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คำแนะนำทัว่ ไปในกำรเก็บและส่ งตัวอย่ำงเพื่อตรวจ
ทำงห้ องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์
วัตถุตัวอย่ ำง(Specimenหรื อ sample)
หมายถึง ตัวอย่างที่เก็บมาจากร่ างกายของผูป้ ่ วยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ
ชนิดของตัวอย่ำง
เลือด (Whole blood), ซี รั่ม(Serum), ปั สสาวะ (Urine),อุจจาระ (feces), เสมหะ (Sputum) หนองจากแผล,
สารเหลวจากช่องต่าง ๆ ของร่ างกายได้แก่ น้ าไขสันหลัง (CSF), น้ าจากการเจาะปอด, น้ าจากช่องท้องเป็ นต้น
ซีรั่ม(Serum)
ได้แก่ สารเหลวส่ วนบนที่ ได้จากการปั่ นเลื อดเมื่ อเจาะเลื อดใส่ หลอดแก้วแล้วตั้งทิ้ งไว้ใ ห้เลื อดแข็งตัวที่
อุณหภูมิหอ้ ง หรื อ เจาะเลือดใส่ หลอดที่มีสารกระตุน้ ให้เกิดการแข็งตัวของเลือด เช่น Clot activator
พลำสมำ(Plasma)
ได้แก่ สารเหลวส่ วนบนที่ได้จากการปั่ นเลื อดที่ผสมกับ Anticoagulant ต่างๆ เช่ น Sodium Fluoride, Lithium
Heparin, Sodium Citrate เป็ นต้น
Whole blood
ได้แก่เลือดครบส่ วนที่ถูกรักษาสภาพอยูใ่ นสารกันเลือดแข็งชนิดต่างๆ เช่น EDTA
1. ชนิดของกำรทดสอบ การทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการแบ่งการให้บริ การตามงานต่างๆ ดังนี้ การทดสอบด้าน
ชีวเคมี ,โลหิตวิทยา,จุลทรรศนศาสตร์คลินิก, จุลชีววิทยาคลินิก, ภูมิคุม้ กันวิทยาและธนาคารโลหิต
2. กำรเก็บตัวอย่ ำงส่ งตรวจควรศึกษาวีธีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องและปั จจัยผลกระต่างๆที่จะส่ งผลต่อคุณภาพ
ของตัวอย่างส่ งตรวจอย่างถี่ถว้ นก่อนการเก็บตัวอย่างผูป้ ่ วย
3. กำรเก็บตัวอย่ำง ควรเก็บให้ได้ปริ มาณตัวอย่างที่เหมาะสม และ เพียงพอสาหรับการตรวจ
4. กำรเลือกใช้ ภำชนะภาชนะสาหรับใช้เก็บตัวอย่างส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้แก่ หลอดทดลอง(Test tube) ,
ถ้วยพลาสติก , ขวดที่สะอาดปราศจากเชื้อหรื อขวดที่บรรจุสารกันเลือดแข็งตัวหรื อภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารเลี้ยง
เชื้อ ภาชนะดังกล่าวจะต้องอยูใ่ นสภาพที่ดีไม่แตกร้าวทาให้วตั ถุตวั อย่างไหลซึ มออกมามีจุกหรื อฝาปิ ดให้มิดชิ ด
เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรคหรื อติดต่อไปยังผูท้ ี่สัมผัสภาชนะดังกล่าว
5. ตัวอย่ ำงทีผ่ ้ ปู ่ วยเก็บ จาเป็ นต้องให้คาแนะนาในการเก็บอย่างชัดเจน เช่น อุจจาระ, ปัสสาวะ, เสมหะ เป็ นต้น
6. วัตถุตัวอย่ ำง ต้องมีป้ายบอกชื่อและนามสกุล เลขทะเบียน รพ. ของผูป้ ่ วยหรื อเจ้าของวัตถุ ตวั อย่างบนภาชนะ
ที่ใส่ วตั ถุส่งตรวจให้ชดั เจนพร้อมระบุ ผูเ้ จาะเลือด วัน , เวลาที่เก็บตัวอย่าง
7. กำรกรอกข้ อมูล กรอกข้อความลงในแบบฟอร์ มใบส่ งตรวจและสมุดนาส่ งด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน, ชื่ อ
และนามสกุล เลขที่ผปู ้ ่ วย, หอผูป้ ่ วย, การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น, แพทย์ผรู ้ ักษา และพยาบาลที่เกี่ยวข้องในการเก็บ
วัตถุตวั อย่างนั้น ๆ
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8. กำรเก็บ Specimen บางอย่างต้องระมัดระวังเกี่ ยวกับเทคนิ คการเก็บ เช่ น ตัวอย่างทางจุลชี ววิทยาใช้วิธี
ปราศจากเชื้ อ(Aseptic technique) หรื อการเจาะโลหิ ตต้องป้ องกันมิให้เกิ ดการแตกสลายของเม็ดเลื อดแดง
(Hemolysis)
9. กำรส่ งตัวอย่ ำงหลังจากเก็บตัวอย่างควรส่ งถึงห้องปฏิบตั ิการในเวลาที่กาหนดตัวอย่างที่นาส่ งโดยทัว่ ไปจะ
เก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง(ยกเว้นในกรณี ตรวจหา Blood gas) หากไม่สามารถส่ งได้ตามเวลาที่กาหนดให้เก็บไว้ในที่
เย็น หรื อตามคาแนะนาของการทดสอบสอบแต่ละอย่าง
ชนิดของการเก็บปั สสาวะ
1. Random urine (Spot urine) หมายถึงปั สสาวะที่เก็บได้จากการถ่ายแต่ละครั้งแล้วนามาตรวจทันที
2. First morning urine หมายถึงปั สสาวะที่เก็บครั้งแรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้า
3. Postprandial urine หมายถึงปั สสาวะที่เก็บหลังอาหาร 2 ชัว่ โมง
4. 24 hrs urine หมายถึงปั สสาวะที่เก็บให้ครบเวลา 24 ชัว่ โมง
5. Sterile catheterized urine หมำยถึงกำรเก็บปัสสำวะโดยใช้ หลอดสวนจำกกระเพำะปัสสำวะ
กำรเจำะเลือดผู้ป่วย
กำรเจำะเลือดผู้ป่วย จะต้องคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. พยาบาลหรื อเจ้าหน้าที่ ที่ทาหน้าที่เจาะเลือดผูป้ ่ วย ต้องผ่านการฝึ กอบรมและมีความรู ้ความชานาญในการ
เจาะเลือดเป็ นอย่างดี
2. การเจาะเลือดแต่ละครั้งจะต้องทราบปริ มาณเลือดที่ตอ้ งการจะนาไปวิเคราะห์และปฏิบตั ิตามวิธีการเพื่อให้
ได้ตวั อย่างที่ถูกต้องตามข้อกาหนดของวิธีวเิ คราะห์แต่ละชนิด
3. การเจาะเลือดแต่ละครั้งผูป้ ่ วยควรจะได้รับความเจ็บปวดหรื อความไม่สะดวกสบายน้อยที่สุด และไม่สร้าง
ความยุง่ ยากให้แก่ผปู ้ ่ วยโดยไม่จาเป็ น
4. กระบวนการเจาะเลือดทุกขั้นตอนจะต้องแสดงให้เห็นถึงการทางานที่เป็ นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ศาสตร์และศิลปะของการประกอบวิชาชีพ
วิธีเจำะเลือดจำกเส้ นเลือดดำ
(Vein puncture Protocol for Specimen Collection)
อุปกรณ์ กำรเจำะเลือด
1. เข็มฉีดยา (Needle) สาหรับใช้เจาะเลือดขนาดเบอร์ 20 หรื อ 21 และกระบอกฉีดยา(Syringe) ขนาด 3, 5, 10,
20 มิลลิลิตร
2. สายยางรัดแขนและหมอนรองแขน, สาลีแห้ง(ปราศจากเชื้ อ)
3. หลอดสาหรับเก็บตัวอย่าง เช่น EDTA, NaF, Sodium citrate tube เป็ นต้น
4. 70 % Alcohol หรื อ 2 %Chrohexidine in 70 % Alcohol
5. ถุงมือยาง,ปากกา marker
6. ถุงขยะ, Sticker
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กำรเตรียมก่ อนกำรเจำะเลือด
 แนะนาตัวเอง และอธิ บายความจาเป็ นที่ตอ้ งเจาะเลือดผูป้ ่ วยตามการส่ งตรวจของแพทย์ , ปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วย
อย่างนุ่มนวลและระมัดระวังเสมอ
 ต้องสอบถาม ชื่อผูป้ ่ วยก่อนทาการเจาะเลือดเสมอทุกรายตรวจสอบ ชื่อผูป้ ่ วยใบส่ งตรวจและเอกสารอื่น ๆ
ให้ตรงกัน
 ใช้สายรัด (Tourniquet) รัดบริ เวณต้นแขนเพื่อให้เห็นเส้นเลือดดาชัดขึ้น
 หลังจากเลือกตาแหน่งเจาะเลือดแล้ว คลายสายรัดแล้วจึงเตรี ยมอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในการเจาะเลือดได้แก่
หลอดใส่ ตวั อย่างเลือดที่เหมาะสม , เข็มเจาะเลือด , แอลกอฮอล์สาหรับฆ่าเชื้ อ ,สาลีแห้ง(ปราศจากเชื้ อ),
และพลาสเตอร์ปิดแผล
 ต้องใส่ เสื้ อคลุมและใส่ ถุงมือเสมอเนื่องจากตัวอย่างเลือดที่เก็บจากผูป้ ่ วยทุกรายถือเป็ นตัวอย่างที่มีโอกาสติด
เชื้อ
 ทาการเจาะเลือดโดย
ก. รัดสายรัดหรื อสายยางที่แขนผูป้ ่ วยเหนือบริ เวณจากข้อพับแขน 3 - 4 นิ้ว รัดไม่เกินกว่า 2 นาที
ข. ให้ผปู ้ ่ วยกามือโดยไม่ตอ้ งเกร็ งกล้ามเนื้อ
ค. ตรวจสอบตาแหน่งที่จะเจาะอีกครั้ง โดยใช้นิ้วสัมผัสเส้นเลือดเพื่อติดตามเส้นทางเดินของเส้นเลือด
ง. ทาความสะอาดผิวหนังบริ เวณที่จะเจาะอีกครั้งด้วยสาลีชุบแอลกอฮอล์ให้เช็ดจากจุดศูนย์กลางหมุนวน
เป็ นวงกลมออกสู่ ดา้ นนอกหรื อเช็ดไปทางใดทางหนึ่ง
จ. ในการเจาะเลือดแต่ละครั้งต้องใช้เข็มเล่มใหม่เสมอ ถอดปลอกเข็มออกถือกระบอกฉี ดด้วยมือข้างที่
ถนัด โดยใช้นิ้วหัวแม่มือจับด้านบนของกระบอกฉี ด และใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยรองด้านล่าง
ของกระบอกฉี ด แล้วใช้นิ้วชี้ จบั ที่ปลอกเข็มที่สวมอยูก่ บั กระบอกฉี ด
ฉ. เริ่ มเจาะเลือดในตาแหน่งที่วางแผนไว้ โดยแทงเข็มผ่านผิวหนังเข้าไปยังหลอดดาโดยเร็ ว ให้เข็มทามุม
กับหลอดเลือดประมาณ 15-30 องศาและหงายปลายด้านตัดของเข็มขึ้น เมื่อเข็มเข้าเส้นแล้วควรถอด
สายรัดออก หลังจากถอดสายรัด 2 – 3 วินาที เปลี่ยนมือที่ตรึ งข้างผิวหนังมาดึงลูกสู บเพื่อดูดเลือดเข้า
กระบอกแล้ว จึงเริ่ มดูดเลือดเพื่อลด metabolic disturbance ที่อาจมีผลต่อการวิเคราะห์
ช. เมื่อเก็บตัวอย่างเลือดครบถ้วนแล้ว จึงดึงเข็มออกจากเส้นเลือดกดบริ เวณรอยเจาะเลือดด้วยสาลีแห้ง
ปราศจากเชื้ อโดยทันที (ห้ามสวมปลอกเข็มคืน) ให้ผปู ้ ่ วยกดห้ามเลือดหยุดไหล
ซ. บรรจุเลือดลงในหลอดสาหรับเก็บตัวอย่างเลือดที่เตรี ยมไว้ โดยคานึงถึงลาดับการบรรจุเลือดลงใน
หลอดเลือดแต่ละชนิ ดเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนจากสารกันเลือดแข็ง
ฌ. ทิ้งเข็มลงในกล่องทิ้งเข็ม
ญ. ผสมตัวอย่างเลือดที่ใส่ หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งทันทีโดยอาจพลิกหลอดไปมา
ฎ. ปิ ดพลาสเตอร์ ทบั สาลีให้แก่ผปู ้ ่ วย หรื อแนะนาให้ผปู ้ ่ วยพับแขน สังเกตอาการของผูป้ ่ วย หากเป็ นปกติ
ดีก็สามารถแนะนาให้ผปู ้ ่ วยทากิจกรรมได้ตามปกติ แต่หากผูป้ ่ วยรู ้สึกไม่เป็ นปกติให้ดูแลผูป้ ่ วย
เบื้องต้น
ฏ. เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ ถอดถุงมือและล้างมือทันที เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อสู่ ผปู ้ ่ วยและผูเ้ จาะ
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อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในกำรเก็บตัวอย่ ำง
1. หลอดทดลองสาหรับใส่ เลือดหรื อ Serum พร้อมจุกและใส่ สารกันการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) เช่น
 EDTA สาหรับ CBC, HbA1C,Hb typing, G-6-PD, CD4 , Viral load, ESR
 NaFสาหรับ Fasting Blood Sugar และ Blood Alcohol
 Lithium Heparin สาหรับการตรวจทางเคมีคลินิก
 Clotted Blood Tube สาหรับใส่ serum หรื อ clotted blood
 3.2 % Sodium citrate สาหรับ PT, PTT, Coagulation factor ต่าง ๆ
ในกรณี ที่มีการสั่งตรวจการทดสอบที่ตอ้ งใช้หลอดเลือดหลายหลอดลาดับการใส่ เลือดลงหลอดเก็บควรเป็ นดังนี้
ลาดับที่ 1 ขวดสาหรับ Blood culture
ลาดับที่ 2 หลอดสาหรับ Coagulation , Sodium citrate ( จุกสี ฟ้า )
ลาดับที่ 3 หลอดสาหรับ Clotted Blood ( จุกสี แดง )
ลาดับที่ 4 หลอด Lithium heparin ( จุกสี เขียว )
ลาดับที่ 5 หลอด EDTA ( จุกสี ม่วง )
ลาดับที่ 6 หลอด Sodium fluoride ( จุกสี เทา )
2. ถ้วยพลาสติกหรื อกระป๋ องสาหรับเก็บ Sperm หรื อ Urine
3. หลอดทดลองหรื อขวดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ
 Stuart transport medium สาหรับเก็บแล้วนาส่ งเพาะเชื้อหนอง
 Carry – blair medium สาหรับเก็บแล้วนาส่ งเพาะเชื้อจากอุจจาระ
 Tryptic soy broth สาหรับเก็บแล้วนาส่ งเพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture)
4. ใบ Request Forms
 กรณี ผปู ้ ่ วยนอก ให้ใช้ใบส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรโรค( OTH - LAB - OPD - 002 )ใบนัดจาก
แผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อใบนาทาง กรณี ส่งตรวจทางจุลชีววิทยา การส่ งตรวจ Anti-HIV และการส่ งตรวจทาง
งานธนาคารเลือดให้ใช้ใบ Request Forms ของแต่ละงาน
 กรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วยในให้บนั ทึกการส่ งตรวจใบแบบบันทึกการส่ งตรวจตัวอย่างจากแต่ละหอผูป้ ่ วยและการส่ ง
ตรวจทางจุลชีววิทยา การส่ งตรวจ Anti-HIV และการส่ งตรวจทางงานธนาคารเลือดให้ใช้ใบ Request Forms
ของแต่ละงาน
 ใบส่ งตรวจ Lab ส่ งต่อ จะใช้ใบส่ งตรวจตามระเบียบของหน่วยงานที่จะส่ งต่อ พร้อมใบบันทึกข้อความเพื่อ
ขออนุมตั ิการส่ งตรวจจากผูอ้ านวยการ
หลักปฏิบัติกำรส่ งตัวอย่ำงตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร
1. การเก็บตัวอย่างจากผูป้ ่ วยให้เก็บตามคู่มือการเก็บสิ่ งส่ งตรวจและการใช้บริ การทางพยาธิ วทิ ยาคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา
2. บันทึกข้อมูลตัวอย่างส่ งตรวจในแบบบันทึกการส่ งตรวจโดยก่อนนาส่ งมายังห้องปฏิบตั ิการจะต้องมีการ
ตรวจสอบจากพยาบาลประจาการของหอผูป้ ่ วยทุกครั้งพร้อมทั้งเซ็นกากับในสมุดนาส่ งทุกครั้งนาส่ งโดย
กล่องบรรจุแข็งแรง ไม่แตกหัก กากับด้วยสัญลักษณ์สากลสาหรับ Biohazard
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3. ทาการส่ งข้อมูลการส่ งตรวจตัวอย่างผ่านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล Hos XP ทุกครั้งที่มีการนาส่ ง
ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
4. สถานที่รับตัวอย่างจะมีเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรโรค เป็ นผูร้ ับตัวอย่างและตรวจสอบสภาพตัวอย่าง พร้อมเซ็นรับ
5. เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบตั ิการจะตรวจสอบสิ่ งส่ งตรวจและข้อมูลจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
HosXPแล้วจึงบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ระบบสารสนเทศห้องปฏิบตั ิการ (LIS)
6. ตัวอย่างใดที่เก็บไม่ถูกต้องอยูใ่ นสภาพที่ไม่เหมาะสม หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ของการปฏิเสธตัวอย่าง จะถูกกลับไป
ยังหอผูป้ ่ วยหรื อหน่วยงานที่ส่งตัวอย่างเพื่อทาการแก้ไขต่อไป
7. การรับผล ตามเวลาที่กาหนด และรับภาชนะเก็บสิ่ งส่ งตรวจคืนตามจานวนที่ส่งตรวจหรื อสามารถพิมพ์ผล
วิเคราะห์จากเครื่ องพิมพ์ในหอผูป้ ่ วยที่ทาการส่ งตรวจตัวอย่าง
เกณฑ์ ในกำรรับตัวอย่ำงและปฏิเสธตัวอย่ำง

