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QUALITY  PROCEDURE 
 

(ระเบียบปฏิบัติ) 
เรื่อง 

การใช้ห้องปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 

 
 
 

                         ผู้ออกเอกสาร ............................................ 
( นางสาวพัชราภรณ์ พิมโกทา ) 

นักเทคนิคการแพทย์ 
 
 
 

     ผู้ทบทวน ............................................... 
(นางสาวสุภาพร ต่อพันธ์ ) 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
 
 
 

                                   ผู้อนุมัติ ................................................. 
  (นายแพทย์สิทธิพงษ์  พรมแสง) 

   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 
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ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารฉบับนี้และท าความเข้าใจในเนื้อหาแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามที่

เอกสารฉบับนี้ระบุไว้ทุกประการ 
 
 

 
.................................... 

(นางสาวสุภาพร ต่อพันธ์) 
……/……/……... 

 

 
........................................ 

(นางสาวพัชราภรณ์ พิมโกทา) 
              ……/……/…. 

 
........................................ 
(นางสาวนฤชล วรรณวงศ์) 

……/……/…. 

 
................................................ 
(นางเตือนใจ  บุญมาวงษา) 
.........../............./............. 
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กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐานวิชาชีพ 

และผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ให้บริการร่วมทีมสหวิชาชีพ โดยยึดถือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ตามมาตรฐาน

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 
 
 

เจตจ านง/ความมุ่งหมาย (Purpose) 
ห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 
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บุคลากรประจ ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

 
1. นางสาวสุภาพร ต่อพันธ์              ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
2. นางสาวพัชราภรณ์ พิมโกทา    ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
3. นางสาวนฤชล วรรณวงศ์              ต าแหน่งจพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. นางเตือนใจ บุญมาวงษา              ต าแหน่งผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 
 
 

เวลาเปิดท าการ 
 
       วันราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา08.00 - 24.00 น. 
       วันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 -24.00 น. 
       เวลา On call 24.00-08.00 น. 
       หมายเลขโทรศัพท์ 042-595065 ต่อ 701 
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สารบัญ 
 

   เร่ือง                หน้า 
 
วัตถุประสงค,์ ขอบเขต, ค าจ ากัดความ, เอกสารอ้างอิง           6 

   หน้าที่ความรับผิดชอบ, ขั้นตอนปฏิบัติงาน      7 
   ข้อแนะน าในการเก็บและจัดส่งส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ    9 

การเก็บตัวอย่าง         10 
ห้องปฏิบัติการ         21  
เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ      23 
การรายงานผล         24 

    ค่าวิกฤติทางห้องปฏิบัติการปี2561       26                                                                        
   รายการตรวจงานเคมีคลินิก        27 
   หลักการวิเคราะห์งานเคมีคลินิกปี2561                     28 
   รายการตรวจงานโลหิตวิทยา                          29                                                       
   รายการตรวจงานจุลทรรศน์ศาสตร์และจุลชีววิทยา                                              30 
   รายการตรวจงานภูมิคุ้มกันและหลักการวิเคราะห์ปี2561              31 
   เกณฑ์การเพิ่ม Lab งานเคมี                                                                         32 
   เกณฑ์การเพิ่ม Lab งานโลหิตวิทยา                         33              
   ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา                      34                       
   ระยะเวลาในการรายงานผล Out lab                                                              37 
   การเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์                                                                             39 
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คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
  1.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ที่เก่ียวข้องกับการเก็บสิ่งส่งตรวจใช้เป็นระเบียบ
ปฏิบัติ  ในการปฏิบัติงาน, การเก็บสิ่งส่งตรวจ, การเก็บรักษา, การน้าส่งสิ่งส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรสาธารณสุข  เพ่ือให้ได้สิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพ 

2. ขอบเขต 
ระเบียบปฏิบัตินี้จะครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  ซึ่งเริ่มตั้งแต่การ

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส้าหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ การเตรียมผู้ป่วย การเก็บสิ่งส่งตรวจ การรักษาและการน้าส่ง
สิ่งส่งตรวจ การลงบันทึกส่งสิ่งส่งตรวจ และการรับรายงานผลซึ่งผ่านการตรวจสอบถูกต้อง เอกสารฉบับนี้
ถือว่าเป็นระเบียบปฏิบัติของงานชันสูตรสาธารณสุข หากการส่งตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบถือว่าการส่ง
ตรวจไม่สมบูรณ์ จะไม่รับท้าการตรวจวิเคราะห์ 

3. ค าจ ากัดความ 
3.1   สิ่งส่งตรวจ หมายถึง สิ่งที่เก็บได้จากผู้ป่วยเพ่ือเป็นตัวอย่าง ในการตรวจวิเคราะห์ เช่น เลือด         

ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่งต่างๆ รวมถึงสิ่งอื่นที่สามารถน้ามาวิเคราะห์ได ้
3.2  Request หมายถึงการที่แพทย์มีค้าสั่งให้ผู้ใช้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือน้าผลการตรวจ

วิเคราะห์มาประกอบค้าวินิจฉัย ติดตามการรักษา 
3.3  ค่าวิกฤติ หมายถึง ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ที่จ้าเป็นจะต้องแจ้ง

โดยด่วน 
4.  เอกสารอ้างอิง 

1 โสภณ  คงส้าราญ.  สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยใน : โสภณ  คงส้าราญ บ.ก.แบคทีเรียทางการแพทย์ โครงการ
ต้าราศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 2524 : 509-530 

     2.กองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข คู่มือการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2539 
    3.นันทรัตน์  โฆมานะริน และคณะ. การทดสอบขบวนการห้ามเลือด. พิมพ์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ขอนแก่น 2540. 
    4.อัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2550 
    5.ระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลวาริน จ. อุบลราชธานี 
    6.คู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์และตรวจชันสูตร, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 

