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หนาท่ี  1 / 24 

ฉบับท่ี 

เอกสารอางอิง รหัส : R-LAB-002-01 

เรื่อง : คูมือบริการกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังช้ิน 

หนวยงาน/ทีม ผูจัดทํา : LAB 

หนวยงาน/ทีม ท่ีเกี่ยวของ : LAB, ER, OPD, WD, LR, FM, PSY, MED 

ผูจัดทํา 
 
 

(ทนพ.ธนะพงศ พันธุแพทย) 
นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 

ผูทบทวน 
 
 

(ทนพ.ธนะพงศ พันธุแพทย) 
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย 

ผูอนุมัติ 
 
 

(นายแพทยอมรพันธุ สมร) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังช้ิน 

สถานะเอกสาร 
 
 
 

………………………….. 

 
 

การควบคุมเอกสารคุณภาพ 
จํานวนท้ังหมด     24     หนา 

ลําดับท่ี วันท่ี รายละเอียด แผนท่ี 

00 2 ส.ค. 60 อนุมัติใชครั้งแรก  

01  แกไขรายการตรวจท่ีใหบริการ ราคา ระยะเวลารอคอยผล  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

F-DOC-003   14 ธ.ค. 58 



เอกสารอางอิง รหัส : R-LAB-002-01 
 

หนาท่ี  2  /  24 
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 
ขอบเขตการบริการ 
กระบวนการทํางาน  
วิธีปฏิบัติในการเก็บสิ่งสงตรวจ  
วิธีปฏิบัติในการนําสงสิ่งสงตรวจ  
ชนิดของหลอดบรรจุเลือดและสารกันเลือดแข็ง  
การเก็บสิ่งสงตรวจ (Specimen  Collection) 
     การเจาะเลือด  
     การเก็บปสสาวะ  
     การเก็บอุจจาระ  
     การเก็บเสมหะ  
     การเก็บตัวอยางหนอง  
     หนอง หรือ Discharge จากอวัยวะสืบพันธุ  
เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ  
รายการตรวจท่ีใหบริการ 
     งานโลหิตวิทยา   
     งานจุลทรรศนศาสตร  
     งานเคมีคลินิก   
     งานจุลชวีวิทยา  
     งานภูมิคุมกันวิทยาและธนาคารเลือด  
     รายการตรวจท่ีสงตรวจตอยังหนวยงานภายนอก  
การรายงานผล   
คาวิกฤตของการตรวจวิเคราะห  
ระยะเวลาในการเก็บสิ่งสงตรวจหลังการตรวจวิเคราะห  
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ขอบเขตการบริการ 
 

1. ใหบริการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยแกผูปวยของโรงพยาบาลวังชิ้นและ
หนวยงานสาธารณสุขในอําเภอวังชิ้น  

- ใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา08.00 - 16.00 น. (วันหยุดราชการมีเจาหนาปฏิบัติงาน 1 คน) 
- ใหบริการคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรังตั้งแตเวลา06.00-08.00 น. ทุกวันจันทรและอังคาร(ยกเวน

วันหยุดราชการ) 
2. ใหบริการสงตรวจตอยังหนวยงานภายนอกสําหรับรายการตรวจท่ีไมสามารถตรวจวิเคราะหเองได 
3. ใหการสนับสนุนทางวิชาการดานเทคนิคการแพทย 
 
งานบริการ 

กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังชิ้น เปนหองปฏิบัติการแบบรวม ประกอบดวยสาขางานท่ีเปด
ใหบริการ ดังนี้ 
1. งานตรวจทางโลหิตวิทยา (Hematology) ใหบริการตรวจวิเคราะห CBC, HCT, DCIP, PT-INR, VCT เปนตน 
2. งานตรวจทางจุลทรรศนศาสตร (Microscopy)ใหบริการตรวจวิเคราะห UA, Stool examination, Stool 
occult blood, Micro-albumin, Sperm analysis, Body fluid examination เปนตน 
3. งานตรวจทางเคมี (Chemistry) ใหบริการตรวจวิเคราะห Glucose,  BUN,  Creatinine, Triglyceride,  LDL-
Cholesterol,  Uric acid,  LFT 
4. งานตรวจทางจุลชีววิทยา (Microbiology) ใหบริการตรวจวิเคราะห AFB, Gram stain, KOH preparation, 
Wet preparation เปนตน 
5. งานตรวจทางภูมิคุมกันวิทยา (Immunology) ใหบริการตรวจวิเคราะห Anti-HIV, HBsAg, HBsAb, HBcAb, 
VDRL, Widal test, Weil felix test หมูเลือด ABOเปนตน 
6. งานธนาคารเลือด (Blood Bank) ใหบริการจัดหาสวนประกอบของโลหิตโดยประสานขอจากงานธนาคารเลือด 
โรงพยาบาลแพร 
 
สถานท่ีปฏิบัติงาน 
สถานท่ีตั้ง 

หองปฏิบัติการทางการแพทย ตั้งอยูชั้น 1 ในเขตบริการผูปวยนอก ใกลกับหนวยงาน หองเอกเรย และ
หองกลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย 

ท่ีอยูทางไปรษณีย 
กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังชิ้น 
เลขท่ี 115 หมู 8 ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 54160 

โทรศัพทติดตอ 
054-589252 ตอ 206, โทรสาร 054-589106 
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กระบวนการทํางาน 
 

สงผูปวยมาเก็บตัวอยางยังหองปฏิบัติการ 

  

ตรวจสอบรายการสัง่ตรวจ 

ในใบสั่งและHOSxP 

ไมผานเกณฑ 

ไมตรงกัน 

ตรงกัน 

ผานเกณฑ 

สงตัวผูปวยมาเก็บตัวอยาง 
 

รับบริการ 

แกไข / ปฏิเสธ / สงกลับ 

จัดเก็บตัวอยาง 

เตรียมตัวอยาง 

ตรวจวิเคราะห 

ประกันคุณภาพ 

สงมอบผล 
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แกไขไมได แกไขได 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

เก็บส่ิงสงตรวจตาม 
คูมือบริการทางหองปฏิบัติการฯ 

ลงทะเบียนสงตัวอยาง 

ในทะเบียนรับ-สง สิ่งสงตรวจ 

LAB ตรวจสอบความถูกตองของ 
ส่ิงสงตรวจ และใบนําสง 

- ลงทะเบียนรับ 
-  แยกตัวอยางสงตรวจ 
-  เตรียมสิ่งสงตรวจ 
 

ปฏิเสธสิ่งสงตรวจ 

แจงหนวยงานท่ีสงตรวจ 

เพ่ือดําเนินงานแกไข 

เก็บตัวอยางสงตรวจใหม ยกเลิก 

ตรวจวิเคราะห 

ตรวจสอบความถูกตองและ 

บันทึกผลการตรวจวิเคราะห 

รายงานผลการตรวจในใบรายงานผล/HOSxP 
- ทบทวนผลครั้งท่ี 1 โดยผูรายงานผล 
- ทบทวนผลครั้งท่ี 2 โดยผูรายงานผลหรือเจาหนาท่ีคนท่ี2 

