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หัวขอเรื่อง
ความมุงหมาย ขอบขาย คําจํากัดความ เอกสารอางอิง
ความรับผิดชอบ กระบวนการดําเนินงาน ขอมูลกลุมงานเทคนิคการแพทย
งานตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบตั กิ ารที่เปดใหบริการ
อุปกรณที่เตรียมให การเตรียมผูป ว ย
การจัดเตรียมและเก็บสิ่งสงตรวจ
วิธีเรียงลําดับการใสหลอดเลือด
การใหบริการผูปวยใน
การใหบริการผูปวยนอก
การจัดการสิ่งสงตรวจ
การรายงานผล
การเตรียมผูปวย
เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
ขั้นตอนการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
การปฏิบัตเิ มื่อผูใชบริการสั่งดวยวาจา
การปฏิบัตเิ มื่อผูใชบริการขอผลดวน
ตารางคาวิกฤติ
ขั้นตอนการรายงานคาวิกฤติ
การรายงานคาความไมแนนอนในการวัด
การรายงานผลสารเสพติดในปสสาวะ
Blood cold chain
วิธีปฏิบัติการขอ การรับ และการคืนโลหิต
การเจาะเลือด
การเก็บปสสาวะ
การเก็บอุจจาระ
การเก็บเสมหะ
การเก็บตัวอยางหนอง (Pus)
หนอง หรือ Discharge จากอวัยวะสืบพันธุ
การเก็บและนําสงน้ําจากชองตางๆของรางกาย
การตรวจกลูโคสชนิดตางๆ
การเก็บและเตรียมสิ่งสงตรวจเพื่อการเพาะเชื้อ
การสงตรวจหองปฏิบัติการภายนอก
การสงตรวจหองปฏิบัติการพิเศษ
วิธีเก็บสิ่งสงตรวจ Special Test
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หัวขอเรื่อง (ตอ)
การเก็บตัวอยางสงตรวจ Chromosome study
การเก็บตัวอยางสงตรวจ Viral load, PCR
การเก็บตัวอยางสงตรวจที่ตองควบคุมอุณหภูมิ
การเก็บตัวอยางสงตรวจที่มีความไวแสง
งานสงตรวจทางเซลลวิทยาและชิ้นเนื้อ
การเก็บตัวอยางสงตรวจ Pap smear
งานสงตรวจทางเซลลวิทยาของน้ําเจาะจากรางกาย
การเก็บตัวอยางสงตรวจ FNA
ภาคผนวก

หนา 2 ของ 55
แกไขครั้งที่ 12
วันที่บังคับใช
14 มิถุนายน 2562

หนา
35
35
36
36
36
37
38
39
41

ภาคผนวก หนา 42 – 50 ประกอบดวย
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ขอตรวจเพิ่มระยะเวลาเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อทวนสอบ รายการทดสอบที่สงตรวจหองปฏิบัติการรับตรวจตอ
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14 กรกฎาคม 2542
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28 ตุลาคม 2542
17 พฤศจิกายน 2542
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25 มกราคม 2544
5 พฤศจิกายน 2554
17 กันยายน 2555

09
10
11
12

รายละเอียดการแกไข

ประกาศใชระเบียบปฏิบัติฉบับราง
ประกาศใชระเบียบปฏิบัติฉบับแรก
แกไขจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
แกไขเพิ่มเติมจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
แกไขเพิ่มเติมจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
แกไขจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
แกไขจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
แกไขสารบัญ คําผิด เวลาและราคาในการตรวจ
แกไขเนื้อหาใหสอดคลองกับคําแนะนําจากการตรวจติดตามภายใน
ตามมาตรฐาน ISO : 15189 เมื่อ 3 กรกฎาคม 2555
30 พฤษภาคม 2557 ปรับหนาปก, หัวกระดาษ และเนื้อหาเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อขยายขอบขาย
การรับรอง ISO 15189 : 2012และ Reaccreditation LA 2555 เปลี่ยน
ผูอํานวยการ จาก นพ.พรเทพ โชตชัยสุวัฒน เปน นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ
30 เมษายน 2558 แกไขจากการตรวจประเมินของ สมป. และสภาเทคนิคการแพทย
26 พฤษภาคม 2560 ปรับเอกสารใหเหมาะสม รวมเปนคูมือการใหบริการ
14 มิถุนายน 2562 แกไข คาวิกฤติ เพิ่มรายการตรวจ ทบทวน เปลี่ยน Revision
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1.0 ความมุงหมาย (Purpose)
เพื่อใหบุคลากรของหองปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยและเจาหนาที่โรงพยาบาลและ
เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอนครไทย หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเก็บสิ่งสงตรวจ
ใชเปน ระเบี ยบปฏิ บัติในการปฏิ บัติงาน ในการเก็บสิ่งสงตรวจ การเก็บ รักษา และการนําสงสิ่งสงตรวจมายั ง
หองปฏิบัติการกลุมงานเทคนิคการแพทย ซึ่งจะทําใหไดสิ่งสงตรวจที่มีคุณภาพ
2.0 ขอบขาย (Scope)
ระเบียบปฏิบัตินี้จะครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการทางการแพทยโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย ซึ่งเริ่มตั้งแตการเตรียมวัสดุ อุปกรณสําหรับเก็บสิ่งสงตรวจ การเตรียมผูปวย การเก็บสิ่งสงตรวจ
การรักษาและการนําสงสิ่งสงตรวจ การลงบันทึกสงสิ่งสงตรวจ และการรับรายงานผลซึ่งผานการตรวจสอบ
ถูกตอง เอกสารฉบับนี้ถือวาเปนระเบียบปฏิบัติของกลุมงานเทคนิคการแพทย หากการสงตรวจไมเปนไปตาม
ระเบียบ ถือวาการสงตรวจไมสมบูรณ จึงไมรับทําการตรวจวิเคราะห
3.0 คําจํากัดความ (Definition)
3.1 คํายอ
• HN =
Hospital number
• EDTA =
Ethylene diamine tetraacetic acid
• °C
=
องศาเซลเซียส
• Hb =
Hemoglobin
• NaF =
Sodium fluoride
• CSF =
Cerebrospinal fluid
• LFT =
Liver function test
• LIS =
Laboratory Information System
4.0 เอกสารอางอิง (References)
4.1 คูมือการเจาะเลือดเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
(M – LAB – 01.001)
4.2 คูมือการใหบริการบริษัท N health จํากัด
4.3 ISO 15189:2012 Medical Laboratories-Particular requirements for quality
competence
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5.0 ความรับผิดชอบ (Responsibility)
5.1 แพทย หรื อพยาบาล หรื อนั กเทคนิ คการแพทย หรื อ เจ า พนั กงานวิ ทยาศาสตร การแพทย หรื อ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหนาที่เก็บสิ่งสงตรวจ สวนการนําสงสิ่งสงตรวจที่หองปฏิบัติการนั้นมอบ
ใหพนักงานชวยเหลือคนไข หรือผูชวยหองปฏิบัติการรับผิดชอบ
5.2 นักเทคนิคการแพทย หรือเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย หรือผูชวยหองปฏิบัติการ มีหนาที่รับ
สิ่งสงตรวจโดยตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสิ่งสงตรวจตามเกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ ลง
แบบฟอรมบันทึกการตรวจรับสิ่งสงตรวจ
5.3 นักเทคนิคการแพทยหรือเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยมีหนาที่ตรวจวิเคราะห บันทึกผลและ
รายงานผล
5.4 นักเทคนิคการแพทย มีหนาที่ตรวจสอบผลการตรวจและลงลายมือชื่อกํากับในใบรายงานผล
6.0 กระบวนการดําเนินงาน (Procedure)
ขอมูลกลุมงานเทคนิคการแพทยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เวลาทําการ ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
การติดตอกลุมงานเทคนิคการแพทย
ตั้งอยูที่ หองหมายเลข 5 ชั้น 1 อาคารผูปวยนอกโดยมีหองบริการสําหรับการติดตอ เจาะเลือด
และเก็บตัวอยาง
ที่อยูทางไปรษณีย
หองปฏิบัติการ กลุมงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
111 หมู 7 ถนน อุดรดําริห ตําบลนครไทย
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
หมายเลขโทรศัพท (055) 389060, 389061 ตอ 108, 109 และ 118
หมายเลขโทรสาร (055) 389015
เบอรตอภายในบริการสอบถามขอมูล/ สอบถามผลการตรวจ
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กด 109
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งานตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการกลุมงานเทคนิคการแพทย
กลุมงานเทคนิคการแพทยรับผิดชอบงานตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามสาขาการตรวจวิเคราะห
6 สาขา ดังนี้
1. งานเคมีคลินิก
มี ห น า ที่ บ ริ การทางห อ งปฏิ บั ติ การตรวจวิเ คราะห ส ารเคมี ในสิ่ ง ส งตรวจชี ว วั ต ถุ (เชน เลื อ ด
ปสสาวะ) เพื่อใหทราบถึงภาวะการทํางานของอวัยวะตางๆในรางกาย
2. งานจุลทรรศนศาสตรคลินิก
มีห น า ที่ ให บ ริ การทางห องปฏิบัติการโดยใชกลองจุล ทรรศนเพื่อหาความผิดปกติในปส สาวะ
อุจจาระ น้ําจากสวนตางๆของรางกาย ทั้งขนาด รูปราง ปริมาณ หรือองคประกอบทางเคมี
3. งานโลหิตวิทยา
มีหนาที่ใหบริการทางหองปฏิบัติการโดยใชกลองจุลทรรศน น้ํายา และเครื่องมือ เพื่อหาความ
ผิดปกติในเลือด ทั้งขนาด รูปราง ปริมาณ หรือองคประกอบทางเคมี
4. งานจุลชีววิทยา
มีหนาที่ใหบริการทางหองปฏิบัติการวิเคราะหหาเชื้อจุลชีพที่ทําใหเกิดโรคและพยาธิสภาพ และ
ใหบริการสงตอเพื่อวิเคราะหหาเชื้อโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อและทดสอบการดื้อยาของเชื้อ
5. งานภูมิคุมกันวิทยา
มีหนาที่ใหบริการทางหองปฏิบัติการเพื่อทดสอบภูมิคุมกันของรางกายตอเชื้อโรคตางๆ โดยใช
หลักการปฏิกิริยาแอนติเจนและแอนติบอดี
6. งานธนาคารเลือด
มีหนาที่ใหบริการโลหิตโดยการจัดการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ตรวจความปลอดภั ย จากการติ ด เชื้ อ ของโลหิ ต การรั บ บริ จ าคโลหิ ต ในโรงพยาบาลร ว มกั บ
เจาหนาที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดหาโลหิต ตรวจทางหองปฏิบัติการ
หาความเขากันไดของโลหิตใหกับผูปวย ตรวจความเขากันไดของเลือด ตรวจหาหมูเลือดระบบ
ABO, Rh
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อุปกรณที่เตรียมให
1. หลอด EDTA (จุกสีมวง), Clotted blood (จุกสีแดง), หลอด Lithium heparin (จุกสีเขียว), หลอด
3.2% Sodium citrate (จุกสีฟา) และหลอด NaF (จุกสีเทา)
2. ขวด Hemoculture สําหรับผูใหญ (ขวดฝาสีเขียว), สําหรับเด็ก (ขวดฝาสีเหลือง)
3. ขวด sterile สําหรับใสปสสาวะสงเพาะเชื้อ, เสมหะเพาะเชื้อ
4. กระปองสําหรับใสปสสาวะ UA (ฝาเหลือง)
5. กระปองใสเสมหะ (ขนาดเล็ก, ฝาเหลืองแบบเกลียว)
6. กระปองใสอุจจาระ (สีเทา ฝาทึบ) มีชอน
7. Stuart transport medium (จุกสีขาวหรือสีน้ําเงิน), Cary Blair Transport media (จุกสีแดง)
8. แบบฟอรมการสงตรวจชนิดตางๆ เชน Hematology, Chemistry, Microscopy, Immunology,
Microbiology และ Cross-matching (กรุณาใหขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการแปลผล)
การเตรียมผูปวย
ในการเก็บสิ่งสงตรวจจําเปนตองคํานึงถึงการเตรียมผูปวยเปนอยางยิ่ง การเก็บสิ่งสงตรวจที่เปนเลือดกอ
ใหเกิดอาการเจ็บดังนั้นการขอความยินยอมจากผูป วยเปนสิ่งที่จําเปนการประเมินขอบงหามตางๆเชน ภาวะ
เลือดออกงาย จําเปนตองกระทําอยางรอบคอบ กอนการเก็บสิ่งสงตรวจตองอธิบายขั้นตอนและขอความยินยอม
ผูปวยกอนเสมอดังนี้
1. การเตรียมทางดานจิตใจตองใหขอมูลแกผูปวยเชน วัตถุประสงคในการตรวจทดสอบ ความรูสึก
ขณะจัดเก็บสิ่งสงตรวจ และการบอกขอมูลแกผูปวยจะชวยลดความวิตกกังวลของผูปวยได
2. การเตรียมดานรางกายตองมีการแนะนําใหผูปวยเตรียมตัวลวงหนาสําหรับการตรวจบางชนิดเชน
• กรณีตรวจน้ําตาลผูปวยตองอดอาหารขามคืนอยางนอย 6 - 8 ชั่วโมง
• กรณีตรวจระดับไขมันผูปวยตองอดอาหารขามคืนอยางนอย 8 - 12 ชั่วโมง
การจัดเตรียมและเก็บสิ่งสงตรวจ
1. ตรวจสอบรายละเอียดตามคูมือการใหบริการตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการเพื่อเตรียมอุปกรณใน
การจั ดเก็ บ สิ่ ง ส  ง ตรวจให ถูกต  องและเพี ย งพอ ในกรณีเ ป น การตรวจทดสอบพิเ ศษหรือไมแ น ใ จ
สามารถติดตอสอบถามกลับมายังหองปฏิบัติการกอน และเลือกแบบฟอรมการสงตรวจใหตรงกับ
รายการตรวจ
2. ระบุ ชื่อเจ าของสิ่ งส งตรวจ ชื่ อหอผูปวย ชนิดของสิ่งสงตรวจ วันที่เก็บสิ่งสงตรวจ และรายการ
ทดสอบบนภาชนะบรรจุส่งิ สงตรวจทุกครั้งอยางชัดเจน
3. กรณีที่สิ่งสงตรวจตองใชสารกันเลือดแข็ง หรือ preservatives ตองผสมใหเขากันโดยกลับหลอดขึ้น
ลงไปมา ประมาณ 5 - 10 ครั้ง และตรวจสอบใหมั่นใจวาเขากันดี เพื่อเก็บรักษาตัวอยางไดเหมาะสม
กับการทดสอบ
4. เลือกภาชนะสําหรับบรรจุสิ่งสงตรวจใหเหมาะสมกับการทดสอบ โดยดูจากชนิดของสิ่งสงตรวจใน
รายการทดสอบที่ตองการ
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5. ติดปายชื่อบนสิ่งสงตรวจ ตรวจสอบใหแนใจวาปดฝาภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจวาสนิทแนนหรือพัน
พาราฟลมเพื่อปองกันการรั่วซึม และระบุเวลาในการเก็บสิ่งสงตรวจนั้นๆ
6. ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอรับบริการพิเศษลงบนใบนําสง เชน การขอผลดวน
การขอใหรายงานผลทางโทรศัพทโดยระบุเวลาที่ตองการ เปนตน
7. จัดเก็บสิ่งสงตรวจไวในอุณหภูมิและสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตามวิธีการเก็บรักษาสิ่งสงตรวจ เพื่อ
จัดสงสิ่งสงตรวจมายังหองปฏิบัติการ
8. นําสงสิ่งสงตรวจพรอมใบนําสง ที่ระบุรายละเอียดที่ตองการตรวจวิเคราะห
9. ทิ้งวัสดุมีคม (เข็มหรือ lancet) ลงภาชนะบรรจุของมีคม เก็บอุปกรณตางๆที่ใช ถอดถุงมือ
และลางมือทันที
ชนิดของตัวอยางเลือดและสารกันเลือดแข็ง
1. Clotted blood คือเลือดที่เจาะเก็บโดยไมใสสารกันเลือดแข็ง (ฝาสีแดง)
2. EDTA blood คือเลือดที่เจาะเก็บโดยใชสาร EDTA Ethyl diamine tetraacetic acid เปนสารกันเลือด
แข็ง (ฝาสีมวง)
3. Citrate blood คือเลือดที่เจาะเก็บโดยใชสาร Trisodium citrate เปนสารกันเลือดแข็ง โดยใช 3.8 %
sodium citrate 1 สวนตอเลือด 9 สวน (ฝาสีฟา)
4. Heparinized blood คือเลือดที่เจาะโดยใชสาร heparin เปนสารกันเลือดแข็ง (ฝาสีเขียว)
5. NaF blood คือเลือดที่เจาะเก็บโดยมี sodium fluoride เปนสารกันเลือดแข็ง (ฝาสีเทา)
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วิธีเรียงลําดับการใสเลือดตามชนิดของ Tube เลือด

ลําดับ
การใสเลือด

ชนิดของ Tube เลือด

สีฝาจุก

ภาพตัวอยาง

1

ขวดสําหรับการเพาะเชื้อ Hemoculture

สีเขียว (ผูใหญ) ใสเลือด 8-10 ml.
สีเหลือง (เด็ก) ใสเลือด 1-3 ml.