เกณฑ์การรับตัวอย่าง
1. ตัวอย่างที่เก็บอย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยาคลินิก
พ.ศ. 2558
2. ชนิดของสิ่งส่งตรวจตรงกับรายการส่งตรวจในระบบสารสนเทศ (HosXP)
3. มีใบนาส่งกากับตัวอย่างที่มีข้อมูลครบถ้วน ชื่อ นามสกุล หอผู้ป่วย เลขที่
เวลาเก็บตัวอย่าง การวินิจฉัยเบื้องต้น
4. สิ่งส่งตรวจอยู่ในสภาพดี , และรักษาไว้ในภาชนะที่สะอาด , นาส่งในสภาวะ
ที่เหมาะสม

เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง
3. ในกรณี
ทตี่ ้ อวงกำรผลด่
วน ให้เสธการรั
บ่งชี้ถึงบกรณี
ด่วานงดัEmergency
case
ทางกลุ
่มงานพยาธิ
ิทยาคลินิกขอปฏิ
ตัวอย่
งนี้
ตัวอย่างที่เก็บไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยาคลินิก พ.ศ.2558
1. ภาชนะที่ใช้เก็บหรือใช้สารถนอมสภาพและ Transport mediumไม่ถูกต้อง
2. ปริมาณของตัวอย่างไม่เพียงพอสาหรับการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่าง
ที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถจะนามาตรวจวิเคราะห์ได้ เช่น เม็ดเลือดแดงแตก
เลือดตรวจ CBC มีลิ่มเลือด ( Blood Clot ) การบ่งชี้ตัวอย่างไม่ตรงกับ
ใบส่งตรวจ เป็นต้น
3. การเก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่างนานเกินเวลาที่กาหนด เกิดการ
เสื่อมสภาพของสารที่จะวิเคราะห์
4. ตัวอย่างที่ส่งตรวจทางจุลชีวันมีการปนเปื้อนโดยไม่ใช้ Aseptic
technique
5. ระบุข้อมูลผู้ป่วย ไม่กำรเจำะเลื
ครบถ้วน อและไม่
ระบุชื่อผู้เก็บตัหรื
วอย่
ง
ด แบบกระบอกสู
อ าแบบTube
6. ไม่มีข้อมูลรายการส่งตรวจในระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน
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กำรเจำะเลือด ชนิดใช้ หลอดสู ญญำกำศ

1.บิดปลอกเข็มด้านสี ขาวแล้วดึง
ออก

4.สอด VACUTAINERTube
เข้าใน Holder จับ Tube ดัง
ภาพแล้วดันก้น Tube ให้เข็ม
ทะลุจุกหลอด เมื่อเห็นเลือด
เข้า Tube ให้ดึง Tourniquet
ออก

2.นาเข็มสอดเข้า Holder หมุน
เกลียวให้แน่น

5.รอจนเลือดหยุดไหล มือที่
ถนัดยังคงยึด Holder ไว้ จับ
Tube ดังภาพและค่อย ๆ ดึง
Tube ดังภาพและค่อยดึง Tube
ออกถ้าต้องการเก็บเลือด
มากกว่า 1 Tube ให้เริ่ มต้น
ตั้งแต่ขอ้ 4 ใหม่

3.เลือกตำแหน่งที่จะเจำะเลือด
3.ทาความสะอาดด้วย 70 %
alcohol ดึงปลอกเข็มออก แทง
เข้าเส้นทามุม 15ใช้มือที่ถนัด
ยึด Holder ไว้

6. Tubeที่มีสารป้องกันการแข็งตัว
ของเลือดให้พลิก Tube กลับไป มา เบา ๆ 8-10 ครั้ง

ลาดับในการเก็บเลือด
หลาย TUBE
1.Tube with no additive
2.Coagulation tubes
3.Other tube withadditives
7.ปลดเข็มออกจาก Holder โดยใช้กล่องทิ้งเข็ม
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กำรเก็บตัวอย่ำงส่ งตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรโลหิตวิทยำ

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

อุปกรณ์ หลอดทดลองที่มีสาร E.D.T.A. ใช้ สำหรับกำร
ทดสอบCBC.(Hb,Hct,RBC,WBC,DIFF) HbTyping% A2 ,
ESR, G-6-PD, Reticulocyte, Inclusion Bodies, Malaria ใช้
ตัวอย่างจานวน 2-3 ml.

อุปกรณ์ TEST TUBE SODIUM CITRATE

อุปกรณ์
หลอดทดลองที่มีสาร Sodium Citrate
ใช้ สำหรับกำรทดสอบPT , PTT
ใช้ตวั อย่างตามปริ มาณที่ระบุไว้ขา้ งหลอด

อุปกรณ์ TEST TUBE CLOTTED BLOOD 7 ML.

อุปกรณ์ CLOTTED BLOOD ใช้ สำหรับกำรทดสอบL.E. ใช้ตวั อย่างจานวน7 ml.

กำรเก็บตัวอย่ำงส่ งตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรเคมีคลินิก
อุปกรณ์ TEST TUBE NaF 3 ML.

อุปกรณ์ หลอดทดลองที่มีสาร NaF
ใช้ สำหรับกำรทดสอบBlood glucoseใช้
ตัวอย่างจานวน 3 ml.

อุปกรณ์ TEST TUBE LITHIUM HEPARIN 4 ML.

อุปกรณ์ หลอดทดลองที่มีสาร Lithium Heparin
ใช้ สำหรับกำรทดสอบBUN , Creatinine, Electrolyte ,Thyroid
hormone, LFT (Liver function test) , Lipid profile , Cardiac
enzymeใช้ตวั อย่างจานวน 3 - 4 ml.

กำรเก็บตัวอย่ ำงส่ งตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรภูมคิ ุ้มกันวิทยำ
อุปกรณ์ TEST TUBE CLOTTED BLOOD 5- 7 ML.

อุปกรณ์ TEST TUBE CLOTTED BLOOD ใช้ สำหรับกำรทดสอบVDRL , TPHA , ASO Titer , Rhumatoid
factor , Typhoid,Scrub typhus , Anti-HCV , HCG titer , HBs-Ab , HBs-Ag , HBs-Ab, HBc-Ab, HIV Ag/Ab , AntiDNA , ANA , CRP , Crypto.Ag , Beta HCG , FSH , LH , Prolactin , Testosterone , TSH , Other ใช้ตวั อย่าง
จานวน5- 7 ml.
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กำรเก็บตัวอย่ำงส่ งตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรแบคทีเรีย
วิธีเก็บวัตถุส่งตรวจหำเชื้ อแบคทีเรี ย

Cary - Blair Medium
Stool Swab , Rectal Swab
ก่อนเก็บตัวอย่าง

หักปลายส่ วนเกินทิง้

ก่อนเก็บตัวอย่ าง
ไม้ พนั สาลี

Stuart

Cary - Blair

ไม้ พนั สาลี

หลังเก็บตัวอย่ าง

Throat Swab ,หนองจากแผล
Stuart Transport Medium

กำรเก็บปัสสำวะ , นำ้ ไขสั นหลัง และ นำ้ จำกส่ วนต่ ำง ๆ
ขวด Sterile
ก่อนเก็บตัวอย่ าง

ขวด STERILE

หลังเก็บตัวอย่ าง

หลังเก็บตัวอย่ ำง
หักปลายส่ วนเกินทิง้
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งำนตรวจทำงเคมีคลินิก
(Clinical Chemistry)
งานตรวจทางเคมีคลินิก มีลกั ษณะงานเป็ นการตรวจวิเคราะห์หาปริ มาณของสารเคมีโดยมีตวั อย่างสิ่ งส่ ง
ตรวจได้แก่ เลื อด, น้ าเหลื อง, น้ า หรื อของเหลวจากส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายเพื่อจะให้ทราบถึ งพยาธิ สภาพที่
เกิ ดขึ้นต่อเนื้ อเยื่อหรื ออวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย การทดสอบมีหลายชนิ ด เช่ นการตรวจหาระดับน้ าตาล ,การ
ตรวจหาสารในกลุ่มไขมัน , การตรวจการทางานของตับ , ไต,การตรวจหาเอนไซม์หรื อปริ มาณเกลือแร่ ต่าง ๆ
เบอร์ โทรศัพท์ 1215
สถำนทีร่ ับสิ่ งส่ งตรวจ เคาน์เตอร์หน้าห้องตรวจชันสู ตรโรค
กำหนดกำรรำยงำนผล
รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ โดยจะมีการพิมพ์ผลอัตโนมัติไปยังหอผูป้ ่ วยที่ส่งตรวจ ภายในเวลา 2
ชัว่ โมง หลังได้รับสิ่ งส่ งตรวจ กรณี เร่ งด่วนรายงานผลภายใน 45 นาที
ตัวอย่ำงส่ งตรวจ เลือด , ซี รั่ม, พลาสมา , น้ าไขสันหลัง , ปั สสาวะและสารคัดหลัง่ ต่างๆ จากร่ างกาย
คำแนะนำเกีย่ วกับกำรเก็บตัวอย่ำงทำงเคมีคลินิก
1. วิธีเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนเก็บสิ่ งส่ งตรวจ
1.1 การส่ งตรวจ blood glucose ให้ผปู ้ ่ วยอดอาหารข้ามคืนอย่างน้อย 8 ชัว่ โมง
1.2 การส่ งตรวจระดับไขมันในเลือด (lipid profile) ผูป้ ่ วยต้องงดอาหารข้ามคืนอย่างน้อย 12 ชัว่ โมง
2. วิธีการเก็บและการส่ งสิ่ งส่ งตรวจ
2.1 การส่ งตรวจ Chemistry ใช้ clotted bloodหรื อ Heparinized blood 3-5 ml.
2.2 การเจาะเลือด
2.2.1 ใช้ 70% ethyl alcohol หรื อ isopropanol เช็ดบริ เวณที่เจาะเลือดเนื่ องจากน้ ายาฆ่าเชื้ออื่น
จะทาให้เกิดการปนเปื้ อนของสารเคมีที่มีอยูใ่ นน้ ายาฆ่าเชื้ อนั้นได้
2.2.2 หลีกเลี่ยงการเกิด venous stasis จากการรัดแขนขณะเจาะเลือดนานเกิน 2 นาทีซ่ ึงทาให้
สารเคมีบางตัวสู งกว่าความเป็ นจริ งเช่น lactate
2.2.3 หลีกเลี่ยงการเจาะเลือดจากแขนที่ได้รับน้ าเกลือเพราะน้ าเกลือมีส่วนประกอบของ
glucose และ electrolyte ทาให้ผลการตรวจมีค่าสู งกว่าความเป็ นจริ งนอกจากนี้ยงั ไปเจือจาง
เลือดทาให้ตรวจสารอื่นได้ค่าต่ากว่าความเป็ นจริ ง
2.2.4 หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทาให้เม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) เพราะจะมีผลให้ค่าของสารเคมี
บางชนิดเช่น K , LDH , AST , Mg สู งกว่าความเป็ นจริ งได้
2.2.5 การส่ งตรวจหาปริ มาณ Glucose ในสิ่ งส่ งตรวจทุกชนิดให้ส่งทันทีหรื อภายใน 2 ชัว่ โมง
หลังจากเก็บสิ่ งส่ งตรวจเนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีการใช้ Glucose ตลอดเวลาถ้าทิง้ ไว้นานจะทา
ให้ค่าต่ากว่าความเป็ นจริ งในกรณี ที่ไม่สามารถส่ งภายใน 1 ชัว่ โมงได้ให้เจาะเลือดใส่ หลอด
Sodium Fluoride (จุกสี เทา)
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2.3

การเก็บปั สสาวะ
2.3.1 การเก็บปั สสาวะครั้งเดียว (random urine) ให้ผปู ้ ่ วยถ่ายปั สสาวะเป็ น 3 ช่วงปั สสาวะที่
ถ่ายช่วงแรกและช่วงหลังทิ้งไปเก็บเฉพาะปั สสาวะที่ถ่ายช่วงกลาง (mid-stream urine)
ประมาณ 5 – 10 ml ใส่ ภาชนะสาหรับใส่ ปัสสาวะฝาสี เหลืองปิ ดฝาให้สนิท
2.3.2 การเก็บปั สสาวะ 24 ชัว่ โมงให้ผปู ้ ่ วยถ่ายปั สสาวะครั้งแรกทิง้ ไปจากนั้นจึงเริ่ มบันทึกเวลา
และให้เก็บปั สสาวะไปจนครบ 24 ชัว่ โมง (ให้เก็บปั สสาวะครั้งสุ ดท้ายที่ 24 ชัว่ โมงพอดี) โดย
เก็บปั สสาวะใส่ ในขวดสาหรับเก็บปั สสาวะ 24 ชัว่ โมงที่ใส่ รักษาสภาพปั สสาวะและสารกันบูด
(การทดสอบแต่ละชนิดอาจใส่ สารรักษาสภาพไม่เหมือนกันห้ามเททิ้งหรื อล้างขวดก่อนใช้)
ติดต่อรับขวดเก็บปั สสาวะ 24 ชัว่ โมงได้ที่ศูนย์รับสิ่ งส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
3. การขอทดสอบเพิม่
รายการตรวจของหน่วยเคมีคลินิกขอทดสอบเพิ่มได้ภายใน 2 ชัว่ โมงนับจากเวลารับสิ่ งส่ งตรวจ
4. การปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ
สิ่ งส่ งตรวจที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดง กรณี ที่ส่งตรวจ K , LDH , AST , Mg
สิ่ งส่ งตรวจที่ไม่มีการระบุเวลาเจาะเลือดและผูเ้ จาะเลือด
เลือดที่มีปริ มาตรน้อยกว่า 1.5 mL.
ตัวอย่างที่เก็บไว้นานเกิน 4 ชัว่ โมง

.
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รายการตรวจ
CHEMISTRY

Unit

วิธีตรวจ

ชนิดตัวอย่าง

จานวน
(ml)

วันตรวจ
วิเคราะห์

ประกัน
เวลา
ราคา
รายงานผล

Reference Range

Analytical Range

Glucose (Plasma)

mg/dL

Hexokinase

NaF blood

3

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

3-5

50

8-20

2.3-140

Creatinine: Male

mg/dL

Colorimetric

50

0.8-1.2

0.06-25

Creatinine: Female

mg/dL

Colorimetric

Clotted or
Heparinized
blood

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

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

Clotted or
Heparinized
blood

2 ชัว่ โมง

3-5
3-5

3-5

ทุกวัน 24
ชัว่ โมง

Stroke
Fast Tract
45 นาที
รายปกติ
1 ชัว่ โมง

40

21-31

2-45
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รายการตรวจ
CHEMISTRY

Unit

วิธีตรวจ

ชนิดตัวอย่าง

จานวน
(ml)

วันตรวจ
วิเคราะห์

ประกัน
เวลา
ราคา
รายงานผล

Reference Range

Analytical Range

Total protein

g/dL

Colorimetric

50

6.6-8.3

3-12

Albumin

g/dL

Colorimetric

50

3.5-5.2

1.5-6

Globulin

g/dL

Calculation

100

ALP

U/L

Kinetic

30-120

5-1500

50

Male:0-50
Female:0-35
Male:0-50
Female:0-35
0.3-1.2

Colorimetric

50

0.0-0.2

0-10

mg/dL

Enzymatic

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

AST

U/L

50

ทุกวัน 24
ชัว่ โมง

Calculation

Kinetic

U/L

Kinetic

Total Bilirubin

mg/dL

Colorimetric

Direct Bilirubin

mg/dL

Cholesterol

ALT

Clotted or
Heparinized
blood

3-5

50
1 ชัว่ โมง

วัน เวลา
ราชการ

50

3-1000
3-500
0-30
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รายการตรวจ
CHEMISTRY

Unit

วิธีตรวจ

Calcium

mg/dL

Colorimetric

Magnesium

mg/dL

Colorimetric

Phosphorus
LDH
Total CK

mg/dL
U/L
U/L

ชนิดตัวอย่าง

จานวน
(ml)

Kinetic

CK-MB

U/L

Imm.Inhibit

Amylase

U/L

Kinetic

Hs-CRP

mg/dL

Enzymatic

Hb A1C

%

HPLC

Urine amylase

U/L

Kinetic

Urine Urea nitrogen

mg/dL

Enzymatic

Urine protein

mg/dL

Colorimetric

Urine Sodium

mmol/L

Indirect-ISE

ประกัน
เวลา
ราคา
รายงานผล

ทุกวัน 24
ชัว่ โมง

Colorimetric
Kinetic

วันตรวจ
วิเคราะห์

Clotted or
Heparinized
blood

วัน เวลา
ราชการ
3-5
ทุกวัน 24
ชัว่ โมง

EDTA Blood

Urine

3

5

Stroke
Fast Tract
45 นาที
รายปกติ
2 ชัว่ โมง

1 วัน

วัน เวลา
ราชการ

2 ชัว่ โมง

Reference Range

Analytical Range

50

8.8-10.6

4-20

70

1.8-2.6

0.5-8

55

2.5-4.5

1-20

60

208-378

25-1200

120

Male: < 171
Female: < 145
< 24

100

22-80

10-2000

170

< 50

0.2-480

150

4.0-6.5

2.0-20.0

100

40-320

10-4800

90

50

10-2000
10-2000

28-2100

50

0.05-0.08 g/day

40

40-220

10-2000
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รายการตรวจ
CHEMISTRY

Unit

วิธีตรวจ

Urine Potassium

mmol/L

Indirect

Urine-Uric acid

mg/dL

Enzymatic

CSF Protein

mg/dL

Colorimetric

Glucose (Body fluid)

mg/dL

Enzymatic

Protein (Body fluid)

mg/dL

Colorimetric

LDH (Body fluid)

U/L

Kinetic

Amylase (Body fluid)

U/L

Kinetic

ชนิดตัวอย่าง

จานวน
(ml)