       กระทรวงสาธารณสุข, ฉบับปรับปรุง 2526 
      5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   5.1 แพทย ์หรือ พยาบาล หรือ นักเทคนิคการแพทย์ หรือ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าที่
เก็บสิ่งส่งตรวจ    ส่วนการน้าสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการนั้นมอบให้คนงานรับผิดชอบ 
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a. นักเทคนิคการแพทย์หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ มี
หน้าที่รับสิ่งส่งตรวจโดยตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสิ่งส่งตรวจตามเกณฑ์การตรวจ
รับสิ่งส่งตรวจ  บันทึกการรับลงในทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจ 

b. นักเทคนิคการแพทย์หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ บันทึก
ผลในระบบโปรแกรมบริการคนไข้ของโรงพยาบาล  

c. นักเทคนิคการแพทย์หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่ตรวจสอบผลการตรวจ
และรับรองผลการตรวจในระบบโปรแกรมบริการคนไข้ของโรงพยาบาล  

 
         6.  ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

6.1 แพทย์แจ้งความประสงค์ในการขอตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
        -    กรณีผู้ป่วยนอกให้ request ทางระบบโปรแกรมบริการคนไข้ของโรงพยาบาลและปริ้นใบสั่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยให้คนไข้ยื่นที่ช่องหมายเลข 1 
        -  กรณีผู้ป่วยใน(Ward) ให้ request ทางระบบโปรแกรมบริการคนไข้ของโรงพยาบาลและปริ้น

ใบสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้น้าส่งพร้อมสิ่งส่งตรวจที่ช่องหมายเลข 2 
              -  กรณีส่งเพ่ิมรายการตรวจทางโทรศัพท์กรณีขอเพ่ิม  Lab หรือตรวจซ้้าโดยใช้ตัวอย่างส่ง

ตรวจเดิม  ให้ เจ้าหน้าที่ Ward โทรศัพท์เช็คกับเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ ก่อนว่าตัวอย่างเดิมนั้นยังมีเหลือ
เพียงพอที่จะใช้ตรวจใหม่ได้หรือไม่  โดยระบุ ชื่อ-สกุล  อายุ  HN.  ตึกผู้ป่วย  และวันที่ส่งตรวจครั้งสุดท้าย   
หลังจาก เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ ตรวจเช็คแล้วถ้าพบว่าตัวอย่างเดิมนั้นยังสามารถใช้ได้และมีปริมาตร
เพียงพอ ให้โทรแจ้งกลับ เพ่ือให้ส่งใบน้าส่งตรวจที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนส่งมาที่ห้อง ปฎิบัติการ ทันที  
โดยระบุข้อความบนใบน้าส่งตรวจว่า    “ ใช้ตัวอย่างเดิมเมื่อวันที่………….”   หลังจากนั้น  เจ้าหน้าที่
ห้องปฎิบัติการผู้รับแจ้งจะท้าการบันทึกลงใน  “ทะเบียนบันทึกการสั่งตรวจเพ่ิม/ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจทาง
โทรศัพท”์  (PSW-FR-LAB-008)  ส่วนผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉินที่แพทย์ขอส่งเพ่ิมรายการตรวจทางโทรศัพท์
ก็เช่นเดียวกันและ ให้แพทย์หรือพยาบาล ส่ง Request เพ่ิมTestในระบบโปรแกรมบริการคนไข้ของ
โรงพยาบาลด้วย 

 
แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติงาน 
ห้องปฏิบัติการม ีเวลาเปิดท าการ วันราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา08.00 - 24.00 น. โดยตรวจทุกรายการ

ตามปกติ ตามเอกสารอ้างอิง ระเบียบปฏิบัติ การใช้ห้องปฏิบัติการ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
 (QP- LAB – 001) และ วิธปีฏิบัติของ 5 สาขางาน  
 

วันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 -24.00 น. 
เวลา On call 24.00-08.00 น.  ห้องปฏิบัติการสามารถเปิดตรวจรายการได้ทุกรายการ ***ยกเว้นงาน    
ทางเคมีคลินิก เปิดตรวจเฉพาะสารอิเล็กโตรไลต์ 
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7.  ข้อแนะน าในการเก็บและจัดส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  7.1  การสั่งตรวจ / Request 
* ทุกจุดที่มีการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจะต้องสั่งรายการตรวจทางคอมพิวเตอร์ผ่านระบบHIS ของ
โรงพยาบาลให้ถูกต้องครบถ้วน และปริ้นใบสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยกเว้นการตรวจ Anti-HIV ใช้รหัส 
แทนชื่อ โดยปฏิบัติตาม การปกป้องความลับของผู้ป่วย(WI-LAB-001) 
7.2 ควรเก็บและจัดส่งสิ่งส่งตรวจตามวิธีการที่ระบุไว้ใน QP-LAB-001 ฉบับนี้ 
7.3 กรณีต้องการผลด่วนจะต้องคลิ๊กความเร่งด่วนในระบบHIS เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบ 

หมายเหตุ หากมีข้อซักถามกรุณาโทรถามได้ที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สายภายในต่อ 701 
ชนิดของตัวอย่างเลือด 

เลือดเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมากที่สุด สามารถเจาะตรวจได้จาก 3 ต้าแหน่ง 
คือ 
1. เจาะจากเส้นเลือดด า ( Vein ) ปกตินิยมเจาะจากเส้นเลือดด้าที่ข้อพับแขน เนื่องจากเส้นเลือดมีขนาด
ใหญ่ เจาะง่ายไม่เจ็บ ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ 
2. เจาะจากเส้นเลือดแดง ( Artery ) ใช้ในกรณีเจาะตรวจแก็สในเลือด (Blood gas) 
3. เจาะจากเส้นเลือดฝอย ( Capillary ) ใช้ส้าหรับกรณีเด็กทารก หรือกรณีการใช้ตัวอย่างน้อยๆ เช่น การ
ตรวจ Hematocrit, การตรวจน้้าตาลในเลือดจากปลายนิ้ว 
Clotted blood เป็นเลือดเจาะเก็บโดยไม่ใส่สารกันการแข็งตัวของเลือด เมื่อเจาะแล้วต้องตั้งทิ้งไว้ ประมาณ 
5-10 นาที ให้เกิดการแข็งตัว (clot) แล้วจึงน้าไปปั่น เพื่อแยกเอาส่วนของน้้าหลือง เรียกว่า Serum มาใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์ (หากรีบเร่งเพ่ือน้าไปตรวจวิเคราะห์ ทั้งที่การ Clot ยังไม่สมบูรณ์ จะท้าให้เกิดความ
ผิดพลาดของผลการตรวจ หรือท้าให้เกิดการอุดตันของเครื่องมือได้ ) 
Capillary blood เป็นเลือดที่เจาะจากเส้นเลือดฝอย ส่วนใหญ่จะใช้เป็น Whole blood ใส่ในหลอดเล็กๆ  
ที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือดเคลือบอยู่ ส้าหรับตรวจ Hematocrit, Microbilirubin 
Serum เป็นส่วนประกอบของเลือดท่ีได้จากการปั่นแยกออกจาก Clotted blood ซึ่งนิยมใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ 
Plasma เป็นส่วนประกอบของเลือดที่ได้จากการปั่นแยก Whole blood ที่ใส่สารกันการแข็งตัวไว้ ได้แก่ 
Citrated plasma, Heparinized plasma 
Whole blood เป็นเลือดที่เจาะเก็บและในหลอดเจาะเก็บจะมีสารเพ่ือป้องกันการแข็งตัวของเลือด 
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8 . การเก็บตัวอย่าง 
8.1 ตัวอย่างเลือด 

รายการตรวจ ชนิดหลอด ปริมาณ 
อุณหภูมิส่ง

ตรวจ 
หมายเหตุ 

CBC 

EDTA 
จุกสีม่วง 

2.5 ml 

Room 
temp. 

 
* ผสมเลือดโดยการพลิกแบบ invert ประมาณ 
10 ครั้ง จนแน่ใจว่าเป็นเนื้อเดียวกัน 
* ต้องไม่มีก้อน clot 
* ควรส่งภายใน 1 ชม. 
* รายการตรวจที่ส่งต่อ(OUT LAB) เจ้าหน้าที่
ห้องปฎิบัติการจัดส่งต่อที่ 2-8 oC 
 

Malaria 2.5 ml 
HbA1C 2.5 ml 

Hb typing 2.5 ml 
DCIP 2.5 ml 
G6PD, 

Heinz bodies, 
Inclusion 
bodies, 

Reticulocyte 
count, 
DCT  

2.5 ml 
ส่งทันทีที่ 
Room 
temp. 

CD4, Viral load 2.5 ml, 7 ml ส่งต่อ OUT LAB ภายใน 24 ชม. **ห้ามแช่เย็น 
Cross match 2.5 ml *เตรียมส่งโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจัดส่งที่ 

2-8oC ภายใน 24 ชม.  
 
วิธีปฏิบัติ 
1. การเตรียมผู้ป่วย/ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
2. การชี้บ่งสิ่งส่งตรวจ 
มีชื่อ-สกุล, HN, วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการที่ส่งตรวจ 
3. การเก็บตัวอย่าง 
- ถามชื่อ-สกุลผู้ป่วยให้ตรงกับรายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- มีชื่อ-สกุล, HN, วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการที่ส่งตรวจ ติดข้างหลอด 
- เจาะเลือดจากหลอดเลือดด้าให้ได้ปริมาตร 2.5 มล. หรือ 0.5 มล. ส้าหรับเด็ก ปิดฝาให้สนิท 
- ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งโดยการพลิกแบบ invert ประมาณ 10 ครั้งจนเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตดูต้องไม่
มีก้อน clot จัดส่งห้องปฏิบัติการทันที/ภายใน 1 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง 
ยกเว้น : G6PD  ให้ส่งทันทีที่อุณหภูมิห้อง 
 

Invert 

(หวั-ทา้ย) 
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รายการตรวจ ชนิดหลอด ปริมาณ 
อุณหภูมิส่ง

ตรวจ 
หมายเหตุ 

PT,PTT,INR 
3.2% 

Sodium 
citrate 

2.5 ml 2-8 oC 

 

 
*ปริมาณเลือดต่อสารกันเลือดแข็งมีผลต่อการ
ตรวจมากควรระวังเรื่องปริมาตรเลือด 
* เก็บที่ 2-8oC ทันทีก่อนส่ง 

BUN/Cr 

Clot blood 
หรือ lithium 

heparin  
3-5 ml 

Room 
temp. 

 

 
*การตรวจ  Electrolyte  ต้องปิดฝาหลอดทุก
ครั้ง 
เพราะเป็นผลให้ค่า CO2 ต่ าได้ 
*ระวังการเกิด Hemolysis เพราะเป็นผล 
ให้ค่า K สูงได้ 

LFT 
Electrolyte 

TFT 

Uric acid 
Lipid Profile 

 

รายการตรวจ 
งานภูมิคุ้มกัน 

ชนิดหลอด ปริมาณ 
อุณหภูมิส่ง

ตรวจ 
หมายเหตุ 

HCV Ab 

Clot blood 3-5 ml 
Room 
temp 

 

HBs Ag 
Anti-HBs 
Lepto. 