2

3.2% Na citrate สําหรับการทดสอบ
Coagulation หรือ PT, INR, PTT เปนตน
*ขอควรระวัง หามใหปลาย Syring โดนสารกัน
เลือดแข็งในหลอด**

สีฟา
ใสเลือดปริมาตร 2.7 ml.
**ตองใสใหไดปริมาตรตามขางหลอด**

3

Clotted blood สําหรับตรวจงานเคมีคลินกิ (
Chemistry ) เชน BUN, Creatinine, E’lyte,
Uric acid, LFT, Lipid profile, Calcium,
Phosphorus, Magnesium เปนตน และงาน
ภูมิคุมกันวิทยา (Immunology) เชน CA
marker , Hepatitis profile, Thyroid, RF,
Anti-HIV เปนตน

4

Heparin สําหรับตรวจ Cardiac marker เชน

สีเขียว
ใสเลือดปริมาตร 4 ml.

5

K2EDTA หลอดยาว ขนาด 5 mlสําหรับการ
ทดสอบ Viral load

สีมวง
ใสเลือดปริมาตร 5 ml.

6

EDTA สําหรับตรวจ CBC, Hb typing, Malaria,
Microfilaria, ESR, Reticulocyte, DCIP, G-6PD, Dengue Screening, HbA1c, CD-4,
Blood ketone และ งานธนาคารเลือด ในการขอ
เลือด Crossmatching เปนตน

7

NaF สําหรับตรวจน้ําตาลในเลือด และ Alcohol
ในเลือด

CK-MB, Trop-I, Myoglobin

งานสง Out lab เชน
ANA, Anti-DNA, Beta-HCG,
Dilantin, Prolactin, Cortisol,
Ferritin, Melioidosis
AFP, PSA, CEA, Phenobarbital,
IPTH
เปนตน

สีแดง
ใสเลือด
ปริมาตร
3-4 ml.

สีมวง
ใสเลือดปริมาตร 3 ml.

สีเทา
ใสเลือดปริมาตร 3 ml.

**ผสมเลือดดวยการกลับหลอด ไป-มา 5-10 ครั้ง หามเขยา**

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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ผูจัดทํา
นายวชิรวิทย กลมเกลียว
ผูรับรอง นาย ธนกรณ ทองรักษ
ผูอนุมัติ นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ

ชื่อหนวยงาน : กลุมงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เอกสารเลขที่ SP-LAB-01
ตําแหนง ผูจัดการคุณภาพ
ตําแหนง หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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หมายเหตุ : ควรหลีกเลี่ยงการเกิด Hemolysis ของเลือด ซึ่งอาจมีสาเหตุเกิดจาก
• ใชเข็มเจาะเลือดที่มีขนาดเล็กเกินไป ควรใชเข็มที่มีขนาดเหมาะสม เชน เบอร 20 – 21
• ดันลูกสูบขณะถายเลือดจากกระบอกฉีดยาใสภาชนะแรงเกินไป
• เขยาเลือดที่อยูในหลอดแรงเกินไปแทนที่จะกลับหลอดคว่ําไปมาเบาๆ
• ขณะเจาะเลือดดึงลูกสูบเพื่อใหเลือดเขาสูกระบอกฉีดแรงเกินไป
• หลังจากเจาะเลือดมาใหมๆ รีบปนแยกเลือดเร็วเกินไป โดยที่ยังไมไดปลอยใหเลือดแข็งตัว
อยางสมบู รณ ซึ่งโดยปกติเ ลือดจะแข็งตั วภายในเวลา 30 – 45 นาที ยกเว นผู ป ว ย
รับประทานยาปองกันการแข็งตัวของเลือดหรือผูปวยที่มีความผิดปกติในกระบวนการแข็งตัว
ของเลือดจะใชเวลานานกวาปกติ
• รีบเจาะเลือดเร็วเกินไป โดยที่แอลกอฮอลบริเวณที่เจาะเลือดยังไมแหง
• บีบเคนบริเวณที่เจาะเลือด เชน นิ้วมือ หรือสนเทามากเกินไปในการเจาะเลือด

6.1 การใหบริการผูปว ยใน

6.1.1 เจาหนาที่งานผูปวยในนําสงตัวอยางสงตรวจหองปฏิบัติการ โดยใหใสตัวอยางในกระติกสําหรับสงตรวจ
เพื่อปองกันอันตรายจากการติดเชื้อโรคและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
6.1.2 เจ าหน า ที่ห องปฏิ บัติการรั บใบนํ า สงตรวจหรือบัน ทึกการสงตรวจ และสิ่งสงตรวจจากหอผูปว ยและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูปวยบนฉลากติดภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจ ชนิดและสภาพสิ่งสงตรวจให
ถูกตองตรงกันกับใบนําสงตรวจและ “ทะเบียนรับสิ่งสงตรวจ (F-LAB-01.007)”
6.1.3 กรณีไมถูกตองหรือไมเหมาะสม จะปฏิเสธการรับสิ่งสงตรวจ และบันทึกสาเหตุการปฏิเสธลงในใบนําสง
ตรวจและ “แบบบันทึกการปฏิเสธตัวอยาง (F-LAB-01.008)” แลวสงคืนสิ่งสงตรวจพรอมใบนําสงตรวจ
แกเจาหนาที่ที่นําสงสิ่งสงตรวจ เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทําการแกไขตอไป
6.1.4 ตรวจสอบระยะเวลาที่เก็บสิ่งสงตรวจจนกระทั่งถึงเวลาที่สงสิ่งสงตรวจถึงหองปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาถึง
การเสื่อมสภาพของสิ่งสงตรวจ และการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
6.1.5 กรณีถูกตอง ให เจาหนาที่หองปฏิบัติการลงชื่อผูรับสิ่งสงตรวจลงใน “ทะเบียนรับสิ่งสงตรวจ (F-LAB01.007)”
6.1.6 การขอตรวจเพิ่มเติม กรณีขอเพิ่ม Lab หรือตรวจซ้ําโดยใชตัวอยางสงตรวจเดิม ใหเจาหนาที่ตึกผูปวยใน
โทรศัพทประสานงานกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ เบื้องตนเพื่อตรวจสอบวาตัวอยางเดิมนั้นยังมีเหลือเพียง
พอที่จะใชตรวจใหมไดหรือไม โดยระบุ ชื่อ-สกุล อายุ HN. ตึกผูปวย และวัน ที่สงตรวจครั้งสุดทาย
หลังจากเจาหนาที่หองปฏิบัติการตรวจสอบแลว ถาพบวาตัวอยางเดิมนั้นยังสามารถใชไดและมีปริมาตร
เพียงพอ ใหโทรแจงกลับไปยัง เจาหนาที่ตึกผูปวยเพื่อใหดําเนินสั่งรายการตรวจที่ขอเพิ่มลงในระบบ
คอมพิวเตอร HOSXP โดยไมตองสงใบนําสงมาที่หองปฏิบัติการอีก หรือการสงตรวจบางรายการเชนการ
สงตรวจทางพยาธิวิ ทยา ชิ้ นเนื้ อ ใหส งใบนําสงตรวจที่กรอกรายละเอี ยดครบถ วนสงมาใหม โดยระบุ
ขอความบนใบนําสงตรวจวา “ใชตัวอยางเดิมเมื่อวันที่………….” หลังจากนั้นเจาหนาที่หองปฏิบัติการผูรับ
แจงจะทําการบันทึกลงใน “แบบฟอรมบันทึกการขอสงตรวจเพิ่ม / ซ้ํา (F-LAB-01.017)”

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง คูมือการใชบริการหองปฏิบตั ิการ
กลุมงานเทคนิคการแพทย
ผูจัดทํา
นายวชิรวิทย กลมเกลียว
ผูรับรอง นาย ธนกรณ ทองรักษ
ผูอนุมัติ นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ
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6.1.7 กรณีผลการตรวจวิเคราะหสูญหาย ใหพยาบาลประจําตึกผูปวยสามารถปริ๊นใหมไดจาก HOSXP หรือหาก
ตองการจากหองปฏิบัติการ ใหแจงความประสงคตอเจาหนาที่หองปฏิบัติการเพื่อขอคัดลอกผลใหม โดย
ใหระบุรายละเอียดผูปวย ดังนี้ ชื่อ-สกุล, H.N., อายุ, ward, วันที่สงตรวจ และชนิดของ test ที่ตองการ
ทราบใหเจาหนาที่ หองปฏิบัติการทําการคัดลอกผลใหมใหโดยการพริ้นผลการตรวจจากระบบ LIS
วิธีนําสงตัวอยาง
นําสงตัวอยางสงตรวจหองปฏิบัติการ โดยใหใสตัวอยางในกระติกสําหรับสงตรวจ ที่มีสัญลักษณ
Biological hazard เพื่อปองกันอันตรายจากการติดเชื้อโรคและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
วิธีปฏิบัติในการนําสงตัวอยาง
บรรจุเลือดในหลอดเลือดที่ตองการตรวจตามวิธีเรียงลําดับการใสเลือดตามชนิดของ Tube เลือด ปดฝาให
แนนหรือพันดวยพาราฟลม บรรจุหลอดสิ่งสงตรวจลงใน Rack ในกระติกสําหรับนําสงตรวจตัวอยาง

นําสิ่งสงตรวจทั้งหมด (ในกรณีแล็ป Emergency ตองเขียน E ติด Tube เลือด เขียนรายการ
ตรวจมาดวย) ใสในกระติกสําหรับสงสิ่งสงตรวจแลวปดฝากระติก นําสงหองปฏิบัติการกลุมงานเทคนิค
การแพทย

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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ผูจัดทํา
นายวชิรวิทย กลมเกลียว
ผูรับรอง นาย ธนกรณ ทองรักษ
ผูอนุมัติ นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ

ชื่อหนวยงาน : กลุมงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการกลุมงานเทคนิคการแพทย

1. หองปฏิบัติการจะตรวจรับ /
ปฏิเสธสิ่งสงตรวจ

2. เตรียมสิ่งสงตรวจและดําเนินการตรวจ
วิเคราะห

4. สามารถพิมพ์ใบรายงานผลผ่านระบบ
HOSXP ณ หน่วยงานที่ส่งตรวจ

3. ลงผลการทดสอบในระบบ LIS
และตรวจสอบความถูกต้อง

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง คูมือการใชบริการหองปฏิบตั ิการ
กลุมงานเทคนิคการแพทย
ผูจัดทํา
นายวชิรวิทย กลมเกลียว
ผูรับรอง นาย ธนกรณ ทองรักษ
ผูอนุมัติ นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ

ชื่อหนวยงาน : กลุมงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เอกสารเลขที่ SP-LAB-01
ตําแหนง ผูจัดการคุณภาพ
ตําแหนง หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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ขั้นตอนการรับสิ่งสงตรวจ
กรณีผูปวยหองฉุกเฉินและผูปวยใน
1. ตรวจสอบสิ่งสงตรวจและรายการตรวจวิเคราะหกับสมุดนําสงและแบบบันทึกการลงรับสิ่งสงตรวจ
(F-lab-01.007)
2. ทําการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อลงรับในระบบ HOSXP
3. นําเลือดไปปนหรือเตรียมสิ่งสงตรวจ แลวนําสงที่จุดตรวจวิเคราะหแตละงาน
4. ผูตรวจวิเคราะหทําการตรวจสอบที่หลอดเลือดกับระบบ LIS อีกครั้งกอนทําการตรวจและรายงานผล

