็นการทดสอบในภาวะของผูป่้วย
ตามปกติ ( Routine Lab ) ขอใหส่้งตวัอยา่งในวนัท าการ กรณีท่ีมีความจ าเป็นในการตรวจอ่ืน ๆ ให้ติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีเวรโดยตรง 
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บุคลำกรผู้ปฏบัิติงำน 
วนัท ำกำร 

เวรบ่ำย: เวลา  16.00  -  24.00     จ  านวน   3+   คน 
* งานผูป่้วยฉุกเฉิน 2 คน งานธนาคารเลือด  1 คน 
เวรดึก: เวลา 00.00  -  08.00     จ  านวน   3   คน 
* งานผูป่้วยฉุกเฉิน 2 คน งานธนาคารเลือด  1 คน 
*Extended OPD (16.00-20.00)  ปฏิบติังาน1คน 

วนัหยุดนักขัตฤกษ์และวนัเสำร์- อำทติย์ 
เวรเช้ำ: เวลา   08.00  - 16.00      จ  านวน   4+   คน 
* งานผูป่้วยฉุกเฉิน 2 คน งานธนาคารเลือด  1 คน 
* งานจุลชีววทิยา  1คน 
*Extended OPD (8.00-12.00)  ปฏิบติังาน1คน 
เวรบ่ำย : เวลา 16.00  -  24.00      จ  านวน   3  คน 
* งานผูป่้วยฉุกเฉิน 2 คน งานธนาคารเลือด  1 คน 
เวรดึก: เวลา  00.00  -  08.00      จ  านวน   3  คน 
* งานผูป่้วยฉุกเฉิน 2 คน งานธนาคารเลือด  1 คน 
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งำนตรวจทีใ่ห้บริกำรโดยส่งตัวอย่ำงไป 

งำนผู้รับเหมำช่วงทีใ่ห้บริกำร 
 

ชนิดของกำร
ทดสอบ 

ชนิดตัวอย่ำงและ
ภำชนะบรรจุ 

ปริมำณ(ml) วธีิเกบ็ตัวอย่ำง กำรรับผล 

Meliodosis titer 

Clotted 
blood 

3 - 5 

เจาะจากเส้นเลือด
ด า 

 
2 สัปดาห์ 

 
 
 

Rubella IgM/IgG 

CMV 

 
Dengue titer 

เจาะ 2 คร้ังห่าง
กนั  

1 สัปดาห์ 
-
GlutamylTransfera
se 

เจาะจากเส้นเลือด
ด า 

FSH , LH 

Progesterone 

Prolactin 

Testosterone 

VMA ปัสสาวะ 24 ชม.  
ใช ้25 % H2SO4 
จ  านวน 5 ml.เป็น
สารถนอมสภาพ 
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Tumor marker ชนิดของกำรทดสอบ ปริมำณ(ml) วธีิเกบ็ตัวอย่ำง กำรรับผล 

Lung 
CEA ,  

SCC / NSE 

Clotted 
Blood 3 - 5 ml 

 

เจาะเลือดจากเส้น
เลือดด าใส่ tube 
ตั้งทิ้งไวท่ี้

อุณหภูมิหอ้งให้
เลือดแขง็ตวั 

 

2 สัปดาห์ 
 

Breast  CA 15 - 3 , CEA   

Esophagus CEA , SCC 

Colon , Rectum 
CEA  

, CA 50 

Stomach 
 CA 72 - 4  

CA 50 

Pancreas ELASTASE 

Ovary 
CA 125, AFP  

 