สงมอบผลการตรวจ 
วิเคราะห 

เก็บตัวอยางเองแลวนําสงยังหองปฏิบัติการ 
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วิธีปฏิบัติในการเก็บสิง่สงตรวจ 
1. ตรวจสอบรายการสั่งตรวจและเตรียมภาชนะสําหรับเก็บสิ่งสงตรวจ โดยระบุชื่อ-สกุล HNและรายการสั่ง

ตรวจ เปนอยางนอย บนภาชนะกอนดําเนินการเก็บสิ่งสงตรวจ 
2. ระบุตัวผูปวยโดยใหผูปวยบอกชื่อ-สกุลของตนเอง (ไมควรถามใหตอบในแนวทาง ใช หรือ ไม ) 

หากผูปวยไมสามารถแจงชื่อตนเองได ใหตรวจสอบจากหลักฐานอ่ืน เชน บัตรประชาชน หรือสายรัด
ขอมือ เปนตน 

3. ดําเนินการเก็บสิ่งสงตรวจ ( หรือใหภาชนะเก็บสิ่งสงตรวจแกผูรับบริการ ) 
4. ตรวจสอบชื่อ-สกุล บนภาชนะกอนนําสิ่งสงตรวจใสในภาชนะทุกครั้ง 
5. สิ่งสงตรวจท่ีใสในภาชนะท่ีมีสารกันเลือดแข็งตองผสมใหเขากัน โดยการกลับหลอดไปมา เบาๆ (End to 

End) อยางนอย10 ครั้ง เพ่ือปองกันการแข็งตัวของตัวอยางเลือด (clot) 

 
6. กรอกขอมูลเก่ียวกับผูรับบริการรวมท้ังรายการท่ีตองการตรวจในใบสงตรวจใหถูกตองและครบถวน เพ่ือ

ลดการสูญเสียและสิ้นเปลืองน้ํายาของหองปฏิบัติการ 
 

วิธีปฏิบัติในการนําสงสิ่งสงตรวจ 
1. ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับผูปวย ไดแก ชื่อ-สกุล HN. วันท่ีสงตรวจ ชื่อหนวยงานท่ีสงตรวจ รวมท้ังรายการ

ตรวจในใบนําสงตรวจและบนฉลากของภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจใหถูกตองตรงกัน 
2. นําสงสิ่งสงตรวจดวยภาชนะท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันการหก ตก แตกของภาชนะท่ีบรรจุสิ่งสงตรวจ 
3. วางภาชนะท่ีบรรจุสิ่งสงตรวจในถาดท่ีเตรียมไวให และวางหลอดไวใน Rack 
4. เจาหนาท่ีผูนําสงสิ่งสงตรวจลงทะเบียนสงตรวจใน“ทะเบียนรับ-สงสิ่งสงตรวจ” ท่ีอยูหนาหองปฏิบัติการ

ใหครบถวนและถูกตองตรงกับใบนําสงตรวจ พรอมท้ังลงชื่อและเวลานําสงกํากับดวยทุกครั้ง 

 

ชนิดของหลอดบรรจุเลือดและสารกันเลือดแข็ง 

1. Clotted blood  (ฝาสีแดง)  คือ หลอดท่ีไมมีสารกันเลือดแข็ง (แตมีสารชวยเรงการ clot) 
2. K3EDTA blood   (ฝาสีมวง)  คือหลอดท่ีมีEDTA Ethyl diaminetetraaceticacid เปนสารกัน 

เลือดแข็ง 
3. Na Citrate blood  (ฝาสีดํา) คือหลอดท่ีมีSodium citrate เปนสารกันเลือดแข็ง  

โดยใช 3.8 % sodium citrate 1 สวนตอเลือด 9 สวน 
4. NaF blood    (ฝาสีเทา) คือหลอดท่ีมี sodium fluoride เปนสารกันเลือดแข็ง 
5. Lithium  heparin(ฝาสีเขียว) คือ หลอดท่ีมี Lithium  heparinเปนสารกันเลือดแข็ง 

(ใชเฉพาะในหองปฏิบัติการ) 
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การเก็บสิ่งสงตรวจ (Specimen  Collection) 
 

1. การเจาะเลือด 

1.1 การเจาะเลือด  ผูเจาะเลือดตองตรวจสอบชื่อผูปวยในใบสั่งตรวจและภาชนะ (Tube) ท่ีใชเก็บสิ่งสง
ตรวจใหถูกตองตรงกับผูปวยทุกครั้งท่ีทําการเจาะเลือด  

1.2 เตรียมภาชนะ (Tube) สําหรับการเจาะเลือดใหถูกตองตรงกับการทดสอบ  
1.3 หลีกเลี่ยงการเจาะเลือดขางเดียวกับท่ีใหสารท่ีเปนน้ํา/อาหาร/ยา  
1.4 ใชสายรัด (Tourniquet) รัดบริเวณตนแขน เพ่ือใหเห็นเสนเลือดดําชัดเจนข้ึน เลือกบริเวณเจาะใต

ขอพักเล็กนอย ยกเวนบางกรณีอาจตองเจาะจากบริเวณขอมือหรือขอเทา และไมควรรัดสายรัดนาน
เกิน 1 นาที  

1.5 ทําความสะอาดผิวหนังบริเวณท่ีจะเจาะเลือดดวยสําลีชุบแอลกอฮอล โดยเช็ดจากจุดศูนยกลางหมุน
วนเปนวงกลมออกสูดานนอก รอจนแอลกอฮอลแหง หามนิ้วสัมผัสตําแหนงท่ีจะเจาะอีก 

1.6 ทําการเจาะเลือด  โดยใชนิ้วหัวแมมือดึงผิวหนังใตตําแหนงท่ีจะเจาะ (1-2 นิ้ว)  ใหตึง หงายปลายตัด
ของเข็มข้ึน แทงลงในตําแหนงท่ีกําหนด โดยใหเข็มทําหมุนประมาณ 15 องศากับแขนคนไขคอย ๆ 
ดึงกาน Syringeเพ่ือเก็บเลือดจนครบตามจํานวน ใหคนไขคลายมือและดึงสายรัดออก 

1.7 ใชสําลีแหงปราศจากเชื้อ กดบริเวณรอยเจาะเบาๆ พรอมถอดเข็มออก ใหคนไขกดหามเลือด 
ประมาณ 2-3 นาทีและปดปลาสเตอร เม่ือเลือดหยุดไหลแลว  

1.8 ท้ิงหัวเข็มลงในภาชนะสําหรับท้ิงของมีคม (ติดเชื้อ)  
1.9 ใสเลือดลงในหลอดเลือด ปริมาณตามความเหมาะสมสําหรับการตรวจวิเคราะหท้ิง Syringe  ในถัง

ขยะติดเชื้อ จากนั้นปดฝาและผสมหลอดเลือดท่ีมีสารกันเลือดแข็งทันที โดยพลิกหลอดเลือดกลับไป
มาประมาณ 10 ครั้ง เพ่ือใหเลือดผสมกับสารท่ีอยูในหลอดใหเขากันและปองกันไมใหเลือดแข็งตัว  