6.2 บริการผูปวยนอก

6.2.1 ผูปวยยื่นใบนําทางใบนัดในตะกรายื่นบัตรที่หนาหองเจาะเลือดหมายเลข 5
6.2.2 เจาหนาที่หองปฏิบัติการรับบัตรแจงรายการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ และดําเนินการดังนี้
6.2.2.1 สํารวจรายการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโดยละเอียด (ใบแจงรายการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการและใน Computer ระบบ HOSXP ใหถูกตองตรงกัน)
- กรณีอานรายการส งตรวจไมชัดเจนหรือไมตรงกันกับรายการสั่งตรวจในคอมพิว เตอร ระบบ
HOSXP ให เจาหนาที่ติดตอแพทยผูสงตรวจ เพื่อทราบรายการการตรวจที่ชัดเจนและแกไขให
ถูกตอง
- กรณีไมมีรายการสงตรวจปรากฏใน Computer ใหสอบถามผูปวยถึงการเขาพบแพทย หรือ
พยาบาล ตลอดจนการสงตรวจที่ผูปวยไดรับแจงใหมาตรวจ จากนั้นแนะนําใหผูปวยกลับไปยัง
จุดงานที่ไดรับแจงใหมาตรวจเพื่อระบุรายการสงตรวจ
- กรณีสงตรวจ Anti – HIV ใหสงผูปวยเขารับคําปรึกษา ณ หองใหคําปรึกษา เจาหนาที่ให
คําปรึกษาเปนผูเขียนใบนําสงตรวจ Immunology (F – LAB – 02.04.003) และดําเนินการเจาะ
เลือดใหเสร็จสิ้นที่หองให คําปรึกษากอนนําสงตัวอยางมายังหองรับตัวอยางของหองปฏิบัติการ
เพื่อเปนการรักษาความลับของผูปวย
6.2.2.2 กรณีที่ตองเจาะเก็บตัวอยางจากเลือด เมื่อเจาหนาที่หองปฏิบัติการบันทึกรับแล็ปในคอมพิวเตอร
ระบบ HOS XP ระบบจะพิมพสติกเกอรบารโคดใหอัตโนมัติจํานวน 1 ชุด มี 2 ดาน คือดานที่มีบารโคด
และดานที่ไมมีบารโคด โดยมีรายละเอียดของผูปวย ชื่อ-สกุล, HN., Ward, หมายเลขการตรวจวิเคราะห,
รายการสงตรวจ, เวลา และวันที่เก็บสิ่งสงตรวจ
- สติกเกอร จะนํามาใสหมายเลขแล็ป (Lab No.) โดยอัตโนมัติจาก LIS จากนั้นสวนที่มีบารโคด
เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะนํามาติดในหลอดเลือด สวนดานที่ไมมีบารโคด จะนําไปติดใบนําสง
ตรวจ/บันทึกรายชื่อผูรับบริการในแตละงาน เพื่อตรวจสอบรายการที่มีการสั่งตรวจใหถูกตอง
ครบถวน ตรงกันกับใบสั่งตรวจ และรายการที่ระบุในคอมพิวเตอรระบบ HOSXP
- เจาหนาที่หองปฏิบัติการจึงเจาะเก็บโลหิตจากผูปวยนอก
6.2.2.3 กรณีที่ตัวอยางไมใชการเจาะเลือด เชน การเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อ (Leprosy) ตัวอยางผิวหนัง และ
Pus จากบาดแผล ปสสาวะ อุจจาระ และเสมหะ เจาหนาที่หองปฏิบัติการดําเนินการดังนี้
- สติกเกอร จะมีหมายเลขแล็ป (Lab No.) โดยอัตโนมัติจาก LIS ทั้งสองขาง
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- ตรวจสอบความถูกตองของ รายการที่มีการสั่งตรวจใหถูกตองครบถวนตรงกันกับใบสั่งตรวจและ
รายการที่ระบุในคอมพิวเตอรระบบ HOSXP
- สติกเกอรที่ไมมีบารโคด
ใหนํามาติดภาชนะสําหรับเก็บสิ่งสงตรวจใหครบถวนตามรายการสง
ตรวจ
- ใหภาชนะเก็บตัวอยางตรวจพรอมทั้งใหคําแนะนําในการเก็บและสถานที่เก็บตัวอยางตรวจแก
ผูปวย
- เจาหนาที่หองเจาะเลือดนําตัวอยางที่ไดรับ สงไปทีจ่ ุดรับตัวอยางของหองตรวจวิเคราะห
6.2.2.4 เจาหนาที่หองตรวจวิเคราะหรับตัวอยางรับใบนําสงตรวจ และสิ่งสงตรวจ และตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลผูปวยบนฉลากติดภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจ ชนิดและสภาพสิ่งสงตรวจใหถูกตองตรงกัน
กับใบนําสงตรวจกรณีไมถูกตองหรือไมเหมาะสม จะปฏิเสธการรับสิ่งสงตรวจและบันทึกสาเหตุการปฏิเสธ
ลงในใบนําสงตรวจ และ “แบบบันทึกการปฏิเสธตัวอยาง (F-LAB-01.008)” แลวแจงเจาหนาที่หองเจาะ
เลือด ที่นําสงสิ่งสงตรวจเพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทําการแกไขตอไป
6.2.2.5 หากไมสามารถเก็บสิ่งสงตรวจได ใหระบุเหตุผลลงใน “ใบนําสงสิ่งสงตรวจ” ของแตละงานหรือ
ใบนําทาง และในใบสั่งตรวจในรายการซึ่งตองใชสิ่งสงตรวจนั้น กอนสงผูรับบริการไปยังหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ
6.2.2.5 ใหผูรับบริการรอผลที่หนาหองปฏิบัติการพรอมแจงระยะเวลารอคอยตาม “CF-LAB-062 การ
ประกันระยะเวลารอคอย การตรวจทางหองปฏิบัติการ” ในกรณีการทดสอบที่ใชเวลานานและผูรับบริการ
ตองรับบริการจากหนวยงานอื่นๆดวยใหแนะนําไปจุดบริการนั้นๆกอนโดยไมตองรอรับผลการตรวจหนา
หองปฏิบัติการ
2.2.2.6 กรณีมีการนัดฟงผลการตรวจวิเคราะห เจาหนาที่จุดบริการที่เกี่ยวของจะใหแจงกําหนดนัดให
ผูปวยทราบ โดยจะนัดใหสอดคลองกับเวลาใน “CF-LAB-062 การประกันระยะเวลารอคอย การตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ”
2.2.2.7 กรณีผูปวยในแรกรับ ตึกผูปวยนอกจะดําเนินการสงผูรับบริการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
โดยจะสงผูปวยมาเก็บตัวอยางที่หองปฏิบัติการกอน
2.2.2.8 นํ า ตั ว อย า งสิ่ งส งตรวจเข า สูก ระบวนการเตรีย มตั ว อยางสิ่ง สงตรวจและกระบวนการตรวจ
วิเคราะหตามวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กรณีผูปวยนั่งรถเข็น – เตียง
กรณี ผูปวยนั่ งรถเข็ น มารั บ บริการเจาะเลือดที่หองเจาะเลือด ใหผูปว ยหรือญาติป ฏิบัติตาม
ขั้นตอนขอ 6.1.1 พรอมแจงเจาหนาที่หองเจาะเลือด กําหนดจุดเจาะเลือด กรณีผูปวยนั่งรถเข็นมารับ
บริการเจาะเลือดคือ บริเวณในหองเจาะเลือด โดยเข็นรถเข็นเขามาในหองเจาะเลือดแลวปดประตู
กรณีผูปวยเตียงนอน ใหเข็นไปที่จุดแยกตรวจของ OPD. ใหพยาบาลเปนผูเจาะเก็บมาสงที่หอง
เบอร 5 เมื่อผลตรวจวิเคราะหออกใหเจาหนาที่ตรวจวิเคราะหแจงพยาบาลหนาหองตรวจ
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6.1 การจัดการสิ่งสงตรวจ
6.3.1 กอนการตรวจวิเคราะห
เมื่อมีการสงสิ่งสงตรวจมาถึงหองปฏิบัติการ โดยทั่วไปหองปฏิบัติการจะดําเนินการตรวจ
ทันที เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของสิ่งสงตรวจ ในกรณีท่ีเปนการสงตรวจหนวยงานภายนอก
หองปฏิบัติการจะทําการเก็บรักษาสิ่งสงตรวจตามวิธีการและตามชนิดสิ่งสงตรวจที่ตองนําสงตรวจ
เชน การแชแข็งซีรั่ม การเก็บรักษาเลือดผสมสารกันเลือดแข็ง EDTA ในตูเย็นอุณหภูมิ 2-8 oC
สําหรับการสงตรวจ Hb typing หรือการเก็บเลือดครบสวนในการสงตรวจทางธนาคารเลือด เปน
ตน
6.3.2 หลังการตรวจวิเคราะห
เมื่อทําการตรวจวิเคราะหเสร็จสิ้น หองปฏิบัติการมีการเก็บสิ่งสงตรวจไวในชวงเวลาที่
เหมาะสมตามชนิดของสิ่งสงตรวจเพื่อการทดสอบซ้ํา หรือการตรวจสอบเพิ่มเติมในสิ่งสงตรวจ
เดิม เมื่อมีการรองขอ หรือกรณีมีปญหา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเก็บรักษาสิ่งสงตรวจ
ชนิดของสิ่งสงตรวจ
จํานวนวันที่เก็บรักษา
อุณหภูมิที่เก็บ
Clotted blood
7 วัน
2-8 °C
Clotted blood สําหรับตรวจ Anti –HIV
7 วัน
2-8 °C
Lithium Heparin blood
7 วัน
2-8 °C
EDTA blood
7 วัน
2-8 °C
CSF/ Body fluid
1 วัน
อุณหภูมิหอง
Clotted blood สําหรับตรวจ cross-match
7 วัน
2-8 °C
Slide Gram’s stain, Wright’s stain
7 วัน
อุณหภูมิหอง
Slide CBC
7 วัน
อุณหภูมิหอง
Slide sputum AFB
7 วัน
อุณหภูมิหอง
Sputum
2 วัน
2-8 °C
Stool
1 วัน
อุณหภูมิหอง
Urine
1 วัน
อุณหภูมิหอง
Urine Amphetamine
1 เดือน
2-8 °C

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง คูมือการใชบริการหองปฏิบตั ิการ
กลุมงานเทคนิคการแพทย
ผูจัดทํา
นายวชิรวิทย กลมเกลียว
ผูรับรอง นาย ธนกรณ ทองรักษ
ผูอนุมัติ นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ

ชื่อหนวยงาน : กลุมงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เอกสารเลขที่ SP-LAB-01
ตําแหนง ผูจัดการคุณภาพ
ตําแหนง หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
ตําแหนง ผูอํานวยการ

หนา 16 ของ 55
แกไขครั้งที่ 12
วันที่บังคับใช
14 มิถุนายน 2562

6.4 การรายงานผล
6.4.1 กรณีหนวยงานภายใน
ผูป ว ยนอกที่ ส งตรวจทางหองปฏิบัติการทั่ว ไป สงมอบผลการตรวจวิเคราะหโ ดยแพทยห รือ
พยาบาลหนาหองตรวจสามารถดูรายงานผลการตรวจผานระบบคอมพิวเตอรโปรแกรม HOSXP
6.4.2 กรณีสงตรวจ Anti–HIV
รายงานผลการตรวจวิเคราะหใหผูใหคําปรึกษาในการตรวจ Anti–HIV เทานั้นโดยรายงานทาง
LIS สงเขา HOSXP ซึ่ง ผูใหคําปรึกษาจะมีรหัสผานเฉพาะอยู
6.4.3 กรสงตรวจ Anti–HIV ของผูปวยที่เปน PSY
สงมอบผลการตรวจวิเคราะหใหผูใหหอผูปวยโดยการนําผลการตรวจใสซองปดผนึกและ ให
เจาหนาที่ประจําตึกที่ผูปวยพักรักษาตัวอยู พรอมเซ็นชื่อรับไปใน “F-LAB-02.04.002 แบบบันทึกการ
รับสิ่งสงตรวจ และรับผล Anti-HIV, PSY, PEP”
6.4.2 กรณี จ ากโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลที่ ใ ห บ ริ ก าร รายงานผลการตรวจผ า นระบบ
คอมพิวเตอรโปรแกรม HOSXP โดยผูรับผิดชอบจะมีรหัสเขาดูเฉพาะ
การรายงานผลการตรวจวิเคราะหทางโทรศัพท
ในการใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ กรณีที่ตองการทราบผลการตรวจวิเคราะห
โดย เรงดวน หรือทันทีเมื่อทําการตรวจวิเคราะหเสร็จสิ้นเพื่อประโยชนในการรักษาไดทันการณ หรือตรวจ
วิเคราะหพบคาวิกฤติทําใหมีการสอบถามและรายงานผลการตรวจวิเคราะหทางโทรศัพทหองปฏิบัติการ
จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลทางโทรศัพท โดยพิจารณาตามความ จําเปนสิทธิและความลับ
ของผูปวย ดังนี้
- กรณีสอบถามผลการตรวจ เมื่ อโทรศัพทติดตอขอทราบผลการตรวจวิเคราะหของผูป วยใน test
ตางๆ โปรดแจง ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงานของผูขอทราบผลฯ และหมายเลขโทรศัพทที่
ตองการใหแจงผลกลับ
- เมื่อ เจาหนาที่/หองปฏิบัติการ คนหาผลการตรวจเสร็จสิ้นแลวจะโทรศัพทแจงผลการตรวจไปยัง
หมายเลขที่ผูติดตอแจงไว และขอพูดกับเจาหนาที่ประจําตึกที่แจงชื่อไวตามขอ 6.5.1
- เมื่อแจงผลดวนใหแจงวา “ลงผลในระบบแลว” ผูรายงานผลจะทวนชื่อ-สกุล ผูรายงานใหทราบอยาง
ชัดเจนเพื่อประโยชนในการสอบถามเมื่อมีขอสงสัย แตไมแจงเปนผลวิเคราะหเพื่อปองกันการสื่อสาร
ผิดพลาด
- กรณีตรวจพบคาวิกฤติ เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะโทรศัพทแจงผลการตรวจวิเคราะหไปยังหมายเลข
ตึกที่ผูปวยพักรักษาตัวอยู
- หลังจาก เจาหนาที่ หองปฏิบัติการแจงผลทางโทรศัพทแลว ผูแจงจะบันทึกการรายงานฯ ลงใน
“แบบบันทึกการรายงานผลทางโทรศัพท (F-LAB-01.015)” สวน แบบบันทึกการรายงานคาวิกฤติ
ใหรายงานใน ระบบ LIS Smart Link เพื่อทวนสอบกรณีเกิดปญหาการรับขอมูลผลการตรวจ
วิเคราะหผิดพลาด หากเปนผลที่ไมสามารถบันทึกในระบบ LIS Smart Link ใหลงบันทึก “F-LAB01.016 บันทึกการแจงคาวิกฤติ ทางโทรศัพท - บันทึกใน Smart ไมได”
- ไมรายงานผลการตรวจ Anti–HIV ทางโทรศัพท
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เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจเพื่อตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
หองปฏิบัติการจะตรวจสอบคุณภาพสิ่งสงตรวจวาเหมาะสมสําหรับการตรวจวิเคราะหหรือไม โดยอาศัย
เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจดังนี้
1. สิ่งสงตรวจไมมีขอมูล หรือมีขอมูลไมถูกตอง เชน
1.1 สิ่งสงตรวจที่ไมมีการติดปายระบุตัวผูปวย เชน ไมมีชื่อ-นามสกุล H.N. หรือ ไมติด Barcode
number
1.2 สิ่งสงตรวจที่ไมมีการระบุสถานที่สงตรวจ หรือการทดสอบที่ตองการ
1.3 สิ่งสงตรวจมีขอมูลไมถูกตอง ไมครบ หรือไมชัดเจน เชน ชื่อ นามสกุล H.N. และ/หรือ Barcode
number ของใบสั่งตรวจ / ขอมูล หรือในใบสงตรวจไมตรงกับสิ่งสงตรวจ
1.4 คําขอสงตรวจการทดสอบไมชัดเจน
1.5 มีใบสงตรวจ แตไมมีสิ่งสงตรวจ
1.6 มีสิ่งสงตรวจแตไมมีใบสั่งตรวจ
1.7 และใบขอเลือด X–match ที่ไมมี HN, AN หรือชนิดของเลือดที่ขอ
2. สิ่งสงตรวจไมเหมาะสม เชน
2.1 สิ่งสงตรวจที่จัดเก็บมาไมถูกตอง เชน จัดเก็บในภาชนะที่ไมถูกตอง ใชสารกันเลือดแข็งผิด เลือดที่
นําสงดวย Syringe มีเข็มเจาะเลือดคางอยู เปนตน
2.2 สิ่งสงตรวจมีคุณสมบัติไมเหมาะสม นําสงไมถูกวิธีเชน การทดสอบที่สิ่งสงตรวจที่ตองรีบนําสง
ไมไดแชนํ้าแข็งมา
2.3 สิ่งสงตรวจมีปริมาณไมเพียงพอกับการตรวจทดสอบ
2.4 ภาชนะใสสิ่งสงตรวจ แตก หกเลอะเทอะ ไมปดจุก จุกหาย หรือปดฝาภาชนะไมแนน
2.5 สิ่งสงตรวจเสียสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงจากสภาวะปกติ เชน แหง ขุนจากการปนเปอนดวยเชื้อ
แบคทีเรีย
2.6 สิ่งสงตรวจมีสิ่งแปลกปลอมปะปน เชน มีกระดาษปนมาในกระปองเก็บอุจจาระ
2.7 พบมีกอน clot ในตัวอยางเลือดที่ผสมสารกันเลือดแข็ง
2.8 ปริมาณเลือดตอสารกันเลือดแข็งมีสัดสวนไมถูกตอง โดยเฉพาะการตรวจดาน Coagulation
2.9 สิ่งสงตรวจเกา เลือดเกา ทิ้งไวนานเกินเวลาที่กําหนด โดยไมนําสงหองปฏิบัติการ สงลาชากวา
กําหนดเวลาที่หองปฏิบัติการกําหนด
2.10 สิ่งสงตรวจเกิด Hemolysis ไดแกการทดสอบหา ALT, AST, Calcium, Magnesium,
Potassium, Bilirubin เปนตน
3. ตัวอยางใสภาชนะไมเหมาะสม หรือสภาพไมเรียบรอย ที่ทําใหผลการตรวจผิดพลาด หรือไม
สามารถตรวจได ไดแก
- ตรวจ CBC, Thalassemia ไมใส Tube EDTA
- เลือดตรวจ Blood sugar
ไมใส Tube NaF
- Culture ไมใสขวด Sterile/หรืออาหารเลี้ยงเชื้อ หรือไมมีฝาปดมิดชิด
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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ตําแหนง ผูอํานวยการ