RF 
DAT,IAT 
Anti-HIV 
Hormone 

Tumor marker 
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วิธีปฏิบัติ 
1. การเตรียมผู้ป่วย/ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
- 
2. การชี้บ่งสิ่งส่งตรวจ 
มีชื่อ-สกุล, HN, วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการที่ส่งตรวจ 
3. การเก็บตัวอย่าง 
- ถามชื่อ-สกุลผู้ป่วยให้ตรงกับรายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- มีชื่อ-สกุล, HN, วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการที่ส่งตรวจ ติดข้างหลอด 
- เจาะเลือดจากหลอดเลือดด้าให้ได้ปริมาตร3-5 ml ใส่หลอดแก้วขนาด 13x100 mm. ปิดฝาให้สนิท จัดส่ง
ห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิห้อง 
- ส้าหรับการตรวจ PT,PTT,INR เจาะเลือดปริมาตร 2.5 มล.ใส่หลอด 3.8% sodium citrate ปิดฝาให้สนิท 
ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งโดยการพลิกแบบ invert ประมาณ 10 ครั้งจนเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตดูต้องไม่มี
ก้อน clot เก็บท่ี 2-8oC ทันทีและรีบจัดส่งห้องปฏิบัติการ 
ข้อจ ากัด :  การตรวจ PT, PTT สัดส่วนเลือดกับสารกันเลือดแข็งและอุณหภูมิจัดเก็บ 
มีผลต่อผลการตรวจ ดังนั้นกรุณาระมัดระวังเรื่องปริมาตรเลือดให้ได้ 2.5 มล. พอดีและรีบน าส่ง 
ห้องปฏิบัติการ 
 
 

รายการตรวจ ชนิดหลอด ปริมาณ 
อุณหภูมิส่ง

ตรวจ 
หมายเหตุ 

HCT 

Capillary 
tube 

¾ ของหลอด 
Room 
temp. 

 
* เก็บใส่ซองทึบแสงทันทีหลังเจาะเลือด
เนื่องจาก bilirubin สลายได้ด้วย UV light 

MB 

วิธีปฏิบัติ 
1. การเตรียมผู้ป่วย/ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
- 
2. การชี้บ่งสิ่งส่งตรวจ 
มีชื่อ-สกุล, HN, วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการที่ส่งตรวจ 

 

Invert 

(หวั-ทา้ย) 



โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 
PHONSAWAN HOSPITAL            

เร่ือง การใช้ห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

รหัสเอกสาร  :  QP- LAB – 001 
ฉบับแก้ไข  :  01 

หน่วยงาน : กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ วันที่บังคับใช้  1 ตุลาคม  2561 

ผู้จัดท า :  ผู้จัดการวิชาการ หน้า  12/36 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของโรงพยาบาลโพนสวรรค์  ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

3. การเก็บตัวอย่าง 
- ถามชื่อ-สกุลผู้ป่วยให้ตรงกับรายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- มีชื่อ-สกุล, HN, วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการที่ส่งตรวจ ติดข้างซองทึบแสง 
- เจาะเลือดจากหลอดเลือดด้า/เส้นเลือดฝอยที่ส้นเท้าให้ได้ ¾ ของหลอด, อุดปลายด้านหนึ่งด้วยดินน้้ามัน
และจัดเก็บใส่ซองทึบแสงทันที 
- จัดส่งห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิห้อง 
 

รายการตรวจ ชนิดหลอด ปริมาณ อุณหภูมิส่งตรวจ หมายเหตุ 
FBS 

(Fasting blood 
sugar) 

NaF 2.5 ml. 

ส่งท่ี room temp. 
ภายในครึ่งชม. หรือเก็บท่ี 

2-8 oC 
และส่งตรวจภายใน 1 

ชม. 

 
Lipid profile : 
Totol Cho. , Tg, 

HDL, LDL 
Lithium 
Heparin 

3-5 ml. 
Room temp 
ภายใน 1 ชม. 

 
วิธีปฏิบัติ 
1. การเตรียมผู้ป่วย/ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
ผู้ป่วยต้องงดอาหาร 8-12 ชม. ก่อนตรวจ 
2. การชี้บ่งสิ่งส่งตรวจ 
มีชื่อ-สกุล, HN, วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการที่ส่งตรวจ 
3. การเก็บตัวอย่าง 
- ถามชื่อ-สกุลผู้ป่วยให้ตรงกับรายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- มีชื่อ-สกุล, HN, วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการที่ส่งตรวจ ติดข้างหลอด 
- การตรวจ lipid profile เจาะเลือดจากหลอดเลือดด้าให้ได้ปริมาตร3-5 ml ใส่หลอด ปิดฝาให้สนิท จัดส่ง
ห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิห้อง 
ส้าหรับการตรวจ FBS เจาะเลือดจากหลอดเลือดด้าให้ได้ปริมาตร 2.5 ml. ใส่หลอด NaF ปิดฝาให้สนิท  

Invert 

(หวั-ทา้ย) 
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- ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งโดยการพลิกแบบ invert ประมาณ 10 ครั้งจนเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตดูต้องไม่
มีก้อน clot จัดส่งห้องปฏิบัติการทันที/ภายใน 1 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง 
ข้อจ ากัด : การตรวจ FBS ต้องแยกพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดงภายใน 2 ชม. เพราะเป็นผลให้ค่าต่ าลง
ได้เนื่องจากกลูโคสถูกเม็ดเลือดแดงดึงไปใช้เป็นพลังงาน 
8.2 ตัวอย่างทางด้านเพาะเชื้อ 

ลักษณะสิ่งส่ง
ตรวจ 

ชนิดสิ่งส่ง
ตรวจ 

วิธีเก็บ อุณหภูมิส่งตรวจ หมายเหตุ 

สิ่งส่งตรวจที่มี
ปริมาตร 

หนอง (PUS) 
เก็บใส่ขวด 
Sterile 

2-8oC แต่ไม่เกิน 24 
ชม. 

 
 
 
 
 

กรณี Swab 
ให้ใส่  transport media 

เสมหะ 
(Sputum) 

เก็บใส่ขวด 
Sterile 

2-8oC แต่ไม่เกิน 24 
ชม. 