1.10 กรณีท่ีมีการสงตรวจหลายรายการทดสอบและตองใชหลอดเลือดหลายหลอด ควรลําดับการใสเลือด
ลงหลอดดังนี้  

1) ขวดสําหรับการเพาะเชื้อ Hemoculture 
2) หลอด Na Citrate blood  (ฝาสีดํา) 
3) หลอด Clotted blood  (ฝาสีแดง)  
4) หลอด Lithium  heparin (ฝาสีเขียว) (ใชเฉพาะในหองปฏิบัติการ) 
5) หลอด K3EDTA blood (ฝาสีมวง) 
6) หลอด NaFblood (ฝาสีเทา) 
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การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา 
 การตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีตองใชเลือดเปนสิ่งสงตรวจ  มักใชเลือดท่ีเจาะไดจากหลอดเลือดดํา  ซ่ึงผูท่ี
ทําหนาท่ีเจาะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง  เพราะหลอดเลือดดําท่ีใชในการเจาะนั้นมีอยูเพียงไมก่ีเสนและยัง
ตองใชประโยชนในดานอ่ืน ๆ อีก เชน การบริจาคเลือดและการรักษาโดยการใหยาหรือน้ําเกลือทางหลอดเลือดดํา  
การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํานั้นเปนเทคนิคท่ีใชเวลาในการปฏิบัตินอย  แตผูปฏิบัติจะตองมีความชํานาญ  
และมีความม่ันใจ 
 
ตําแหนงท่ีใชในการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา 
 หลอดเลือดดําท่ีแขนดานในใตขอพับแขน  หรือบริเวณท่ีเรียกวา antecubital fossa  เปนตําแหนงท่ี
เหมาะสําหรับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา  ซ่ึงมีหลอดเลือดดําท่ีสําคัญอยู  3 เสน ไดแก cephalic, median 
cephalic (cubital) และ median basillic vein (รูปท่ี 1) หลอดเลือดดําท่ีนิยมใชเจาะมากท่ีสุด ไดแก median 
cephalic (cubital) vein เพราะเปนหลอดเลือดดําท่ีมีขนาดใหญ  อยูชิดผิวหนัง  ถูกยึดแนนดวยเนื้อเยื่อทําใหไม
เคลื่อนในขณะท่ีเจาะและเม่ือเจาะแลวผูปวยรูสึกเจ็บนอยท่ีสุด  ในผูปวยบางรายอาจเห็นหลอดเลือดดํานี้ไดไมชัด  
ก็อาจเจาะจาก cephalic vein หรือ midian basilica vein  ซ่ึงเลือดจะไหลชากวา  มีโอกาสเกิดรอยช้ําไดงาย  
และหลอดเลือดเคลื่อนไดงายกวา  ถาหากไมสามารถเจาะเลือดจากหลอดเลือดดําท่ีกลาวมาแลวไดอาจเจาะเลือด
จากบริเวณเหลานี้จะทําใหผูปวยรูสึกเจ็บมากกวาเจาะท่ีแขน เพราะมีเสนประสาทอยูเปนจํานวนมาก  สําหรับการ
เจาะจากกหลอเลือดดําท่ีเขาหรือเทานั้น  ควรใหแพทยเปนผูเจาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1  แสดงตําแหนงของหลอดเลือดดําบริเวณหนาแขนใตขอศอกท่ีเรียกวา antecubital fossa ซ่ึงใชในการ
เจาะหลอดเลือดดํา  ไดแก cephalicvein, median cephalic (cubital) vein, และ basdilic vein 
(ท่ีมาGauger CA. Specimen collection. In: LotspeichSteininger CA, Stiene Martin EA, Koepke JA, eds. Clinical 
hematology principles, procedures, correlations. Philadelpohia: J.B. Lippincott Comopany, 1992; 12) 
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การเจาะเลือดจากผิวหนัง 
เปนการเจาะเลือดท่ีไดเลือดปริมาณนอย (ประมาณ 0.5 – 1 มล) ซ่ึงจะทําในกรณีตอไปนี้ 

1. เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 เดือน ซ่ึงมีปริมาณเลือดนอยการเจาะเลือดปริมาณมากเกินไป  อาจเปนสาเหตุทําให
เกิดภาวะเลือดจางได  จึงเลี่ยงมาเจาะโดยวิธีนี้ 

2. เด็กท่ีมีอายุระหวาง 1–8 ป (young children) เจาะโดยวิธนีี้ในกรณีท่ีตองใชเลือดในการตรวจไมมาก 
3. ผูใหญท่ีหลอดเลือดดํามีปญหา หรือเจาะยาก ไดแก ผูปวยท่ีอวนมาก ผูปวยท่ีอยูในระหวางการใหน้ําเกลือ

หรือยาทางหลอดเลือดดํา หรือผูปวยท่ีถูกไฟหรือน้ํารอนลวกอยางรุนแรง 
 
ตําแหนงท่ีใชเจาะเลือดจากผิวหนัง 

1. สนเทา (heel)  มักจะเจาะในเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 1 ป และเพ่ือหลีกเลี่ยงการเจาะถูกกระดูก  เนื่องจาก
ระยะหางระหวางกระดูกและผิวหนังในเด็กเล็กมีนอยจึงควรเจาะในตําแหนงดานในสุด (medial part) 
และนอกสุด (lateral part) ของฝาเทา (รูปท่ี 2ก) ไมควรเจาะในบริเวณระหวางเสนท่ีลากจากจุดก่ึงกลาง
ของนิ้วเทาท่ี 1 ไปยังสนเทา  และเสนท่ีลากจากบริเวณระหวางนิ้วเทาท่ี 4 และ5 ไปยังเสนเทา (รูปท่ี 2 ก)  
หรือสวนโคงของหลังเทา (รูปท่ี 2ข) เพราะบริเวณดังกลาวกระดูกอยูหางจากผิวหนังนอยกวาตําแหนงท่ี
เจาะไดประมาณครึ่งเทา นอกจากนี้ยังไมควรเจาะลึกกวา 2.4 มม. โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดไมควร
เจาะลึกกวา  1.6 มม. และไมควรเจาะตรงรอยท่ีเคยถูกเจาะไปแลว  เพราะอาจเกิดการติดเชื้อได 

 

 
รูปท่ี 2  แสดงบริเวณท่ีใชเจาะเลือดจากผิวหนัง 

ก. สนเทาของเด็กแรกเกิด  โดยเจาะในบริเวณ 
“Yes” และไมควรเจาะในบรเิวณ “No” 

ข. หลังเทาเด็ก  ซ่ึงเปนบริเวณท่ีไมควรใชเจาะเลือด
จากผิวหนัง 

ค. ปลายนิ้ว   โดยเจาะในบริเวณท่ีมีเครื่องหมาย 
“X” 

 

(ท่ีมา รปู  ก และ ข  :BlumenfeldTA.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) 
 