หนา 18 ของ 55
แกไขครั้งที่ 12
วันที่บังคับใช
14 มิถุนายน 2562

4. ตัวอยางที่มีปริมาณไมเหมาะสม ที่ทําใหผลการตรวจผิดพลาด หรือไมสามารถตรวจได ไดแก
- เลือดตรวจ CBC, Thalassemia ขนาด 0.5 ml ปริมาณ < 0.5 ml หรือมากเกินไปจนกระทั่ง Clot
บางสวนหรือทั้งหมด (ตามขนาดของหลอด)
- เลือดตรวจ CBC, Thalassemia ขนาด 2.5 ml ปริมาณ < 1 ml หรือมากเกินไปจนกระทั่ง Clot
บางสวนหรือทั้งหมด (ตามขนาดของหลอด)
- ปสสาวะ ตรวจ U/A ปริมาณ < 5 ml. (กรณีแพทยตองการตรวจ ใหคอมเมนปริมาณ และ
ระบุUncentrifuge)
- เลือด Cross match ปริมาณ < 2 ml. (2 ml. ได 1 Unit)
- เลือด Clotted blood < 1 ml. หรือใส Tube NaF < 1 ml.
5. ตัวอยางที่มีคุณภาพไมเหมาะสม ไดแก
- Pap smear ที่ Slide แตกไมสามารถตรวจได
- ชิ้นเนื้อ ที่ไมใส ฟอรมาลิน
- เลือดตรวจ CBC, Thalassemia ที่ Clot บางสวน หรือทั้งหมด
- ตัวอยางเลือด ที่สามารถบอกไดวา ทิ้งไวเกินเวลาที่กําหนดกอนสงถึงหองแล็บ
- มีเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis)
- เลือดที่ไมแข็งตัวใน Tube Clot blood (อาจมีสารอื่นปนเปอน เชน NSS)
- เลือด หรือตัวอยางอื่น ๆ มีสิ่งปลอมปน เชน NSS, Dextrose, น้ํา
- สงตรวจ Microbilirubin โดยไมหอดวยกระดาษสีชา หรือนําสงโดยไมใสชองทึบแสง
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ขั้นตอนการปฏิเสธตัวอยาง
1. เมื่อพบสิ่งสงตรวจที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ตามเกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจและคูมือการสงตรวจทาง
หองปฎิบัติการ กลุมงานเทคนิคการแพทยใหบันทึกลงในแบบปฏิเสธตัวอยาง
2. แจงหนวยงานที่สงตรวจถึงขอบกพรองที่พบเพื่อดําเนินการแกไขเบื้องตน
3. หากจําเปนตองตรวจตัวอยางที่ไมเหมาะสม ในขั้นตอนของการรายงานผลจะระบุในชองรายงานผลของ
โปรแกรมถึงสภาพตัวอยางที่ไมเหมาะสม เชน Hemolysis, Icteric, Lipemic เปนตน
Flow Chart ขั้นตอนการปฏิเสธตัวอยาง

การปฏิบัติเมื่อผูใชบริการสั่งตรวจดวยวาจา
หองปฏิบัติการจะยอมรับการสั่งตรวจดวยวาจาในกรณีที่แพทยหรือเจาหนาที่หอผูปวยตองการสั่งตรวจ
เพิ่มเติมในสิ่งสงตรวจที่มีการสั่งตรวจแลว โดยการขอเพิ่มเจาหนาที่หอผูปวยที่รับเรื่องจะตองติดตอเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานหองปฏิบัติการชันสูตร วามีปริมาณตัวอยางตรวจเพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะใชในการ
ทดสอบได ในกรณีที่สามารถทดสอบได แพทยหรือเจาหนาที่หอผูปวยจะตองสั่งรายการแล็ปทางคอมพิวเตอร
เพื่อใหหองปฏิบัติการตรวจสอบและเจาหนาที่หองปฏิบัติการลงบันทึกใน “บันทึกการขอสงตรวจเพิ่มซ้ํา (F-LAB01.017)”
การปฏิบัติเมื่อผูใชบริการขอผลดวน
ใหหนวยงานที่ตองการผล Lab ดวน เขียน “E” ดวยปากกาแดงในใบนําสง และที่ขางหลอดเลือดหรือ
สิ่งสงตรวจที่นําสง และระบุการทดสอบที่ตองการผลดวนหรือทุกการทดสอบ หองปฏิบัติการรับเขาระบบ จนถึง
การรายงานผลภายใน 45 นาที
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สรุปคาวิกฤติในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามความเห็นแพทย
ประจําปงบประมาณ 2562
แพทยผูใหขอมูล นายแพทย ปรีดี ดิษร (แพทยที่ปรึกษาผูประสานงานกลุมงานเทคนิคการแพทย)
ตารางคาวิกฤต
 งานเคมีคลินิก
ลําดั
บ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sodium
Potassium
Magnesium
Calcium
Phosphorus
Glucose
BUN
CO2
CPK
Blood ketone

Low
< 125
< 2.0
< 1.0
< 6.0
< 1.0
< 50
None
<10
None
-

11

TROP-I

รายงานทุกราย

ชื่อการทดสอบ

คาวิกฤติ
High
>150
>5.5
None
>14.0
None
>500
> 100
None
>1,000
>0.6

Unit
mmol/L
mmol/L
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mmol/l
mg/dl
mmol/L

การดําเนินการ
เมื่อพบคาวิกฤติหอง LAB
จะทําการตรวจซ้ําอีกรอบ
โดยใช Specimen เดิมแลว
รายงานผลกลับไปยัง
หนวยงานที่สงตรวจทันที
และใหเจาหนาที่หนวยงาน
นั้นรายงานใหแพทยทราบ
ทันที
กรณีมีการขอตรวจซ้ําใหม
อีกครั้งใหเก็บ Specimen
ใหมสงตรวจ
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ตําแหนง ผูอํานวยการ

 งานโลหิตวิทยา
No.

Test of Analysis

1

3
4
5
6
7

WBC (New born (0-30 day ) )
WBC (Adult)
HCT (New born)
HCT
Platelet Count
INR
VCT
Malaria
Body fluid

8

ใน Slide CBC

2
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Critical Value
Low Value
High Value
< 5,000 cells / cumm >35,000 cells / cumm
< 2,000 cells / cumm >50,000 cells / cumm
>70%
< 20 %
< 20,000 cells / cumm
>5
>20 Min.
Found ทุกๆ Stage ของทุกๆ Species ของ Malaria
- Encapsulated yeast cell seen in CSF, Abnormal
cell
พบเซลลตัวออน Blast cell

 งานจุลชีววิทยา
1. Hemo Culture, Body fluid Culture : Positive รายงานผล Gram Stain เบื้องตน
2. Culture : ที่มีผล Identification เปนเชื้อดื้อยา
3. Body fluid : Gram Stain found microorganism หรือ India Ink Positive
4. Gram Stain จาก Pus หรือปสสาวะ : Gram negative diplococcic (GC)
5. เชื้อที่จัดวาเปนสาเหตุโรคติดตอที่ตองรายงานทันทีทไี่ ดรับแจงการรายงานผลจากหองปฏิบัติการรับตรวจตอ
5.1 V. Cholerae 01 หรือ (โรคอุจจาระรวงอยางแรง )
5.2 N. Meningitidis ( โรคไขกาฬหลังแอน )
5.3 C. Diphtheriae ( โรคคอตีบ )
6. ตรวจเชื้อวัณโรค (TB) ผล Positive
 งานภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
1. Anti-HIV : Positive 3 Method
แจงผูใหคําปรึกษาดูรายงานผลในระบบ HOS4 และไมรายงานผลทางโทรศัพท
กรณีผูปวยนอก เจาหนาที่หองปฏิบัติการกลุมงานเทคนิคการแพทยโทรแจงใหผูใหการ
Couselling เจาะเลือดครั้งที่ 2 และหากผลเปน Positive ใหโทรแจง Cousellor ดูผลใน HOSXP
ซึ่งเปนความลับสามารถเขาดูไดเฉพาะผูเกี่ยวของเทานั้น
กรณีผูปวยใน เจาหนาที่หองปฏิบัติการกลุมงานเทคนิคการแพทยโทรแจงใหผูใหการ
Couselling เจาะเลือดครั้งที่ 2 และหากผลเปน Positive ใหโทรแจง Cousellor ดูผลใน HOSXP
ซึ่งเปนความลับสามารถเขาดูไดเฉพาะผูเกี่ยวของเทานั้น
2. Syphilis Antibody : Positive
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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กลุมงานเทคนิคการแพทย
ผูจัดทํา
นายวชิรวิทย กลมเกลียว
ผูรับรอง นาย ธนกรณ ทองรักษ
ผูอนุมัติ นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ
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ตําแหนง ผูอํานวยการ

หนา 22 ของ 55
แกไขครั้งที่ 12
วันที่บังคับใช
14 มิถุนายน 2562

แจงผูเกี่ยวของทราบและตรวจ VDRL(RPR) Titer
ขั้นตอนการรายงานคาวิกฤติ
กรณีผูปวยในและหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1. เมื่อพบคาวิกฤตในการตรวจวิเคราะห โทรแจงเจาหนาที่หนวยงานที่สงตรวจ
2. บันทึกคาวิกฤตลงในโปรแกรม Smart LIMs โดยใช Log in ของผูแจงและลงชื่อพยาบาลผูรับแจง
กรณีผูปวยนอก
1. บันทึกคาวิกฤตลงในโปรแกรม Smart LIMs โดยใช Log in ของผูแจงและลงชื่อพยาบาลผูรับแจง
2. แจงผลในใบแจงคาวิกฤติพรอมแนบแฟมประวัติผูรับบริการและแจงพยาบาลหนาหองตรวจใหทราบ
กรณีเปนรายการที่ไมสามารถดําเนินการใน โปรแกรม Smart LIMs ใหบันทึกใน “บันทึกการแจงคาวิกฤติ
ทางโทรศัพท (F-LAB-01.016)”
ขั้นตอนการทวนสอบการรายงานคาวิกฤต
1. ทุกวัน เวลา 15.00 น.เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปริ๊นรายงาน การรายงานคาวิกฤติ แลวดําเนินการโทร
สอบถาม การดําเนินการเมื่อไดรับรายงานคาวิกฤติ บันทึกเก็บเขาแฟม
2. หากพบมีการไมดําเนินการใหดําเนินตาม SP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไมสอดคลอง
การรายงานคาความไมแนนอนของการวัด (Uncertainty)
ความไมแนนอนของการวัดคือปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับผลของการวัด ซึ่งแสดงถึงการกระจายของคาที่
ไดจากการวัด ซึ่งเปนพารามิเตอรหนึ่งที่เกี่ยวของกับผลของการวัดวามีชวงของคาที่เปนไปได ซึ่งเกิดจากความไม
แนนอนของการวัดอยูเทาไหรที่ระดับความเชื่อมั่นที่เหมาะสม
การรายงานผลโดยใชคาความไมแนนอนของการวัด (Uncertainty) ควรใชรายงานกรณีดังนี้
1.รายงานผลในชวงคาวิกฤต
2.รายงานผลที่ชวยแพทยในการวินิจฉัยโรค/ภาวะที่สําคัญ
3.รายงานผลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการรักษา
4.รายงานผลงานวิจัย
ตัวอยาง การรายงานผลโดยใชคาความไมแนนอนของการวัด
ผลการตรวจ Glucose ได
= 126 mg/dl
คา Expanded relative std uncertainty (RU)
= 0.045
คา Expanded uncertainty (U) มีคา
= 126 x 0.045 =
mg/dl
5.67
รายงานคา Glucose
= 126 ± 5.67 * mg/dl
*ค า ความไม แ น น อนขยายที่ ร ายงานนี้ ไ ด จ ากการคู ณ ความไม แ น น อนรวมด ว ยตั ว ประกอบ
ครอบคลุม (K = 2) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
หมายความวามีความนาจะเปน 95% ที่ผลของคาที่เปนจริง คา Glucose จะถูกวัดไดภายในชวง
90 ± 5.67 mg/dl

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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รายการการทดสอบที่มีคํานวณคาความไมแนนอนของการวัด

เคมีคลินิก
Albumin
Alkaline (ALP)
AST (SGOT)
BUN
CPK (CK)
Creatinine
HDL-CHOL
LDH
Phosphorus
TB
Triglyceride
Uric Acid
Potassium
Chloride
Amylase
CO2
CK-MB
Urine/CSF Microprotein
Calcium
LDL-Chol Direct
ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
FT3
FT4
ระบบการหามเลือด (Coagulation)
PT
APTT
โลหิตวิทยา
CBC

ALT (SGPT)
Cholesterol
Glucose
Magnesium
Total protein
Sodium
DB
HbA1c
Urine microalbumin
TSH