Culture for bacteria/Pneumonia 

CSF 
เก็บใส่ขวด 
Sterile  

ส่งทันทีที่อุณหภูมิห้อง หากส่งเฉพาะ culture ให้ส่ง 1 ขวด 

Body fluid เก็บใส่ขวด 
Sterile 

ส่งทันทีที่อุณหภูมิห้อง ห้ามแช่เย็น 

สิ่งส่งตรวจเป็น 
swab 

Nasal 

ใส่ใน Stuart’s 
transport 

media 

ส่งท่ี room temp. 
ภายในครึ่งชม. หรือเก็บ

ที่ 2-8 oC 
ขณะรอส่ง 

 

Throat 
Vaginal 
Cervical 
Wound 

Eye 
Ear 

Rectal 
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ชนิดสิ่งส่งตรวจ รายการตรวจ วิธีเก็บ 
อุณหภูมิส่ง

ตรวจ 
หมายเหตุ 

เลือด Hemoculture 

1. แกะอลูมิเนียมที่หุ้มปากขวดออก 
2. เช็ดปากขวดด้วยไอโอดีน 
3. รอให้แห้งเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ลนไฟ
ประมาณ 1-3 วินาที (ระวังอย่าให้นานเกินไปจุก
ยางละลายได้) 
4. ใส่เลือด 5 มล. ในขวดส าหรับผู้ใหญ่และ 3 
มล. ในขวดส าหรับเด็กแล้วผสมเลือดกับ media 

ส่งทันทีที่ 
Room 
temp 

** ห้ามแช่เย็น 

ชิ้นเนื้อ ตรวจชิ้นเนื้อ เก็บใส่ขวดที่ปราศจากเชื้อ   

ปัสสาวะ 
Urine 

culture 

เก็บช่วงกลางของการถ่ายปัสสาวะ Midstream 
Urine (MSU) ใส่ในขวด Sterile 10-20 ml 

ปิดฝาให้สนิทและพันด้วยพาราฟิล์ม 

ส่งทันทีที่ 
Room 
temp 

*ขวด sterile 
เบิกได้ที่ห้อง
ฉุกเฉิน 
*ส่ง OUT LAB 
จนท.ห้องแลป
เก็บที่ 2-8oC 
ทันทีขณะรอส่ง 

Sputum, PUS 
/สิ่งส่งตรวจอ่ืนๆ
ที่ต้องการเพาะ

เชื้อ TB 

Culture for 
TB 

เก็บใส่ขวด sterile 
ส่งทันทีที่ 
Room 
temp 

*ขวด sterile 
เบิกได้ที่ห้อง
ฉุกเฉิน 
*ส่ง OUT LAB 
จนท.ห้องแลป
เก็บที่ 2-8oC 
ทันทีขณะรอส่ง 
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8.3 Urinalysis / UA 
วิธีปฏิบัติ 
 
1. การเตรียมผู้ป่วย/ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

วิธีเก็บปัสสาวะเวลาใดก็ได้(random  urine collection) 
 
 เป็นการเก็บตัวอย่างที่ให้ผู้ป่วยถ่ายทันทีเมื่อต้องการตรวจ   มีวิธีการดังนี้ 

1. รับตลับฝาสีเหลืองหรือสีขาว ตรวจดูชื่อนามสกุลที่ติดภาชนะให้ตรงกับของ
ตัวผู้ป่วยเอง 

2. ให้ผู้ป่วยท้าความสะอาดอวัยวะขับถ่ายปัสสาวะด้วยน้้าสะอาด 
3. ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วน้าภาชนะรองปัสสาวะช่วงกลาง (ขณะที่พุ่งเป็นสาย) ประมาณ 1 

ใน 3 ของตลับฝาสีเหลืองหรือสีขาว  ประมาณ 15 มล.โดยห้ามสัมผัสด้านใน ของภาชนะ 
4. ถ่ายปัสสาวะช่วงหลังทิ้งไป ปิดฝา 
5. ระวังไม่ให้ปนเปื้อนอุจจาระ หากต้องการถ่ายอุจจาระ ควรเก็บปัสสาวะก่อน 
6. ปิดฝาตลับที่ใส่ให้สนิท ตรวจดูชื่อนามสกุล และเลขที่โรงพยาบาลอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ลบเลือนไปหรือ

เปียกน้้า จากนั้นน้าไปวางไว้ที่ที่จัดไว้ ตามหมายเลขช่องที่ต้องส่งตรวจ 
2. การชี้บ่งสิ่งส่งตรวจ 
เขียนชื่อ-สกุล, HN, วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการที่ส่งตรวจ 
3. การเก็บตัวอย่าง 
- ถามชื่อ-สกุลผู้ป่วยให้ตรงกับรายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- เขียนชื่อ-สกุล, HN, วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการที่ส่งตรวจ ติดข้างภาชนะ 
- เก็บ midstream urineหรอื ปัสสาวะช่วงกลางของการถ่ายปัสสาวะ 10-15 มล. ใส่ภาชนะ (Urine cup) ที่เตรียมให้ 
ส่งห้องปฏิบัติการทันทีท่ี Room temp. 
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8.4 การตรวจอุจจาระ 

 
Stool examination , Stool occult blood 

วิธีการเก็บอุจจาระส่งตรวจ 

 ควรเก็บอุจจาระตอนเช้าหลังตื่นนอน 

 ควรถ่ายปัสสาวะก่อนเพื่อลดการปนเปื้อน 

 ถ่ายลงบนโถท่ีแห้งก่อนใช้ไม้หรือช้อนพลาสติกป้ายตัวอย่างอุจจาระใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ หาก
ถ่ายลงน้้าอาจท้าให้อุจจาระถูกเจือจางด้วยน้้า ซึ่งมีผลต่อการตรวจ 