2. นิ้วมือ (finger) เจาะในกรณีท่ีเด็กมีอายุมากกวา 1 ป ไมควรเจาะในเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 เดือน  เพราะ
กระดูกอยูหางจากผิวหนังประมาณ  1.5–2.4 มม. การเจาะเลือดจากปลายนิ้วมักเจาะจากนิ้วกลางหรือ
นิ้วนาง  แตสวนใหญมักเจาะจากนิ้วกลาง  โดยเจาะในบริเวณระหวางจุดก่ึงกลางของปลายนิ้วดานในและ
ดานขางของนิ้ว  (รูปท่ี 2 ค) ไมควรเจาะดานขาง ตรงสวนบนสุด  หรือตรงจุดก่ึงกลางของปลายนิ้วเพราะ
เนื้อเยื่อบริเวณนี้หนากวาจุดท่ีใชเจาะประมาณครึ่งเทา 
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2. การเก็บปสสาวะ 
 การเก็บปสสาวะสงตรวจอยางถูกวิธีจะชวยลดขอผิดพลาดของการตรวจได  ผูเก็บควรทราบวิธีการเก็บ
ตัวอยางปสสาวะแตละชนิดเพ่ือสงตรวจ  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการทดสอบและการแปลผลท่ีถูกตอง  การเก็บ
ตัวอยางปสสาวะมีหลายชนิดข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการตรวจ ดังนี้ 
 

2.1 การเก็บปสสาวะครั้งเดียว (Single specimen) ไดแก 
- Random urine เปนการเก็บปสสาวะเม่ือไรก็ได เพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
- First morning urine คือปสสาวะท่ีถายออกมาครั้งแรกหลังจากตื่นนอนตอนเชา  

 
วิธีการเก็บSingle specimen เก็บแบบmid stream urine ซ่ึงมีวิธีการเก็บดังนี้ 
2.1.1 ตรวจสอบการเขียนชื่อ-สกุลบนฉลากติดกระปอง ใหถูกตองตรงกันกับผูปวยกอนมอบใหผูปวย 
2.1.2 ใหผูปวยถายปสสาวะตอนแรกท้ิงไปกอน (ปสสาวะสวนแรกจะทําหนาท่ีขจัดสิ่งปนเปอนภายใน

ทอปสสาวะท้ิงไป) 
2.1.3 ใชกระปองท่ีจัดใหรองรับตอนกลางของปสสาวะท่ีกําลังไหล ใหไดปริมาตรประมาณ 30 ml.  

(ปสสาวะสวนนี้จะเปนสวนท่ีออกมาจากกระเพาะปสสาวะ ซ่ึงเปนปสสาวะสวนท่ีตองการ
ตรวจสอบ) 

2.1.4 ปสสาวะสวนทายใหท้ิงไป เนื่องจากสวนนี้อาจทําใหเกิดการปนเปอนจากผิวหนังรอบๆ         
ชองขับถาย โดยเฉพาะในสตรีอาจปนเปอนจากชองคลอดหรือทวารหนัก 

2.1.5 ปดฝาใหสนิท รีบนําสงหองปฏิบัติการทันที 
 

2.2 Catheterized urine   
คือการเก็บปสสาวะโดยการสวนใหปสสาวะไหลออกมาเอง มีความจําเปนสําหรับผูปวยท่ีไมรูสึกตัวกรณีท่ี

ผูปวยรูสึกตัวดีอาจเก็บแบบsterile clean หรือ clean–voided mid stream urine โดยทําความสะอาดรอบๆ 
บริเวณขับถายปสสาวะเสียกอนดังนี้ 

2.2.1 ลางมือใหสะอาดดวยสบูฆาเชื้อกอนทําการเก็บปสสาวะ 
2.2.2 ใชผากอสท่ีฆาเชื้อแลว ชุบสบูเหลวทําความสะอาดรอบๆบริเวณรูเปดของทอปสสาวะ 
2.2.3 ใชผากอสท่ีฆาเชื้อแลว เช็ดสบูออกใหแหง 
2.2.4 ถายปสสาวะสวนแรกท้ิงไปแลวรองปสสาวะสวนกลางใสในภาชนะใหไดประมาณ30 ml. 

ปสสาวะสวนทายท้ิงไป 
2.2.5 ปดฝาใหสนิทนําสงหองปฏิบัติการทันที 

 
 
 
 
 
 
 

F-DOC-003   14 ธ.ค. 58 



เอกสารอางอิง รหัส : R-LAB-002-01 
 

หนาท่ี  11  /  24 

เรื่อง : คูมือบริการกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังช้ิน 
 

3. การเก็บอุจจาระ 

 ผูปวยควรงดยาท่ีมีสารแบเรี่ยม บิสมัท เกลืออลูมิเนียมหรือยาลดกรด ผงถาน คาโอลิน รวมท้ังงดสารท่ีมี
น้ํามันเปนสวนประกอบกอนการเก็บอุจจาระ 3 วันเปนอยางนอย  งดรับประทานยาทุกชนิดท่ีออกฤทธิ์ท่ีลําไส หรือ
ยาท่ีดูดซึมทางลําไสไดนอย รวมท้ังยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์กวาง แตถาผูปวยจําเปนท่ีตองไดรับยานี้ ควรใชการฉีด
แทนชั่วคราวจนกวาจะเก็บอุจจาระได ใหผูปวยรับประทานอาหารท่ียอยงายหรือมีกากนอยท่ีสุด ในบางกรณีตอง
ใชยาถายแนะนําใหใชยาถายประเภทเกลือ เชนโซเดียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต  ไมควรใชยาถายท่ีเปนน้ํามัน 
สําหรับผูปวยท่ีมีขอหามใชยาถายใหสวนอุจจาระดวยน้ําอุนธรรมดาหามใชสบู 
วิธีเก็บอุจจาระ 

1) ใหผูปวยถายอุจจาระลงในกระโถนหรือกระดาษท่ีสะอาด ไมควรใหมีน้ําหรือปสสาวะปะปน 
2) ใชไมเข่ียอุจจาระปริมาณพอสมควร คือ ประมาณเทาหัวแมมือ ใสในภาชนะท่ีเตรียมไวแลวปดฝาใหสนิท 

การเก็บอุจจาระควรเลือกเข่ียเอาบริเวณท่ีมีมูกเลือด บริเวณท่ีมีสีผิดปกติ หรือบริเวณท่ีสงสัยวามีพยาธิ 
เชน บริเวณท่ีเห็นวามีการเคลื่อนไหว 

3) ถาอุจจาระเหลว ใหเทบางสวนใสภาชนะแลวปดฝาใหสนิท 
 
4. การเก็บเสมหะ 

เปนสิ่งสงตรวจจากทางเดินหายใจสวนลางท่ีนิยมนํามาตรวจ เนื่องจากเก็บไดสะดวกท่ีสุด และหากผูปวยมี
การติดเชื้อในปอดแลวมักพบเชื้อท่ีเปนสาเหตุขอเสียคือมักมีการปนเปอนจากแบคทีเรียท่ีมีอยูตามปกติในชองปาก 
วิธีเก็บ 