Urine

5

CSF

1

Body fluid

3-5

วันตรวจ
วิเคราะห์

วัน เวลา
ราชการ

ประกัน
เวลา
ราคา
รายงานผล

2 ชัว่ โมง

Reference Range

40

12-62

60

250-750 mg/day

50

15-45

40
50
60
100

Analytical Range

2-400
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งำนตรวจทำงภูมิค้ ุมกันวิทยำคลินิก
(Immunology)
งานตรวจทางภูมิคุม้ กันวิทยาคลินิก ลักษณะงานเป็ นการตรวจหาสารภูมิคุม้ กันของร่ างกาย (Antibodies)
ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อได้รับเชื้ อโรคหรื อสิ่ งแปลกปลอมเข้าสู่ ร่างกายหรื อการตรวจหาแอนติเจนของตัวเชื้ อโรค
การทดสอบมีหลายชนิ ดได้แก่ การตรวจหาแอนติเจนและเอนติบอดีต่อโรคเอดส์ , ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับ
อักเสบซี , โรคไทฟอยด์, โรครู มาตอยด์, โรคซิฟิลิสเป็ นต้น
เบอร์ โทรศัพท์ 1415 , 1232
สถำนทีร่ ับสิ่ งส่ งตรวจ เคาน์เตอร์หน้าห้องตรวจชันสู ตรโรค
ใบส่ งตรวจกรณี ส่งตรวจ HIV Ag/Ab comboและ HIV viral load ให้บนั ทึกขอส่ งตรวจในระบบสารสนเทศ
พร้อมเขียนขอส่ งตรวจในแบบส่ งตรวจทางภูมิคุม้ กันวิทยาคลินิก ( FOR – LAB – IMM – 001 )และ การส่ ง
ตรวจ CD4count ต้องมีประวัติการให้ยาผูป้ ่ วยที่มีขอ้ มูลต่างๆ ได้แก่ ชื่ อ นามสกุลของผูป้ ่ วย เลขที่ทวั่ ไป วันที่
เวลาเก็บ แพทย์ผรู ้ ักษา การวินิจฉัยโรค
กำหนดกำรรำยงำนผล
รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ โดยจะมีการพิมพ์ผลอัตโนมัติไปยังหอผูป้ ่ วยที่ส่งตรวจ
ผลตรวจHIV Ag/Ab combo, CD4 count และHIV viral load ให้มารับผลตรวจที่ห้องปฏิบตั ิการ
กำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อส่ งตรวจ HIV viral load
Specimen collection
1. เจาะเลือดจานวน 5 ml.เก็บในหลอด EDTA (ฝาสี ม่วง Becton-Dickinson # 6454) หรื อ PPT (Plasma
preparation tube: Gel tube)
2. ปั่ นแยกพลาสมาที่ 800 – 1,600 xgนาน 20 นาที ควรปั่ นแยกพลาสมาภายใน 6 ชัว่ โมงหลังเจาะเลือด
3. เก็บพลาสมา 1.2 ml.ในหลอด polypropylene ฝาเกลียว ขนาด 2 ml.
(Sarstedt 72.694.006)
Specimen transport
1. Whole blood ให้นาส่ งถึงห้องปฏิบตั ิการภายใน 6 ชัว่ โมง ที่ 2-25 องศา
เซลเซี ยส หรื อในกระติกน้ าแข็ง
2. พลาสมานาส่ งที่ 2 – 8 องศาเซลเซียส (ใส่ กระติกน้ าแข็ง) ภายใน 1-2 วัน หรื อ
แช่แข็ง (Dry ice)
Specimen storage
1. พลาสมาเก็บที่ 2-8 องศาเซลเซียสได้นาน1-2 วัน (หรื อไม่ควรเกิน 5 วัน)
2. เก็บที่ –20 องศาเซลเซียสได้นาน 1เดือน(ไม่แนะนาให้เก็บเป็ นเวลานาน)
3. เก็บที่ – 70 องศาเซลเซียส ได้นานเป็ นปี
หมายเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการ frozen-thawed พลาสมาบ่อยครั้ง
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กำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อส่ งตรวจ CD4 / CD8 Count
Specimen collection
เจาะเลือด 3-5 ml.ใส่ ในหลอดEDTA ผสมให้สารกันเลือดแข็งและเลือดเข้ากัน นาส่ งห้องปฏิ บตั ิการ
ห้ามนาเก็บเข้าตูเ้ ย็น ควรเจาะเก็บตัวอย่างในช่วงเช้า ก่อนเวลา 10.00 น. ตัวอย่างควรได้รับการตรวจหา CD4 /
CD8 ภายใน 24 ชัว่ โมงบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยใน CD4 Request form โดยให้รายละเอี ยดให้ครบถ้วนได้แก่ เลข
ประจาตัวบัตรประชาชน , HN. ,อายุ,เพศ , ประวัติการเจ็บป่ วย , อาการ , การรับยา ARV , ชนิดของยา , เวลาที่
เจาะเลือด ข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดตาม ดูแลรักษาผูป้ ่ วย และสามารถรวบรวม
วิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ ได้
กำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อส่ งตรวจ HIV Ag/Ab combo
Specimen collection
เจาะเลือด 3-5 ml. ใส่ ในหลอด Serum Clotted Activator (จุกสี แดงยาว) ผสม Activator ในหลอดกับ
เลือดให้เข้ากัน พร้อมส่ งใบส่ งตรวจทางภูมิคุม้ กันวิทยา โดยการส่ งตรวจ HIV Ag/Ab combo ผูเ้ ข้ารับการตรวจ
จะต้องได้รับคาปรึ กษาก่อนเจาะเลือดทุกครั้ง (Pre-counseling) และเมื่อผลการตรวจเสร็ จแล้วจะบันทึกผลในใบ
ส่ งตรวจทางภูมิคุม้ กันวิทยาที่ส่งมาข้างต้น ใส่ ซองจดหมายปิ ดผนึก เพื่อป้ องกันการเปิ ดอ่านโดยผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ผลการตรวจเป็ น Reactive ในการเจาะเลือดรอบแรก จะต้องมีการเจาะเลือดซ้ าอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลที่
ได้ในครั้งแรก เพื่อความถูกต้อง และแม่นยา ป้ องกันความผิดพลาดจากขั้นตอนก่อนการตรวจและในขณะตรวจ
(Pre-analytical, Analytical error)
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รายการตรวจ
Immunology
ASO
Rheumatoid Factor (RF)
Anti-DNA
VDRL
TPHA
Scrub typhus Ab
Dengue virus Ab
Dengue Ns1 Ag
Anti-salmonella (Typhoid)
LeptospiraAb
Troponin I
Free T 3
Free T 4
TSH

วิธีตรวจ
LA
LA
LA
RPR
ICT,
CMIA
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
CMIA
ECL
ECL
ECL

Clotted bloodหรื อserum
โดยใช้ tubeที่สะอาดแห้ง
ปิ ดฝาให้สนิท
“

จานวน
(ml)
3-5
3-5
3-5
3-5

“
“
“
“
“
“
Lithium heparin
clotted blood
clotted blood
clotted blood

ชนิดตัวอย่าง

ค่าปกติ
Negative
Negative
Negative
Non-Reactive

รับผล
( ชัว่ โมง )
1
1
1
1

หมายเหตุ
วิธีเก็บตัวอย่าง
เจาะเลือดจากเส้นเลือดดาใส่ tube
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เลือด
แข็งตัว
“

3–5

Negative

1.5

“

3–5
3–5
3–5
3–5
3–5
3–5
3–5
3–5
3–5

Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
2.3 – 6.9 pg/ml
0.58-1.64 ng/dl
0.3 - 4.2 IU/ml

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
45 นาที
7 (วัน)
7 (วัน)
7 (วัน)

“
“
“
“
“
“
“
“
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รายการตรวจ
Immunology

วิธีตรวจ

HBsAg

CMIA

Anti HBs
Anti HBc

CMIA
CMIA
ICT/
CMIA
ICT

HIV Ag/Ab Combo
HBeAg
CryptoAg

ICT

Anti-HCV

CMIA

ชนิดตัวอย่าง
Clotted blood หรื อserum
โดยใช้ tubeที่สะอาดแห้ง
ปิ ดฝาให้สนิท
“
“
“
“
CSF
Clotted blood
Clotted blood

จานวน
(ml)

ค่าปกติ

รับผล
( ชัว่ โมง )

3-5

Negative

1.5

3-5
3-5

-

1.5
1.5

หมายเหตุ
วิธีเก็บตัวอย่าง
เจาะเลือดจากเส้นเลือดดาใส่ tube
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เลือด
แข็งตัว
“
“

3–5

Negative

1–2

“

1

1–2
3–5
3–5

Negative
Negative
Negative
Negative

“
“
“
“

1.5
1
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Methodology
AGG = Agglutination AGG
= Agglutination
C = Colorimetric
C
= Colorimetric
COAG = Coagulation
COAG
= Coagulation
E = Enzymatic
E
= Enzymatic
ECL = ElectrochemiluminesenceImmuncassay
EI =Eectrical ImpedanceECL
= Electrochemiluminesence Immunoassay
EIA =Eectrical Immunoassay
EI
= Eectrical Impedance
EP = Electrophoresis
= Enzyme Immunoassay
H = Hemolytic Assay EIA
EP Technique
= Electrophoresis
ICT =Immunochomatography
ISE = Ion Selective Electrode
H
= Hemolytic Assay
K = Kinetic Assay
ICT
= Immunochomatography Technique
LA = Latex Agglution
ISE
= Ion Selective Electrode
LPT = Lymphocytotoxicity
K
= Kinetic Assay
MEIA = Micro Enzyme Immunoassay
Micros = Microscopic LA
= Latex Agglutination
OF = Osmotic Fragility
MEIA
= Micro Enzyme Immunoassay
PCR = Polymerase Chain Reaction
Micros
= Microscopic
PHA = Passive haemagglutination

OF
PCR
PHA

T
ICT
RPR
CMIA

= Osmotic Fragility
= Polymerase Chain Reaction
= Passive haemagglutination
= Turbidimetry
= Immuno Chromatography Test
งำนตรวจทำงโลหิ
ตวิทยำ
= Rapid
Plasma Reagine
= Chemiluminescencemicroparticle immunoassay

21

งำนตรวจทำงโลหิตวิทยำ
(Hematology)
งานโลหิ ตวิทยาคลิ นิก ลักษณะงานตรวจเกี่ยวกับความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลื อดเช่น เม็ดเลือดแดง,เม็ด
เลือดขาว,เกล็ดเลือด โดยตรวจทางปริ มาณ,ขนาดรู ปร่ างหรื อส่ วนประกอบทางชี วเคมีของเลือดเช่น การแข็งตัว
ของเลือด,ตรวจภาวะโลหิ ตจาง และในโรคต่าง ๆ เช่น ธาลัสซี เมีย , ตรวจเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือด เป็ นต้น
เบอร์ โทรศัพท์ 1213
สถำนทีร่ ับสิ่ งส่ งตรวจ เคาน์เตอร์หน้าห้องตรวจชันสู ตรโรค
กำหนดกำรรำยงำนผล
รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ โดยจะมีการพิมพ์ผลอัตโนมัติไปยังหอผูป้ ่ วยที่ส่งตรวจ
กำรส่ งตัว อย่ ำ งเขี ย นชื่ อ นามสกุ ล ของผูป้ ่ วย เลขที่ ท วั่ ไป วันที่ เวลาเก็ บ แพทย์ผู ร้ ั ก ษา การวิ นิจฉัย โรคให้
ครบถ้วน
1.Whole blood (EDTA) เจาะเลื อดให้ได้ตามที่กาหนดแล้วเขย่าแบบ Rotate หรื อการคว่า tube กลับไปมา
ประมาณ 1 – 2 นาที หรื อ ประมาณ 20 ครั้ง
2.Citrate Blood ถ้าเป็ น PT , PTT ต้องเจาะด้วยความระมัดระวังและเจาะให้ได้ปริ มาณตามที่กาหนดพอดี ไม่รวม
ฟอง หรื อ เส้นเลือดแตกเพราะจะทาให้ค่าที่ได้ไม่แน่นอนและรี บนาส่ งห้องปฏิบตั ิการให้เร็ วที่สุด
ค่ ำวิกฤติของโลหิตวิทยำ พบ Blast cells ใน Blood smear , Leukemia , พบเชื้ อ malaria และHctน้อยกว่า 18 %
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รายการตรวจ
Hematology

วิธีตรวจ

ชนิดตัวอย่าง

จานวน
(ml)

Hb (g/dl)

Hct( %)

WBC (x103 cell/mm3)

Beckman
Coulter
LH 750
And
LH780

Whole blood
โดยใช้
EDTA
เป็ น
Anticoagulant

1-2

ค่าวิกฤติ

ค่าปกติ

น้อยกว่า มากกว่า
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
1-3 days = 45-67
2 weeks =41-65
1 month = 33-55
Adult (W) = 36-47
Adult (M) =40-55
1-3 days = 9.4-34.0
2 weeks = 5.0-20.0
1 month = 4.0-19.5
Adult = 4.8-10.8

6.0

18 %

รับผล

หมายเหตุ
วิธีเก็บตัวอย่าง

เจาะเลือดจาก
เส้นเลือดดาใส่
ในหลอดที่มี
Stroke Fast Track = 45 นาที EDTA บรรจุอยู่
Emergency = 1 ชัว่ โมง ผสมให้เข้ากัน
รายปกติ = 2 ชัว่ โมง โดยการคว่า
ขวดหรื อ tube
ไปมาประมาณ
20 ครั้ง
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รายการตรวจ
Hematology

วิธีตรวจ

ชนิดตัวอย่าง

จานวน
(ml)

Neu (103 cell/uL )

Lymph (103 cell/uL )

Mono (103 cell/uL )
Eos. (103 cell/uL )
Baso. (103 cell/uL )

Beckman
Coulter
LH 750
And
Lh780

Whole blood
โดยใช้
EDTA
เป็ น
Anticoagulant

1-2

ค่าปกติ

ค่าวิกฤติ
น้อยกว่า มากกว่า

24 hrs =5-21
1 weeks = 1.5-1.0
1 month =1-8.5
Adult = 1.8-7.0
24 hrs =2-11.5
1 weeks = 2-17
1 month =2.5-16.5
Adult =0.9-4.3
Infant =0- 1.1
Adult = 0.09-1.1
Infant = 0.5
Adult = 0.0-1.0
0.0-0.3

รับผล

หมายเหตุ
วิธีเก็บตัวอย่าง

เจาะเลือดจาก
เส้นเลือดดาใส่
ในขวดที่มี
EDTA บรรจุอยู่
Stroke Fast Track = 45 นาที
ผสมให้เข้ากัน
Emergency = 1 ชัว่ โมง
โดยการคว่า
รายปกติ = 2 ชัว่ โมง
ขวดหรื อ tube
ไปมาประมาณ
20 ครั้ง
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รายการตรวจ
Hematology

วิธีตรวจ

ชนิดตัวอย่าง

จานวน
(ml)

RBC

MCHC ( gm/dl )

Beckman
Coulter
LH 750
And
LH 780

RDW ( % )

Inclusionbodies

รับผล

น้อยกว่า มากกว่า

Whole blood
โดยใช้
EDTA
เป็ น
Anticoagulant

1-2

1-3 days = 95-121
2 weeks = 88-122
1 month = 91-98
Adult = 82-96
Child = 27-43
Adult =26-32
1-3 days = 29-37
2 weeks = 28.1-34.7
1 month = 28.3-35.5
Adult =30-36
12.2 – 14.7
1-3 days = 192
2 weeks = 252
Adult =130-400

Platelet (103 cell/uL)
Reticulocyte

ค่าวิกฤติ

หมายเหตุ
วิธีเก็บตัวอย่าง

4.2-5.4

MCV (fL)

MCH ( pg )

ค่าปกติ

Brilliant
Cresyl
blue

0.2–2.0 %
Negative

เจาะเลือดจาก
เส้นเลือดดาใส่
Stroke Fast Track = 45 นาที ในขวดที่มี
Emergency = 1 ชัว่ โมง EDTA บรรจุอยู่
รายปกติ = 2 ชัว่ โมง ผสมให้เข้ากัน
โดยการคว่า
ขวดหรื อ tube
ไปมาประมาณ
20 ครั้ง

6 ชัว่ โมง
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รายการตรวจ
Hematology
Heinzbodies
G-6-P-D
%A2
ESR (Male)
ESR (Female)

วิธีตรวจ

ชนิดตัวอย่าง

จานวน
(ml)

ค่าปกติ

ค่าวิกฤติ
น้อย
กว่า

รับผล

มากกว่า

Brilliant Cresyl blue

Negative

6 ชัว่ โมง

Methyline blue

Normal

6 ชัว่ โมง

LPLC

2.5 - 3.5 %

7 วัน

0 - 10 mm/h

2 ชัว่ โมง

0 - 20 mm/h

2 ชัว่ โมง

Mini-ves

EDTA
blood

1-2

Osmotic fragility (O.F.)

OFT

Negative

7 วัน

Hb typing

LPLC

A2A

7 วัน

PT Coagulation factor
INR

Automate

3.2%sodium
citrate

4

PTT Coagulation factor
Blood Clotting time
Bleeding time
L.E cell

9.26– 12.47 s
0.84-1.16

PT >50 s
INR >
6.0

1ชัว่ โมง

24.84 – 38.03
s

100 s

1ชัว่ โมง

-

5 - 15 min

1ชัว่ โมง

Ivy

1 - 5 min

1ชัว่ โมง

Negative

6 ชัว่ โมง

Wright’stain

Clotted blood

5 - 10

หมายเหตุ
วิธีเก็บตัวอย่าง

เจาะเลือดจากเส้นเลือดดาใส่ ใน
ขวดที่มี EDTA บรรจุอยูผ่ สม
ให้เข้ากันโดยการคว่าขวดหรื อ
tube ไปมาประมาณ 20 ครั้ง

ให้นาส่ งห้องปฏิบตั ิการภายใน
30 นาที และอยูใ่ นอุณหภูมิที่
เย็น

ส่ งผูป้ ่ วยมาทาที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
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งำนตรวจทำงจุลทรรศน์ ศำสตร์
(Microscopy)
งานตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตร์ คลิ นิก ลักษณะงานเป็ นการตรวจโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับการ
ตรวจทางกายภาพและเคมีในตัวอย่างที่เป็ นปั สสาวะ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางเดินปั สสาวะ , โรคไต , การตรวจ
ภาวะการตั้งครรภ์ เป็ นต้น ตลอดจนถึงการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่ปรสิ ตต่าง ๆ
เบอร์ โทรศัพท์ 1237
สถำนทีร่ ับสิ่ งส่ งตรวจ เคาน์เตอร์หน้าห้องตรวจชันสู ตรโรค
กำหนดกำรรำยงำนผล
รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ โดยจะมีการพิมพ์ผลอัตโนมัติไปยังหอผูป้ ่ วยที่ส่งตรวจ
กำรส่ งตัวอย่ ำ ง เขี ยนชื่ อ นามสกุล ของผูป้ ่ วย เลขที่ ท วั่ ไป วันที่ เวลาเก็บ แพทย์ผูร้ ั กษา การวินิจฉัยโรคให้
ครบถ้วน
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
วิธีเก็บส่ งตัวอย่ำง
ภาชนะสาหรับเก็บปั สสาวะส่ งตรวจ ควรเป็ นขวดปากกว้างหรื อถ้วยพลาสติกที่มีฝาปิ ดให้มิดชิด ตามปกติ
มักจะเก็บปั สสาวะที่ถ่ายเป็ นครั้งแรกในตอนเช้า เพราะปั สสาวะในช่ วงนี้ จะมีความเข้มข้นสู งหรื ออาจจะเป็ น
single specimen
ปริ มาตรที่ใช้ 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
กำรเก็บตัวอย่ ำงอุจจำระ
เก็บอุจจาระที่ถ่ายใหม่ ๆ โดยใช้ไม้เขี่ย 2 – 3 แห่ งของอุจจาระที่ถ่ายให้ได้ปริ มาณขนาดนิ้วหัวแม่มือ 1 – 2
กรัม ถ้ามีมูกเลือดควรเก็บตรงที่มีมูกเลือดมาด้วย ระวังอย่าให้มีปัสสาวะปนเปื้ อนเพราะจะทาให้เซลล์แตกหรื อ
Amoeba ระยะ trophozoiteตายในรายที่ตรวจหา E.histต้องรี บส่ งตรวจทันที และในการส่ งชิ้นส่ วนที่มาจากทวาร
หนักให้แช่ Normal saline solution หรื อ 70 % Alcohol ส่ งตรวจ
ภาชนะที่ใส่ อุจจาระ
กล่องไอศครี มขนาดเล็กที่ทาจากพลาสติก หรื อ ถ้วยกระดาษแข็ง ที่มีฝาปิ ดมิดชิด
ค่าวิกฤติของจุลทรรศน์ศาสตร์ พบ WBC ใน CSF เป็ นจานวนมาก พบ Malignant cells , Blast cells ใน Fluid
พบ Microorganism ใน CSF หรื อ Fluid