Cervix SCC 
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หลกัเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลทำงห้องปฏิบัติกำร 
1. ผลการตรวจวเิคราะห์รายงานตามระบบการรับ - ส่งตวัอยา่ง(จากหอผูป่้วย) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน ณ 
จุดรับ - ส่งตรวจเป็นผูรั้บผิดชอบการรับตวัอยา่ง และการรายงานผลปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการใช ้ระบบ
สารสนเทศทางหอ้งปฏิบติัการ โดยจะท าการพิมพผ์ลตรวจอตัโนมติัไปยงัหอผูป่้วยท่ีท าการสั่งตรวจ(QP-LAB-
009) 
2.ในกรณีปกติ จะไม่มีการรายงานทางโทรศพัท ์เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นผลเร่งด่วน หรือผลการวเิคราะห์อยูใ่นค่า
วกิฤติ  
3. การรายงานผลการวเิคราะห์ท่ีมีความส าคญัต่อสิทธิของผูป่้วย ไดแ้ก่ ผลการตรวจ HIV ทั้งผลบวก   หรือ ผล
ลบ จะมีระบบการป้องกนัขอ้มูลเปิดเผย 
4.ในกรณีเป็นวนัหยดุราชการหรือนอกเวลาราชการ เจา้หนา้ท่ีเวรจะเป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองของการรายงาน
ผลแก่หอผูป่้วย 
5. ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการหลงัจากท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ตวัอยา่งท่ีก าหนดจะถูกบนัทึกในระบบ LISและ
มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูลจะมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

5.1 ในกรณีของผูป่้วย OPD  ในเวลาท าการผูป่้วยหรือญาติจะรอรับผลการตรวจ 
 หนา้หอ้งเจาะเลือด หรือรับผลตามใบนดั แลว้น ากลบัไปยงัหอ้งตรวจของแพทยต่์อไป 
5.2 ในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยจากคลีนิกอายรุกรรมพิเศษ ไดแ้ก่ คลีนิกเบาหวาน ,คลินิก 
กุมารเวชกรรม (ทางโลหิตวิทยา) คลินิกศลัยกรรม คลินิกตา คลินิกจิตเวช เจา้หนา้ท่ีจะท าการพิมพ์
ผลตรวจวเิคราะห์เอง ณ จุดใหบ้ริการ  
5.3 กรณีในการท่ีตรวจในกลุ่มสุขภาพประจ าปี / หญิงฝากครรภ ์( ANC )  คลินิกนิรนาม หรือจาก 
โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานนั้น ๆ จะมารับผลเอง  กรณีของผูป่้วย  
PCU หรือ คลีนิกพิเศษอ่ืน ๆ ผูป่้วยหรือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานนั้น จะมารับผลตามเวลานดั 
5.4กรณีทีเ่ป็นตัวอย่ำงของผู้ป่วยทีเ่กบ็จำกจำกหอผู้ป่วย จะมีการรายงานผลตรวจ 
โดยระบบพิมพผ์ลอตัโนมติั (QP-LAB-009) กรณีการส่งตรวจ HIV Ag/Ab และการ 
ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยมารับผลท่ีหอ้งปฏิบติัการ โดยจะมีการจดั locker ส าหรับเก็บผลตรวจ 
วเิคราะห์ แยกตามหอผูป่้วยต่างๆอยา่งชดัเจนและมิดชิด 

หากผลการวิเคราะห์นั้นเป็นผลท่ีอยูใ่นค่ำวิกฤติ ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการรักษาของแพทย์
หรือผลนั้นอาจจะแสดงถึงความรุนแรงของผูป่้วยจะมีการรายงานผลอย่างรีบด่วน โดยใช้การรายงานทาง
โทรศพัทแ์จง้ให้เจา้หนา้ท่ีมารับผลด่วนหรือให้มีการรายงานแพทยใ์ห้ทราบในเวลา 5 นาที และบนัทึกการแจง้
ผลทางโทรศพัทพ์ร้อมรายละเอียดผูแ้จง้ผล  ผูรั้บผล(QP-LAB-008) 