1) ควรเก็บหลังผูปวยตื่นนอนใหมๆ เพ่ือใหไดปริมาณเสมหะท่ีคางอยูตลอดคืนมากพอ 
2) ใหผูปวยแปรงฟนและบวนปากดวยน้ําสะอาด เพ่ือลดจํานวนแบคทีเรียภายในชองปาก 
3) ใหผูปวยไอลึกๆ และขากเสมหะลงในภาชนะท่ีตรียมไว ปดฝาใหสนิท อาจตองใหผูปวยนอนใหหัวและไหล

อยูต่ํากวาระดับหนาอก  อยูทานี้ประมาณ  2 - 3  นาที จะชวยใหไอและขับเสมหะไดงายข้ึน 
4) ขณะท่ีผูปวยไอเพ่ือเก็บเสมหะ  ควรระมัดระวังเรื่องการแพรเชื้อโดยใหหันหนาไปทางท่ีไมมีคนอยู  แลวใช

ผาเช็ดหนาปดปองกันการฟุงกระจายของละอองเสมหะดวย 
5) เม่ือไดเสมหะแลวควรนําสงหองปฏิบัติการทันที 

 

 

 

 

 

 

 

5. การเก็บตัวอยางหนอง 
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เรื่อง : คูมือบริการกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังช้ิน 
 

1) กรณีแผลปด  ใหทําความสะอาดบริเวณผิวหนังภายนอก  แลวใชเข็มและกระบอกฉีดยาเจาะดูด  บรรจุ
หลอดปลอดเชื้อ หรือปายบนสไลด  นําสงหองปฏิบัติการ 

2) ในกรณีแผลเปด  มักจะมีการปนเปอนโดยแบคทีเรียท่ีอยูตามผิวหนังหรือในอากาศ  จึงควรระมัดระวังการ
เก็บโดยใชไมพันสําลีปายบริเวณท่ีติดเชื้อ  ใสในหลอดแกว หรือปายบนสไลด  แลวรีบนําสงหองปฏิบัติการ 

 
6. หนอง หรือ Discharge จากอวัยวะสืบพันธุ 
 จุดประสงคหลักเพ่ือวินิจฉัยกามโรคเปนสวนใหญ  โดยเฉพาะ หนองใน ผูปวยจะมีอาการเจ็บแสบภายใน
ทอปสสาวะ  หรือทออวัยวะสืบพันธุ  รวมท้ังอาจมี  Discharge  ไหลออกมาจากทออวัยวะสืบพันธุ 
วิธีการเก็บ 

1) เนื่องจากการเก็บ  Discharge  จากระบบสืบพันธุมุงหาเชื้อ  Neisseria  gonorrhoeaซ่ึงเปนเชื้อ
คอนขางตายงายจึงไมควรใชน้ํายาใดๆ  ทําความสะอาดบริเวณ  Urogenital  tract  กอนการเก็บ 

2) ควรเก็บหลังปสสาวะอยางนอย  1  ชั่วโมง 
3) เนื่องจากมีเชื้อประจําถ่ินมาก  หลีกเลี่ยงโดยปายเฉพาะท่ีเห็นวามีการอักเสบ  หรือมีแผลจริงๆ  โดยใชไม

พันสําลี  ในกรณีผูปวยมี  Discharge  ใหปาย  Discharge  บรรจุในภาชนะปลอดเชื้อ หรือปายบนสไลด
สงหองปฏิบัติการทันที  ถาไมมีใหปายจากภายในทอปสสาวะ 

4) ในกรณีเพศชายอาจใช  Loop แทนไมพันสําลีสอดเขาไปในทอปสสาวะหมุนแลวดึงออกมาปายบนสไลด
สะอาด 
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เรื่อง : คูมือบริการกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังช้ิน 
 

เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ 

 
1. สงสิ่งสงตรวจโดยไมมีใบขอสงตรวจและไมสั่งตรวจในโปรแกรมHOSxP 
2. การระบุรายละเอียดของตัวอยางไมถูกตอง ไดแก 

2.1 สิ่งสงตรวจไมแสดง ชื่อ-นามสกุล หรือHN ของผูปวย 
2.2 ใบขอตรวจไมแสดง ชื่อ-นามสกุล หรือHN ของผูปวย 
2.3 ชื่อ-นามสกุล หรือHN ไมใชผูปวยคนเดียวกัน 
2.4 ชื่อ-นามสกุล หรือHN ในใบขอสงตรวจไมตรงกับบนสิ่งสงตรวจ 

3. ไมระบุรายการขอสงตรวจท่ีตองการ 
4. สิ่งสงตรวจไมถูกตองตามท่ีกําหนดในคูมือบริการทางหองปฏิบัติการ 
5. ปริมาณสิ่งสงตรวจไมเพียงพอตอการตรวจวิเคราะห 
6. สิ่งสงตรวจหกเลอะภาชนะท่ีเก็บและใบสงตรวจ 
7. สภาพสิ่งสงตรวจไมเหมาะสม 

งานเคมีคลินิก 
-เลือดสงตรวจในหลอด NaF, Lithium heparin และ K3EDTA ตองไมจับตัวเปนกอน (clot) 
- เลือดสงตรวจตองไมมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) 

งานโลหิตวิทยา 
- เลือดสงตรวจในหลอด K3EDTA และตองไมจับตัวเปนกอน (clot) 
-เลือดสงตรวจตองไมมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) 

งานจุลทรรศนศาสตร 
-  อุจจาระ ควรเก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปดมิดชิด 
-  ปสสาวะ ใสในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปดมิดชิด และควรมีปริมาตรมากกวา 10 มิลลิลิตร 

งานจุลชีววิทยา 
- สารคัดหลั่ง เชน CSF, Pleural fluid, Abdominal fluid จะตองเก็บในภาชนะท่ีปราศจากเชื้อ 
- Sputum, Urine จะตองเก็บในภาชนะท่ีปราศจากเชื้อและปดฝามิดชิด 

งานภูมิคุมกัน 
- การสงตรวจ Anti-HIV ผูรับบริการตองไดรับการ Pre-counseling และออกรหัสจากเจาหนาท่ีท่ีไดรับ

การอบรมหรือฝกทักษะการเปนผูใหคําปรึกษากอน 
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เรื่อง : คูมือบริการกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังช้ิน 
 

รายการตรวจที่ใหบริการงานโลหิตวิทยา 

 

รายการ ราคา 
วิธีการ
ตรวจ 

สิ่งสงตรวจ คาอางอิง 
วันที่

ทดสอบ 
ระยะเวลา
ออกผล 

หมาย
เหต ุ

1. Complete blood count (CBC) 
- WBC 
- RBC 
- Hemoglobin 
- HCT 
- MCV 
- MCH 
- MCHC 
- PLT 
- Neutrophil 
- Lymphocyte 
- Monocyte 
- Eosinophil 
- Basophil 
- RBC Morphology 

90 Automate 
cell count 

EDTA Blood 
3 ml 

 
5.0-10  103/cu.mm. 