 หากสังเกตเห็นอุจจาระที่ผิดปกติ เช่น มีมูกสีขาว หรือมีสีแดงหรือด้าคล้ายเลือด ควรป้ายบริเวณนั้น
มาตรวจด้วย 

 กรณีตรวจอุจจาระตามปกติ (simple smear) ใช้ปริมาณอุจจาระขนาดนิ้วก้อย 

 กรณีตรวจอุจจาระโดยวิธีพิเศษหรือวิธีเข้มข้น (concentrate technique) ควรใช้ปริมาณอุจจาระ
ประมาณครึ่งกระป๋อง 

 เมื่อเก็บเสร็จให้ตรวจสอบฝาปิดกระป๋องให้สนิทและล้างท้าความสะอาดถ้ามีการเปื้อนภายนอก
กระป๋อง 

 ตรวจสอบฉลากข้างกระป๋อง ตรวจความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล ถ้ายังไม่มีฉลากให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ก่อนส่งทุกครั้ง 

 ใส่กระป๋องในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิท 

 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังเก็บตัวอย่าง 
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 การน้าส่งห้องปฏิบัติการ 

            เมื่อเก็บตัวอย่างอุจจาระเสร็จ ให้ท้าการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุลในฉลาก ตรวจสอบการ
รั่วซึม และน้าส่งห้องปฏิบัติการ กรณีไม่สามารถน้าส่งได้ในวันนั้นสามารถเก็บตัวอย่างในถุงพลาสติก 2 ชั้น ใส่
เก็บไว้ในตู้เย็นและน้าส่งในวันถัดไป 

Stool culture 
ใช้ swab ป้ายอุจจาระเก็บใส่ cary blair transport medium  ปิดจุกให้สนิทส่งห้องปฏิบัติการที่
อุณหภูมิห้อง 
 

 
8.5 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางเซลล์วิทยาของน้ าในช่องปอด ช่องท้อง ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ 
1. ข้อแนะน าผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
ให้ผู้ป่วยพลิกตัวไป-มาหลายๆครั้งก่อนท้าการเจาะ 
2. การเก็บและจัดส่งสิ่งส่งตรวจ 
1 น้าน้้าที่เจาะได้ใส่ขวด sterile ที่มีฝาปิดสนิท 
2 เติม heparin ลงในน้้าที่เจาะได้เพ่ือป้องกันการแข็งตัว โดยใช้ heparin (ชนิด 1:1000) 1 มล. ต่อ 100 มล.ของน้้าที่

เจาะได้ 
3 ระบุชื่อ-นามสกุล วัน เวลา ที่เก็บสิ่งส่งตรวจ รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน บนภาชนะท่ีบรรจุสิ่งส่งตรวจจัดส่งพร้อม

ใบส่งตรวจที่ระบุรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนและชัดเจน 
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8.6 การตรวจทางเซลล์วิทยาของน้ าล้างอวัยวะ 
Gastric washing 
1. ข้อแนะน าผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
ก่อนวันท้าการส่งตรวจผู้ป่วยรับประทานอาหารเหลวในมื้อเย็น งดอาหารและยาทุกชนิดตั้งแต่เวลา 21.00 น. 
และดื่มน้้ามากๆ กรณีท่ีมีการอุดตันของกระเพาะอาหาร ให้ล้างกระเพาะอาหารก่อนนอน  
2. การเก็บและจัดส่งสิ่งส่งตรวจ 
เก็บน้้าล้างกระเพาะใส่ขวด sterile ส่งห้องปฏิบัติการทันที กรณีท่ีไม่สามารถส่งได้ทันทีให้เก็บที่ 2-8oC 
Bronchial washing 
เก็บใส่ขวด sterile ส่งห้องปฏิบัติการทันที กรณีท่ีไม่สามารถส่งได้ทันทีให้เก็บที่ 2-8oC 
Bronchial brushing  
ให้จุ่ม slide ที่ได้จากการท้า Bronchial brushing ใน 95% ethanol ทันที แช่ทิ้งไว้ 15 นาที ผึ่งให้แห้ง เตรียมจัดส่ง
พร้อมใบส่งตรวจ 

 
   8.7  การเก็บเสมหะ 

การเก็บเสมหะเพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค (Sputum AFB) 
 เสมหะเป็นสิ่งส่งตรวจที่ใช้ตรวจหาเชื้อก่อโรคของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง มักถูกปะปนด้วย 
normal flora ในช่องปากระหว่างการเก็บ ท้าให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อน 
1. เก็บเสมหะตอนเช้า 
2. ให้ผู้ป่วยท้าความสะอาดในปาก โดยให้ผู้ป่วยบ้วนน้้าหลาย ๆ ครั้ง 
3. แล้วจึงให้ผู้ป่วยขากหรือไอลึกๆ ให้ได้เสมหะ แล้วบ้วนลงในขวดฝาเกลียวปากกว้างที่ปราศจาก เชื้อ 
ระวังอย่าให้น้้าลายปะปน 
4. ถ้าเก็บเสมหะโดยให้ผู้ป่วยไอเองไม่ได้ ควรให้ผู้ป่วยอยู่ในท่า Postural Drainage (นอนคว่้าให้หัว 
ต่้า) และพยายามไอเอาเสมหะออกมา 
5. สิ่งสง่ตรวจท่ีมีลกัษณะเป็นน ำ้ลำยไมเ่หมำะสมในกำรสง่ไปเพำะเชือ้ 
6. ตดิช่ือผู้ ป่วย และ HN 
7. สง่ทนัทีภำยใน 2 ชัว่โมง 
8. หำกน ำสง่ห้องปฏิบตักิำรทนัทีไมไ่ด้ ให้เก็บในตู้เย็น 4 องศำเซลเซียส 