ในกรณีผลการตรวจวเิคราะห์นั้นไดรั้บจากผูรั้บเหมาช่วงจะมีวธีิปฏิบติั คือ มีการคดัลอกลงใน 
สมุดบนัทึกผลตรวจวเิคราะห์ ท่ีส่งตรวจนอกหน่วยงาน (FR-LAB-074)และมีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง
ซ ้ าและมอบใบรายงานผลท่ีเป็นตน้ฉบบัให้แก่หน่วยงานท่ีส่งตรวจต่อไป ในกรณีท่ีมีการรายงานผลผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์เจา้หนา้ท่ีจะเป็นผูพ้ิมพผ์ลตรวจและเซ็นตช่ื์อรับรองผลก่อนท่ีจะรายงานใหก้บัหน่วยงานท่ีส่งตรวจ
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กำรเกบ็ตัวอย่ำงหลงัจำกกำรวเิครำะห์ 
หลงัจากการวเิคราะห์งานประจ าวนัหน่วยงานชนัสูตรจะเก็บตวัอยา่งต่าง ๆ ไวต้ามเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อ

สามารถใชใ้นการตรวจสอบขบวนการวิเคราะห์แบบยอ้นหลงั(Traceability )  หรือหากแพทยส์งสัยในผลการ
ตรวจวิเคราะห์สามารถน ามาตรวจซ ้ า หรือเม่ือตอ้งการตรวจวิเคราะห์การทดสอบอ่ืน ๆ เพิ่มเติมโดยท่ีตวัอย่าง
เดิมไม่เปล่ียนแปลงสภาพ 

 
           ระยะเวลำในกำรเกบ็ตัวอย่ำงหลงักำรตรวจวเิครำะห์ เพ่ือใช้กำรสอบกลบักรณเีกิดปัญหำ 

 
งาน ตวัอยา่งท่ีเก็บ ระยะเวลาในการเก็บ 

โลหิตวทิยา : CBC 
E.D.T.A   
Slide ยอ้มสี Wright Giemsa stain 

7   วนั 

เคมีคลินิก 
Primary tube ( clotted blood,NaF,Heparin 
tube ) 

7    วนั    ( 2 - 8 C ) 

ภูมิคุม้กนัวทิยา Primary tube ( clotted blood, EDTA tube ) 7     วนั    ( 2 - 8 C , RT) 

จุลชีววทิยา 
Slide Gram's stain 
Slide AFB stain 

7    วนั 
4    เดือน 

ธนาคารโลหิต 
Clotted blood  
( Blood gr. , X-match) 

7    วนั    ( 2 - 8 C ) 

จุลทรรศนศาสตร์ 

Urine 
Stool 
Urine Meth-amphetamine 
Wet smear for Spermatozoa 
 
 
 

ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได ้
ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได ้

1 เดือน 
1 ปี 

*ส าหรับตวัอยา่งงานวจิยั ให้เก็บ 
urine sediment ท่ี 2-8 องศา เป็น

ระยะเวลา 24 ชม. 



63 
 

ขั้นตอนกำรเปลีย่นแปลงแก้ไข 
รำยงำนผลทีเ่ป็นเอกสำรหรือระบบคอมพวิเตอร์ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
1.  ใบรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้ง มีช่ือผูป่้วย  
      นามสกุล เลขท่ีโรงพยาบาล(HN)  หอผูป่้วย ผลตรวจตวัอยา่ง 
2.  ในกรณีท่ีมีการรายงานผดิพลาดหรือมีการแกไ้ขรายงานผลใหเ้จา้พนกังานวทิยาศาสตร์ 
     การแพทยผ์ูป้ฏิบติังานหรือนกัเทคนิคการแพทยผ์ูค้วบคุมการปฏิบติังานเป็นผูต้รวจ 
     สอบขอ้มูลและท าการแกไ้ขในเอกสารนั้น โดยการขีดฆ่าในเอกสารหรือการแกไ้ขใน     
     คอมพิวเตอร์  เม่ือมีการแกไ้ขเรียบร้อยใหบ้นัทึกการแกไ้ขในบนัทึกการปฏิบติังานการ 
     บนัทึกมีรายละเอียด  ของการแกไ้ข ช่ือผูป่้วย , วนัท่ีแกไ้ข ปัญหาของการรายงานผลผดิ  
     และลงลายช่ือของผูแ้กก้  ากบัทุกคร้ัง ( หา้มใชห้มึกลบค าผดิ ) 
3.  แจง้ผลการแกไ้ขใหห้น่วยงานท่ีส่งตรวจไดท้ราบ 