3.50-5.50  103/cu.mm. 
11.0-16.0  g/dl 

36-45  % 
80.0-100.0  fl 
27.0-34.0  pg 
32.0-36.0  % 

140-400  103/cu.mm. 
55-75  % 
25-35  % 
2-6  % 
1-3  % 
0-1  % 
Normal 

ทุกวัน 45 นาท ี  

2. Hematocrit (HCT manual) 30 Centrifuge Capillary 
tube x 2 

36-45  % 
 

ทุกวัน 30 นาท ี  

3.  DCIP 70 DCIP Stain EDTA Blood 
3 ml 

Negative ทุกวัน 45 นาที  

4. Malaria 50 Wright 
rapid stain 

EDTA Blood 
3 ml 

Not found ทุกวัน 45 นาท ี  

5. Microfilaria 50 Wright 
rapid stain 

EDTA Blood 
3 ml 

Not found ทุกวัน 45 นาที  

6. Erythrocyte Sedimentation 
Rate (ESR) 

50 Westergre
n method 

Na Citrate 
blood  2 ml 

ชาย 0-15 mm/hrs. 
หญิง 0-20 mm/hrs. 

ทุกวัน 90 นาท ี  

7. Prothrombin time (PT), INR 270 Electro 
chemical 

เจาหนาLAB 
เปนผูเจาะ

เลือด 

12-16 sec ทุกวัน 45 นาที  

8. Venous clotting time (VCT) 50 Manual เจาหนาLAB 
เปนผูเจาะ

เลือด 

6-15 นาท ี ทุกวัน 60 นาที  

หมายเหตุ : รายการตรวจวิเคราะหท่ีนอกเหนือจากในตารางใหติดตอสอบถามเจาหนาหนาหองปฏิบัติการโดยตรง 
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เรื่อง : คูมือบริการกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังช้ิน 
 

รายการตรวจที่ใหบริการงานจุลทรรศนศาสตร 
 

รายการ ราคา วิธีการตรวจ สิ่งสงตรวจ คาอางอิง 
วันที่

ทดสอบ 
ระยะเวลา
ออกผล 

หมาย
เหต ุ

1. Urine Analysis (U/A) 
- Color 
- Appearance 
- Protein 
- Glucose 
- pH 
- Sp.gr. 
- RBC Urine 
- WBC Urine 
- Epithelial 
- Mucous 

60 Manual Urine 10 ml  
Yellow 
Clear 

Negative 
Negative 
6.0-7.0 

1.005-1.030 
0-1 
0-1 
- 
- 

ทุกวัน 45 นาที  

2. Urine Albumin 10 Urine Strip Urine 10 ml Negative ทุกวัน 20 นาท ี  

3. Urine Sugar 10 Urine Strip Urine 10 ml Negative ทุกวัน 20 นาที  

4. Urine pH 20 Urine Strip Urine 10 ml 6.0-7.0 ทุกวัน 20 นาท ี  

5. Urine Specific gravity 20 Urine Strip Urine 10 ml 1.005-1.030 ทุกวัน 20 นาที  

6. Urine microalbumin 270 Antigen-
Antibody 
Complex 

Urine 10 ml Negative ทุกวัน 45 นาท ี  

6. Urine Pregnancy test 70 Two Site 
Immuno 

Urine 10 ml Negative ทุกวัน 45 นาที  

7. Stool Examination 30 Direct smear Stool 1 ml Not found ทุกวัน 45 นาท ี  

8. Stool Occult Blood 30 Rapid 
chromatographic 

immunoassay 

Stool 1 ml Negative ทุกวัน 45 นาที  

9. Body fluid examination 50 manual Fluid เก็บใสขวด
ปลอดเชื้อ 

- ทุกวัน 45 นาที  

10. Urine Methamphetamine 50 Immunochromat
ography 

Urine 10 ml Negative ทุกวัน 45 นาท ี  

หมายเหตุ : รายการตรวจวิเคราะหท่ีนอกเหนือจากในตารางใหติดตอสอบถามเจาหนาหนาหองปฏิบัติการโดยตรง 
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เรื่อง : คูมือบริการกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังช้ิน 
 

รายการตรวจที่ใหบริการงานเคมีคลินิก 
 

รายการ ราคา วิธีการตรวจ สิ่งสงตรวจ คาอางอิง 
วันที่

ทดสอบ 
ระยะเวลา
ออกผล 

หมายเหต ุ

1. Glucose (FBS, BS) 40 HK NaF blood 2.5 
ml 

75-115  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

FBS : อดอาหาร
กอนเจาะเลือด
อยางนอย 8-10 

ชม. 
BS : เจาะเลือด

ตามเวลาที่กําหนด 

2. Glucose (DTX) 40 Enz Whole blood
จากปลายนิว้มือ 

เจาหนาLAB 
เปนผูเจาะ 

75-115  mg/dl ทุกวัน 1 ชั่วโมง 

3. BUN 40 Enz Clotted blood 
4 ml 

8-26  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

 

4. Creatinine 40 K Clotted blood 
4 ml 

0.5-1.5  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

 

5. Uric acid 60 Enz Clotted blood 
4 ml 

3.4-7.0  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

 

6. Triglyceride 60 Enz Clotted blood 
4 ml 

0-200  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

อดอาหารกอน
เจาะเลือดอยาง
นอย 12-14 ชม. 

7. LDL-cholesterol 150 Direct Clotted blood 
4 ml 

0-150  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

อดอาหารกอน
เจาะเลือดอยาง
นอย 12-14 ชม. 

8. Total Protein 50 Biuret EP Clotted blood 
4 ml 

6.0-8.0  g/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

 

9. Albumin 30 
 

BCG EP Clotted blood 
4 ml 

3.2-4.8  g/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

 

10. Total Bilirubin 40 DCA Clotted blood 
4 ml 

0-1.2  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

เก็บตัวอยางใหพน
จากแสงแดดและ

แสงUV 

11. Direct Bilirubin 40 DCA Clotted blood 
4 ml 

0-0.4  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

เก็บตัวอยางใหพน
จากแสงแดดและ

แสงUV 

12. AST (SGOT) 40 K Clotted blood 
4 ml 

0-37  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

 

13. ALT (SGPT) 40 K Clotted blood 
4 ml 

0-42  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

 

14. Alkaline 
phosphatase (ALP) 

40 K Clotted blood 
4 ml 

42-128  mg/dl ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

 

15. Electrolyte 
- Na 
- K 
- Cl 
- CO2 

80 Direct ISE Clotted blood 
4 ml 

 
135.0-146.0 mmol/L 

3.5-5.0 mmol/L 
98.0-106.0 mmol/L 
22.0-29.0 mmol/L 

ทุกวัน 1-2 
ชั่วโมง 

ตรวจวิเคราะห
ภายใน 4 

ชั่วโมงหลังเจาะ
เลือด 

หมายเหตุ : รายการตรวจวิเคราะหท่ีนอกเหนือจากในตารางใหติดตอสอบถามเจาหนาหนาหองปฏิบัติการโดยตรง 