แหลงขอมูลคาความไมแนนอนของการวัดของหองปฏิบัติการ
** ผูท ี่ตองการคาความไมแนนอนของการวัดใหเขียนขอคาความไมแนนอนในการวัดในใบนําสงสิ่งสงตรวจ
พรอมระบุรายการทดสอบที่ตองการ**
การเก็บตัวอยาง ตรวจสารเสพติดในปสสาวะ
การเก็บตัวอยางตองอยูภายใต การควบคุมของคลินิกฟาใสอยางเขมงวดในกรณีที่ตองคุมความประพฤติหรือ
เกี่ยวของกับคดีความ
หากสงมาจากหนวยงาน OPD กรณีขอประวัติเขาทํางาน หรือใชในการอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับคดี ตองไดรับ
การควบคุมจากเจาหนาที่ของหองปฏิบัติการในการเก็บสิ่งสงตรวจ
การรายงานผลสารเสพติดในปสสาวะ
กรณีเปนการตรวจจากหนวยงานของ รพร.นครไทย
ใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการ ปริ๊นผลแลวใสซองปดผนึกใหผูรับผิดชอบ เปนผูรับผล
กรณีเปนการตรวจจากเจาหนาที่ตํารวจ ใหบันทึกผลใน F-LAB-02.03.002
รายงานผลการตรวจ Metamphetamine ในปสสาวะพรอมลงลายมือชื่อ ทั้งผูตรวจ และผูตรวจสอบ
แลวสงใหกับเจาหนาที่ตํารวจโดยตรง
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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ตําแหนง ผูอํานวยการ
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การควบคุมอุณหภูมิโลหิต ในงานธนาคารเลือดขณะขนสง (Blood cold chain)
โลหิตที่ไหลเวียนอยูในรางกายมีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แตเมื่อเจาะออกนอกรางกายอยูในถุงบรรจุ
โลหิตแลว ควรเก็บและรักษาใหอุณหภูมิของโลหิตอยูระหวาง 1-10 องศาเซลเซียส จนกวาจะเก็บรักษาไวใน
ตูเย็นเก็บเลือดที่อุณหภูมิ 1-6 องศาเซลเซียส และจะมีการแยกแจกจายโลหิตและสวนประกอบโลหิตนั้นไปใช
กับผูปวย แตละขั้นตอนจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและเกี่ยวของกันเปนขบวนการตอเนื่อง ซึ่งตองอาศัยทั้ง
บุคลากร เครื่องมือ และระบบคุณภาพควบคุมทุกขั้นตอนทั้งการรับโลหิต คืนโลหิต หรือขนสงโลหิต ดังนี้
1.1 เจาหนาที่หองปฏิบัติการตรวจความเขากันไดของเลือดเสร็จแลว นําเลือดใสไวในตูเย็นเก็บเลือด
ควบคุมอุณหภูมิ
1-6 องศาเซลเซียสชอง cross match ผาน รอรับเลือด
1.2 เตรียมกระติกสําหรับบรรจุถุงเลือด โดยใส ice pack ในกระติกแลวใชกระดาษเปลาคลุมทับเพื่อไมให
ถุงเลือดสัมผัสกับ ice pack โดยตรง ควบคุมอุณหภูมิ 1-10 องศาเซลเซียส วัดอุณหภูมิโดยใช
เทอรโมมิเตอรที่ผานการสอบเทียบเครื่องมือจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
1.3 เมื่ออุณหภูมิไดตามกําหนดใหนําเลือดใสในกระติก และปมตรายาง Temp 1-10 องศาเซลเซียส
PASS ที่ใบขอเลือด โทรตามเจาหนาที่วอรดมารับเลือดโดยนํากระติกเปลาแลกกลับไป
1.4 หากแพทยสั่ง Cross match ตั้งแต 2 ยูนิตขึ้นไป ใหรับเลือดไปครั้งละ 1 ยูนิต และบันทึกใน
แบบฟอรมแบบบันทึกการรับเลือด (F-LAB-02.05.012 )
1.5 กรณีการคืนโลหิตเจาหนาที่ตองตรวจสอบอุณหภูมิในกระติกควบคุมอุณหภูมิ 1-10 องศาเซลเซียส
กอนรับเลือด
1.6 การขนสงโลหิตเจาหนาที่ตองตรวจสอบ อุณหภูมิโลหิตในกระติกขนสงใหอยูในเกณฑเสมอ
วิธีปฏิบัติการขอ การรับและการคืนโลหิต ในงานธนาคารเลือด
การขอและการรับโลหิต
1. เจาหนาที่ผูสงตรวจเจาะเลือด และตรวจกรุปเลือดเบื้องตนจากปลายนิ้ว แลวบันทึกใน แบบฟอรม
“ใบขอเลือด” (F-LAB-02.05.001)
2. เจาหนาที่งานธนาคารเลือดรับแบบบันทึกใบขอเลือด พรอมหลอดเลือดของผูรับบริการ
ตรวจสอบเอกสารที่ไดรับและหลอดเลือดใหตรงกัน ชื่อ–สกุล เลขที่ทั่วไปสิทธิการรักษาและขอมูลตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับผูรับบริการปริมาณของเลือดผูรับบริการตองไมนอยกวา 3 ซีซี
3. ในกรณีที่ไมถูกตองมอบใหเจาหนาที่ผูนํ าสงนํากลับไปยังหนว ยบริการที่เกี่ย วของเพื่อแกไข กรณี ที่
ถูกตองใหดําเนินการตามขอ 4
4. นําแบบบันทึก ใบขอเลือด ลงทะเบียนในคอมพิวเตอรระบบ HOSXP เปนการบันทึกการรับสิ่งสงตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ
5. นําเอกสารและหลอดเลือดที่ปนเตรียมแลวสงตรวจที่งานธนาคารเลือดเพื่อรอการวิเคราะห
6. เมื่อเจาหนาที่ วิเคราะหเสร็จแลว โทรแจงหนวยงานที่รองขอมารับโลหิต
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การรับโลหิต
1. เจาหนาที่หองปฏิบัติการสงมอบจํานวนและชนิดของเลือดที่ผานการตรวจความเขากันไดใหกับเจาหนาที่
หนวยบริการที่รองขอ พรอมเซ็นชื่อผูรับ วัน เดือน ป และเวลาในชองที่กําหนดในแบบฟอรม “ใบขอเลือด”
(F-LAB-02.05.001)และสําเนาใบขอเลือดทั้งผูรับเลือดและผูจายเลือด ใหสําเนาใหกับเจาหนาที่หนวยบริการที่
รองขอ เก็บแบบบันทึกใบขอเลือด ตัวจริงเขาแฟมทะเบียนบริการธนาคารเลือด
2. เจาหนาที่ผูรับโลหิต ตรวจสอบขอมูลผูปวย หมายเลขโลหิต ชนิดโลหิตกรุปเลือดใหตรงกัน แลวลงลายมือ
ชื่อรับโลหิตในแบบฟอรม “ใบขอเลือด” (F-LAB-02.05.001) และสําเนาใบขอเลือด
การคืนโลหิตกรณีรับโลหิตแลวไมไดใช
เจาหนาที่ผูรับโลหิตคืน ตองตรวจสอบดังนี้
1.กระติกที่ขนสงเลือดตองควบคุมอุณหภูมิ 1-10 องศาเซลเซียส
2. โลหิตตองไมผานการอบอุนกอนใหโลหิต
3. สภาพของถุงใสโลหิตตองมีสภาพดี ไมรั่วแตกซึม และมีขอมูลที่ติดอยูขางถุงครบถวน
กรณีตรวจสอบแลวผาน ใหปมตรายาง Temp 1-10 องศาเซลเซียส PASS ที่ใบคลองเลือดที่คืนมา แลวเก็บ
ในตูเย็นเก็บโลหิต กรณีไมผานใหปฏิเสธการคืนโลหิต แลวทําลายโลหิตนั้นโดยทิ้งที่ถังขยะสีแดง
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การเจาะเลือด
การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา
การตรวจทางหองปฏิบัติการที่ตองใชเลือดเปนสิ่งสงตรวจ มักใชเลือดที่เจาะไดจากหลอดเลือดดํา ซึ่งผูที่
ทําหนาที่เจาะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง เพราะหลอดเลือดดําที่ใชในการเจาะนั้นมีอยูเพียงไมกี่เสนและยัง
ตองใชประโยชนในดานอื่น ๆ อีก เชน การบริจาคเลือดและการรักษาโดยการใหยาหรือน้ําเกลือทางหลอดเลือดดํา
การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํานั้นเปนเทคนิคที่ใชเวลาในการปฏิบัตินอย แตผูปฏิบัติจะตองมีความชํานาญ
และมีความมั่นใจ
ตําแหนงที่ใชในการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา
หลอดเลือดดําที่แขนดานในใตขอพับแขน หรือบริเวณที่เรียกวา antecubital fossa เปนตําแหนงที่
เหมาะสําหรับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา ซึ่งมีหลอดเลือดดําที่สําคัญอยู 3 เสน ไดแก cephalic, median
cephalic (cubital) และ median basillic vein (รูปที่ 1) หลอดเลือดดําที่นิยมใชเจาะมากที่สุด ไดแก median
cephalic (cubital) vein เพราะเปนหลอดเลือดดําที่มีขนาดใหญ อยูชิดผิวหนัง ถูกยึดแนนดวยเนื้อเยื่อทําใหไม
เคลื่อนในขณะที่เจาะและเมื่อเจาะแลวผูปวยรูสึกเจ็บนอยที่สุด ในผูปวยบางรายอาจเห็นหลอดเลือดดํานี้ไดไมชัด
ก็อาจเจาะจาก cephalic vein หรือ midian basilica vein ซึ่งเลือดจะไหลชากวา มีโอกาสเกิดรอยช้ําไดงาย
และหลอดเลือดเคลื่อนไดงายกวา ถาหากไมสามารถเจาะเลือดจากหลอดเลือดดําที่กลาวมาแลวไดอาจเจาะเลือด
จากบริเวณเหลานี้จะทําใหผูปวยรูสึกเจ็บมากกวาเจาะที่แขน เพราะมีเสนประสาทอยูเปนจํานวนมาก สําหรับการ
เจาะจากกหลอดเลือดดําที่เขาหรือเทานั้น ควรใหแพทยเปนผูเจาะ

รูปที่ 1 แสดงตําแหนง
ของหลอดเลือดดําบริเวณหนาแขน
ใตขอศอกที่เรียกวา
antecubital fossa ซึ่งใชในการ
เจาะหลอดเลือดดํา
ไดแก cephalicvein, median
cephalic (cubital)
vein, และ basdilic vein
(ที่มา Gauger CA.
Specimen collection. In:
Lotspeich
Steininger CA, Stiene Martin
EA, Koepke JA, eds. Clinical hematology principles, procedures, correlations.
Philadelpohia: J.B. Lippincott Comopany, 1992; 12)
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การเจาะเลือดจากผิวหนัง
เปนการเจาะเลือดที่ไดเลือดปริมาณนอย (ประมาณ 0.5 – 1 มล.) ซึ่งจะทําในกรณีตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน ซึ่งมีปริมาณเลือดนอยการเจาะเลือดปริมาณมากเกินไป อาจเปนสาเหตุทําให
เกิดภาวะเลือดจางได จึงเลี่ยงมาเจาะโดยวิธีนี้
2. เด็กที่มีอายุระหวาง 1–8 ป (young children) เจาะโดยวิธีนี้ในกรณีที่ตองใชเลือดในการตรวจวัดไมมาก
3. ผูใหญที่หลอดเลือดดํามีปญหา หรือเจาะยาก ไดแก ผูปวยที่อวนมาก ผูปวยที่อยูในระหวางการใหน้ําเกลือ
หรือยาทางหลอดเลือดดํา หรือผูปวยที่ถูกไฟหรือน้ํารอนลวกอยางรุนแรง
ตําแหนงที่ใชเจาะเลือดจากผิวหนัง
1. สนเทา (heel) มักจะเจาะในเด็กที่มีอายุนอยกวา 1 ป และเพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะถูกกระดูก เนื่องจาก
ระยะหางระหวางกระดูกและผิวหนังในเด็กเล็กมีนอยจึงควรเจาะในตําแหนงดานในสุด (medial part)
และนอกสุด (lateral part) ของฝาเทา (รูปที่ 2ก) ไมควรเจาะในบริเวณระหวางเสนที่ลากจากจุดกึ่งกลาง
ของนิ้วเทาที่ 1 ไปยังสนเทา และเสนที่ลากจากบริเวณระหวางนิ้วเทาที่ 4 และ5 ไปยังเสนเทา (รูปที่ 2ก)
หรือสวนโคงของหลังเทา (รูปที่ 2ข) เพราะบริเวณดังกลาวกระดูกอยูหางจากผิวหนังนอยกวาตําแหนงที่
เจาะได ประมาณครึ่ งเทา นอกจากนี้ยั งไมควรเจาะลึ กกวา 2.4 มม. โดยเฉพาะในเด็ กแรกเกิ ดไมควร
เจาะลึกกวา 1.6 มม. และไมควรเจาะตรงรอยที่เคยถูกเจาะไปแลว เพราะอาจเกิดการติดเชื้อได
2. นิ้วมือ (finger) เจาะในกรณีที่เด็กมีอายุมากกวา 1 ป ไมควรเจาะในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน เพราะ
กระดูกอยูหางจากผิวหนังประมาณ 1.5–2.4 มม. การเจาะเลือดจากปลายนิ้วมักเจาะจากนิ้วกลางหรือ
นิ้วนาง แตสวนใหญมักเจาะจากนิ้วกลาง โดยเจาะในบริเวณระหวางจุดกึ่งกลางของปลายนิ้วดานในและ
ดานขางของนิ้ว (รูปที่ 2ค) ไมควรเจาะดานขาง ตรงสวนบนสุด หรือตรงจุดกึ่งกลางของปลายนิ้วเพราะ
เนื้อเยื่อบริเวณนี้หนากวาจุดที่ใชเจาะประมาณครึ่งเทา
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รูปที่ 2 แสดงบริ เวณที่ใช้เจาะเลือด
จากผิวหนัง
ก. ส้นเท้าของเด็กแรกเกิด โดยเจาะ
ในบริ เวณ “Yes” และไม่ควรเจาะใน
บริ เวณ “No”
ข. หลังเท้าเด็ก ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ไม่
ควรใช้เจาะเลือดจากผิวหนัง
ค. ปลายนิ้ว โดยเจาะในบริ เวณที่มี
เครื่ องหมาย “X”