 
ระเบียบปฏิบัติในกำรรับท ำกำรวเิครำะห์ด้วยวำจำ / โทรศัพท์ 

ข้อปฏิบัติ 
1. เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการจะท าการวเิคราะห์ตวัอยา่งตามรายการท่ีหอผูป่้วยระบุการสั่งตรวจใน

ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) หรือจากหน่วยงานท่ีเก็บตวัอยา่งหรือสถานบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ 

2. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการวิเคราะห์หรือเพิ่มเติมการทดสอบใหเ้จา้หนา้ท่ีหอผูป่้วย ติดต่อ
หอ้งปฏิบติัการโดยตรง เพื่อตรวจสอบสภาพของตวัอยา่งนั้น วา่ยงัสามารถใชต้รวจวเิคราะห์ได้
หรือไม่  หากไม่สามารถท าการตรวจวิเคราะห์ได ้จะตอ้งมีการเก็บตวัอยา่งส่งตรวจใหม่ 

3. เจา้หนา้ท่ีหอ้งตรวจวเิคราะห์เป็นผูป้ระสานกบัเจา้หนา้ท่ี ณ จุดรับลงทะเบียนผูป่้วย เพื่อท าการ
ตรวจสอบขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และท าการตรวจรับขอ้มูลเพื่อท าการตรวจวิเคราะห์ต่อไป 
โดยใหมี้การบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานในแบบบนัทึกขอส่งตรวจตวัอยา่งเพิ่มเติมทางโทรศพัท ์(FR-
LAB-075) 

4. หน่วยท่ีท าการวิเคราะห์จะเป็นผูท้  าการวเิคราะห์และรายงานผลแก่หน่วยงานท่ีส่งตรวจ 
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รายการตรวจ 
อตัราค่า
ตรวจ 

รายการตรวจ 
อตัราค่า
ตรวจ 

HEMATOLOGY AND CLINICAL  White blood cell count/differential 90.- 
MICROSCOPY SECTIONS  2. URINE EXAMINATION  
1.   HEMATOLOGY  Urine  Analysis 50.- 
Bleeding time 60.- Specific gravity 20.- 
Bone marrow stain ( routine ) 185.- pH 20.- 
Buffy Coat preparation 110.- Albumin  20.- 
CBC (Complete Blood Count) 90.- Sugar 20.- 

Coagulogram  Bile 40.- 
 -PT (Prothrombin Time) 60.- Ketone body 40.- 
 -PTT (Partial thromboplastin Time) 70.- Phenylketonuria 30.- 
 -VCT (Venous Clotting Time) 40.- Urobilinogen 50.- 
ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) 40.- Nitrite 20.- 
G - 6 – PD 60.- Urine pregnancy test 70.- 
Hb (Haemoglobin)  Urine Methamphetamine 150.- 
Hct (Haematocrit) 30.-   
Hb typing (Haemoglobin typing) 270.- Bence - Jones protein 40.- 
Heinz body  50.- Urine microalbumin 270.- 
Inclusion body 30.- 3. STOOL EXAMINATION  
LE Cell 150.- Routine direct smear 40.- 
Malarial film 50.- Routine Concentration  60.- 

Osmotic fragility test ( OF ) 50.- Occult blood 30.- 
Platelet count 90.- BODY FLUID EXAMINATION 60.- 
DCIP / E  Screening 70.- CSF EXAMINATION 60.- 
Reticulocyte count 40.- SEMEN ANALYSIS 120.- 
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รายการตรวจ 
อตัราค่า
ตรวจ 

รายการตรวจ 
อตัราค่า
ตรวจ 

BIOCHEMISTRY SECTION  
OGTT รวมน ้าตาลแลว้ 
( Oral Glucose Tolerance Test ) 