 
การเก็บเสมหะเพื่อเพาะเชื้อ (Sputum C/S) 
 ใช้การเก็บเหมือนตรวจหาเชื้อวัณโรค แต่ห้องปฏิบัติการจะปฏิเสธสิ่งส่งตรวจหากพบว่าเสมหะมี
ลักษณะเป็นน้ าลายและมี Epithelial cell > 10 cell/LPF 
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8.8 การเก็บน้ าไขสันหลัง (CSF) และ Body fluid 
  

 เก็บในขวดที่ปราศจากเชื้อ ระบุล้าดับขวดที่เก็บให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
ขวดที่ 1 ส้าหรับการตรวจ cell count & differential และการตรวจทางด้านเคมีคลินิก 
 (ส้าหรับ Synovial fluid, Pleural fluid, Ascitis fluid ที่มี cell count และ differential ให้ใส่สาร
กันเลือดแข็ง เช่น Heparin หรือ EDTA) 
ขวดที่ 2 ส้าหรับการตรวจวิเคราะห์ต่างๆทั้งหมดที่ต้องการ 
ขวดที่ 3 ส้าหรับการตรวจทางจุลชีววิทยา 
 เก็บให้มีปริมาณพอเพียงในการตรวจวิเคราะห์ เขียนข้อมูลผู้ป่วยบนฉลากติดตัวอย่างให้ครบตาม
ข้อก้าหนด และน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที ในกรณีที่เป็นการส่งตรวจเพาะเชื้อ ห้ามเก็บน้ าไขสันหลังในตู้เย็น 
ขณะรอสง่ห้องปฏิบัติการ เพราะจะท าให้เชื้อบางชนิดตายได้ เช่น Neisseria meningitides 
 
9.ห้องปฏิบัติการ 
         9.1  ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจและใบน้าส่งตรวจ ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล, HN, ชนิดตัวอย่าง,  รายการ
ทดสอบ, ปริมาณตัวอย่าง , สภาพตัวอย่างให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการทดสอบและลงทะเบียนรับสิ่งส่ง
ตรวจ  หากตัวอย่างที่ส่งตรวจไม่เหมาะสมจะปฏิเสธการรับสิ่งส่งตรวจ และบันทึกสาเหตุการปฏิเสธ ลงในใบ
แจ้งเหตุผลการปฏิเสธการรับสิ่งส่งตรวจ แล้วส่งคืนไปพร้อมใบ request แก่เจ้าหน้าที่ท่ีน้าส่งสิ่งส่งตรวจ 
         9.2  เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ น้้ายา  

1. ขั้นตอนการเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนท้าการตรวจวิเคราะห์ 

เมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจตามวิธีปฏิบัติขั้นตอนการเจาะเลือดและการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธีตามคู่มือการใช้
ห้องปฏิบัติการนี้แล้ว น้าสิ่งส่งตรวจที่ได้ไปเตรียมตัวอย่างก่อนท้าการตรวจวิเคราะห์ตามใบขอตรวจดังต่อไปนี้ 
-    EDTA blood ส้าหรับการตรวจ CBC น้าไปวิเคราะห์ด้วยวิธี Automate  และ สิ่งส่งตรวจที่เจาะที่ตึก
ผู้ป่วยในควรน้าส่ง ภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากเจาะ 
-    ปัสสาวะและอุจจาระที่บรรจุในกระป๋องน้าไปเตรียมตัวอย่างสิ่งส่งตรวจตามวิธีปฏิบัติการตรวจปัสสาวะ
และอุจจาระได้ทันท ี
-    Clot blood น้าไปเตรียมสิ่งส่งตรวจเพ่ือท้าการวิเคราะห์ในงานเคมีคลินิกและงานภูมิคุ้มกันวิทยาหรือ
ส้าหรับการส่งตรวจวิเคราะห์ Lab นอก  โดยปั่นด้วยเครื่องปั่นเลือด 1-2 รอบ ในกรณีที่ปั่นรอบแรกพบว่ายัง
แยก Serum ได้ไม่ดี  ให้ใช้ไม้เขี่ยเลือดเขี่ยก้อนไฟบริน (fibrin) เบาๆ ทิ้ง ระวังการเกิดเม็ดเลือดแดงแตก( 
hemolysis) และปั่นรอบท่ีสองจนซีรัมและเม็ดเลือดแยกชั้นกันดี แล้วจึงน้าไปท้าการวิเคราะห์หรือน้าส่งตรวจ
ต่อไปตามล้าดับ 
-      การเตรียมสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและจุลทรรศน์วิทยาอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจตามรายการ
นั้นๆ 
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ความเร็วและระยะเวลาการใช้เครื่องปั่นเหว่ียงในการเตรียมตัวอย่างสิ่งส่งตรวจชนิดต่าง ๆ 
 

ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 
การปั่นเหว่ียง 

ความเร็ว ระยะเวลา/รอบ 
1.น้้าล้างเยื้อบุหลอดลม  ( Cytology ) 3,000 rpm. 5  นาท ี
2.น้้าในช่องปอด,ช่องท้อง,ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ  ( Cytology ) 3,000 rpm. 5  นาท ี
3.น้้าไขสันหลัง   1,000  rpm. 5  นาท ี
4.น้้าปัสสาวะ      1,800  rpm. 5 นาที 
5.น้้าล้างเยื่อบุกระเพราะอาหาร  ( Cytology ) 3,000 rpm. 5   นาท ี
6.Clot blood, Li-Heparin 
,NaF ( Lab ) 

3,500 rpm. 5   นาท ี

     
2. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ ตามวิธีปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สาขางานต่าง ๆ บันทึกผลการตรวจลงใน  
ระบบ LIS นักเทคนิคการแพทย์หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
ตรวจวิเคราะห์อีกครั้ง และ Approve ผล จากนั้น Print ผลพร้อมลงนามผู้รายงานผลและรับรองผล โดยผล
จะเข้าสู่ระบบโปรแกรมบริการคนไข้โดยอัตโนมัติ 
3. หลังการตรวจวิเคราะห์มีการเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามชนิดของสิ่งส่งตรวจ เพ่ือ
การทดสอบซ้้า หรือการตรวจสอบการชี้บ่ง หากต้องการหรือกรณีมีปัญหา ดังตาราง 