28

กำรเก็บตัวอย่ำงส่ งตรวจทำงพำรำสิ ต
ตัวอย่ำง
ภำชนะทีใ่ ช้ เก็บ
ตรวจหำระยะและชนิดของพำรำสิ ต
ส่ งตรวจ
ตัวอย่ำง
1.อุจจาระ
กล่องพลาสติกปากกว้างฝา
*Cyst และ trophozoiteของโปรโตซัวเช่น
เกลียว ชนิดใสหรื อขุ่นก็ได้ขนาด Entamoebahistolytica, Giardia lamblia.
เบอร์ 2 หรื อเบอร์ 3 เช่น กล่อง *Oocystของ Cryptosporidium parvum ,Isosporabelii
ใส่ ยาของโรงพยาบาล
*ไข่ของพยาธิ ลาไส้เช่น พยาธิ ไส้เดือน,พยาธิปากขอ
,พยาธิแส้มา้ ,พยาธิใบไม้ตบั ,พยาธิตวั ตืด เป็ นต้น
2.เสมหะ
กล่องพลาสติกปากกว้างฝา
ไข่ของพยาธิ ใบไม้ปอด (Paragonimusspecy)
เกลียวชนิดใสหรื อขุ่นก็ได้ขนาด
เบอร์ 3 หรื อ 4
3.Vaginalหรื อ
หลอดแก้วที่แห้งสะอาดหรื อมี *Trophozoiteของ Trichomononasvaginalis
Urethral discharge 0.85 % NaCl
4.Broncho alveolar หลอดแก้วหรื อขวดแก้วที่แห้ง *Cyst ของ Pneumocystis carinii pneumonia(PCP)
lavage (BAL)
สะอาด ปราศจากเชื้ อ
bronchial washing
น้ าล้างปอด
5.ซี รั่ม(serum)
หลอดพลาสติกที่ไม่ผสมสารกัน *Trophic formของ Pneumocysticcarinii pneumonia
เลือดแข็ง หรื อมี Clot Activator (PCP)
*แอนติบอดีต่อเชื้อ Toxoplasma gondii

งำนตรวจทำงจุลชี ววิทยำ
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(Clinical Microbiology)
งานตรวจทางจุ ล ชี ววิ ท ยาคลิ นิก เป็ นการตรวจหาชนิ ดของเชื้ อ จุ ล ชี พ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในกลุ่ ม ของ
แบคทีเรี ยและเชื้ อราที่ก่อโรคโดยการย้อมสี , การเพาะเชื้ อ, การทาการทดสอบความไวของยาต่อเชื้ อชนิ ดต่าง ๆ
ตลอดจนถึงการวิเคราะห์น้ า และ อาหารในด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่ อ0-5440-9300 ต่อเบอร์ 1216
สถำนทีร่ ับสิ่ งส่ งตรวจ เคาน์เตอร์ หน้าห้องตรวจชันสู ตรโรคและจุดรับสิ่ งส่ งตรวจผูป้ ่ วยใน
ขอบเขตของงำนจุลชี ววิทยำ
1. การย้อมสี , ดูสดได้แก่
Gram stain, AFB stain, Wright’s stain for fungus, Modified AFB stain, KOH preparation, India ink
preparation, scabies, Leprosy
2. การเพาะเชื้ อจากตัวอย่างต่าง ๆ เช่น Blood, Bone marrow, Fluid ต่าง ๆ Pus swab จากบริ เวณต่าง ๆ
Throat, Nasal swab, sputum, Urine, Gastric wash, Bile, blood, stool
3. การเพาะเชื้ออื่น ๆ เช่น TB
4. การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรี ยต่อสารต้านจุลชีพต่างๆ(Susceptibility Test)
5. การตรวจทางสุ ขาภิบาลเช่ น การตรวจน้ าดื่ มการตรวจน้ าเสี ยที่กาจัด bacteria เรี ยบร้อยแล้วการตรวจ
อาหาร นม และอาหารผสมการตรวจภาชนะ
หลักกำรเก็บทัว่ ไป
1. ควรเก็บสิ่ งส่ งตรวจก่อนให้ยาต้านจุลชีพเพราะการที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาต้านจุลชีพอยูอ่ าจทาให้โอกาสในการแยก
เชื้อได้นอ้ ยลง
2. ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ (Aseptic technique) อย่างถูกวิธีเพื่อลดการปนเปื้ อน (Contamination) ให้มากที่สุด
3. เลือกเก็บสิ่ งส่ งตรวจให้ถูกตาแหน่งหรื อส่ วนที่จะทาให้พบเชื้อได้เป็ นจานวนมาก และเก็บให้มีปริ มาณ
เพียงพอเพื่อที่จะมีโอกาสตรวจพบเชื้อได้ง่ายขึ้น
4. การเก็บสิ่ งส่ งตรวจที่ถูกต้อง พยายามหลีกเลี่ยงการปนเปื้ อนของจุลชีพประจาถิ่น (normal flora) ให้มากที่สุด
และในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยเก็บสิ่ งส่ งตรวจเองต้องอธิ บายขั้นตอนการเก็บที่ถูกต้องให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจเสี ยก่อน
5. การส่ งสิ่ งส่ งตรวจในรู ปที่เป็ นเนื้ อเยือ่ หรื อของเหลวจะดีกว่าการใช้ไม้พนั สาลี (swab) ป้ายเสมอ
6. ต้องเขียนข้อมูลในใบส่ งตรวจ (request) และที่ภาชนะบรรจุให้ครบถ้วน
7. นาสิ่ งส่ งตรวจส่ งให้ถึงห้องปฏิบตั ิการโดยเร็ ว เนื่ องจากเชื้อบางชนิ ดจะตายง่ายเมื่ออยูน่ อกร่ างกาย จึงต้องรู ้วธิ ี
ที่จะทาให้เชื้อมีชีวิตอยูโ่ ดยเก็บไว้ในสภาพที่เหมาะสม เช่น ใส่ ใน transport media หรื อการเก็บในตูเ้ ย็นสาหรับ
สิ่ งส่ งตรวจบางชนิ ด

เงื่อนไขทีป่ ฏิเสธกำรรับสิ่ งส่ งตรวจ

30

1. ไม่มีรายละเอียด หรื อเขียนรายละเอียดไม่ครบถ้วนในใบสั่งตรวจ หรื อใบกากับที่ติดภาชนะสิ่ งส่ งตรวจ
2. ภาชนะบรรจุสิ่งส่ งตรวจมีรอยรั่ว,แตกหรื อหัก
3. สิ่ งส่ งตรวจมีปริ มาณไม่เพียงพอหรื อตัวอย่างไม่เหมาะสม
4. สิ่ งส่ งตรวจมีการปนเปื้ อนอย่างเห็นได้ชดั
5. สิ่ งส่ งตรวจที่เก็บมาไม่ตรงกับคาขอในใบส่ งตรวจ
6. สิ่ งส่ งตรวจส่ งมาช้าเกิน 2 ชัว่ โมง
7. สิ่ งส่ งตรวจไม่ได้ส่งมาใน Transport medium ที่เหมาะสม
8. สิ่ งส่ งตรวจอยูใ่ นสภาพแห้ง (สาหรับการตรวจหาเชื้อบางชนิด)
กำรเขียนใบส่ งตรวจ
1.เลือกใบส่ งตรวจให้ถูกต้อง การตรวจ การย้อมสี และการเพาะเชื้ อในรายเดียวกันต้องส่ งแยกใบกันเพื่อป้ องกัน
การล่าช้าใบนาส่ งมีดงั ต่อไปนี้
1.1 Bacteria รพ .49
1.2 แบบฟอร์ มส่ งตรวจ TB.05
2.เขียนใบส่ งตรวจให้ชดั เจนและครบถ้วน เช่น ชื่ อ นามสกุล อายุ HN Ward วันเวลาที่เก็บ โดยเฉพาะปั สสาวะ
และที่สาคัญคือ Specimen ตาแหน่ งที่เก็บและการวินิจฉัย (Diagnosis) ใบส่ งตรวจที่เขียนไม่ถูกต้องทาให้การ
รายงานผลล่าช้าหรื ออาจได้รับการพิจารณางดเว้นการตรวจ
3.การเพาะเชื้ อ Bacteria บางชนิ ดต้องเตรี ยมอาหารเลี้ ยงเชื้ อเป็ นพิเศษ จึงขอให้แจ้งความประสงค์เพิ่มเติมถ้า
ต้องการเพาะเชื้อ Bacteria ต่อไปนี้
Corynebacterium diphtheria
Neisseria gonorrhoeaeจากตาแหน่งอื่น ๆ ที่มิใช่ระบบอวัยวะสื บพันธ์
กำรส่ งตรวจ
1. สั่งตรวจได้ทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม HosXPจากหอผูป้ ่ วยหรื อห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก
2. นาส่ งสิ่ งส่ งตรวจที่ติดป้ ายข้อมูลของผูป้ ่ วยพร้อมใบนาส่ งที่ถูกต้องตรงกันส่ งห้องปฏิบตั ิการโดยเร็ ว
3. Smear และ Stain ส าหรั บ bacteria ทัว่ ไปสามารถส่ ง ได้ทุ ก วันท าการ ตั้งแต่ เวลา 8.00-15.30 น.
วันหยุดราชการสามารถส่ งได้ต้ งั แต่ 8.00-12.00 น.
4. Culture และ antimicrobial susceptibility test สาหรับสิ่ งส่ งตรวจทัว่ ไป สามารถส่ งได้ทุกวัน
5. การส่ งตรวจ Mycobacterium culture ให้ทาบันทึกข้อความส่ งต่อห้องปฏิบตั ิการภายนอกทาการตรวจเช็คสิ ทธิ์
ผูป้ ่ วยและลงรายการตรวจทาง HosXPให้เรี ยบร้อยก่อนนาส่ ง
6. ทารายการที่ตอ้ งการสัง่ ตรวจทางคอมพิวเตอร์ ได้ในใบส่ งตรวจจุลชีววิทยาเป็ นหลัก ไม่ส่งตรวจรายการตรวจ
ซ้ าเช่น AFB (เลือกรายการนี้ ตอ้ งส่ งรายการตรวจวันต่อวัน) และ AFBx3days (ต้องการตรวจ AFB 3 วันแต่สั่ง
รายการทั้งหมดในวันแรกวันเดียววันที่สองและสามไม่ order อีก), Pus culture กับ Routine culture and
sentsitivityในตัวอย่างเดียวให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการส่ งตรวจ
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ตำรำงรำยกำรส่ งตรวจทำงกล้องจุลทรรศน์ และวิธีเก็บ
รำยกำรทดสอบ
Gram stain

หลักกำร
ย้อมสี

AFB

ย้อมสี

Leprosy
MAFB

ย้อมสี

Wright stain for fungus
KOH preparation

ย้อมสี
Wet smear

ชนิดสิ่ งส่ งตรวจ
ทุกชนิด (ยกเว้นการส่ งตรวจจาก
อุจจาระ)
Sputum, pus, body fluid, stool
กรี ดผิวหนังแล้วขูด
เสมหะ ไขกระดูก body fluid , pus
ป้ ายสิ่ งส่ งตรวจบนสไลด์
เสมหะ ไขกระดูก body fluid , pus
ผิวหนัง เล็บ ผม scraping ตา สไลด์
ที่ป้ายสิ่ งส่ งตรวจ

ปริมำณ/ภำชนะ

วิธีเก็บ
สิ่ งส่ งตรวจป้ ายบนสไลด์ หรื อ เก็บสิ่ งส่ งตรวจในภาชนะปราศจากเชื้ อ
สิ่ งส่ งตรวจป้ ายบนสไลด์ หรื อ เก็บสิ่ งส่ งตรวจในภาชนะปราศจากเชื้ อ
เก็บที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
สิ่ งส่ งตรวจป้ ายบนสไลด์ หรื อ เก็บสิ่ งส่ งตรวจในภาชนะปราศจากเชื้ อ

สิ่ งส่ งตรวจป้ ายบนสไลด์ หรื อ เก็บสิ่ งส่ งตรวจในภาชนะปราศจากเชื้ อ
ภาชนะปราศจากเชื้ อ/แผ่น อุปกรณ์ขูด : ใช้ใบมีด No. 24 หรื อ No. 10 หรื อวัสดุที่ใช้ขดู ได้ เช่น
สไลด์ ใส่ ในถุงพลาสติก ขอบสไลด์ , lancet ที่เจาะปลายนิ้ว
มัดปากถุงให้สนิท
วิธีเก็บ
1. ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริ เวณที่ขูด เพื่อเช็ดเอาน้ ามันและครี มที่
ผูป้ ่ วยทาไว้ออก
2. เอาใบมีดหรื อ ขอบLancet ขูดบริ เวณขอบของรอยโรค (lesion)
แรงๆ โดยใช้สไลด์รองรับขุยผิวหนังที่หลุดออกจากการขูด ให้ได้
ปริ มาณมากพอ
3. ใช้สไลด์อีกหนึ่งแผ่นปิ ดทับขุยผิวหนังไว้ พันด้วยเทปกาวใสให้
สไลด์ประกบกันแน่น ใส่ ถุงพลาสติก นาส่ งห้องปฏิบตั ิการพร้อมใบ
ส่ งตรวจ
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รำยกำรทดสอบ
scabies

หลักกำร
Wet mount

ชนิดสิ่ งส่ งตรวจ
Scraping ผิวหนังรอยโรค

ปริมำณ/ภำชนะ
ป้ ายแผ่นสไลด์

Tzanck test

ย้อมสี

Scraping ก้นผิวตุ่มน้ าใส่ บน slide

แผ่นสไลด์

India Ink

Wet mount

CSF

1-2 ml ภาชนะปราศจาก
เชื้อ

วิธีเก็บ
1. เลือกตุ่มใหม่ๆ ที่ยงั ไม่ได้แกะเกา (ตุ่มที่ทาให้คนไข้รู้สึกคันมาก )
ตามง่ามนิ้วมือ, ข้อมือ, ข้อศอก, รักแร้, อัณฑะ ข้อเท้า เป็ นต้น (ตุ่มหิ ด
จะไม่ค่อยพบที่ใบหน้าและศีรษะ)
2. หยดน้ ามันลงบนตุ่มที่เลือก 2 – 3 หยด
3. จับใบมีดผ่าตัดด้วยมือที่ถนัดในแนวตั้งฉากกับผิวหนัง ขูดไปมา
หลายครั้งที่ตุ่มนั้นจนได้เศษผิวหนังติดใบมีด
4. เอาใบมีดที่มีเศษผิวหนังติดอยูป่ ้ ายลงบนสไลด์
5. ปิ ดด้วยกระจกปิ ดนาไปดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
1. เลือกตุ่มน้ าพองใหม่ๆ และทาความสะอาดด้วยสาลีชุบแอลกอฮอล์
2. ใช้ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 15 หรื อlancet สะกิดตุ่มตัดผิวหนังที่พองออก.
ใช้ใบมีดหรื อขอบ Lancet ขูดเก็บตัวอย่างจากฐานของตุ่มที่เปิ ด (base
of vesicle) 2 – 3 ครั้ง ถ้าเป็ นตุ่มน้ ามีน้ ามากหรื อหนองให้ซบั เบาๆ อย่า
ให้ถูกบริ เวณฐานด้วยผ้ากอซหรื อไม้พนั ลา ลีปราศจากเชื้ อ เอาน้ า หรื อ
หนองออกก่อนขูด
4. นาใบมีดหรื อ Lancet ที่มีเศษเซลล์ ป้ ายลงบนสไลด์ทิ้งให้แห้ง
5. นาส่ งย้อมสี Wright หรื อ Giemsa
เจาะเก็บโดยแพทย์เก็บในภาชนะปราศจากเชื้ อ
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รำยกำรตรวจและกำรเก็บสิ่ งส่ งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อ aerobic bacteria
รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
Blood
ขวด hemoculture
- 3-10 ml/Bactec F plus
(ผูใ้ หญ่)
- 1-3 ml/BactecPeds
(เด็ก)
- 3-5 ml /Mycolytic F
สาหรับเพาะเชื้อวัณโรค
หรื อ เชื้อรา
จานวนขวด
1. เจาะอย่างน้อย 2 ขวด พร้อม
กันแต่คนละตาแหน่ง
2. ผูป้ ่ วยเด็กกรณี เจาะยากอาจ
เจาะเพียง 1 ขวดกรณี สงสัย
Endocarditisต้องเจาะอย่างน้อย
2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 24 ชัว่ โมง

วิธีเก็บ
เวลำในกำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำ
1. เตรี ยมอุปกรณ์การเจาะเลือดให้พร้อม ภายใน 2 ชัว่ โมง ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรื อน้ ายา
ที่อุณหภูมิหอ้ ง ที่อุณหภูมิห้อง
ฆ่าเชื้อ
ห้ามเก็บในตูเ้ ย็น
3. เลือกตาแหน่งของหลอดเลือดดาส่ วน
ปลาย(peripheral vein)ที่จะเจาะ
4. เช็ดด้วย 2% Chlorhexidinegluconate
ใน 70% alcohol สาหรับทารกให้ใช้
70% alcohol เช็ดแทนโดยวนจากด้าน
ในออกด้านนอกเป็ นวงกว้างอย่างน้อย
5 cm รอไม่นอ้ ยกว่า 30 วินาที จนกว่า
น้ ายาที่เช็ดนั้นแห้ง
5. ใช้เข็มและ syringe เจาะเลือดออก
จากหลอดเลือดดา
6. ทาความสะอาดจุกยางที่ฝาขวดด้วย
70% alcohol รอจนแห้ง
7. แทงเข็มลงตรงกลางจุกยางของขวด
hemocultureฉีดเลือดลงในขวดเบาๆ
8. เขย่าขวดเป็ นวงกลมบนพื้นโต๊ะ