(ที่มา รูป ก และ ข : Blumenfeld TA.Skin puncture blood specimen collection. In: Slock bower JM,
Blunenfeld TA, eds. Collection and handling of laboratory specimens. A
practical guide. Philadelphia J.B. Lippincott company; 48
รูป ค :
Addison LA, Fischer PM. The office laboratory, 2nd ed. Norwalk: Appleton &
Lange, 1990: 125)
การนําสงเลือด
เลือดที่เจาะไดใหใสกระติกสําหรับสงตรวจตัวอยางแลวรีบนําสงหองปฏิบัติการทันที
การเก็บรักษาเลือด
1. ในกรณีที่ยังไมสามารถสงเลือด (whole blood) ไปตรวจไดทันที ควรปดจุกขวดหรือปากหลอด
ทดลอง แลว แชตูเย็นที่อุณหภูมิ 2–8 0C หามแชแข็งเพราะจะทําใหเม็ดเลือดแดงแตก
2. ในกรณีการสงตรวจภายนอก ซึ่งเปนงานสงตอ อาจปนแยกเอาเฉพาะน้ําเหลือง (Serum) หรือ
พลาสมา (plasma) หรือ อาจตองสงเปนเลือดครบสวน (whole blood) ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของการ
ทดสอบนั้นๆ เก็บใสหลอดพลาสติกปดฝาใหสนิทแลวพันดวยพาราฟลมอีกครั้งกอนนําไปเก็บในตูเย็น
ที่ 2–8 0C
2. การเก็บปสสาวะ
การเก็บปสสาวะสงตรวจอยางถูกวิธีจะชวยลดขอผิดพลาดของการตรวจได ผูเก็บควรทราบวิธีการเก็บ
ตัวอยางปสสาวะแตละชนิดเพื่อสงตรวจ ซึ่งจะเปนประโยชนในการทดสอบและการแปลผลที่ถูกตอง การเก็บ
ตัวอยางปสสาวะมีหลายชนิดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการตรวจ ดังนี้
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2.1 การเก็บปสสาวะครั้งเดียว (Single specimen) ไดแก
1. Random urine เปนการเก็บปสสาวะเมื่อไรก็ได เพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
2. First morning urine คือปสสาวะที่ถายออกมาครั้งแรกหลังจากตื่นนอนตอนเชา
วิธีการเก็บ Single specimen
การเก็บแบบ mid stream urine เปนวิธีที่นิยมเก็บมากที่สุดซึ่งมีวิธีการเก็บดังนี้
1. ตรวจสอบการเขียนชื่อ-สกุลบนฉลากติดกระปอง ใหถูกตองตรงกันกับผูปวยกอนมอบใหผูปวย
2. ใหผูปวยถายปสสาวะตอนแรกทิ้งไปกอน (ปสสาวะสวนแรกจะทําหนาที่ขจัดสิ่งปนเปอนภายในทอ
ปสสาวะทิ้งไป)
3. ใช กระป องที่ จั ดให ร องรั บ ตอนกลางของปส สาวะที่กําลังไหล ใหไดป ริมาตรประมาณ 30 ml.
(ปสสาวะสวนนี้จะเปนสวนที่ออกมาจากกระเพาะปสสาวะ ซึ่งเปนปสสาวะสวนที่ตองการตรวจสอบ)
4. ปสสาวะสวนทายใหท้ิงไป เนื่องจากสวนนี้อาจทําใหเกิดการปนเปอนจากผิวหนังรอบๆ ชองขับถาย
โดยเฉพาะในสตรีอาจปนเปอนจากชองคลอดหรือทวารหนัก
5. ปดฝาใหสนิท รีบนําสงหองปฏิบัติการทันที
2.2 Catheterized urine
คือการเก็บปสสาวะโดยการสวนใหปสสาวะไหลออกมาเอง มีความจําเปนสําหรับผูปวยที่ไม
รูสึกตัว ในกรณีที่ผูปวยรูสึกตัวดีอาจเก็บแบบ sterile clean หรือ clean–voided mid stream urine
โดยทําความสะอาดรอบๆ บริเวณขับถายปสสาวะเสียกอน ดังนี้
- ลางมือใหสะอาดดวยสบูฆาเชื้อกอนทําการเก็บปสสาวะ
- ใชผากอซที่ฆาเชื้อแลว ชุบสบูเหลวทําความสะอาดรอบๆบริเวณรูเปดของทอปสสาวะ
- ใชผากอซที่ฆาเชื้อแลวชุบน้ํา เช็ดสบูออกใหสะอาด
- เก็บปสสาวะโดยใชสายสวนจากกระเพาะปสสาวะ 10-20 ml. ใสภาชนะที่สะอาดมีฝาปด
- ปดฝาใหสนิท รีบนําสงหองปฏิบัติการทันที
2.3 Urine 24 hours
คือการเก็บปสสาวะภายในเวลา 24 ชั่วโมง การเก็บแบบนี้มักนิยมสงตรวจหาสารเคมีหรือฮอรโมนที่
ขับออกมาทางปสสาวะวาจะมีปริมาณมากนอยเทาใด เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยโรคและใหการรักษา
ความสําคัญในการเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง อยูที่การอธิบายใหผูปวยเขาใจวาจะตองเก็บปสสาวะทุกครั้ง
โดยกําหนดเวลาสุดทายใหชัดเจน เชน
- กําหนดเวลาเริ่มเก็บ 08.00 น. ของวันเริ่มเก็บ ถึง เวลา 08.00 น. ของวันถัดไป
- เวลา 08.00 น. ของวันเริ่มเก็บ ใหถายปสสาวะครั้งแรกทิ้งไป
- เริ่มเก็บปสสาวะที่ถายครั้งตอไปทุกครั้ง จนถึงเวลา 08.00 น. ของวันถัดไป
- เวลา 08.00 น. ของวันถัดไป ใหถายปสสาวะครั้งสุดทายเก็บรวมดวย
การเก็บรักษาและนําสงปสสาวะ
โดยทั่วไปเมื่อเก็บปสสาวะไดแลว ควรนําสงหองปฏิบัติการทันที ถาไมสามารถทําได ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. เก็บไวที่อุณหภูมิ 4 0C หรือในตูเย็นธรรมดา สวนมากเปน single urine ที่สําหรับสงตรวจทาง
จุลทรรศน ภูมิคุมกันวิทยา และการเพาะเชื้อทางจุลชีววิทยา
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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2. การเก็บโดยใสสารกันเสีย (Preservative) มักใชสําหรับการเก็บปสสาวะปริมาณมากและใช
เวลานาน เชน ปสสาวะ 24 ชั่วโมง เพื่อสงตรวจทางเคมีคลินิก โดยมากจะใช Toluene ซึ่งจะไม
รบกวนการตรวจทําใหผลการตรวจไมผิดพลาด
3. การเก็บอุจจาระ (Stool)
ขอควรปฏิบัติกอนการเก็บอุจจาระ
ผูปวยควรงดยาที่มีสารแบเรี่ยม บิสมัท เกลืออลูมิเนียมหรือยาลดกรด ผงถาน คาโอลิน รวมทั้งงด
สารที่มีน้ํามันเปนสวนประกอบกอนการเก็บอุจจาระ 3 วัน เปนอยางนอย งดรับประทานยาทุกชนิดที่ออก
ฤทธิ์ที่ลําไส หรือยาที่ดูดซึมทางลําไสไดนอย รวมทั้งยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวาง แตถาผูปวยจําเปนที่ตอง
ไดรับยานี้ ควรใชการฉีดแทนชั่วคราวจนกวาจะเก็บอุจจาระได ใหผูปวยรับประทานอาหารที่ยอยงายหรือ
มี ก ากน อ ยที่ สุ ด ในบางกรณี ต อ งใช ย าถ า ยแนะนํ า ให ใ ช ย าถ า ยประเภทเกลื อ เช น โซเดี ย มซั ล เฟต
แมกนีเซียมซัลเฟต ไมควรใชยาถายที่เปนน้ํามัน สําหรับผูปวยที่มีขอหามใชยาถายใหสวนอุจจาระดวย
น้ําอุนธรรมดาหามใชสบู
วิธีเก็บอุจจาระ
1. ใหผูปวยถายอุจจาระลงในกระโถนหรือกระดาษที่สะอาด ไมควรใหมีน้ําหรือปสสาวะปะปน
2. ใชไมเขี่ยอุจจาระปริมาณพอสมควร คือ ประมาณเทาหัวแมมือ ใสในภาชนะที่เตรียมไวแลวปดฝาให
สนิท การเก็บอุจจาระควรเลือกเขี่ยเอาบริเวณที่มีมูกเลือด บริเวณที่มีสีผิดปกติ หรือบริเวณที่สงสัยวา
มีพยาธิ เชน บริเวณที่เห็นวามีการเคลื่อนไหว
3. ถาอุจจาระเหลว ใหเทบางสวนใสภาชนะแลวปดฝาใหสนิท
วิธีเก็บรักษาตัวอยางอุจจาระใหคงสภาพ
หากตึกผูปวยไมสามารถนําสงหองปฏิบัติการไดทันที ควรเก็บที่อุณหภูมิ 4 – 8 ๐C
การนําสงอุจจาระ
สิ่งที่ควรปฏิบัติในการนําสงคือ
1. อุจจาระที่สงสัยจะมีโทรโฟซอยทของโปรโตซัวตองรีบนําสงภายใน 15 – 30 นาที
2. อุจจาระแข็งจนถึงออน ถาตองการตรวจซีสท หรือไขพยาธิใหสงภายใน 3 – 4 ชั่วโมง
3. หามเก็บอุจจาระในตูอบ (Incubator) ที่อุณหภูมิ 37 ๐C เพราะจะทําใหพยาธิตาย
4. การเก็บเสมหะ
เปนสิ่งสงตรวจจากทางเดินหายใจสวนลางที่นิยมนํามาตรวจ เนื่องจากเก็บไดสะดวกที่สุด และหาก
ผูปวยมีการติดเชื้อในปอดแลวมักพบเชื้อที่เปนสาเหตุได ขอเสียคือมักมีการปนเปอนจากแบคทีเรียที่มีอยูตามปกติ
ในชองปาก
วิธีเก็บ
1. ควรเก็บหลังผูปวยตื่นนอนใหมๆ เพื่อใหไดปริมาณเสมหะที่คางอยูตลอดคืนมากพอ
2. ใหผูปวยแปรงฟนและบวนปากดวยน้ําสะอาด เพื่อลดจํานวนแบคทีเรียภายในชองปาก
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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3. ใหผูปวยไอลึกๆ และขากเสมหะลงในภาชนะที่ตรียมไว ปดฝาใหสนิท อาจตองใหผูปวยนอนใหหัว
และไหลอยูต่ํากวาระดับหนาอก อยูทานี้ประมาณ 2 - 3 นาที จะชวยใหไอและขับเสมหะไดงายขึ้น
4. ขณะที่ผูปวยไอเพื่อเก็บเสมหะ ควรระมัดระวังเรื่องการแพรเชื้อโดยใหหันหนาไปทางที่ไมมีคนอยู
แลวใชผาเช็ดหนาปดปองกันการฟุงกระจายของละอองเสมหะดวย
5. เมื่อไดเสมหะแลวควรรีบนําสงหองปฏิบัติการทันที
ขอควรระวัง
หามเก็บเสมหะในหองน้ํา ควรเก็บในที่โลงหรือมีแสงแดดสอง เพราะแสงอุลตราไวโอเลทสามารถฆาเชื้อ
ได
5. การเก็บตัวอยางหนอง (Pus)
1. กรณีแผลปด ใหทําความสะอาดบริเวณผิวหนังภายนอก แลวใชเข็มและกระบอกฉีดยาเจาะดูด
บรรจุหลอดปลอดเชื้อ หรือปายบนสไลด นําสงหองปฏิบัติการ
2. ในกรณีแผลเปด มักจะมีการปนเปอนโดยแบคทีเรียที่อยูตามผิวหนังหรือในอากาศ จึงควร
ระมัดระวังการเก็บโดยใชไมพันสําลีปายบริเวณที่ติดเชื้อ ใสในหลอดแกว หรือปายบนสไลด
แลวรีบนําสงหองปฏิบัติการ
6. หนอง หรือ Discharge จากอวัยวะสืบพันธุ
จุดประสงคหลักเพื่อวินิจฉัยกามโรคเปนสวนใหญ โดยเฉพาะ หนองใน ผูปวยจะมีอาการเจ็บแสบภายใน
ทอปสสาวะ หรือทออวัยวะสืบพันธุ รวมทั้งอาจมี Discharge ไหลออกมาจากทออวัยวะสืบพันธุ
วิธีการเก็บ
1. เนื่องจากการเก็บ Discharge จากระบบสืบพันธุมุงหาเชื้อ Neisseria gonorrhoea ซึ่งเปนเชื้อ
คอนขางตายงายจึงไมควรใชน้ํายาใดๆ ทําความสะอาดบริเวณ Urogenital tract กอนการเก็บ
2. ควรเก็บหลังปสสาวะอยางนอย 1 ชั่วโมง
3. เนื่องจากมีเชื้อประจําถิ่นมาก หลีกเลี่ยงโดยปายเฉพาะที่เห็นวามีการอักเสบ หรือมีแผลจริงๆ โดยใช
ไม พัน สํ า ลี ในกรณี ผู ป ว ยมี Discharge ใหปาย Discharge บรรจุในภาชนะปลอดเชื้อ สง
หองปฏิบัติการทันที ถาไมมีใหปายจากภายในทอปสสาวะ ในกรณีเพศชายอาจใช Loop แทนไม
พันสําลีสอดเขาไปในทอปสสาวะลึกประมาณ 2 ซม. หมุน แลวดึงออกมาปายบนสไลดสะอาด
7. การเก็บ เก็บรักษา และนําสงน้ําจากชองตางๆ ของรางกาย
7.1 น้ําไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid : CSF)
แพทยเปนผูเก็บสิ่งสงตรวจ ประมาณ 1-2 มล. และไมใชสารกันเลือดแข็งเนื่องจากน้ําไขสันหลังมี
โปรตีนต่ํา จึงไมเหมาะที่เซลลจะมีชีวิตอยู นอกจากนี้เซลลยังไวตอการเปลี่ยนอุณหภูมิดวยควรรีบนําสง
หองปฏิบัติการภายใน 1 ชั่วโมง ถาไมสามารถสงไดใหเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 0C ไดไมเกิน 24 ชั่วโมง
ยกเวนกรณีสงตรวจเพาะเชื้อ หามนําเขาตูเย็น เพราะจะทําใหเชื้อ Neisseria meningitides ตาย
7.2 Serous fluid (Pleural, Peritoneal, Pericardial fluid)
แพทยเปนผูเก็บสิ่งสงตรวจ ประมาณ 50 - 100 มล. โดยแบงตัวอยางเปนสวนๆ ดังนี้
- สวนที่ 1 สงตรวจทางจุลทรรศนวินิจฉัย เก็บตัวอยางปริมาตร 3–5 มล. โดยใช EDTA
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(1-2 mg/ml) เปนสารปองกันการแข็งตัว
- สวนที่ 2 สงตรวจทางเคมี เก็บตัวอยางปริมาตร 3–5 มล.โดยไมใชสารปองกันการ
แข็งตัว หรือใช heparin เปนสารปองกันการแข็งตัว ในขณะเดียวกันควรเจาะเก็บเลือด
เพื่อสงตรวจทางเคมีดวยทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบผลที่ตรวจวัดไดระหวาง serous และ
serum
- สวนที่ 3 สงตรวจทางเซลลวิทยา เก็บตัวอยางปริมาตร 25–50 มล.
การนําสง/การเก็บรักษา
ควรนําสงตัวอยางสงหองปฏิบัติการและทําการตรวจวิเคราะหโดยเร็วที่สุด ถาไมสามารถสงไดให
เก็บไวที่อุณหภูมิ 4 0C ไดไมเกิน 24 ชั่วโมง โดยไมทําใหผลการนับเซลลและรูปรางลักษณะของเซลล
เปลี่ยนไปมากนัก
7.3 น้ําไขขอ (Synovial fluid)
แพทยเปนผูเก็บสิ่งสงตรวจ ประมาณ 3-10 มล. โดยแบงตัวอยางเปนสวนๆ ดังนี้
- สวนที่ 1 สงตรวจทางจุลทรรศนวินิจฉัย เก็บตัวอยางปริมาตร 3–5 มล. โดยใช heparin
เปนสารปองกันการแข็งตัว
- สวนที่ 2 สงตรวจทางเคมี เก็บตัวอยางปริมาตร 3–5 มล. โดยไมใชสารปองกันการแข็งตัว
เมื่อปนแยกเอาเซลลออกแลวจึงใชสวนใสในการตรวจทางเคมีคลินิก
- สวนที่ 3 สงตรวจทางเซลลวิทยา เก็บตัวอยางปริมาตร 5–10 มล.
การนําสง/ การเก็บรักษา
ควรนําสงตัวอยางสงหองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะการนับเซลลและการหาผลึกควรทํา
โดยทันที (ภายใน 1 ชั่วโมง) หากลาชาจะไดผลการตรวจที่ผิดพลาดไดทั้ง false-positive และ falsenegative ตัวอยางที่เก็บไวในตูเย็น 4 0C ไมเกิน 24 ชั่วโมง ยังสามารถใชตรวจดูลักษณะรูปรางของ
เซลลได แตไมควรใชนับเซลลหรือนับแยกชนิดของเซลล เนื่องจากเซลลบางสวนอาจแตกไปแลว
8. การตรวจกลูโคส ชนิดตางๆ
8.1 Fasting blood sugar (FBS) งดน้ําและอาหาร 6-8 ชม เจาะเลือดจากหลอดเลือดดําประมาณ 2
ml. ใสในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัว NaF
8.2 2 Hour postprandial blood sugar (2 H-PP-BS) งดน้ําและอาหาร 6-8 ชม.
เจาะเลือดครั้งที่ 1 หลังงดน้ําและอาหาร
เจาะเลือดครั้งที่ 2 หลังผูปวยรับประทานอาหารมาแลว 2 ชม.
8.3 Oral Glucose Toterance Test (OGTT) งดน้ําและอาหาร 6-8 ชม. เจาะเลือดครั้งที่ 1 หลังงด
น้ําและอาหาร ใหผูปวยดื่ม Glucose 75 กรัม ละลายน้ํา 200 ml. ใหหมด ระหวางการทดสอบ ไมให
ผูปวยรับประทานอาหารและดื่มน้ํา (จิบน้ําไดเล็กนอย) เจาะเลือดครั้งที่ 2, 3, 4 หลังผูป วยดื่ม Glucose
แลวทุก 1 ชั่วโมง เจาะเลือดจากหลอดเลือดดําประมาณ 2 ml. ในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัว NaF
8.4 Glucose challenge test (GCT)
8.4.1 ในหญิงตั้งครรภ ไมตองงดน้ําและอาหาร ใหผูปวยดื่ม Glucose 50 กรัม ละลายน้ํา ใหหมด