 
 

F-DOC-003   14 ธ.ค. 58 



เอกสารอางอิง รหัส : R-LAB-002-01 
 

หนาท่ี  17  /  24 

เรื่อง : คูมือบริการกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังช้ิน 
 

 
 

คํายอ วิธีตรวจ 
HK 
K 
Enz 
EP 
BCG 
DCA 

Hexokinase 
Kinetic assay 
Enzymatic 
End Point 
Bromcresol green 
Dichloroaniline 
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รายการตรวจที่ใหบริการงานจุลชีววิทยา 
 

รายการ 
ราคา วิธีการ

ตรวจ สิ่งสงตรวจ 
คาอางอิง วันที่

ทดสอบ 
ระยะเวลา
ออกผล 

หมาย
เหต ุ

1. KOH 
preparation 

60 KOH - ปายตัวอยางบน glass slide 
- เจาหนาที ่LAB เปนผูเก็บตัวอยาง 

Fungus not found ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

2. Wet smear 60 Direct 
smear 

Vaginal swab ใสขวด sterile 
ที่มี NSS ทวม swab 

- ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

3. Gram’s stain 65 Staining - เสมหะ : เก็บใสภาชนะสะอาด มี
ฝาปด 
- Body fluid : เก็บใสขวด sterile 
- ปายตัวอยางบน glass slide 

ไมพบเชื้อใน Sterile 
Body Fluid 

ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

4. Acid fast 
stain (AFB) 

60 Staining - เสมหะ : เก็บใสภาชนะสะอาด มี
ฝาปด 
- Body fluid : เก็บใสขวด sterile 
- ปายตัวอยางบน glass slide 

AFB not found ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

5. Modified 
AFB 

60 Staining - เสมหะ : เก็บใสภาชนะสะอาด มี
ฝาปด 
- Body fluid : เก็บใสขวด sterile 
- ปายตัวอยางบน glass slide 

AFB not found ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

6. Tzanck 
smear (Wright 
stain) 

80 Staining เจาหนาที ่LAB เปนผูเก็บตัวอยาง - ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

7. Fern test 40 Direct 
smear 

ปายตัวอยางบน glass slide นําสง
หองปฏิบัติการทันท ี

- ทุกวัน 1 ชั่วโมง  

หมายเหตุ : รายการตรวจวิเคราะหท่ีนอกเหนือจากในตารางใหติดตอสอบถามเจาหนาหนาหองปฏิบัติการโดยตรง 
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รายการตรวจที่ใหบริการงานภูมิคุมกันวิทยาและธนาคารเลือด 
 

รายการ 
ราคา 

วิธีการตรวจ สิ่งสงตรวจ คาอางอิง 
วันที่

ทดสอบ 
ระยะเวลา
รางานผล 

หมาย
เหต ุ

1. VDRL (RPR) 50 AGG Clotted blood 
4 ml 

Non reactive ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

2. Widal test 100 AGG Clotted blood 
4 ml 

Non reactive ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

3. Weil Felix test 100 AGG Clotted blood 
4 ml 

Non reactive ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

4. Rheumatoid 
factor 

80 LA Clotted blood 
4 ml 

Negative ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

5. Anti-HIV วิธี Rapid 
test 

220 Immunochromatography Clotted blood 
4 ml 

Negative ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

6. Anti-HIV วิธี 
Simple test 

120 
 

GPA , EIA Clotted blood 
4 ml 

Negative ทุกวัน 2-3 ชั่วโมง  

7. HBsAg 70 Immunochromatography Clotted blood 
4 ml 

Negative ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

8. HBsAb (Anti-HBs) 150 Immunochromatography Clotted blood 
4 ml 

Negative ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

9. HBcAb (Anti-HBc) 200 Immunochromatography Clotted blood 
4 ml 

Negative ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

10. ABO Grouping 50 AGG EDTA Blood 3 
ml 

- ทุกวัน 1 ชั่วโมง  

11. Rh Grouping 40 AGG EDTA Blood 3 
ml 

- ทุกวัน 1 ชั่วโมง  

12. Dengue duo  
(NS1 Ag, IgM, IgG) 

600 Immunochromatography Clotted blood 
4 ml 

Negative ทุกวัน 1-2 ชั่วโมง  

หมายเหตุ : รายการตรวจวิเคราะหท่ีนอกเหนือจากในตารางใหติดตอสอบถามเจาหนาหนาหองปฏิบัติการโดยตรง 
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คํายอ วิธีตรวจ 
AGG 
Ab 
Ag 
EIA 
GPA 
LA 

Agglutination 
Antibody 
Antigen 
Enzyme Immunoassay 
Gelatin Particle Agglutination 
Latex Agglutination 
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รายการตรวจที่สงตรวจตอยังหนวยงานภายนอก 

รายการ ราคา สิ่งสงตรวจ คาอางอิง สถานที่สงตอ นัดฟงผลตรวจ 

1. HbA1C 150 EDTA Blood 3 ml 4.0-6.0  % BRIA 1 เดือน 

2. Free T4 150 Clotted blood 4 ml 0.7-1.48  ng% BRIA 1 เดือน 

3. TSH 170 Clotted blood 4 ml 0.35-4.94  µUI/ml BRIA 1 เดือน 

4. Acid phosphatase (semen) 150 Vaginal swab ใสขวด 
sterile 

ที่มี NSS ทวม swab 

 รพ.แพร 1 เดือน 

5. Hb typing 260 EDTA Blood 3 ml A2A รพ.แพร 1 เดือน 

6. G-6-PD 70 EDTA Blood 3 ml Negative รพ.แพร 1 เดือน 

7. TPHA 100 Clotted blood 4 ml Negative รพ.แพร 1 เดือน 

8. Anti-HCV 300 Clotted blood 4 ml Negative รพ.แพร 1 เดือน 

9. CD4 Count - EDTA Blood 3 ml %CD4 T lymphocyte 
24.1-50.7 

ศูนยบริการเทคนิค
การแพทยคลินิกมช. 