170.- 

4.BLOOD  CHEMISTRY  Electrolyte 80.- 
Amylase 100.- Na (Sodium) 40.- 
BUN (Blood Urea Nitrogen) 50.- K (Potassium) 40.- 
Blood gas analysis 160.- Cl (Choride) 40.- 

Calcium 50.- 
HCO 3 
(Carbon dioxide/bicarbonate) 

40.- 

Phosphorus 55.- Liver Function test 350.- 
Cholinesterase 360.- Albumin 50.- 
CPK 90.- Alkaline phosphatase 50.- 
CK- MB 120.- Bilirubin,direct 50.- 
Creatinine 50.- Bilirubin,total 50.- 
SGOT (AST) 50.- Phosphorus 55.- 
SGPT (AST) 50.- Sugar/Glucose 40.- 
Total protein 50.- Uric acid 60.- 
Lipid profile 200.- Free T3 200 
Cholesterol 60.- Free T4 200 
HDL - Chol 100.- T3 (Tri-iodothyroxine) 200.- 
LDL - Chol 150.- T4 (Thyroxine)  180.- 

TG ( Triglyceride ) 60.- TSH(Thyroid Stimulating Hormone) 200.- 
LDH 60.- CSF CHEMISTRY  
Magnesium 70.- Protein,Sugar,Chlorideอยา่งละ 70.- 
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รายการตรวจ 
อตัราค่า
ตรวจ 

รายการตรวจ 
อตัราค่า
ตรวจ 

IMMUNOLOGICAL SECTION  MYCOLOGY  
 Anti DNA  200.- Indian ink preparation 55.- 
 ASO test 110.- KOH preparation 60.- 
 Cryptococcus neoformans-Ag 270.- BLOOD BANK SECTION  
 Hepatitis profile 540.- Blood group ABO  100.- 
 HBs-Ag(Hepatitis B surface antigen) 130.- ABO cell grouping 50.- 
 HBs-Ab (Hepatitis B surface antibody) 180.- Rh Typing 40.- 
 Anti-HBc 230.- Coomb's test 200.- 
HIV Ag/Ab (screening) 140.-  Direct antiglobulin test(gel test) 100.- 
 Rheumatoid factor  80.-  Indirect  antiglobulin test(gel test) 100.- 
TPHA 100.-  Cross matching (gel test) 150.- 
VDRL 50.- Whole blood (NAT) 1,200.- 
Typoid 245.- Pack Red cell (NAT) 780.- 
 Scrub typhus 200.- Leukocyte poor PRC (NAT) 850.- 
Anti - HCV 300.- FFP (NAT) 670.- 
LeptospiraAb Screen 200.- Platelet concentrate 380.- 

Dengue virus Ab 310.- 
Single Donor Platelet,Close system filtration 
method 

9,500.- 

NS1-Ag 310.- ค่าจดัการการรับบริจาคโลหิต 100.- 
Troponin I 260.- Cryoprecipitate 370.- 

( BACTERIOLOGY )  Set ใหเ้ลือด 30.- 
AFB stain ( Acid - Fast Bacilli Stain ) 60.- Leukocyte depleted PRC (NAT) 1,950.- 
Gram's stain 65.- Antibody Identification (tube method) 200.- 
Culture 200.- Antibody Identification (gel test) 400.- 
 Routine Culture 200.- Blood Bag 100.- 
Hemo culture ( ขวดละ 350.-บาท ) 290.-   
Sensitivity test 130.-   
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ภำคผนวก 
รำคำค่ำบริกำรงำนธนำคำรเลือด 

 

จ านวน 
ค่าบริการ 
จองเลือด 

โลหิตโรงพยาบาล (NAT) 
โลหิตกาชาด (NAT) 