ระหวางการทดสอบ ไมใหผูปวยรับประทานอาหารและดื่มน้ํา (จิบน้ําไดเล็กนอย) เจาะเลือดหลัง
ดื่ม Glucose 1 ชั่วโมง
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8.4.2 ในหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห ใหงดน้ําและอาหาร 6-8 ชั่วโมง แลวเจาะ FBS 1 หลอดให
ผูปวยดื่มGlucose 75 กรัมใหหมดเจาะเลือดหลอดที่ 2 หลังกิน Glucose ครบ 2 ชั่วโมง โดยเจาะ
เลือดจากหลอดเลือดดําประมาณ 2 ml. ใสในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัว NaF ( Sodium
fluoride)
9. การเก็บและเตรียมสิ่งสงตรวจเพื่อการเพาะเชื้อ
9.1 ตัวอยางที่เปน Sputum, Urine, CSF และสารน้ําอื่น ๆ ใหเก็บใสภาชนะปลอดเชื้อ รีบนําสง
สําหรับเสมหะกรณีไมทันตรวจใหเก็บใสอาหารเลี้ยงเชื้อ
9.2 ตัวอยางที่เปนเลือด ใหเจาะใสขวด Hemoculture
ปริมาณที่ใช สําหรับผูใหญคือเลือดประมาณ 8 – 10 ml. ในขวดจัดเก็บสําหรับผูใหญ และสําหรับเด็กคือ
ประมาณ 1 - 3 ml. ในขวดจัดเก็บสําหรับเด็ก
วิธีเก็บ เปดฝาครอบอลูมิเนียมที่หุมปากขวดออก เช็ดจุกยางดวย Providine iodine ทิ้งใหแหงแลว เช็ด
ตามดวย 70 % แอลกอฮอล รอเวลา ประมาณ 1 นาที แลวแทงผานจุกยาง คอยๆใสเลือดลงในขวด
Hemoculture พลิกขวดกลับไปมาเพื่อผสมใหเลือดกับอาหารเลี้ยงเชื้อเขากันดี
ขณะรอ นําสงใหเก็บไวที่อุณหภูมิหอง หามแชเย็น
9.3 ตัวอยางที่เปน Rectal Swab หรือ Swab จากอวัยวะตางๆ
เชน Pus, Discharge เปนตน ใหใสลงในขวด Transport media รีบนําสง
9.4 ตัวอยางที่ขูดจากผิวหนัง เพื่อการเพาะเชื้อรา ใหทําความสะอาดดวย Alcohol แลวทิ้งใหแหง ใช
blade ปลอดเชื้อ ขูดผิวหนังสวนที่สงสัยเบาๆ ใหขุยหรือเกล็ดผิวหนังตกลงในกระปองพลาสติกปลอด
เชื้อปดฝาใหสนิทกอนนําสง ระยะเวลาการเพาะเชื้อราประมาณ 30 วัน (ติดตอหองปฏิบัติการกอน)
9.5 ตัวอยางที่สงเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิด Anaerobe
ใหเจาะหนองหรือ Body Fluid ตางๆ ใสลงในหลอดจัดเก็บเฉพาะ (Thioglycolate) ปดฝาจุกให
สนิท รีบนําสง ขณะรอนําสงใหเก็บที่อุณหภูมิหอง หามแชเย็น (ติดตอหองปฏิบัติการกอน)
9.6 ตัวอยางที่ตองการสงเพาะเชื้อ Mycobacterium tuberculosis
ใหเก็บตัวอยางใสภาชนะที่ปลอดเชื้อ ปดฝาใหสนิทกอนนําสง ระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเชื้อประมาณ
60 วัน (กรณีพบเชื้อขึ้นตองใชเวลาเพิ่มขึ้นในการเพาะเลี้ยงและทดสอบความไวตอยา)
9.7 ตัวอยางสงเพาะเชื้อที่ตองใช Transport media พิเศษ
เช น การส งเพาะเชื้ อ Bordetella pertussis, Brucella species, Corynebacterium
diphtheriae, Helicobacter pylori และ TB (automate) เปนตน ใหติดตอ LAB ลวงหนา เพื่อ
นัดหมายเวลา, จัดเตรียม media และจัดสง Transport media พิเศษ
หมายเหตุ : ตัวอยางสงตรวจเพื่อการเพาะเชื้อราทั่วไปใหจัดเก็บแชเย็น (2-8 oC) ยกเวนตัวอยางที่เก็บในขวด
Hemoculture, CSF, Fluid และหลอด Thioglycolate สําหรับการสงเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิด Anaerobe ให
เก็บที่อุณหภูมิหอง หามแชเย็น (ควรระบุสิ่งสงตรวจทุกครั้งที่สงเพาะเชื้อเพื่อใชในการแปลผลการเพาะเชื้อ)
การสงตรวจหองปฏิบัติการภายนอก
1. การสงตรวจพิเศษทางหองปฏิบัติการ สงตรวจที่
1.1 โรงพยาบาลพุทธชินราช โทร. 0 5527 0300
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1.2 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 พิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมือง จ. พิษณุโลก 0 5524 7579
1.3 สํานักควบคุมโรคติดตอที่ 9 พิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมือง จ. พิษณุโลก 0 5521 4615
1.4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต.หนองออ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 0 5596 5058
1.5 สถานบันนิติวิทยาศาสตร โรงพยาบาลตํารวจแหงชาติ กรุงเทพฯ 0 2861 5995
1.6 ภาคบริการโลหิต สภากาชาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 0 5521 5900
1.7 ศูนยแล็ป ธนบุรี 628, 630 ซ.พระราม2 ซ.60 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร 0 2417 1923-7 โทรสาร 0 2417 1929
1.8 บริษัท Nhealth 2301 ถนน เพชรบุรีตัดใหม แขวง บางกะป เขต หวยขวาง กทม.10310
02-7624126
2. การสงตรวจทางหองปฏิบัติการพิเศษ
2.1 ใหขีดถูกหนารายการที่ตองการ หรือเขียนรายการที่ตองการสงตรวจ ลงในใบนําสงตรวจที่ไดรับ
จากหองปฏิบัติการ ตามหนวยงานนั้นๆ หากเปนผูปวยนอก ทางหองปฏิบัติการจะเจาะเลือดและ
เก็บสิ่งสงตรวจเอง และเจาหนาที่หองยาผูปวยนอกจะคิดคาการขนสงตัวอยางออกตรวจนอก
สถานบริการรายละ 50 บาท กรณีผูปวยในพนักงานชวยเหลือคนไขจะนําเงินที่เก็บจากผูปวยมา
ชําระที่หองยาในและนําใบเสร็จรับเงินสงคืนผูปวยหรือญาติ หากสงสัยกรุณาสอบถาม วิธีเก็บสิ่ง
สงตรวจ เจาหนาที่หองปฏิบัติการกอน แลวจึงทําการเจาะเลือดหรือเก็บสิ่งสงตรวจผูปวย และ
นํามาสงพรอมใบนําสงตรวจที่ระบุ test ที่สงตรวจแลว
2.2 หองปฏิบัติการจะทําการเตรียมสิ่งสงตรวจ เพื่อนําสงกรณีเปนหนวยงานของรัฐบาลจะประสาน
กับฝายบริหารเพื่อดําเนินการสงทุกวันราชการกอน เวลา 10.00 น. กรณีเปนหนวยงานเอกชน
เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะนําสงรถทัวร ประจําทางกอนเวลา 10.00 น.
2.3 ระยะเวลารอผลผลการตรวจจะไดตามที่ระบุไวในแบบสรุปการประกันระยะเวลารอคอย
“คูมือการสงตรวจทางหองปฏิบัติการกลุมงานเทคนิคการแพทย”
2.4 ราคาคาตรวจ หรือ ผลตรวจ กรุณาสอบถามที่หองปฏิบัติการหรือดูจากระบบ HOSXP
3. วิธีเก็บสิ่งสงตรวจกรณี Special test
3.1 Acid / Prostatic Phosphatase
acid phosphatase ในซีรั่มไมคงตัว โดยเฉพาะ prostatic acid phosphatase จะสลายตัวไป
activity มากกวา 50% จะสูญเสียไปเมื่อตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง ดังนั้นจะตองแยกซีรั่มทันทีเมื่อ
เลือดแข็งตัว และเติม acetate buffer (5 mol/L) 20 ul ตอ 1 ml ของซีรั่ม เพื่อใหคงตัว จะทําให
สามารถคง activity ของเอนไซมไวไดหลายชั่วโมงที่อุณหภูมิหองหรือไมเกิน 7 วัน ที่ 4oC ควรหลีกเลี่ยง
การแชแข็งและละลายตัวอยางตรวจซ้ําหลายครั้ง
3.2 Serum Iron และ TIBC
การเก็บสิ่งตรวจควรเก็บเลือดในชวงเวลาเชา เพื่อหลีกเลี่ยงคาต่ําเนื่องจากความแปรปรวนของ
รางกายในแตละชวงเวลา ควรแยกซีรั่มทันทีเมื่อเลือดแข็งตัว และวิเคราะหตัวอยางทันที หรือเก็บ
ตัวอยางตรวจไดไมเกิน 7 วัน ที่ 4oC หรือ 4 วัน ที่ 15-25oC
3.1 Acid / Prostatic Phosphatase
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3. 3 Lactate
งดกิจกรรมที่ตองใชกําลังแขนในผูปวยกอนการเจาะเลือดเก็บสิ่งสงตรวจจากหลอดเลือดดํา โดย
ไมตองรัด tourniquet หรือ รัด tourniquet แลวทําการเจาะเลือดทันที และรีบปลดสาย tourniquet
ออก เมื่อไดสิ่งสงตรวจใสในหลอด Heparin ใหรีบปนแยกพลาสมาภายใน 15 นาที หลังจากเก็บสิ่งสง
ตรวจ รีบจัดสงและ แชเย็นสิ่งสงตรวจระหวางนําสงดวย
3.4 Ammonia
หามใช serum เนื่องจากในกระบวนการการแข็งตัวของเลือด จะผลิต ammonia ทําใหคาสูง
กวาคาที่แทจริงได หลังจากเก็บสิ่งสงตรวจจากคนไขใหรีบปนแยก Heparin plasma ภายใน 15 นาที
พันพาราฟลมที่จุก แชในอุณหภูมิ -25oC ขณะรอจัดสงทันที หามเกิน 1 วัน แชเย็นขณะนําสง
3.5 Alcohol
ควรใช Iodine เช็ดแขนคนไขกอนทําการเจาะเลือดหามใช alcohol เนื่องจากจะปนเปอน
ระหวางเจาะเลือดทําใหคาสูงกวาคาที่แทจริง เจาะเลือดใสหลอดปดจุกใหสนิท และพันพาราฟลมใหแนน
ปองกันการระเหย รีบจัดสงทันที
3.6. การเก็บตัวอยางเลือดเพื่อวัดระดับยา
การตรวจระดับยาที่ใชติดตามการรักษา ควรคํานึงถึงคาครึ่งชีวิตหรือระยะการออกฤทธิ์ของยาแต
ละชนิด เพื่อไมใหยาที่ไดรับมีผลโดยตรงกับการตรวจวัดระดับยาในขณะนั้น โดยทั่วไป ควรทําการเก็บสิ่ง
สงตรวจ กอนการรับยาครั้งตอไป
3.7 Cortisol เนื่องจากระดับของ cortisol ในรางกายใน 24 ชั่วโมงมีปริมาณแตกตางกัน ดังนั้น
จึงควรจดเวลาที่ทําการเก็บตัวอยางตรวจดวย
4. การเก็บตัวอยางสงตรวจ Chromosome study
- Blood : เก็บเลือดโดยใช Sterile Disposable Syringe 5 ml ดูด Sodium Heparin จํานวน 0.14 ml
กลั้วใหทั่ว syringe เปลี่ยนหัวเข็มใหมแลวจึงทําการเจาะเลือด ปดปลอกเข็มใหแนนผสมเลือดกับ Sodium
Heparin ใหเขากัน สงตรวจทั้ง syringe พรอมปดปลอกเข็มใหแนน พันดวยพาราฟลม หรือ เจาะเลือด
ประมาณ 3-5 ml ใสหลอดสูญญากาศปลอดเชื้อที่มีสาร Heparin ผสมใหเขากันโดยคว่ํากลับหลอดไปมา ทํา
การตรวจสอบใหแนใจวาเลือดไมเกิดการแข็งตัว พันพาราฟลม รีบนําสงทันทีหรือภายใน 12 ชั่วโมงโดย
จัดเก็บแชเย็น (2-8 oC)
- Bone Marrow : การเก็บสิ่งสงตรวจ Bone Marrow เก็บเชนเดียวกับ Blood หรือรวมเก็บกับแพทย
- Amniotic Fluid : เก็บตัวอยางน้ําคร่ําในชวงอายุครรภ 16-18 สัปดาหโดยใช Sterile Disposable
Syringe ดูดน้ําคร่ําประมาณ 30 ml แบงใสหลอดปลอดเชื้อ 2-3 หลอด หรือปดปลอกเข็มใหแนน ดวยพารา
ฟลม สงตรวจทั้ง syringe รีบนําสง ระหวางรอนําสงใหจัดเก็บที่ 37 oC หรือที่อุณหภูมิหองไดประมาณ 6-12
ชั่วโมง
5. การเก็บตัวอยางตรวจ Viral load, PCR และ Genotype
ควรใชหลอดสูญญากาศปลอดเชื้อ เพื่อปองกันการปนเปอน การเก็บตัวอยางสงตรวจใหแชเย็น (2-8 oC)
รีบนําสงทันที หากไมสามารถนําสงไดภายใน 6 ชั่วโมง ใหปนแยกที่ความเร็ว 1,000 รอบ นาน 10 นาที หรือตั้งทิ้ง
ไวใหแยกชั้นอยางสมบูรณ ดูดแยกซีรั่มหรือพลาสมาที่ไดใสหลอดปลอดเชื้อใหม จัดเก็บแชแข็งระหวางการนําสงให
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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แชน้ําแข็ง (ระวังการปนเปอนและสภาวะการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงเพราะจะ รบกวนการตรวจและไมสามารถ
ตรวจวิเคราะหได)
- ตัวอยางสิ่งสงตรวจ HBV DNA เจาะเลือดใสหลอด EDTA Blood
- ตัวอยางสิ่งสงตรวจ HCV RNA เจาะเลือดใสหลอด EDTA Blood
- ตัวอยางสิ่งสงตรวจ HIV RNA เจาะเลือดใสหลอด EDTA Blood
6. การเก็บตัวอยางสงตรวจที่ตองควบคุมอุณหภูมิ
- ตัวอยางสงตรวจพิเศษทาง Coagulogram เชน PT, PTT, TT, Anti Thrombim III, Fibrinogen,
Protein C, Protein S เปนตน ใหเก็บเลือดในหลอด 3.8 % Sodium Citrate Blood ตรวจสอบใหแนใจ
วาเลือดไมเกิดการแข็งตัวใดๆ รีบนําสงหองปฏิบัติการทันที
Blood Gas : เก็บเลือดโดยใช Sterile Disposable Syringe 3 ml ดูด Sodium Heparin จํานวน 0.1
ml กลั้วใหทั่ว syringe เปลี่ยนหัวเข็มใหมแลวจึงทําการเจาะเลือด ปดปลอกเข็มใหแนนผสมเลือดกับ
Sodium Heparin ใหเขากัน สงตรวจทั้ง syringe พรอมปดปลอกเข็มใหแนน รีบนําสงทันทีโดยแชเย็น
2-8 oC (on ice)
- ตัวอยางสงตรวจพิเศษทางฮอรโมน เชน ACTH, Aldosterone, Renin เปนตน ใหเก็บตัวอยางตามที่
ระบุใหรีบนําสงทันที โดยแชเย็น 2-8 oC
7.0 การเก็บตัวอยางสงตรวจที่มีความไวตอแสง
ตัวอยางเลือดสงตรวจสารที่มีความไวตอแสง เชนการตรวจ Vitamin B12, Folate, Bilibubin,
Carotene เปนตน ใหจัดเก็บหลอดเลือดใหพนแสงหรือหุมหอดวยวัสดุทึบแสง รีบนําสง
งานสงตรวจทางเซลลวิทยาและชิ้นเนื้อ
การจัดเตรียมและเก็บสิ่งสงตรวจทางศัลยพยาธิ
1. วัสดุและอุปกรณ
1.1 ภาชนะสําหรับบรรจุชิ้นเนื้อ เชน ขวดใส (พลาสติกหรือแกว) ปากกวางมีฝาปดสนิท หรือถุงพลาสติก
ที่เหมาะสมกับขนาดของชิ้นเนื้อ
1.2 ใบสงตรวจทางพยาธิวิทยา สําหรับกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน รวมถึงที่มาของชิ้นเนื้อวาตัด
มาจากอวัยวะ หรือสวนไหน ขางซายหรือขวาของรางกาย และคําวินิจฉัยของแพทยผูรักษา
1.3 สติกเกอร ระบุชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่น ๆ ของเจาของสิ่งสงตรวจ สําหรับติดบนภาชนะที่บรรจุ
สิ่งสงตรวจ
1.4 ยาสําหรับแชรักษาสภาพชิ้นเนื้อ ใช 10 % formalin
2. การเก็บสิ่งสงตรวจ
2.1 แช ชิ้ น เนื้ อ ที่ ไ ด จ ากการผ า ตั ด ลงในน้ํ า ยา บั พ เฟอร ฟอร ม าลิ น เพื่ อ ป อ งกั น การเน า เสี ย โดยใช
ปริมาณยาประมาณ 10 - 12 เทาของชิ้นเนื้อ ติดสติกเกอร ระบุ ชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่น ๆ ของ
เจาของสิ่งสงตรวจบนภาชนะที่บรรจุสิ่งสงตรวจเพื่อชี้บง และปองกันการสลับสิ่งสงตรวจ ปดฝาขวดให
สนิทหรือรัดปากถุงพลาสติกใหแนนปองกันการแตกราวหรือรั่วซึม
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง คูมือการใชบริการหองปฏิบตั ิการ
กลุมงานเทคนิคการแพทย
ผูจัดทํา
นายวชิรวิทย กลมเกลียว
ผูรับรอง นาย ธนกรณ ทองรักษ
ผูอนุมัติ นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ

ชื่อหนวยงาน : กลุมงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เอกสารเลขที่ SP-LAB-01
ตําแหนง ผูจัดการคุณภาพ
ตําแหนง หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
ตําแหนง ผูอํานวยการ

หนา 37 ของ 55
แกไขครั้งที่ 12
วันที่บังคับใช
14 มิถุนายน 2562

2.2 ถาชิ้นเนื้อมีขนาดใหญ ทําใหมีการซึมผานของน้ํายาเขาไปดานในไมดีเทาที่ควร จึงควรฝานเนื้อ เปน
ชิ้น ๆ หนาประมาณ 1 - 2 ซม. โดยอยาใหชิ้นเนื้อขาดจากกัน และไมทําใหเสียรูปราง สามารถจัดเรียง
เปนชิ้นเนื้อรูปเดิมได เพื่อใหน้ํายาซึมผานไดทั่วถึงตลอด ทําใหเนื้อที่อยูสวนลึกจากผิวไมเนาเสีย
2.3 ถาชิ้นเนื้อมีขนาดเล็กมากควรหอดวยกระดาษสากอนแชน้ํายา เพื่อปองกันการเล็ดลอดสูญหาย
3. การเตรียมจัดสง
3.1 ตรวจสอบความเรียบรอยของสิ่งสงตรวจวาเก็บถูกตองเรียบรอยตามที่ระบุในขอ 2 การเก็บสิ่งสงตรวจ
3.2 ระบุ ชื่อ-สกุล ที่ชัดเจน, สถานพยาบาล, ชื่อแพทยผูสั่งตรวจ, วัน เวลาที่เก็บสิ่งสงตรวจ รายละเอียด
ตางๆ ลงไปในใบสงตรวจทางพยาธิวิทยา ใหครบถวน รวมถึงที่มาของชิ้นเนื้อวา ตัดมาจากอวัยวะ หรือ
สวนไหน ขางซายหรือขวา ของรางกาย และคําวินิจฉัยของแพทยผูรักษา
3.3 จัดสงสิ่งสงตรวจพรอมใบสงตรวจมาที่ “กลุมงานเทคนิคการแพทย”
3.4 กรณีที่ขนสงผานพัสดุไปรษณียหรือใชบริการขนสงสาธารณะอื่น ๆ ควรปองกันการหกรั่วซึมหรือ
กระแทก
แตก ระหวางการขนสงดวย
4. การเก็บและสงสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยา
4.1 ควรใหคําแนะนําที่ถูกตองในการเตรียมตัวแกผูปวยกอนการเก็บสิ่งสงตรวจ
4.2 เก็บสิ่งสงตรวจอยางถูกตอง เหมาะสม เพื่อใหเซลลอยูในสภาพดี เพื่อความถูกตองแมนยํา ตอการ
วินิจฉัย
4.3 สิ่งสงตรวจที่เปนสารน้ํา หรือสารคัดหลั่ง หากไมสามารถสงตรวจภายใน 24 ชั่วโมง ใหเก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิ 2-8 oC (ตูเย็นชองธรรมดา) หรือใสน้ํายา Fixative ถาตองการสิ่งสงตรวจเปนสไลด ตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการเตรียมสไลดอยางถูกตอง กรณีที่สถานที่สงตรวจอยูหางไกล ควรแชสไลดไวใน
น้ํายาFixative (90 % Ethanol) อยางนอย 24 ชั่วโมงกอนการนํามาผึ่งใหแหงเพื่อเตรียมจัดสงตอไป
การสงตรวจทางเซลลวิทยาของระบบอวัยวะสืบพันธุสตรี (PAP Smear)
1. คําแนะนําสําหรับผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ
1.1 ไมควรมีเพศสัมพันธกอนวันที่จะมาตรวจ
1.2 ไมควรทําความสะอาดภายในชองคลอดกอนการตรวจ 2-4 ชั่วโมง
1.3 ไมควรใชยาเหน็บชองคลอดกอนการตรวจ 24 ชั่วโมง
2. การเก็บและจัดสงสิ่งสงตรวจ
2.1 ตําแหนงที่ปายเซลลออกมาจากสวนตาง ๆ ของมดลูกมีผลตอการตรวจหาเซลลมะเร็งของระบบ
สืบพันธุสตรี เชน การตรวจหาเซลลมะเร็งปากมดลูก ควรปายเซลลจาก คอมดลูก (Endocervix)
และปากมดลูก (Ectocervix) การตรวจหาเซลลมะเร็งเยื่อบุมดลูกหรือรังไขควรปายจาก Vaginal
pool เพิ่มอีก 1 สไลด
2.2 ระบุชื่อ-สกุล และประวัติที่สําคัญ คือวันที่ทําเสมียร, ประจําเดือนครั้งสุดทาย, ประวัติการตั้งครรภ
, บุตรคนสุดทาย และประวัติการรักษา ลงในใบสงตรวจใหเรียบรอยและชัดเจน
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2.3 ใชดินสอเขียนชื่อ-สกุล ของผูปวย ลงบนขอบดานฝาของสไลดใหชัดเจน (หามใชปากกาเนื่องจาก
อาจลบเลือนเมื่อสัมผัสแอลกอฮอล)
2.4 ถุงมือที่ใชไมควรมีแปงเพราะผงแปงอาจไปติดเครื่องมือ อุปกรณ ทําใหปดบังเซลลบสไลดไมควรใช
นํายาหรือวัสดุหลอลื่นใดๆ Speculum ที่ใชควรจุมใน Sterile normal saline
2.5 อยาเช็ดเยื่อที่บุผิวของปากมดลูก หรือเมือกที่ติดอยูทิ้งไป
2.6 หลั ง จากป า ยเซลล จ ากอวั ย วะผู ป ว ยลงบนสไลด แ ล ว ให แ ช ส ไลด ล งในน้ํ า ยา Fixative
(95 % Ethanol) ทันที
2.7 ถาเผลอทิ้งสไลดไวจนแหง ใหแกไขโดย แชสไลดไวใน 0.9 % normal saline 2-3 นาที กอน
แลวจึงนําไปแชในน้ํายา Fixative (95 % Ethanol)
2.8 แชสไลดไวในน้ํายา Fixative (95 % Ethanol) โดยใหทวมสวนที่ปายเซลลไวอยางนอย 15 นาที
แลวนําออกมาผึ่งใหแหงเพื่อเตรียมจัดสงตรวจตอไป
2.9 กรณีที่สถานที่สงตรวจอยูหางไกล ควรแชสไลดไวในน้ํายา Fixative (95 % Ethanol) อยางนอย
24 ชั่วโมง กอนนํามาผึ่งใหแหงเพื่อเตรียมจัดสงตรวจตอไป
2.10 จัดสงสไลดที่แหงแลวพรอมใบสงตรวจที่ระบุรายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยครบถวนมาที่ “กลุมงาน
เทคนิคการแพทย” โดยระวังปองกันมิใหสไลดแตกระหวางการขนสง
การสงตรวจทางเซลลวิทยาของน้ําจากชองปอด ชองทอง ชองเยื่อหุมหัวใจ
1. คําแนะนําสําหรับผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ
1.1 ใหผูปวยพลิกตัวไปมาบนเตียงหลายๆ ครั้ง กอนทําการเจาะ
2. การเก็บและจัดสงสิ่งสงตรวจ
1.1 นําน้ําที่เจาะไดจากชองปอด ชองทองหรือชองเยื่อบุหัวใจใสลงในขวดที่สะอาดมีฝาปดแนน
1.2 เติม Heparin ลงไปในน้ําที่เจาะไดจากชองปอดหรือชองทองหรือชองเยื่อบุหัวใจเพื่อปองกันการ
แข็งตัว โดยใชอัตราสวน Heparin (ชนิด 1:1,000) ml. ตอ 100 ml. ของน้ําที่เจาะได ปดฝาแลว
ผสมใหเขากัน
1.3 ระบุชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่น ๆ ของเจาของสิ่งสงตรวจบนสติกเกอรแลวติดบนภาชนะที่
บรรจุสิ่งสงตรวจ
1.4 ถาน้ําที่เจาะไดมีปริมาณมากกวา 500 ml. อาจสงตรวจทั้งหมด หรือ ตั้งทิ้งไวในตูเย็นเพื่อใหเซลล
ตกตะกอน ประมาณ 30 นาที เทสวนน้ําขางบนออกบางสวน เหลือสวนลางไวประมาณ 200 ml.
สําหรับสงตรวจ
1.5 ระบุชื่อ-สกุลผูปวย และประวัติที่สําคัญ คือ วันที่ทําการเจาะ, ปริมาณ, ลักษณะ และสีของน้ําที่เจาะ
ไดลงในใบสงตรวจใหเรียบรอยและชัดเจน
1.6 นําสงหองปฏิบัติการทันที กรณีที่ไมสามารถสงตรวจไดทันทีใหเก็บไวในตูเย็นชองธรรมดา (2-8 oC)
หามแชแข็ง จนกวาจะถึงเวลานําสง หรือเติม 50 % Ethanol ลงใปในอัตราสวน 1:1
1.7 การเตรียม สไลด จากน้ําที่เก็บมาได กรณีที่ตองการสงตรวจ เปนสไลด
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- นําน้ําที่เจาะไดไปปนใหตกตะกอนที่ ความเร็ว 4,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที ใชดินสอ
เขียนชื่อ-สกุลของผูปวยลงบนขอบดานฝาของสไลดใหชัดเจน (หามใชปากกาเนื่องจากอาจ
ลบเลือนเมื่อสัมผัสแอลกอฮอล) ประมาณ 3-4 แผน
- เทน้ําสวนบนทิ้ง นําตะกอนไปปายบนสไลด ทําการไถสไลด เชนเดียวกับการทํา สเมียรเลือด
- นําสไลด ที่เสมียรแลวมาแชใน 95 % Ethanol ทันที แชทิ้งไวอยางนอย 15 นาทีแลวนํา
ขึ้นมาผึ่งใหแหง เตรียมจัดสงพรอมใบสงตรวจ
การสงตรวจทางเซลลวิทยาของปสสาวะ
1. การเก็บและจัดสงสิ่งสงตรวจ
1.1 ผูชายใชปสสาวะถายเอง กรณีที่คาสายสวนอยูแลว สามารถเก็บจากสายสวนได
1.2 ผูหญิงควรสวนปสสาวะดวยเพื่อปองการการปนเปอนของเซลลจากอวัยวะสืบพันธุ
1.3 เก็บปสสาวะในชวงเชาประมาณ 100 ml. ผสมกับ 50 % Ethanol ในอัตราสวน 1:1
1.4 เก็บวันละ 1 ครั้ง ติดตอกันเปนเวลา 3 วัน
1.5 ระบุชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่น ๆ ของเจาของสิ่งสงตรวจ บนสติกเกอรแลวติดบน ภาชนะที่บรรจุ
สิ่งสงตรวจ
1.6 เตรียมจัดสงพรอมใบสงตรวจ
การสงตรวจทางเซลลวิทยาของ Fine Needle Aspiration (FNA)
1. การจัดเก็บสิ่งสงตรวจ
1.1 กรณี สิ่ งที่ ดูดได มีลั กษณะเป น น้ํา เนื่องจากกอนที่เจาะเปน Cyst ใหนําน้ําที่เจาะไดใสขวดสง
หองปฏิบัติการทันที หรือใสขวดแลวเติม 50-70 % Ethanol ในอัตราสวน 1:1 เก็บในตูเย็นชอง
ธรรมดา เพื่อเตรียมปนแลวปายบนสไลดเพื่อเตรียมสงตรวจ
2. กรณีสิ่งที่ดูดไดไมมีลักษณะเปนน้ํา ใหเตรียม ดังนี้
2.1 หยดสิ่งที่ดูดมาไดลงบนสไลดที่เปยก 95 % Ethanol ที่เตรียมไว ไถดวยขอบสไลดที่แหงเหมือนทําส
เมียรเลือด ทําเชนนี้ 3-5 สไลด แชสไลดใน 95 % Ethanol ทันที แชทิ้งไวอยางนอย 15 นาที แลวนํา
ขึ้นมาผึ่งใหแหง หรืออาจใชน้ํายา Fixative Spray พนลงบนไสล 2-3 ครั้งผึ่งใหแหง เตรียมจัดสงพรอม
ใบสงตรวจ
2.2 สวนที่เหลืออยูในเข็มและกระบอกฉีดยา ใหดูด Normal saline เขาไปลางสิ่งที่ติดคาง นําน้ําที่
ลางนี้ สงตรวจเชนเดียวกับน้ําเจาะปอด
2.3 ถามีชิ้นเนื้อติดออกมาดวย ใหนําชิ้นเนื้อมาปายสไลด แลวแชสไลดลงใน 95 % Ethanol ทันที สวน
ชิ้นเนื้อนํามาแชน้ํายา 10 % Formalin เพื่อสงตรวจดวย
2.4 ใชดินสอเขียน ชื่อ-สกุล ของผูปวยลงบนขอบดานฝาของสไลดที่สงตรวจใหชัดเจน (หามใชปากกา
เนื่องจากอาจลบเลือนเมื่อสัมผัสแอลกอฮอล) จัดสงพรอมใบสงตรวจที่ระบุรายละเอียดตางๆ อยาง
ครบถวนและชัดเจน
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หลักการเก็บตัวอยางสงตรวจทั่วไป
1. ตัวอยางสงตรวจทุกชนิดตองมีฉลากติดไวที่ภาชนะบรรจุเสมอ บนฉลากใหระบุ ชื่อ-สกุล ของผูปวย
HN. ตึกผูปวย วัน เดือน ป ชื่อผูเจาะเก็บเลือด (สําหรับตัวอยางเลือดที่สงเพื่อขอเลือด)
2. ตัวอยางสงตรวจทุกชนิดที่สงมายังหองปฏิบัติการ ตองสงมาพรอมกับใบสั่งตรวจ ซึ่งบอกรายละเอียด
ของผูปวย อาการทางคลินิก หรือการวินิจฉัยโรค และแสดงรายการที่ตองการตรวจอยางชัดเจน
3. วิธีการเก็บและสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการ ตองปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับตัวอยางแตละชนิด
โดยเครงครัด
4. ปริมาณของตัวอยางตองมีจํานวนมากพอที่จะทําการตรวจได
5. ภาชนะที่ใชเก็บตัวอยางสงตรวจทางพิษวิทยา ตองใชภาชนะที่สะอาด แหงปราศจากการปนเปอน
ดวยสารเคมีอื่นๆ ซึ่งจะทําใหผลการวิเคราะหผิดพลาดได
6. การสงตัวอยางตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก
6.1 ตัวอยางทุกชนิดที่สงมาตองระบุชนิดตัวอยางและตําแหนงที่เก็บ ไวบนใบนําสงตรวจ หรือบน
ภาชนะบรรจุตัวอยาง
6.2 ภาชนะหรือสิ่งของตางๆ ที่จะใชบรรจุหรือจัดเก็บตัวอยางที่ตองการเพาะแยกเชื้อนั้น ตอง
ผานการทําใหปราศจากเชื้อ (sterile) แลวทุกชนิด
6.3 เลือกเก็บตัวอยางจากตําแหนงที่มีการติดเชื้อ โดยระมัดระวังไมใหปนเปอนเชื้อประจําถิ่นมา
ดวย
6.4 ตัวอยางจากตําแหนงซึ่งเปน sterile site เชน เลือด, น้ําไขสันหลัง และน้ําจากสวนตางๆ
ของรางกาย ซึ่งเก็บโดยวิธีเจาะผานผิวหนัง ตองทําความสะอาดผิวหนังตามวิธีการเก็บอยาง
เครงครัด มิฉะนั้นจะมีการปนเปอนเอาเชื้อประจําถิ่นที่ผิวหนังมาดวย
7.0 การจัดเก็บเอกสาร (Filing)
7.1 เอกสารบันทึกคุณภาพในการใชหองปฏิบัติการกลุมงานเทคนิคการแพทย จัดเก็บในแฟมที่กําหนด
ตามชนิดของเอกสารที่กลุมงานเทคนิคการแพทย กําหนดขึ้นในตูเอกสาร
7.2 เจาหนาที่กลุมงานเทคนิคการแพทยที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่จัดเก็บเอกสารบันทึกคุณภาพ โดย
เรียงลําดับ วันที่ เดือน ป ที่บันทึกหรือจัดทํา ระยะเวลาการจัดเก็บ 1 ป

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง คูมือการใชบริการหองปฏิบตั ิการ
กลุมงานเทคนิคการแพทย
ผูจัดทํา
นายวชิรวิทย กลมเกลียว
ผูรับรอง นาย ธนกรณ ทองรักษ
ผูอนุมัติ นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ

ชื่อหนวยงาน : กลุมงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เอกสารเลขที่ SP-LAB-01
ตําแหนง ผูจัดการคุณภาพ
ตําแหนง หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
ตําแหนง ผูอํานวยการ

หนา 41 ของ 55
แกไขครั้งที่ 12
วันที่บังคับใช
14 มิถุนายน 2562

8.0 ภาคผนวก (Annex)
ภาคผนวก หนา 42 – 50 ประกอบดวย
รายการตรวจปริมาณตัวอยางภาชนะเก็บตัวอยาง ระยะเวลาตรวจวิธีวิเคราะห กําหนดระยะเวลาที่
ขอตรวจเพิ่มระยะเวลาเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อทวนสอบ รายการทดสอบที่สงตรวจหองปฏิบัติการรับตรวจตอ
หนา 51 – 55 ประกอบดวย
รายการตรวจปริมาณตัวอยางภาชนะเก็บตัวอยาง ระยะเวลาตรวจวิธีวิเคราะห กําหนดระยะเวลาที่ขอตรวจ
เพิ่มระยะเวลาเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อทวนสอบ รายการทดสอบที่เปดใหบริการตรวจเอง

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