1 เดือน 

10. Routine culture 
     - Stool 
 
 
     - Pus  
 
 
 
     - Urine 

200  
- ใช Rectal swab ใน
หลอดที่มีอาหาร Cary 
blair 
- ใช Rectal swab ใน
หลอดที่มีอาหารสําหรับ
เก็บหนอง (Stuart’s 
transport medium) 
- เก็บปสสาวะชวงกลาง 
ใสขวดพลาสติกปากกวาง 
ที่ปราศจากเชื้อ 

 
- No salmonella 
Shigella and Vibrio 
growth 
- No bacterial growth 
 
 
 
- No bacterial growth 

รพ.แพร 1 สัปดาห 

11. HIV Viral load - EDTA Blood 5 ml HIV-1 RNA < 20 ศูนยบริการเทคนิค
การแพทยคลินิกมช. 

1 เดือน 

12. Hb typing (ANC) - EDTA Blood 3 ml Normal ศูนยบริการเทคนิค
การแพทยคลินิกมช. 

1 เดือน 

13. Biopsy หรือชิ้นเนื้อ 500 ชิ้นเนื้อใสขวด sterile 
ที่มี NSS ทวม 

- คลินิกสวนดอกพยาธิ 1 เดือน 
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การรายงานผล 
 

1. การรายงานผลในโปรแกรม HOSxP 

- เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ รายงานผลการตรวจในระบบ LIS หรือ HOSxP และตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของผลการตรวจวิเคราะห กอนรับรองผลการตรวจดวยรหัสประจําตัวของผูรับรองผล เพ่ือ

ยืนยันการรายงานผลการตรวจ จากนั้นเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีสงตรวจสามารถเรียกดูผลตรวจใน

โปรแกรม HOSxP ได 

2. การรายงานผลดวยใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห 

- เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการบันทึกผลการตรวจวิเคราะห และลงนามในใบรายงานผล 

- เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการสั่งพิมพผลตรวจจากโปรแกรม HOSxP และลงนามในใบรายงานผล 

- ผลการตรวจท่ีเปนความลับ เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการจะนําผลตรวจใสซองปดผนึกกอนนําสงผลตรวจ 

การรายงานผล/เพ่ิม/แกไข/ยกเลิก/ปรึกษา ทางโทรศัพท 
ในการใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  กรณีท่ีตองการทราบผลการตรวจวิเคราะห/เพ่ิม/

แกไข/ยกเลิก/ปรึกษา ทางโทรศัพท หองปฏิบัติการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลทางโทรศัพท โดย
พิจารณาตามความจําเปนสิทธิและความลับของผูปวย ดังนี้ 

1. กรณีสอบถามผลการตรวจ/เพ่ิม/แกไข/ยกเลิก/ปรึกษา เก่ียวกับการตรวจวิเคราะห ติดตอหองปฏิบัติการ 
โทร 206 โปรดแจงชื่อและสถานท่ีปฏิบัติงานของผูขอทราบผลและแจงชื่อ-สกุล HN และรายระเอียด 

2. เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ ชื่อ-สกุล HN และรายระเอียด แกผูแจงอีกครั้ง 
3. กรณีการขอทราบผลการตรวจผูขอทราบผลจะทวนชื่อ-สกุล HN ผลการตรวจท่ีไดรับแกผูแจง เพ่ือทวน

สอบความถูกตองอีกครั้ง 
4. หลังจากเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการแจง/รับแจงผลทางโทรศัพทแลว  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการผูแจง/รับแจง

จะบันทึกการรายงานฯ ลงในสมุดบันทึกการรับคําสั่งตรวจวิเคราะห การใหคําปรึกษาและการรายงานผล
ทางโทรศัพท  เพ่ือทวนสอบกรณีเกิดปญหาการรับขอมูลผลการตรวจวิเคราะหผิดพลาด 

5. กรณีพบคาวิกฤตเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการจะโทรแจงผลยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

6. ไมรายงานผลการตรวจ Anti–HIV หรือผลตรวจท่ีมีผลทางคดี ทางโทรศัพท  
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คาวิกฤตของการตรวจวิเคราะห 
งานเคมีคลินิก 

ท่ี รายการตรวจ 
คาวิกฤต 

หนวย 
คาต่ํา คาสูง 

1 FBS  ≤70 ≥300 mg/dl 
3 Sodium (Na) < 125 >155 mmol/L 
4 Potassium (K) < 3.0 > 5.0 mmol/L 

 

งานโลหิตวิทยา 

ท่ี รายการตรวจ 
คาวิกฤต 

หนวย 
คาต่ํา คาสูง 

1 Hematicrit (HCT) < 20 - % 
2 Pletelet count <50,000 - cell/cu.mm. 
3 Prothrombin time (PT) - > 96.0 วินาที 
4 Malaria parasite Malaria found  

 

งานจุลชีววิทยา 

ท่ี รายการตรวจ คาวิกฤต 

1 AFB stain AFB Positive 
 
 

วิธีการดําเนินการเม่ือพบคาวิกฤต 

1. กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังชิ้นสํารวจคาวิกฤติทางหองปฏิบัติการทุกป โดยกําหนดคา
วิกฤตตามความเห็นของแพทยและสหวิชาชีพ 

2. เม่ือพบคาวิกฤติหองปฏิบัติการจะทําการตรวจซํ้าอีกครั้งโดยใช สิ่งสงตรวจเดิมแลวรายงานผลกลับไป
ยังหนวยงานท่ีสงตรวจและลงบันทึกในสมุดบันทึก การรับคําสั่งตรวจวิเคราะห การใหคําปรึกษาและ
การรายงานผลทางโทรศัพท ไวเปนหลักฐาน 
 

 

  

F-DOC-003   14 ธ.ค. 58 



เอกสารอางอิง รหัส : R-LAB-002-01 
 

หนาท่ี  24  /  24 

เรื่อง : คูมือบริการกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลวังช้ิน 
 

ระยะเวลาในการเก็บสิ่งสงตรวจหลังการตรวจวิเคราะห 
 

สิ่งสงตรวจ ระยะเวลาในการเก็บ การเก็บรักษา 
EDTA Blood 3 วัน 2 - 8  oC 
Slide blood smear 7 วัน เก็บในกลองเก็บสไลด 
Urine , Stool , Sputum ไมเก็บ - 
Body fluid 1 วัน เก็บท่ีอุณหภูมิหอง 
Clot blood, Heparinized blood 3 วัน 2 - 8  oC 

Slide Gram stain 1 วัน เก็บในกลองเก็บสไลด 
Slide Sputum AFB 3 เดือน เก็บในกลองเก็บสไลด 
 

หมายเหตุ : การเก็บสิ่งสงตรวจเพ่ือใชยืนยันการสั่งตรวจ การเก็บตัวอยาง และการรายงานผล โดยสามารถขอ
ตรวจซํ้าหรือตรวจเพ่ิมเติมไดในชวงระยะเวลาท่ีเก็บตัวอยาง 

 
รายการตรวจ สิ่งสงตรวจ ชวงเวลาท่ีตรวจเพ่ิมได 

CBC EDTA Blood 3 วัน 
Blood group EDTA Blood 3 วัน 
Malaria , Microfilaria Slide blood smear 7 วัน 
AFB Slide Sputum AFB 1 เดือน 
BUN Clot blood, Heparinized blood 3 วัน 
Creatinine Clot blood, Heparinized blood 1 วัน 
Triglyceride Clot blood, Heparinized blood 3 วัน 
LDL-C Clot blood, Heparinized blood 3 วัน 
Uric acid Clot blood, Heparinized blood 3 วัน 
Total protein Clot blood, Heparinized blood 3 วัน 
Serum albumin Clot blood, Heparinized blood 3 วัน 
AST Clot blood, Heparinized blood 3 วัน 
ALT Clot blood, Heparinized blood 3 วัน 
HBsAg Clot blood, Heparinized blood 3 วัน 

 
   
 
 

F-DOC-003   14 ธ.ค. 58 