  WB PCR LPRC FFP PC CRYO LDPRC SDP PRC LPRC 
1 290 1590 1170 1240 890 520 610 2340 9740 970 1050 
2 440 3040 2200 2340 1640 900 1080 4540 19340 1800 1960 
3 590 4490 3230 3440 2390 1280 1550 6740 28940 2630 2870 
4 740 5940 4260 4540 3140 1660 2020 8940 38540 3460 3780 
5 890 7390 5290 5640 3890 2040 2490 11140 48140 4290 4690 
6 1040 8840 6320 6740 4640 2420 2960 13340  5120 5600 
7 1190 10290 7350 7840 5390 2800 3430 15540  5950 6510 
8 1340 11740 8380 8940 6140 3180 3900 17740  6780 7420 
9 1490 13190 9410 10040 6890 3560 4370 19940  7610 8330 
10 1640 14640 10440 11140 7640 3940 4840 22140  8440 9240 

 
หมายเหตุ รายการอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ ใชต้ามประกาศกระทรวงการคลงัเร่ืองอตัราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้
ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ( ท่ี กค.0417/ว.177 ลว. 24 พฤศจิกายน 
2549) 
 
กรณีส่งตรวจนอกหน่วยงาน ทั้งส่งต่อไปยงัหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ใหด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยหรือคลินิกผูป่้วยนอก ติดต่อประสานงานมายงัหอ้งปฏิบติัการ เพื่อตรวจสอบรายการ
ส่งตรวจ วธีิการเก็บตวัอยา่ง และขั้นตอนในการส่งตรวจ 

2. เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยหรือคลินิกผูป่้วยนอก กรอกรายละเอียดขอส่งตรวจ ในแบบบนัทึกการขอส่งตรวจ 
FR-LAB-053 

3. เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยหรือคลินิกผูป่้วยนอก เก็บตวัอยา่งตามค าแนะน าของหอ้งปฏิบติัการ แลว้น าตวัอยา่ง
มาส่งหอ้งปฏิบติัการ พร้อม แบบบนัทึกขอส่งตรวจ FR-LAB-053 

4. เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ ท าการเตรียมตวัอยา่งเพื่อส่งต่อ และเสนอขออนุมติัส่งต่อตวัอยา่งใหผู้บ้ริหาร
รับทราบ 

5. เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ ท าการส่งตวัอยา่งไปยงัหน่วยงานท่ีรับตรวจ  
6. ผลการตรวจนอกหน่วยงาน จะสามารถรายงานผลได ้ภายใน 2-4 สัปดาห์ โดยผลตรวจจะมีการแจง้ผล

ใหห้อผูป่้วย หรือคลินิกผูป่้วยนอกต่อไป 
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ค าแนะน าการเกบ็ปัสสาวะเพ่ือการตรวจ Urine Protein 24 ช่ัวโมง 
 *   เตมิน า้ยาส าหรับรักษาสภาพปัสสาวะ ( Paraben ) ลงในขวดสะอาด 

 *   เร่ิมเกบ็ปัสสาวะ 24 ช่ัวโมง ดงันี ้
           ปัสสำวะท้ิงคร้ังแรกเม่ือต่ืนนอนตอนเชำ้ ( บนัทึกเวลำคร้ังแรกท่ีปัสสำวะ ) 
           เกบ็ปัสสำวะคร้ังต่อไปลงในขวดท่ีมีน ้ำยำรักษำสภำพปัสสำวะท่ีไดเ้ตรียมไวก่้อนหนำ้ 
           หำกปัสสำวะเตม็ใหเ้กบ็ใส่ขวดใหม่พร้อมใส่น ้ ำยำรักษำสภำพปัสสำวะ 
           เกบ็ปัสสำวะทั้งหมดท่ีไดจ้นถึงเวลำท่ีบนัทึกกำรเกบ็ปัสสำวะคร้ังแรกของวนัถดัไป 
 *   บันทึกปริมาณปัสสาวะที่เกบ็ได้ทั้งหมด 

 *   แบ่งปัสสาวะจากขวดที่เกบ็ได้ประมาณ 15 ml ใส่ในภาวะเกบ็ปัสสาวะแล้วน าส่งตรวจ 

      ห้องปฏบิัตกิารชันสูตรโรค 
 



 