ข้ อควรระวัง
1. ขวด hemocultureที่เก็บไว้ใน
ตูเ้ ย็นก่อนใช้ให้นามาตั้งที่อุณห๓มิ
ห้องก่อนที่จะใส่ เลือด
2. ควรหลีกเลี่ยงการเจาะเลือดจาก
หลอดเลือดที่ขาหนีบ
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณ
ผิวหนังที่จะเจาะเลือดหลังจากทา
ความสะอาดแล้ว
4. ควรเจาะเลือดผูป้ ่ วยก่อนที่จะ
ได้รับสารต้านจุลชีพถ้าได้รับสาร
ต้านจุลชีพแล้วให้เจาะเลือด 15 นาที
ก่อนได้รับสารต้านจุลชีพครั้งต่อไป
5. ไม่ควรเจาะเลือดเพื่อใช้ในการ
ทดสอบอื่นในคราวเดียวกันเพราะ
อาจเกิด clot หรื อ contaminate ได้
ง่าย
6. กรณี ที่สงสัยการติดเชื้ อจากสาย
สวนหลอดเลือดดาให้ดูดเลือดจาก
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ

ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ

วิธีเก็บ
ประมาณ 5 รอบและซ้ายขวาข้างละ 5
ครั้ง
9. ใช้ 70% alcohol เช็ดจุกยางด้านบน
ของขวดอีกครั้ง

เวลำในกำรนำส่ ง

กำรเก็บรักษำ

ข้ อควรระวัง
สายสวน 1 ขวด และเจาะเลือดดา
จากส่ วนปลายอีก 1 ขวดพร้อมๆกัน
ถ้าขวดที่มาจากสายสวนมีเชื้อขึ้น
ก่อนขวดที่มาจากหลอดเลือดดา
ส่ วนปลาย เท่ากับหรื อมากกว่า 2
ชัว่ โมง บ่งชี้ถึงการติดเชื้ อมาจาก
สายสวนหลอดเลือด
7. กรณี ผปู ้ ่ วยเด็กที่เจาะเลือดยาก
และมีสายสวนหลอดเลือดเช่น
central line คาอยู่ อนุโลมให้ดูด
เลือดจากสายสวนได้หากมีเชื้ อขึ้น
และต้องการยืนยันว่าเป็ นผลบวก
ปลอมหรื อไม่ให้เจาะเลือดจาก
หลอดเลือดดาส่ วนปลายเพื่อเพาะ
เชื้อซ้ าอีกครั้ง
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
Urine Culture
10-15 ml/ ภาชนะปราศจากเชื้อ
Mid stream urine
1. ผูป้ ่ วยหญิง

Mid stream urine
2.ผูป้ ่ วยชาย

10-15 ml/ ภาชนะปราศจากเชื้อ

วิธีเก็บ
1. ทาความสะอาดรอบๆท่อปั สสาวะ
(Urethra) ด้วยสบู่
2. ล้างสบู่ออกและเช็ดให้แห้ง
3. ใช้ 2 นิ้วแยกแคม Labia ให้ออกจาก
กันถ่ายปั สสาวะช่วงแรกทิ้งไป
4. ถ่ายปั สสาวะช่วงกลางลงในภาชนะ
ปราศจากเชื้ อและปิ ดฝาให้สนิท
1. ร่ นหนังหุ ม้ ปลายองคชาติ (Grand
penis) ทาความสะอาดด้วยสบู่
2. ล้างสบู่ออกและเช็ดให้แห้ง
3. ถ่ายปั สสาวะช่วงแรกทิ้งไป
4. ถ่ายปั สสาวะช่วงกลางลงในภาชนะ
ปราศจากเชื้ อและปิ ดฝาให้สนิท

เวลำในกำรนำส่ ง

กำรเก็บรักษำ

ข้ อควรระวัง

ควรส่ งทันที ไม่เกิน 24ชัว่ โมง ควรใช้ภาชนะปากกว้าง
ภายใน 2 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 4-8ºC
ที่อุณหภูมิห้อง

ควรส่ งทันที ไม่เกิน 24ชัว่ โมง ควรใช้ภาชนะปากกว้าง
ภายใน 2 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 4-8ºC
ที่อุณหภูมิห้อง
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
Catheterized urine
1. Straight catheter
10-15 ml/ ภาชนะปราศจากเชื้อ

2. Indewelling catheter

10-15 ml/ ภาชนะปราศจากเชื้อ

วิธีเก็บ
เวลำในกำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำ
1. ทาความสะอาดรอบๆท่อปั สสาวะ
(Urethra) ด้วยสบู่
2. ล้างสบู่ออกและเช็ดให้แห้ง
3. สอด catheter เข้าไปในกระเพาะ
ปัสสาวะ
4. ปล่อยน้ าปั สสาวะทิง้ ไปประมาณ 15
ml
5. เก็บปั สสาวะใส่ ภาชนะปราศจากเชื้อ
1. ใช้สาลีชุบ 70%alcohol ทาความ
สะอาด ส่ วนต่อระหว่าง catheter กับ
ควรส่ งทันที ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
สาย drain
ภายใน 2 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 4-8ºC
2. ใช้เข็มและกระบอกฉีดยาแทงแล้วดูด ที่อุณหภูมิหอ้ ง
ปั สสาวะออกมาใส่ ภาชนะปราศจากเชื้อ
3. ปิ ดฝาให้สนิท

ข้ อควรระวัง
ไม่ควรใช้วธิ ี น้ ีสาหรับ routine urine
culture ยกเว้นผูป้ ่ วยถ่ายปั สสาวะ
เองไม่ได้หรื อ มีการอุดตันของท่อ
ปัสสาวะ
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
≥ 2 กรัมในภาชนะปราศจาก
Stool Culture
เชื้อ
1. Feces
เก็บใน Cary Blair medium

วิธีเก็บ
เวลำในกำรนำส่ ง
1. ถ่ายอุจจาระลงในภาชนะที่แห้งและ ภายใน 2 ชัว่ โมง
ปราศจากเชื้ อไม่ปนเปื้ อนปั สสาวะ
ที่อุณหภูมิหอ้ ง
2. ใช้ Sterile swab ที่บรรจุในชุด
transport medium ป้ ายอุจจาระที่ถ่าย
ออกมาโดยเลือกบริ เวณที่มีมูกหรื อ
เลือดปน
3. จุ่ม swab ลงในหลอด Cary blair
medium
ป้ ายแล้วใส่ ในหลอด Cary Blair 1. ใช้ sterile swab ของชุดเก็บ stool จุ่ม ภายใน 2 ชัว่ โมง
medium
เข้าไปในเนื้ อ media เล็กน้อยเพื่อให้มี
ที่อุณหภูมิหอ้ ง
ความชื้นเพื่อที่จะสอดเข้าไปในทวารได้
ง่ายขึ้น
2. สอดเข้าไปในทวารหนักให้ลึก
ประมาณ 1-2 นิ้ว
3. หมุน swab ประมาณ 2-3 รอบ
4. ดึงswab ออกแล้วจุ่มลงไปในเนื้อ
Cary blairอีกครั้ง

กำรเก็บรักษำ
ข้ อควรระวัง
ไม่เกิน 24ชัว่ โมง ถ้าอุจจาระไม่ได้เก็บใน transport
ที่อุณหภูมิ 4-8ºC medium ให้เก็บส่ งภายใน 1 ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง

2. Rectal swab

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิ 4-8ºC
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
วิธีเก็บ
เวลำในกำรนำส่ ง
ป้ ายแล้วใส่ ในหลอด Amie หรื อ 1. ทาความสะอาดผิวส่ วนบนของแผล ภายใน 2 ชัว่ โมง
Pus or Routine
Stuart’s medium
โดยใช้น้ าเกลือปราศจากเชื้ อ
ที่อุณหภูมิหอ้ ง
cultureAbscess
2. เช็ดหนองส่ วนบนทิ้ง
1. Open
3. ใช้ Sterile swab ที่บรรจุในชุด
transport medium ป้ ายหนองที่อยูล่ ึกลง
ไปและบริ เวณขอบแผล
4. จุ่ม swab ลงในหลอด Amie หรื อ
Stuart’s medium
2.Close
1. ทาความสะอาดผิวส่ วนบนของแผล ภายใน 2 ชัว่ โมง
โดยใช้ 70% alcohol
ที่อุณหภูมิหอ้ ง
2. ใช้เข็มและ syringe เจาะดูดหนอง
ออกมา
3. ฉี ดใส่ ภาชนะปราศจากเชื้ อใช้ Sterile
swab ที่บรรจุในชุด transport medium

กำรเก็บรักษำ
ข้ อควรระวัง
ไม่เกิน 24ชัว่ โมง ถ้าจะย้อมแกรมด้วยควร swab เพิ่ม
ที่อุณหภูมิห้อง อีกหนึ่งอันป้ายบน slide หรื อเก็บใน
ขวดปราศจากเชื้อนาส่ ง
ห้องปฏิบตั ิการ

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิ 4-8ºC
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ Amie หรื อ
Upper respiratory tract
Stuart’s medium
1. Nasal

2. Nasopharynx

ภาชนะบรรจุ Amie หรื อ
Stuart’s medium

3. Throat

ภาชนะบรรจุ Amie หรื อ
Stuart’s medium

วิธีเก็บ
1. ใช้ sterile swab จุ่มน้ าเกลือปราศจาก
เชื้อ
2. สอดเข้าไปในรู จมูกลึกประมาณ 2
cm
3. หมุนswabให้สัมผัสกับผนังด้านใน
ของรู จมูกจุ่มswabในtransport medium
1. ใช้ sterile nasopharynx swab วัด
ปลาย swab จากรู จมูกถึงคิ้วแล้วงอลวด
ให้โค้ง หรื อหักเป็ นมุม 90 องศา
2. ให้ผปู ้ ่ วยเงยหน้าประมาณ 45 องศา
หายใจหายใจเข้าลึกๆและหายใจจนสุ ด
แล้วกลั้นหายใจ
3. สอด swab เข้าไปทางรู จมูกจนสุ ด
แล้วหมุนโดยรอบประมาณ 3 วินาที
4. จุ่ม swab ใน transport mediumหรื อ
ป้ ายลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อโดยตรง
1. ใช้ไม้กดลิ้นผูป้ ่ วยไว้
2. นา sterile swab ป้ายบริ เวณ tonsil ทั้ง
สองข้างหรื อบริ เวณที่มีการอักเสบ
3. จุ่ม swab ใน transport medium

เวลำในกำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำ
ข้ อควรระวัง
ภายใน 2 ชัว่ โมง ไม่เกิน 24ชัว่ โมง การเพาะหาเชื้ อจากรู จมูกส่ วนใหญ่
ที่อุณหภูมิห้อง ที่อุณหภูมิห้อง ใช้คน้ หาผุท้ ี่เป็ นพาหะของ
Staphylococcus

ภายใน 2 ชัว่ โมง ไม่เกิน 24ชัว่ โมง การเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อโดยตรง
ที่อุณหภูมิห้อง ที่อุณหภูมิห้อง ต้องนาส่ งห้องปฏิบตั ิการการภายใน
15 นาทีที่อุณหูมิหอ้ ง

ภายใน 2 ชัว่ โมง ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง ที่อุณหภูมิห้อง
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
Lower respiratory tract1. > 1 ml ภาชนะปราศจากเชื้ อ
Bronchoalveolar lavage,
bronchial wash, tracheal
aspirate
2. Sputum
1. > 1 ml ภาชนะปราศจากเชื้ อ
2. สาหรับ acid fast stain ใช้
ภาชนะสะอาดแห้งมีฝาปิ ดสนิท
Eye
1. Conjunctiva

ป้ ายแล้วใส่ ในหลอด Stuart’s
medium

2. Cornea

ป้ายลงอาหาร SDA โดยตรง
สาหรับเพาะรา
เก็บแล้วใส่ ในหลอด Stuart’s
medium

วิธีเก็บ
แพทย์เก็บโดย sterile technique

เวลำในกำรนำส่ ง

ให้ผปู ้ ่ วยบ้วนปากหลายๆครั้งด้วยน้ า
สะอาดแล้วไอลึกๆ ขากเสมหะใส่
ภาชนะปราศจากเชื้ อ

ภายใน 2 ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง

ใช้ sterile swab จุ่มน้ าเกลือหมาดๆ ป้ าย
ที่ Conjunctiva โดยหมุนไม้ swab ไป
ให้ทวั่ นา swab จุ่มลง transport medium
1. ใช้ sterile swab จุ่มน้ าเกลือหมาดๆ
ป้ายที่ cornea
2. นาswab ใส่ ใน transport medium
หรื อป้ ายอาหารเลี้ยงเชื้อCA,BA
โดยตรง

ภายใน 2 ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง
ส่ งทันทีภายใน
15 นาทีที่
อุณหภูมิหอ้ ง

กำรเก็บรักษำ

ข้ อควรระวัง

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง เสมหะที่ดีควรมี sq. cell ≤10
ที่อุณหภูมิ 4-8ºC cells/LPF
และไม่เกิน 3 วัน ควรเก็บเสมหะตอนเช้าหลังตื่นนอน
สาหรับ AFB
ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
วิธีเก็บ
ภาชนะปราศจากเชื้ อ
1. ล้างช่องหู ให้สะอาดโดยใช้สบู่และ
Ear
ป้ ายแล้วใส่ ในหลอด Amie หรื อ น้ า
1. Inner
Stuart’s medium
2. ใช้เข็มและ syringe ดูดน้ าในช่องหู
ออกมาใส่ ภาชนะปราศจากเชื้ อ
3. ในกรณี ที่ear drum แตก ให้เก็บโดย
ใช้ sterile swabป้ ายน้ าในช่องหู จุ่มลง
ใน Stuart’s medium
2. outer
ป้ ายเก็บใส่ หลอดบรรจุ Stuart’s 1. ใช้ sterile swab จุ่มน้ าเกลือหมาดๆ
medium
เช็ดรอบๆช่องหู เพื่อขจัดเศษเซลล์ต่างๆ
ออก
2. แล้วใช้ swab อันใหม่ ป้ ายโดยกดให้
แรงและหมุนให้ทวั่ ช่องหู (outer canal)
3. จุ่ม swab ลงใน Stuart’s medium
1. ทาความสะอาดบริ เวณรอบๆช่อง
Genital tract
ป้ ายเก็บใส่ หลอดบรรจุ Stuart’s คลอด ด้วยน้ าเกลือปราศจากเชื้อ
1. female
medium
2. เช็ดให้แห้งด้วยสาลี
1.1 vagina
3. ใช้ sterile swab สอดเข้าไปในช่อง
คลอด
4. ป้าย secretion หรื อ discharge
5. จุ่ม swab ลงใน Stuart’s medium

เวลำในกำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำ
ภายใน 2 ชัว่ โมง ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง ที่อุณหภูมิห้อง

ภายใน 2 ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง

ภายใน 2 ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง
ห้ ำมเก็บในตู้เย็น

ข้ อควรระวัง
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
วิธีเก็บ
เวลำในกำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำ
1.2 urethra
ป้ ายเก็บใส่ หลอดบรรจุ Stuart’s 1. ทาความสะอาดบริ เวณรอบๆurethra
medium
2. นวดรอบๆ urethra หัวเหน่าไปจนถึง ภายใน 2 ชัว่ โมง ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ช่องคลอด
ที่อุณหภูมิห้อง ที่อุณหภูมิห้อง
3. ใช้ sterile swab ป้าย discharge ที่
ห้ ำมเก็บในตู้เย็น
ไหล ออกมา
1.3 cervix

ป้ ายเก็บใส่ หลอดบรรจุ Stuart’s 1. ใช้ spectrum ในการตรวจ cervix
medium
โดยไม่ใช้สารหล่อลื่น
ภายใน 2 ชัว่ โมง
2. ใช้ sterile swab เช็ดพวก mucus และ ที่อุณหภูมิห้อง
secretion บริ เวณ cervix แล้วทิ้งไป
3. ใช้ sterile swab อันใหม่ ป้ ายบริ เวณ
endocervical canal
4. จุ่ม swab ลงใน Stuart’s medium
นาอุปกรณ์ท้ งั หมดใส่ ลงในภาชนะ
ปราศจากเชื้ อ

1.4 intrauterine devices

ภาชนะปราศจากเชื้ อ

ภายใน 2 ชม. ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง
ห้ ำมเก็บในตู้เย็น

ข้ อควรระวัง
ในกรณี ที่ไม่มี discharge ให้ปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ทาความสะอาดรอบๆ urethra
ด้วยสบู่และน้ าสะอาด
2. ใช้ sterile swab สอดเข้าไปใน
urethra ลึกประมาณ
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
วิธีเก็บ
1. ทาความสะอาดบริ เวณ prostate
2. male
ป้ ายเก็บใส่ หลอดบรรจุ Stuart’s gland โดยใช้สบู่และน้ า
2.1 prostate gland
medium
2. นวด prostate gland ไล่ไปจนถึง
ทวารหนัก
3. ใช้ sterile swab ป้ายของเหลวที่ไหล
ออกมาแล้วจุ่ม swab ลงใน Stuart’s
medium
2.2 urethra
ป้ ายเก็บใส่ หลอดบรรจุ Stuart’s 1. ร่ นหนังหุ ม้ gland penis
medium
2. ทาความสะอาดรอบๆด้วยสบู่และน้ า
แลวเช็ดให้แห้ง
3. ใช้ sterile swab ขนาดเล็ก หรื อใช้
sterile loop สอดเช้าไปในท่อปั สสาวะ
หมุนเบาๆ และคาไว้ประมาณ 2 วินาที
4. นา swab จุ่มลงใน Stuart’s medium
ป้ ายเก็บใส่ หลอดบรรจุ Stuart’s 1. ทาความสะอาดแผล โดยใช้ sterile
3. female /male lesion
medium
saline
2. ใช้ใบมีดปราศจากเชื้ อขูดที่ผวิ บน
ของแผลทิง้ ไป
3. ใช้ sterile swabกดซับexudatesที่แผล
ออกมาจุ่มswab ลงใน Stuart’s medium

เวลำในกำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำ
ข้ อควรระวัง
ภายใน 2 ชม. ที่ ไม่เกิน 24ชัว่ โมง ถ้าเก็บปั สสาวะโดยเก็บทันทีก่อน
อุณหภูมิหอ้ ง
ที่อุณหภูมิห้อง และหลังนวด prostate gland จะ
ให้ผลการเพาะเชื้อ ที่ดีกว่า

ภายใน 2 ชม. ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง กรณี ที่ใช้ sterile loop ให้ streak ลง
ที่อุณหภูมิห้อง บนอาหารเลี้ยงเชื้อโดยตรงหรื อจะ
ห้ ำมเก็บในตู้เย็น ป้ายลงบน slide เพื่อทา smear ก็ได้

ภายใน 2 ชม. ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
ตัดประมาณ 5 cm ใส่ ภาชนะ
IV catheter
ปราศจากเชื้ อ

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

1. ≥ 1 ml สาหรับ PDF
(peritoneal dialysis)
2. ≥ 50mlในภาชนะปราศจาก
เชื้อ

CSF

1 mlในขวดปราศจากเชื้อ

วิธีเก็บ
เวลำในกำรนำส่ ง
1. ทาความสะอาดผิวหนังรอบๆ
ภายใน 15 นาที ที่
catheter ด้วย 70% alcohol
อุณหภูมิหอ้ ง
2. ใช้ sterile technique ดึงสาย catheter
ออกมา
3. ตัดปลายด้านที่อยูใ่ นตัวผูป้ ่ วย
ประมาณ 5 cm ใส่ ภาชนะปราศจากเชื้อ
แพทย์เจาะเก็บด้วย Sterile technique
ภายใน 15 นาที ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

เจาะเก็บ 3 ขวดและใช้ขวดที่ 2 ส่ งเพาะ
เชื้อ

กำรเก็บรักษำ
ข้ อควรระวัง
ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง 1. อย่าให้สายแห้งก่อนทาการเพาะ
ที่ อุณหภูมิ 4-8ºC เชื้อ
2. ไม่ควรทา culture จาก Foley
catheter เพราะเชื้ อที่ข้ ึนเป็ นเชื้อ
ประจาถิ่น urethra
ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง
ยกเว้น
pericardial fluid
เก็บที่ อุณหภูมิ 48ºC

1. ห้ามใช้ sterile swab จุ่ม fluid
ต่างๆแล้วใส่ ใน transport medium
2. กรณี ตอ้ งการทา cell count ควร
ส่ งทันที
3. ถ้าต้องการเพาะหาเชื้อราให้เก็บที่
อุณหภูมิ 4-8ºC ได้ไม่เกิน 24 ชม.
ควรทาการเพาะเชื้อบนอาหาร
โดยเร็ วที่สุดเนื่องจากเชื้อบางชนิด
ตายเร็ ว
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
Gastric wash หรื อ lavage
25-50 mlในภาชนะปราศจาก
เชื้อ

Bone marrow

เจาะใส่ ขวด hemoculture

วิธีเก็บ
1. เก็บตอนเช้าเมื่อผูป้ ่ วยตื่นนอนก่อน
รับประทานอาหาร
2. ใส่ สาย nasogastric tube เข้าทางปาก
หรื อทางจมูกลงในกระเพาะ
3. ล้างกระเพาะโดยใช้น้ ากลัน่ ปราศจาก
เชื้อ 20-50 ml
4. เก็บน้ าล้างกระเพาะใส่ ภาชนะ
ปราศจากเชื้ อ
แพทย์เจาะเก็บ 3 ขวดขวดที่ 2 ส่ งเพาะ
เชื้อ
เหมือนกับการเจาะเก็บเพื่อเพาะเชื้อ
แบคทีเรี ยด้วย Sterile technique

Mycobacterium culture1. เจาะเก็บในขวด Mycolytic F
Blood, Sterile fluid, Bone (จุกแดง) ปริ มาณ 1-5 ml.
marrow
2. เสมหะ
เก็บใส่ กระป๋ องปราศจากเชื้ อ 1- เหมือนกับการเก็บเพื่อเพาะเชื้ อ
5 ml.
แบคทีเรี ย
3. Pus, Lympnode
เก็บใส่ กระป๋ องปราศจากเชื้ อ
เหมือนกับการเจาะเก็บเพื่อเพาะเชื้อ
แบคทีเรี ยด้วย Sterile technique
4. Stool (เฉพาะรายที่ AFB เก็บใส่ กระป๋ องปราศจากเชื้ อ 5- ถ่ายอุจจาระลงในภาชนะที่แห้งและ
Positive)
10 gram
ปราศจากเชื้ อไม่ปนเปื้ อนปั สสาวะ

เวลำในกำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำ
ภายใน 15 นาที ที่ ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง
อุณหภูมิหอ้ งหรื อ ที่ อุณหภูมิ 4-8ºC
neutralize ด้วย
1.5 ml ของ 40%
Na2HPO4
ภายใน 1 ชัว่ โมง
หลังเก็บ
เหมือน blood

เหมือน blood

ภายใน 2 ชม. ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง

ภายใน 2 ชม. ที่
อุณหภูมิหอ้ ง
ภายใน 2 ชม. ที่
อุณหภูมิหอ้ ง
ภายใน 2 ชม. ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

ไม่เกิน 3 วันที่
อุณหภูมิ 4-8ºC
ไม่เกิน 3 วันที่
อุณหภูมิ 4-8ºC
ไม่เกิน 3 วันที่
อุณหภูมิ 4-8ºC

ข้ อควรระวัง
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
แผ่น slide สะอาด ปราศจาก
กำรเก็บสิ่ งส่ งตรวจเพื่อ
ไขมัน
วินิจฉัยโรคติดเชื้อรำ
ผิวหนัง

ผม

cornea

แผ่น slide สะอาด ปราศจาก
ไขมัน หรื อ pertridish

วิธีเก็บ
1. ใช้70% alcohol เช็ด lesion บริ เวณที่
สงสัย
2. ใช้ใบมีดปราศจากเชื้ อขูดที่ผวิ หนัง
บริ เวณขอบของ lesion ใส่ บน slide
3. ใช้ใบมีดเขี่ยผิวหนังที่ขดู ได้ให้มา
รวมกันตรงกลาง slide
4. นา slide อีกแผ่นปิ ดทับแล้วใส่ ซอง
กระดาษหรื อซองพลาสติกหรื อห่ อด้วย
กระดาษ
1. ดึงผมจากบริ เวณศีรษะรอบๆ lesion
ใส่ ลงบน slide หรื อ petridish
2. นา slide อีกแผ่นปิ ดทับแล้วใส่ ซอง
กระดาษหรื อ ซองพลาสติกหรื อห่ อด้วย
กระดาษ
1. ใช้ sterile swab จุ่มน้ าเกลือ หมาดๆ
ป้ายที่ cornea
2. นา swab ป้ายลงบน mycobiotic agar

เวลำในกำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำ
ภายใน 24 ชม. ที่ ไม่เกิน 2 สัปดาห์
อุณหภูมิหอ้ ง
ที่อุณหภูมิห้อง
สาหรับ
Dermatophytes
และไม่เกิน 1
สัปดาห์ที่
อุณหภูมิหอ้ ง
สาหรับ Candida

ข้ อควรระวัง

ภายใน 24 ชม. ที่ ไม่เกิน 2 สัปดาห์
อุณหภูมิหอ้ ง
ที่อุณหภูมิห้อง

ส่ งทันทีภายใน
15 นาที ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

ถ้าต้องการทา KOH ด้วย ให้ทา
swab อีกอัน และป้ายลงบน slide
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
เล็บ
แผ่น slide สะอาด ปราศจาก
ไขมัน

วิธีเก็บ
1. ขูดบริ เวณรอยต่อระหว่างเล็บส่ วนที่
ดีกบั ส่ วนที่เสี ย
2. ใช้ใบมีดเขี่ยเล็บที่ขดู ได้ให้มารวมกัน
ตรงกลาง slide
3.นา slide อีกแผ่นปิ ดทับแล้วใส่ ซอง
กระดาษหรื อซองพลาสติกหรื อห่ อด้วย
กระดาษ
เก็บโดยใช้ sterile technique

เวลำในกำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำ
ภายใน 24 ชม. ที่ ไม่เกิน 1 สัปดาห์
อุณหภูมิหอ้ ง
ที่อุณหภูมิห้อง
สาหรับ Candida

CSF

1 ml ภาชนะปราศจากเชื้ อ

Vaginal secretion

1 ml ภาชนะปราศจากเชื้ อ
ที่มีน้ าเกลือ

Tissue

> 1 cumm.ภาชนะปราศจากเชื้อ 1. ทาbiopsyโดยตัดชิ้นเนื้ อมาอย่างน้อย ภายใน 2 ชม. ที่
1 cummใส่ ในภาชนะปราศจากเชื้อ
อุณหภูมิหอ้ ง
2. นาslideอีกแผ่นปิ ดทับแล้วใส่ ซอง
กระดาษหรื อซองพลาสติกหรื อห่ อด้วย
กระดาษ

Swab จาก vagina ใส่ ลงในน้ าเกลือ

ส่ งทันทีภายใน
15 นาที ที่
อุณหภูมิหอ้ ง
ส่ งทันทีภายใน
15 นาที ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

ไม่เกิน 8 ชัว่ โมง
ที่ 4-8 ºc

ข้ อควรระวัง

1.ใช้ตรวจหาเชื้ อราโดยทา saline
wet mount
2. กรณี ตอ้ งการเพาะหาเชื้อราให้ทา
swab อีก 1 อัน ป้ายลงบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อราโดยตรง
ควรหยด sterile saline ลงไปเพื่อ
ป้ องกันชิ้นเนื้อแห้ง
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รำยกำรทดสอบ/สิ่ งส่ งตรวจ
ปริมำณ/ภำชนะบรรจุ
Urine
10-15 ml ภาชนะปราศจากเชื้ อ

-

วิธีเก็บ
เก็บโดยใช้วธิ ี สวนใส่ ภาชนะปราศจาก
เชื้อ

เวลำในกำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำ
ภายใน 2 ชม. ที่ ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
อุณหภูมิหอ้ ง
ที่อุณหภูมิห้อง

ข้ อควรระวัง

blood

1-5ml ขวด Mycolytic F
สาหรับเพาะเชื้อราและ วัณโรค

เหมือนกับการเจาะเก็บเพื่อเพาะเชื้อ
แบคทีเรี ย

ภายใน 2 ชม. ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง

bone marrow

1-5ml ขวด Mycolytic F
สาหรับเพาะเชื้อราและ วัณโรค

แพทย์เป็ นผูเ้ จาะโดยใช้ sterile
technique

ภายใน 2 ชม. ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

Body fluids
Pleural
Synovial
Ascites
Bile
pericardial

10-15 ml ภาชนะปราศจากเชื้ อ แพทย์เป็ นผูเ้ จาะโดยใช้ sterile
หรื อเจาะใส่ ขวดMycolytic F 1- technique
5 ml.

ภายใน 2 ชม. ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

ไม่เกิน 24ชัว่ โมง ควรทา smear ด้วยถ้าต้องการ
ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจหา Histoplasmaหรื อ
Penicilliummarrneffei
ไม่เกิน 24ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิห้อง
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กำรรำยงำนผล
1. Smear และ Stain สาหรับ bacteria ทัว่ ไปในวันทาการ กรณี โทรแจ้งติดต่อขอทราบผลด่วนจะทราบผลภายใน 30 นาที- 1 ชัว่ โมง ทัว่ ไปประกันเวลาใน 1 วัน
สาหรับวันหยุดราชการ สามารถทราบผลได้ภายใน 1วันทาการ
2.Cultureและ antimicrobial susceptibility test สาหรับสิ่ งส่ งตรวจทัว่ ไปจะทราบผลขั้นสุ ดท้ายในเวลา 2 – 7 วัน
3.Hemocultureเมื่อตรวจพบว่ามีเชื้ อขึ้นทางห้องปฏิบตั ิการจะรายงานผลเพาะเชื้อเบื้องต้นให้ทราบก่อนโดยการรายงานผลgram stain
4. การตรวจ Mycobacterium culture สามารถทราบผลภายใน 6-8 สัปดาห์
5. ค่าวิกฤติของจุลชีววิทยา มีผลบวกจากกรณี ยอ้ มแกรม ของตัวอย่างเลือด และ CSF หรื อ Body Fluidและผูป้ ่ วยที่ให้ผล AFB positive รายใหม่
5. ติดตามดูรายงานผลได้ในโปรแกรม Lab info

50

กำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อส่ งตรวจหำไวรัส
ทีส่ ถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์ สำธำรณสุ ข
โรค / เชื้อไวรัส
ทีส่ ่ งตรวจ
CMV

วัตถุส่งตรวจ
* ซี รั่ม
* ซี ร่ัมเดี่ยว

EBV
ไวรัสตับอักเสบ
(เอ,บี,ซี ,ดี,อี)
เอดส์
พิษสุ นขั บ้า
(หาระดับภูมิคุม้ กัน)
หัด
(หาระดับภูมิคุม้ กัน)
ไวรัสเอนเตอโร
เยือ่ บุตาอักเสบ
จากไวรัส
ไข้เลือดออก
ไข้สมองอักเสบเจอี

วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง
ซี รั่มหรื อพลาสมา 2 มล.

ELISA

ซี รั่มหรื อพลาสมา 2 มล.

ELISA

เลือด 5 มล.

RPHA,PHA,ELISA

ซี รั่มหรื อพลาสมา 1 - 2 มล.

IFA,Western blot

เลือด 5 มล.หรื อซี รั่ม2 มล.
เลือด 5 มล.หรื อซี รั่ม2 มล.
* ซี รั่มคู่

หมำยเหตุ

เลือด 5 มล.หรื อซี รั่ม2 มล.เก็บ 2
ครั้งห่างกัน 14 วัน
เลือด 5 มล.หรื อซี รั่ม2 มล.เก็บ 2
ครั้งห่างกัน 14 วัน
ซี รั่ม2 มล.หรื อกระดาษซับเลือด
มาตรฐานเก็บ 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
ซี รั่ม2 มล.หรื อกระดาษซับเลือด
มาตรฐานเก็บ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน

Mouse neutralization
test,RFFIT
Neutralization test
ELISA:IgG
Micro-neutralization test
Micro-neutralization test
HI test และหรื อ ELISA
HI test และ ELISA

สำหรับกำรเก็บตัวอย่ำงส่ งตรวจหำไข้ หวัดนก
1. ภาชนะสาหรับเก็บ VTM( Viral Transport Media )
2. เก็บที่ตาแหน่ง Nasopharyngeal swab โดยลวด 2 ตาแหน่ง
3. นาส่ งศูนย์วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์เชียงราย โดยบันทึกแบบฟอร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
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โรค / เชื้อไวรัส
ทีส่ ่ งตรวจ
ไข้ออกผืน่ ชิกคุนกุน
ยา

วัตถุส่งตรวจ

วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง
ซี รั่ม 2 มล.หรื อกระดาษซับเลือด
มาตรฐานเก็บ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน
* เลือด 5 มล.หรื อซี รั่ม2 มล.เก็บ 2
ครั้ง ห่างกัน 14-21 วัน
* เก็บเลือดหรื อซี รั่ม1 ครั้งภายใน 4
– 11 วันหลังป่ วย

หัด

หมำยเหตุ
HI TEST
-NEUTALIZATION
TEST
-ELISA:IgM

หัดเยอรมัน ,คางทูม ,
อีสุกอีใส ,งูสวัด,เริ ม
,ไข้หวัดใหญ่ ,
* ซี รั่มเดี่ยว หรื อ
ไวรัสอาร์ เอส,
ซี รั่มคู่
อะดิโน และ
พาราอินฟลูเอซา

เลือด 5 มล.หรื อซี รั่ม2 มล.เก็บห่าง
กัน10-14 วัน (กรณี ของหัดเยอรมัน
ทารกรายที่สงสัยว่าติดเชื้ อให้เก็บ
ตัวอย่างแรกคลอด)

HI-Neutralization test
ELISA

หัด

เลือด

เก็บเลือดภายใน24ชัว่ โมงของการ
ป่ วย 5 มล.ในหลอดที่มีสารป้ องกัน
การแข็งตัวของเลือด

แยกเชื้อในเซลเพาะเลี้ยง

ไวรัสตับอักเสบ
เอ ,ซี , อี

พลาสมา

พลาสมา 5 มล.

RT-PCR

Swab (ไม้พนั สาลี)
เยือ่ บุตาอักเสบ
จากไวรัส

* Swabตา

ไวรัสเอนเตอโร

* Throat swab

Swabตาข้างละ 1 หลอด เก็บโดยวิธี
แยกเชื้อในเซลเพาะเลี้ยง
ไรเชื้อใน viral transport media
ใช้ Swabป้ ายคอเก็บโดยวิธีไรเชื้ อแช่
แยกเชื้อในเซลเพาะเลี้ยง
ใน viral transport media
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โรค / เชื้อไวรัส
ทีส่ ่ งตรวจ

วัตถุส่งตรวจ

วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง

ไวรัสโปลิโอ,
อุจจาระ
ไวรัสเอนเตอโร
โรคอุจจาระร่ วงจาก
ไวรัส

ใช้ Swabป้ ายคอหรื อภายในจมูกแช่
Swabลงใน viral transport media ถ้า
เป็ น nasopharyngeal secretion ที่มี
ปริ มาณน้อย ให้ใช้ viral transport
media ล้างเซลที่คา้ งในสายแล้วเก็บ
ในหลอดที่สะอาดปราศจากเชื้อ
เก็บ Swabโดยวิธีไร้เชื้ อ แช่ใน viral
transport media
อุจจาระ 8 กรัม โดยเก็บ 2 ครั้ง ห่าง
กัน 24 – 48 ชัว่ โมง
อุจจารระน้ าพร้อมกากอย่างน้อย 10
มล.

ตับอักเสบ เอ , อี

อุจจาระ 5 กรัม

ไข้หวัดใหญ่,
* Nasal swab ,
ไวรัสพาราอินฟลู
throat swab ,
เอนซา ,ไวรัสอะดิโน
nasopharyngeal
,
secretion
ไวรัสอาร์ เอส
หัด

Herpes simplex
virus Varicellazoster virus

* Nasal swab /
throat swab

Vesicular /
pustular fluid /
smear หรื อ swab
จากแผล

โรคพิษสุ นขั บ้า

หัวสัตว์

โรคพิษสุ นขั บ้า

สมองผูป้ ่ วย

ใช้ capillary ดูดน้ าที่บริ เวณ vesicle
กรณี ที่เป็ น swab จากแผลหรื อปาก
มดลูกให้เก็บใน viral transport
media หรื อป้าย swab ลงบน slide
ตัดหัวสัตว์ที่สงสัยใส่ ถุงพลาสติกรัด
ปากถุงให้แน่นห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษ
แล้วใสในถุงพลาสติกอีกชั้นรัดปาก
ถุงให้แน่น

หมำยเหตุ

แยกเชื้อในเซลเพาะเลี้ยง
FA test

แยกเชื้อในเซลเพาะเลี้ยง
แยกเชื้อในเซลเพาะเลี้ยง
เชื้อ
RNA PAGE , RT-PCR
RT-PCR
แยกเชื้อในเซลเพาะเลี้ยง
FA test

FA test , Mouse
inoculation test , แยกเชื้อ
ในเซลเพาะเลี้ยง
Nested-PCR
FA test , Mouse
เก็บสมองส่ วน cerebrum ประมาณ
inoculation test , แยกเชื้อ
5 – 10 กรัม โดยการทา biopsy หรื อ
ในเซลเพาะเลี้ยง
autopsy
Nested-PCR
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งำนตรวจทำงธนำคำรโลหิต
(BLOOD BANK)
งานธนาคารโลหิต ลักษณะงานเป็ นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อตรวจสอบโลหิต
ที่จะนาไปให้แก่ผปู ้ ่ วยอย่างปลอดภัย โดยการตรวจหาความเข้ากันได้ของโลหิ ต (cross-matching)
ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับการตรวจหมู่โลหิ ตการจัดหาโลหิ ตมาใช้ให้เพียงพอกับผูป้ ่ วย
เบอร์ โทรศัพท์ 1222, 1221
สถำนทีร่ ับสิ่ งส่ งตรวจ เคาน์เตอร์หน้าห้องตรวจชันสู ตรโรค
ใบขอโลหิต หรื อส่ วนประกอบของโลหิต (Request form)
1.ความถูกต้องชัดเจนในการเขียนโดยเฉพาะในผูป้ ่ วยที่มีชื่อ หรื อ นามสกุลที่คล้ายคลึงกัน
2.เติมข้อความในช่องว่างของใบขอโลหิตให้ครบถ้วน
3.Clinical indication และผล Hemoglobin หรื อ Hematocrit ของผูป้ ่ วยจะช่วยทาให้สามารถจัดลาดับ
ก่อนหลัง ในกรณี ที่มีโลหิตไม่เพียงพอ หรื อมีการขอโลหิตหลายรายพร้อมกัน
4.การทาเครื่ องหมายใบขอโลหิตในแต่ละหัวข้อ ให้ตรงตามความต้องการใช้ดงั นี้
4.1ด่วน(Stat)เจ้าหน้าที่จะทาCrossmatchingทันที ผูป้ ่ วยจะได้รับโลหิ ตภายในเวลาประมาณ 1
ชัว่ โมง แต่ควรขอโลหิตแบบรี บด่วน เมื่อมีความจาเป็ นจริ ง ๆ เท่านั้น แต่ในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้โลหิต
ด่วนมาก ไม่สามารถรอให้ผา่ นขั้นตอนการตรวจความเข้ากันได้ของโลหิตเสี ยก่อน แพทย์สามารถขอ
แบบฉุ กเฉิ นได้โดยระบุหรื อแจ้งเป็ นราย ๆ ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 กรณี ด่วนที่สุดรอไม่ได้เลย จะได้รับโลหิตหมู่ O ชนิด packed red cell
4.1.2 กรณี เร่ งด่วนรองลงมา รอได้เพียง 5 นาที จะได้รับโลหิตหมู่ ABO ตรงกับผูป้ ่ วยเรี ยก
Uncrossmatching blood
4.1.3 รอได้ 10 – 15 นาที จะได้รับโลหิตที่ผา่ นการตรวจการเข้ากันได้ข้ นั ต้นเรี ยก
Initial cross match blood การใช้เลือดฉุ กเฉิ นในลักษณะต่าง ๆ ควรใช้ในกรณี ฉุกเฉิ น
จริ ง ๆ เท่านั้น เพราะโอกาสเสี่ ยงอันตรายสู งมาก ซึ่ งแพทย์ผสู ้ ั่งต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
โดยตรง
4.2 เตรี ยมไว้(โดยมิได้ระบุเวลา)จะทา Cross match และเก็บโลหิตไว้ให้ตาม กาหนดเวลา
ดังนี้
4.2.1 จองแล้วใช้ในช่วงเวลาของเวรเช้าจะเก็บไว้ให้เป็ นเวลา24 ชัว่ โมง คือเวลา 8.00 น.ของวัน
ถัดไป
4.2.2 จองแล้วใช้ในช่วงเวรบ่ายหรื อเวรดึก จะเก็บไว้ให้จนถึงเวลา 8.00 น. ของวันถัดไป
4.2.3 เตรี ยมไว้ใช้ในการผ่าตัด โปรดระบุวนั ที่จะผ่าตัดในช่องว่างที่กาหนดไว้
อนึ่ งถ้าหากมีก ารเปลี่ ย นแปลง วัน เวลา หรื อต้องยืดเวลาในการจองโลหิ ตให้แจ้งธนาคารโลหิ ตทราบด่ วน
เพื่อที่จะเก็บโลหิตจานวนนั้นไว้
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ตัวอย่ ำงเลือดผู้ป่วย (Blood sample)
เจาะเลือดผูป้ ่ วยด้วย Syringe ที่แห้งใส่ หลอดทดลองขนาด 13x100mm. labelชื่อนามสกุล,
HN,Wardและวันที่เจาะเลือดผูป้ ่ วย โดยมีปริ มาณที่ใช้คือ เด็กอายุ 2 ปี จนถึงผูใ้ หญ่เจาะจากเส้นเลือดดา
3 – 5 ml.เด็กแรกคลอดที่สงสัย Hemolytic disease of the newborn ให้เจาะเช่นเดียวกันและต้องเจาะ
เลือดมารดา5 ml.ส่ งมาพร้อมกัน
กำรเบิกโลหิตจำกธนำคำรโลหิต
เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยควรมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งประกอบด้วยชื่อ และนามสกุล HN
และ Ward ของผูป้ ่ วย รวมทั้งชนิดของส่ วนประกอบของโลหิ ต และจานวนที่ขอใช้ มาแสดงต่อธนาคาร
โลหิ ตทุกครั้งที่ไปรับโลหิต
เจ้าหน้าที่ธนาคารโลหิ ตจะตรวจหมู่โลหิ ตของ Donor ในถุงโลหิ ตซ้ าอีกครั้งและเซ็นชื่ อพร้อม
ทั้งเวลาที่ จ่ายโลหิ ตออกจากธนาคารโลหิ ต ควรนาโลหิ ตออกจากธนาคารโลหิ ตเมื่อพร้ อมที่จะให้
ผูป้ ่ วยแล้วเท่านั้น ถ้าหากนาโลหิ ตออกไปจากธนาคารโลหิ ตแล้วแต่ยงั ไม่พร้ อมที่จะให้แก่ผูป้ ่ วยให้รีบ
ส่ ง คื นแก่ ธ นาคารโลหิ ตทันที ใ นกรณี ที่ ผูป้ ่ วยเลื่ อนการผ่าตัด ออกไป ให้แจ้ง การเลื่ อนการผ่า ตัดให้
ธนาคารโลหิ ตทราบโดยเร็ วเพื่อจะได้เตรี ยมเลื อด จานวนนั้นไว้ให้และเป็ นการลดการสู ญเสี ยโลหิ ต
หรื อส่ วนประกอบของโลหิ ต ซึ่ งหากได้เตรี ยมไปแล้วไม่อารับคืนหรื อใช้ให้ผปู ้ ่ วยรายอื่นได้
กำรคืนโลหิต
ต้องรี บคืนโลหิตทันทีเมื่อไม่พร้อมที่จะให้โลหิตผูป้ ่ วยและถ้าต้องการที่จะให้อีกต้องแจ้งให้
ทางธนาคารโลหิ ตทราบ เพื่อจะได้เก็บโลหิตนั้นไว้ให้ แต่ไม่ควรเกิน 24 ชัว่ โมง
กำรให้ เลือดผู้ป่วย
1.ก่อนให้โลหิตต้องตรวจดูชื่อ นามสกุล HN ที่ใบคล้องให้ถูกต้องและตรงกับผูป้ ่ วย
ที่จะต้องให้โลหิตนั้น
2.ต้องตรวจสอบหมู่โลหิตผูป้ ่ วย และ Donor ที่ถุงเลือดว่าเป็ นหมู่เลือดเดียวกัน
3.ให้แจ้งธนาคารโลหิ ตทราบทุกครั้งที่ผปู ้ ่ วยมี Complication จากการให้โลหิตให้ส่งคืนถุง
โลหิตพร้อมใบคล้องเลือดที่ระบุอาการของผูป้ ่ วยให้ชดั เจน เจาะโลหิตผูป้ ่ วยหลังรับโลหิต
แล้วมีอาการจานวน5 CC.ส่ งธนาคารโลหิตและส่ งHemocultureของผูป้ ่ วยหลังรับ
โลหิตด้วย
กำรย้ ำยหอผู้ป่วย
ให้ทางหอผูป้ ่ วยเดิมเป็ นผูแ้ จ้งให้ธนาคารโลหิ ตทราบว่าย้ายไปอยูห่ อผูป้ ่ วยใด
กำรขอโลหิตทดแทนจำกญำติ
ธนาคารโลหิ ตใคร่ ขอความร่ วมมือจากแพทย์ และผูเ้ กี่ยวข้องโปรดชี้แจงแก่ญาติมิตร
ของผูป้ ่ วยให้มาบริ จาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ใช้ไป และเพื่อเป็ นการสารองโลหิตไว้ให้เพียงพอ
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กำรขอโลหิต
การขอโลหิตสาหรับผูป้ ่ วยที่จะทาการผ่าตัดต้องขอล่วงหน้าก่อนวันผ่าตัด 1 วันและก่อนเวลา
15.00 น. หากมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนโลหิ ตจะแจ้งให้ทราบเป็ นราย ๆ ไป
การขอโลหิ ตให้ผปู ้ ่ วยทัว่ ไป ควรขอภายใน 8.00 น.- 15.00 น. ยกเว้นในรายที่เร่ งด่วนจริ ง ๆ การขอ
เลือดให้ผปู ้ ่ วย Emergency ขอได้ทุกเวลาและต้องเป็ นรายที่ Emergency จริ ง ๆ เท่านั้น
กำรขอ Platelet concentrate
ให้เขียนประวัติและ indication แนบมากับใบ request เวลาที่ขอควรอยูใ่ นช่วง8.30 – 15.00 น.
หรื อกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน
- ในรายที่ทราบหมู่โลหิตผูป้ ่ วยแล้วให้ส่งใบขอมาโดยไม่ตอ้ งเจาะเลือด
- ถ้ายังไม่ทราบหมูโ่ ลหิตให้ส่งใบขอโลหิตมาพร้อมเจาะเลือด 3 ซีซี.และให้ติดต่อกับ ธนาคารโลหิ ต
ทันทีเมื่อแพทย์มีคาสั่งขอ
- กรณี Single Donor platelet apheresis ให้ทาการขอล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อเป็ นการเตรี ยม หรื อนัดหมาย
ผูบ้ ริ จาคโลหิ ตให้มาทาการเจาะเก็บโลหิ ต ซึ่ งใช้เวลา 1 วัน
กำรทำ Cross matching
ธนาคารโลหิตเปิ ดบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลาที่ใช้ทา Crossmatching
อาจจะนานกว่านี้ซ่ ึ งจะแจ้งให้ผขู ้ อทราบเป็ นราย ๆไป โลหิตที่ทา Crossmatchingเรี ยบร้อยและพร้อมที่
จะให้ผปู ้ ่ วยจะต้องมีใบคล้องผูกติดกับโลหิตที่ขอทุกยูนิต
ในรายที่ขอ uncrossmatching blood ทางธนาคารโลหิตจะจัดโลหิตหมู่เดียวกันกับผูป้ ่ วยให้ไป
ก่อน และจะทา cross matching จนครบกระบวนการต่อไป ถ้าตรวจพบว่าโลหิตเข้ากันไม่ได้จะแจ้งให้
หอผูป้ ่ วยทราบทันทีเพื่อหยุดการให้โลหิตและให้หอผูป้ ่ วยนาโลหิตยูนิตนั้นกลับคืนธนาคารโลหิ ตและ
รับโลหิตที่ใช้ได้ไปแทน
ค่ ำวิกฤติ ของหน่วยธนาคารโลหิต ที่อาจเป็ นปั ญหาสาคัญซึ่ งจะมีผลต่อผูป้ ่ วยให้มีการรายงานผลให้
แพทย์ผเู ้ กี่ยวข้องทราบโดยรวดเร็ วได้แก่
1.ตัวอย่างโลหิตที่ผล Rh negative หรื อหมูโ่ ลหิตที่เป็ น Sub-group ต่าง ๆ
2.DirectCoomb's test ( DCT ) ให้ผล Positive ในกรณี ขอเลือด
3.IndirectCoomb's test ( ICT ) ให้ผล Positive ในกรณี ที่ Cross - matching ไม่เข้ากัน
( Incompatible )
4.การให้โลหิตต่างหมู่
5.ผูท้ ี่มี Antibody ต่อหมู่โลหิ ตหายาก
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ชนิดของเลือด
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)
Lab Request
- ABO blood group
- Direct antiglobulin test
- Indirect antiglobulin test
- Rh group
- Antibody Identification

ปริมำณ specimen
(Clotted blood)

5 CC

ระยะเวลำของกำรเจำะเลือดผู้ป่วยแต่ ละ
ครั้งของกำรขอเลือด
ต้องเจาะเลือดใหม่ทุกวันที่ขอ เพราะ
อาจมีการสร้าง Abเพิ่มได้ ถ้าในวัน
เดียวกันไม่ตอ้ งเจาะใหม่

เจาะเลือด 3 วัน ต่อครั้งก็ได้
3 CC

3 CC

ต้องเจาะเลือดใหม่ทุกครั้ง

5-10CC

หมายเหตุ
1.หลอดใส่ เลือดต้องแห้ง ปราศจากเชื้อและเลือดที่เจาะต้องไม่มี Hemolysis
2.การขอโลหิ ตหรื อส่ วนประกอบของโลหิ ต (ยกเว้น Platelet concentrate) ที่จาเป็ นเร่ งด่วน จะเตรี ยม
เสร็ จภายใน 45 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
3.FFP 1 ยูนิต มีปริ มาตรประมาณ 150-200 mL ดังนั้นถ้าจอง 500 mL จะเท่ากับ 3 ยูนิตใช้เวลาละลาย 30
นาทีเตรี ยมเสร็ จภายใน 45 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
4.โลหิ ตและส่ วนประกอบของโลหิ ต ไม่มีการซื้ อขาย แต่ผปู ้ ่ วยที่ใช้โลหิตไปแล้วทุกราย ควรหารญาติ
มาบริ จาคเป็ นการทดแทน
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กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรฉุ กเฉินนอกเวลำและวันหยุดรำชกำร
สถำนที่ ห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรโรคผูป้ ่ วยนอก และ ธนาคารเลือด (Blood Bank)
เวลำทำกำร ตลอด 24 ชัว่ โมง
โทรศัพท์ 1213 , 1221 , 1232 (1213:เฉพำะเวรดึก )
การให้บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการนอกเวลาราชการ และ วันหยุดราชการนั้น เป็ นการ
ให้บริ การผูป้ ่ วยที่มีภาวะวิกฤติ , ฉุกเฉิน , รี บด่วน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องใช้ในการตัดสิ นใจ
เปลี่ยนแปลงการรักษา โดยบริ การทดสอบต่าง ๆ ตามรายการต่อไปนี้
* 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 Amylaseในกรณี ฉุกเฉิน
* LFT,Calcium,Phosphorus สาหรับงานหอผูป้ ่ วยใน หรื อ ห้องฉุกเฉินในกรณี ได้รับการพิจารณาจาก
แพทย์ staff
* Troponin I, Dengue NS1Ag , Dengue Ab
* Urine Methamphetamine (เคสคดี),Urine Preqnancy test
* HIV Ag/Ab
* การขอเลือด ( Cross matching ) และ Platelet concentrate ( กรณี ขอ PC ,
ตามญาติเจาะด้วยเพราะต้องใช้เลือดใหม่ ๆ )
* Urine Culture
* Stool examination ( ในกรณี ตอ้ งการหาWBC& RBC ) diarrhea ด่วน
* Gram stain ( เจ้าหน้าที่LABย้อม แพทย์อ่านผลเอง )
* AFB เฉพาะเวรเช้า
*** ในกรณีทมี่ ีวนั หยุดติดต่ อกัน 3 วันขึน้ ไป เปิ ดให้ บริกำรงำนเคมีคลีนิกในวันหยุดที่ 3 เวลำ 08.00-16.00 น.
เสาร์ ,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 8.00 – 16.00 น.ให้บริ การงานตรวจทางจุลชีววิทยา
ในรายที่จาเป็ นต้องเก็บตัวอย่างในช่วงเวลานั้น ที่ไม่ใช่กรณี ฉุกเฉิ นในกรณี ที่เป็ นการทดสอบในภาวะของผูป้ ่ วย
ตามปกติ ( Routine Lab ) ขอให้ส่งตัวอย่างในวันทาการ กรณี ที่มีความจาเป็ นในการตรวจอื่น ๆ ให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่เวรโดยตรง
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บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
วันทำกำร
เวรบ่ ำย: เวลา 16.00 - 24.00 จานวน 3+ คน
* งานผูป้ ่ วยฉุกเฉิน 2 คน งานธนาคารเลือด 1 คน
เวรดึก: เวลา 00.00 - 08.00 จานวน 3 คน
* งานผูป้ ่ วยฉุกเฉิน 2 คน งานธนาคารเลือด 1 คน
*Extended OPD (16.00-20.00) ปฏิบตั ิงาน1คน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสำร์ - อำทิตย์
เวรเช้ ำ: เวลา 08.00 - 16.00 จานวน 4+ คน
* งานผูป้ ่ วยฉุกเฉิน 2 คน งานธนาคารเลือด 1 คน
* งานจุลชีววิทยา 1คน
*Extended OPD (8.00-12.00) ปฏิบตั ิงาน1คน
เวรบ่ ำย : เวลา 16.00 - 24.00 จานวน 3 คน
* งานผูป้ ่ วยฉุกเฉิน 2 คน งานธนาคารเลือด 1 คน
เวรดึก: เวลา 00.00 - 08.00 จานวน 3 คน
* งานผูป้ ่ วยฉุกเฉิน 2 คน งานธนาคารเลือด 1 คน
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งำนตรวจทีใ่ ห้ บริกำรโดยส่ งตัวอย่ำงไป
งำนผู้รับเหมำช่ วงทีใ่ ห้ บริกำร
ชนิดของกำร
ทดสอบ

ชนิดตัวอย่ำงและ
ภำชนะบรรจุ

ปริมำณ(ml)

Meliodosis titer

กำรรับผล

เจาะจากเส้นเลือด
ดา

Rubella IgM/IgG
CMV

เจาะ 2 ครั้งห่าง
กัน
1 สัปดาห์

Dengue titer
GlutamylTransfera
se

วิธีเก็บตัวอย่ำง

Clotted
blood

2 สัปดาห์

3-5

เจาะจากเส้นเลือด
ดา

FSH , LH
Progesterone
Prolactin
Testosterone
VMA

ปัสสาวะ

24 ชม.

ใช้ 25 % H2SO4
จานวน 5 ml.เป็ น
สารถนอมสภาพ
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Tumor marker

ชนิดของกำรทดสอบ

Lung

CEA ,
SCC / NSE

Breast

CA 15 - 3 , CEA

Esophagus
Colon , Rectum
Stomach
Pancreas
Ovary
Cervix

ปริมำณ(ml)

วิธีเก็บตัวอย่ำง

กำรรับผล

Clotted
Blood 3 - 5 ml

เจาะเลือดจากเส้น
เลือดดาใส่ tube
ตั้งทิง้ ไว้ที่
อุณหภูมิหอ้ งให้
เลือดแข็งตัว

2 สัปดาห์

CEA , SCC
CEA
, CA 50
CA 72 - 4
CA 50
ELASTASE
CA 125, AFP
SCC
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หลักเกณฑ์ ในกำรรำยงำนผลทำงห้ องปฏิบัติกำร
1. ผลการตรวจวิเคราะห์รายงานตามระบบการรับ - ส่ งตัวอย่าง(จากหอผูป้ ่ วย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ณ
จุดรับ - ส่ งตรวจเป็ นผูร้ ับผิดชอบการรับตัวอย่าง และการรายงานผลปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการใช้ ระบบ
สารสนเทศทางห้องปฏิบตั ิการ โดยจะทาการพิมพ์ผลตรวจอัตโนมัติไปยังหอผูป้ ่ วยที่ทาการสั่งตรวจ(QP-LAB009)
2.ในกรณี ปกติ จะไม่มีการรายงานทางโทรศัพท์ เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นผลเร่ งด่วน หรื อผลการวิเคราะห์อยูใ่ นค่า
วิกฤติ
3. การรายงานผลการวิเคราะห์ที่มีความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูป้ ่ วย ได้แก่ ผลการตรวจ HIV ทั้งผลบวก หรื อ ผล
ลบ จะมีระบบการป้ องกันข้อมูลเปิ ดเผย
4.ในกรณี เป็ นวันหยุดราชการหรื อนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่เวรจะเป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ องของการรายงาน
ผลแก่หอผูป้ ่ วย
5. ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการหลังจากที่ได้รับการวิเคราะห์ตวั อย่างที่กาหนดจะถูกบันทึกในระบบ LISและ
มีการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลจะมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
5.1 ในกรณี ของผูป้ ่ วย OPD ในเวลาทาการผูป้ ่ วยหรื อญาติจะรอรับผลการตรวจ
หน้าห้องเจาะเลือด หรื อรับผลตามใบนัด แล้วนากลับไปยังห้องตรวจของแพทย์ต่อไป
5.2 ในกรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วยจากคลีนิกอายุรกรรมพิเศษ ได้แก่ คลีนิกเบาหวาน ,คลินิก
กุมารเวชกรรม (ทางโลหิตวิทยา) คลินิกศัลยกรรม คลินิกตา คลินิกจิตเวช เจ้าหน้าที่จะทาการพิมพ์
ผลตรวจวิเคราะห์เอง ณ จุดให้บริ การ
5.3 กรณี ในการที่ตรวจในกลุ่มสุ ขภาพประจาปี / หญิงฝากครรภ์ ( ANC ) คลินิกนิรนาม หรื อจาก
โรงพยาบาลชุมชนในเครื อข่าย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ จะมารับผลเอง กรณี ของผูป้ ่ วย
PCU หรื อ คลีนิกพิเศษอื่น ๆ ผูป้ ่ วยหรื อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น จะมารับผลตามเวลานัด
5.4กรณีทเี่ ป็ นตัวอย่ ำงของผู้ป่วยทีเ่ ก็บจำกจำกหอผู้ป่วย จะมีการรายงานผลตรวจ
โดยระบบพิมพ์ผลอัตโนมัติ (QP-LAB-009) กรณี การส่ งตรวจ HIV Ag/Ab และการ
กาหนดให้เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยมารับผลที่หอ้ งปฏิบตั ิการ โดยจะมีการจัด locker สาหรับเก็บผลตรวจ
วิเคราะห์ แยกตามหอผูป้ ่ วยต่างๆอย่างชัดเจนและมิดชิด
หากผลการวิเคราะห์น้ นั เป็ นผลที่อยูใ่ นค่ ำวิกฤติ ซึ่ งอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการรักษาของแพทย์
หรื อผลนั้นอาจจะแสดงถึ ง ความรุ นแรงของผูป้ ่ วยจะมี การรายงานผลอย่า งรี บด่ วน โดยใช้ก ารรายงานทาง
โทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่มารับผลด่วนหรื อให้มีการรายงานแพทย์ให้ทราบในเวลา 5 นาที และบันทึกการแจ้ง
ผลทางโทรศัพท์พร้อมรายละเอียดผูแ้ จ้งผล ผูร้ ับผล(QP-LAB-008)
ในกรณี ผลการตรวจวิเคราะห์น้ นั ได้รับจากผูร้ ับเหมาช่วงจะมีวธิ ี ปฏิบตั ิ คือ มีการคัดลอกลงใน
สมุดบันทึกผลตรวจวิเคราะห์ ที่ส่งตรวจนอกหน่วยงาน (FR-LAB-074)และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ซ้ าและมอบใบรายงานผลที่เป็ นต้นฉบับให้แก่หน่วยงานที่ส่งตรวจต่อไป ในกรณี ที่มีการรายงานผลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จะเป็ นผูพ้ ิมพ์ผลตรวจและเซ็นต์ชื่อรับรองผลก่อนที่จะรายงานให้กบั หน่วยงานที่ส่งตรวจ
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กำรเก็บตัวอย่ำงหลังจำกกำรวิเครำะห์
หลังจากการวิเคราะห์งานประจาวันหน่วยงานชันสู ตรจะเก็บตัวอย่างต่าง ๆ ไว้ตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อ
สามารถใช้ในการตรวจสอบขบวนการวิเคราะห์แบบย้อนหลัง (Traceability ) หรื อหากแพทย์สงสัยในผลการ
ตรวจวิเคราะห์สามารถนามาตรวจซ้ า หรื อเมื่อต้องการตรวจวิเคราะห์การทดสอบอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยที่ตวั อย่าง
เดิมไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ
ระยะเวลำในกำรเก็บตัวอย่ำงหลังกำรตรวจวิเครำะห์ เพื่อใช้ กำรสอบกลับกรณีเกิดปัญหำ
งาน
โลหิตวิทยา : CBC
เคมีคลินิก
ภูมิคุม้ กันวิทยา
จุลชีววิทยา
ธนาคารโลหิ ต

จุลทรรศนศาสตร์

ตัวอย่างที่เก็บ
E.D.T.A
Slide ย้อมสี Wright Giemsa stain
Primary tube ( clotted blood,NaF,Heparin
tube )
Primary tube ( clotted blood, EDTA tube )
Slide Gram's stain
Slide AFB stain
Clotted blood
( Blood gr. , X-match)
Urine
Stool
Urine Meth-amphetamine
Wet smear for Spermatozoa

ระยะเวลาในการเก็บ
7 วัน
7 วัน ( 2 - 8 C )
7 วัน ( 2 - 8 C , RT)
7 วัน
4 เดือน
7 วัน ( 2 - 8 C )
ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้
ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้
1 เดือน
1 ปี
*สาหรับตัวอย่างงานวิจยั ให้เก็บ
urine sediment ที่ 2-8 องศา เป็ น
ระยะเวลา 24 ชม.
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ขั้นตอนกำรเปลีย่ นแปลงแก้ไข
รำยงำนผลทีเ่ ป็ นเอกสำรหรื อระบบคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ใบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง มีชื่อผูป้ ่ วย
นามสกุล เลขที่โรงพยาบาล(HN) หอผูป้ ่ วย ผลตรวจตัวอย่าง
2. ในกรณี ที่มีการรายงานผิดพลาดหรื อมีการแก้ไขรายงานผลให้เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ผปู ้ ฏิบตั ิงานหรื อนักเทคนิคการแพทย์ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานเป็ นผูต้ รวจ
สอบข้อมูลและทาการแก้ไขในเอกสารนั้น โดยการขีดฆ่าในเอกสารหรื อการแก้ไขใน
คอมพิวเตอร์ เมื่อมีการแก้ไขเรี ยบร้อยให้บนั ทึกการแก้ไขในบันทึกการปฏิบตั ิงานการ
บันทึกมีรายละเอียด ของการแก้ไข ชื่อผูป้ ่ วย , วันที่แก้ไข ปั ญหาของการรายงานผลผิด
และลงลายชื่อของผูแ้ ก้กากับทุกครั้ง ( ห้ามใช้หมึกลบคาผิด )
3. แจ้งผลการแก้ไขให้หน่วยงานที่ส่งตรวจได้ทราบ
ระเบียบปฏิบัติในกำรรับทำกำรวิเครำะห์ ด้วยวำจำ / โทรศัพท์
ข้ อปฏิบัติ
1. เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการจะทาการวิเคราะห์ตวั อย่างตามรายการที่หอผูป้ ่ วยระบุการสั่งตรวจใน
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) หรื อจากหน่วยงานที่เก็บตัวอย่างหรื อสถานบริ การ
สาธารณสุ ขต่าง ๆ
2. ในกรณี ที่มีการยกเลิกการวิเคราะห์หรื อเพิ่มเติมการทดสอบให้เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วย ติดต่อ
ห้องปฏิบตั ิการโดยตรง เพื่อตรวจสอบสภาพของตัวอย่างนั้น ว่ายังสามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ได้
หรื อไม่ หากไม่สามารถทาการตรวจวิเคราะห์ได้ จะต้องมีการเก็บตัวอย่างส่ งตรวจใหม่
3. เจ้าหน้าที่หอ้ งตรวจวิเคราะห์เป็ นผูป้ ระสานกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียนผูป้ ่ วย เพื่อทาการ
ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ และทาการตรวจรับข้อมูลเพื่อทาการตรวจวิเคราะห์ต่อไป
โดยให้มีการบันทึกไว้เป็ นหลักฐานในแบบบันทึกขอส่ งตรวจตัวอย่างเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ (FRLAB-075)
4. หน่วยที่ทาการวิเคราะห์จะเป็ นผูท้ าการวิเคราะห์และรายงานผลแก่หน่วยงานที่ส่งตรวจ
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รายการตรวจ

อัตราค่า
ตรวจ

รายการตรวจ

อัตราค่า
ตรวจ
90.-

HEMATOLOGY AND CLINICAL
MICROSCOPY SECTIONS

White blood cell count/differential

1. HEMATOLOGY

Urine Analysis

50.-

Specific gravity

20.-

2. URINE EXAMINATION

Bleeding time

60.-

Bone marrow stain ( routine )

20.-

Buffy Coat preparation

185.- pH
110.- Albumin

CBC (Complete Blood Count)

90.-

Sugar
Bile

20.-

20.-

Coagulogram
-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.-

Urine Methamphetamine

150.-

Hb (Haemoglobin)

40.-

Hct (Haematocrit)

30.-

Hb typing (Haemoglobin typing)
Heinz body

270.- Bence - Jones protein
50.- Urine microalbumin

Inclusion body

30.-

LE Cell

150.- Routine direct smear
50.- Routine Concentration

40.-

Malarial film

40.270.-

3. STOOL EXAMINATION
60.-

Osmotic fragility test ( OF )
Platelet count

50.-

Occult blood

30.-

90.-

BODY FLUID EXAMINATION

60.-

DCIP / E Screening

70.-

CSF EXAMINATION

60.-

Reticulocyte count

40.-

SEMEN ANALYSIS

120.-
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รายการตรวจ

อัตราค่า
ตรวจ

OGTT รวมน้ าตาลแล้ว
( Oral Glucose Tolerance Test )
Electrolyte

BIOCHEMISTRY SECTION
4.BLOOD CHEMISTRY
Amylase
BUN (Blood Urea Nitrogen)
Blood gas analysis
Calcium
Phosphorus
Cholinesterase

รายการตรวจ

อัตราค่า
ตรวจ
170.80.-

100.- Na (Sodium)
50.- K (Potassium)

40.-

160.- Cl (Choride)
HCO 3
50.(Carbon dioxide/bicarbonate)
55.- Liver Function test

40.-

40.40.350.-

360.- Albumin
90.- Alkaline phosphatase

50.50.-

Creatinine

120.- Bilirubin,direct
50.- Bilirubin,total

SGOT (AST)

50.-

Phosphorus

55.-

SGPT (AST)

50.-

Sugar/Glucose

40.-

Total protein

50.-

Uric acid

60.-

Lipid profile

200.- Free T3
60.- Free T4

200

100.- T3 (Tri-iodothyroxine)
150.- T4 (Thyroxine)

200.-

CPK
CK- MB

Cholesterol
HDL - Chol
LDL - Chol
TG ( Triglyceride )
LDH

60.-

TSH(Thyroid Stimulating Hormone)

60.-

CSF CHEMISTRY

Magnesium

70.-

Protein,Sugar,Chlorideอย่างละ

50.50.-

200
180.200.70.-
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รายการตรวจ

อัตราค่า
ตรวจ

รายการตรวจ

อัตราค่า
ตรวจ

MYCOLOGY

IMMUNOLOGICAL SECTION
Anti DNA

200.- Indian ink preparation

55.-

ASO test

110.- KOH preparation

60.-

Cryptococcus neoformans-Ag

270.- BLOOD BANK SECTION
540.- Blood group ABO

100.-

Hepatitis profile
HBs-Ag(Hepatitis B surface antigen)

130.- ABO cell grouping
180.- Rh Typing

50.200.-

HIV Ag/Ab (screening)

230.- Coomb's test
140.- Direct antiglobulin test(gel test)

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)
200.- Leukocyte poor PRC (NAT)

780.670.-

LeptospiraAb Screen

300.- FFP (NAT)
200.- Platelet concentrate

Dengue virus Ab

310.-

HBs-Ab (Hepatitis B surface antibody)
Anti-HBc

Scrub typhus
Anti - HCV

NS1-Ag
Troponin I
( BACTERIOLOGY )
AFB stain ( Acid - Fast Bacilli Stain )
Gram's stain
Culture

Single Donor Platelet,Close system filtration
method
310.- ค่าจัดการการรับบริ จาคโลหิ ต
260.- Cryoprecipitate
Set ให้เลือด

Routine Culture

60.- Leukocyte depleted PRC (NAT)
65.- Antibody Identification (tube method)
200.- Antibody Identification (gel test)
200.- Blood Bag

Hemo culture ( ขวดละ 350.-บาท )

290.-

Sensitivity test

130.-

40.100.-

850.380.9,500.100.370.30.1,950.200.400.100.-
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ภำคผนวก
รำคำค่ ำบริกำรงำนธนำคำรเลือด
จานวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าบริ การ
จองเลือด
290
440
590
740
890
1040
1190
1340
1490
1640

โลหิตโรงพยาบาล (NAT)
WB
1590
3040
4490
5940
7390
8840
10290
11740
13190
14640

PCR
1170
2200
3230
4260
5290
6320
7350
8380
9410
10440

LPRC
1240
2340
3440
4540
5640
6740
7840
8940
10040
11140

FFP
890
1640
2390
3140
3890
4640
5390
6140
6890
7640

PC
520
900
1280
1660
2040
2420
2800
3180
3560
3940

CRYO LDPRC SDP
610
2340
9740
1080
4540 19340
1550
6740 28940
2020
8940 38540
2490 11140 48140
2960 13340
3430 15540
3900 17740
4370 19940
4840 22140

โลหิตกาชาด (NAT)
PRC
970
1800
2630
3460
4290
5120
5950
6780
7610
8440

LPRC
1050
1960
2870
3780
4690
5600
6510
7420
8330
9240

หมายเหตุ รายการอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ ใช้ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่ องอัตราค่าบริ การสาธารณสุ ขเพื่อใช้
สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ( ที่ กค.0417/ว.177 ลว. 24 พฤศจิกายน
2549)
กรณี ส่งตรวจนอกหน่วยงาน ทั้งส่ งต่อไปยังหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยหรื อคลินิกผูป้ ่ วยนอก ติดต่อประสานงานมายังห้องปฏิบตั ิการ เพื่อตรวจสอบรายการ
ส่ งตรวจ วิธีการเก็บตัวอย่าง และขั้นตอนในการส่ งตรวจ
2. เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยหรื อคลินิกผูป้ ่ วยนอก กรอกรายละเอียดขอส่ งตรวจ ในแบบบันทึกการขอส่ งตรวจ
FR-LAB-053
3. เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยหรื อคลินิกผูป้ ่ วยนอก เก็บตัวอย่างตามคาแนะนาของห้องปฏิบตั ิการ แล้วนาตัวอย่าง
มาส่ งห้องปฏิบตั ิการ พร้อม แบบบันทึกขอส่ งตรวจ FR-LAB-053
4. เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ ทาการเตรี ยมตัวอย่างเพื่อส่ งต่อ และเสนอขออนุมตั ิส่งต่อตัวอย่างให้ผบู ้ ริ หาร
รับทราบ
5. เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ ทาการส่ งตัวอย่างไปยังหน่วยงานที่รับตรวจ
6. ผลการตรวจนอกหน่วยงาน จะสามารถรายงานผลได้ ภายใน 2-4 สัปดาห์ โดยผลตรวจจะมีการแจ้งผล
ให้หอผูป้ ่ วย หรื อคลินิกผูป้ ่ วยนอกต่อไป
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คาแนะนาการเก็บปัสสาวะเพื่อการตรวจ Urine Protein 24 ชั่วโมง
* เติมนา้ ยาสาหรับรักษาสภาพปัสสาวะ ( Paraben ) ลงในขวดสะอาด
* เริ่มเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ดังนี้
ปัสสำวะทิ้งครั้งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเช้ำ ( บันทึกเวลำครั้งแรกที่ปัสสำวะ )
เก็บปัสสำวะครั้งต่อไปลงในขวดที่มีน้ ำยำรักษำสภำพปัสสำวะที่ได้เตรี ยมไว้ก่อนหน้ำ
หำกปัสสำวะเต็มให้เก็บใส่ขวดใหม่พร้อมใส่น้ ำยำรักษำสภำพปัสสำวะ
เก็บปัสสำวะทั้งหมดที่ได้จนถึงเวลำที่บนั ทึกกำรเก็บปัสสำวะครั้งแรกของวันถัดไป
* บันทึกปริมาณปัสสาวะที่เก็บได้ท้ังหมด
* แบ่ งปัสสาวะจากขวดที่เก็บได้ ประมาณ 15 ml ใส่ ในภาวะเก็บปัสสาวะแล้วนาส่ งตรวจ
ห้ องปฏิบัตกิ ารชันสู ตรโรค