 
 
 
 
 

ชนิดของสิ่งส่งตรวจ จ านวนวันที่เก็บ
รักษา 

อุณหภูมิที่เก็บ 

Clotted blood 7 วัน 2-8 ċ 
EDTA blood 7 วัน 2-8 ċ 
Clotted blood ส้าหรับตรวจ Anti – HIV  7 วัน 2-8 ċ 
ปัสสาวะตรวจ Met.ทางคด ี 1 เดือน  2-8 ċ 
Slide  Wright’s stain 7 วัน อุณหภูมิห้อง 
Slide sputum AFB 3 เดือน อุณหภูมิห้อง 
sputum 7 วัน 2-8 ċ 
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10. เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการ 
 

1. สิ่งส่งตรวจที่ไม่มีฉลาก (Label) หรือ มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อก้าหนดการส่งตรวจที่ระบุไว้ 
2. ใบส่งตรวจแสดงรายละเอียดของผู้ป่วยไม่ชัดเจน หรือ ไม่ครบตามข้อก้าหนด 
3. ฉลากที่สิ่งส่งตรวจและใบส่งตรวจ มีรายละเอียดไม่ตรงกัน 
4. สิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสมส้าหรับการตรวจวิเคราะห์ 
 4.1 Hemolysed blood ( มีการแตกของเม็ดเลือดแดง ) มีผลต่อการทดสอบ Electrolyte,AST,ALT 
 4.2 EDTA blood หรือ Citrated blood ที่มี Fibrin clot หรือสงสัยว่าอาจมี Fibrin clot เกิดข้ึน 
 4.3 ปริมาตรของสิ่งส่งตรวจไม่มากพอตามเกณฑ์และข้อก้าหนด ท้าให้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้
ถูกต้องเช่น เจาะเลือด CBC ได้น้อยกว่า 1 ml., เจาะเลือด PT,PTT ได้ น้อยกว่า 4.5 ml 
 4.4  ใช้ภาชนะใส่สิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง เช่น ใช้สารกันเลือดแข็งผิด, เก็บปัสสาวะเพ่ือเพาะเชื้อใส่ขวด
ที่ไม่ปราศจากเชื้อ 
 4.5 สิ่งส่งตรวจที่เก็บไม่ถูกต้อง เช่น ต้องการเสมหะแต่เก็บเป็นน้้าลาย 
 4.6 สิ่งส่งตรวจที่น้าส่งถึงห้องปฏิบัติการล่าช้า 
 4.7 มีสิ่งส่งตรวจหกเปรอะเปื้อนอยู่นอกขวดหรือบนใบส่งตรวจ ท้าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ 
ปฏิบัติงาน 
 4.8 สิ่งสง่ตรวจเสียสภำพหรือเปล่ียนแปลงสภำพจำกปกติ 
 4.9 สิ่งส่งตรวจมีสิ่งแปลกปลอมเจือปน เช่น เจาะเลือดจากสายน้้าเกลือ 
 4.10 สิ่งส่งตรวจเก็บรอการตรวจไม่ถูกวิธี หรือเลือดเก่าเจาะเก็บไว้นานเกินเวลาที่ก้าหนดโดยไม่ส่ง
ห้องปฏิบัติการ 
 
( ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น Hemolysis ซึ่งแบ่งเป็นระดับ 1+ - 4+ (เล็กน้อย-มาก) จนเห็นได้
ชัดเจนจะถูกปฏิเสธและขอให้จัดเก็บใหม่อีกครั้ง ยกเว้นทางห้องปฏิบัติการจะพิจารณาความเหมาะสม 
เล็กน้อยถึงปานกลางและลงบันทึกแจ้งในท้ายใบรายงานผล เพื่อให้แพทย์ทราบ) 
 
 Serum hemolysis มีผลกระทบต่อการทดสอบดังนี้ Potassium , AST , ALT , Troponin T , CK 
, Folate , Iron, Lactate Dehydrogenase (LDH), Magnesium , Phosphorus, Vitamin B12 
 
 
 
 
 



โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 
PHONSAWAN HOSPITAL            

เร่ือง การใช้ห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

รหัสเอกสาร  :  QP- LAB – 001 
ฉบับแก้ไข  :  01 

หน่วยงาน : กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ วันที่บังคับใช้  1 ตุลาคม  2561 

ผู้จัดท า :  ผู้จัดการวิชาการ หน้า  22/36 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของโรงพยาบาลโพนสวรรค์  ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

10.1 วิธีปฏิบัติเมื่อห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจที่ไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด 

1. ห้องปฏิบัติการยังไม่ด้าเนินการวิเคราะห์กับสิ่งส่งตรวจนั้น จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ได้แจ้ง 
2. แจ้งให้หน่วยงานที่เก็บสิ่งส่งตรวจทราบเพื่อด้าเนินการตรวจสอบ / แก้ไขหรือเก็บสิ่งส่งตรวจมาใหม่พร้อม
บนัทึกรายละเอียดที่พบใน “ ใบบันทึกแจ้งเหตุผลการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ” (PSW-FR-
LAB-007) 
3. สิ่งส่งตรวจที่เพียงตัวอย่างเดียวหรือเก็บใหม่ได้ยาก จะด้าเนินการตรวจให้แต่ห้องปฏิบัติการจะระบุหมาย
เหตุในใบรายงานผลให้ทราบ เช่น ปัสสาวะที่มีปริมาณน้อยกว่า 5 mL → Urine < 5 mL Uncentrifuge    
 

11. การรายงานผล 
11.1 กรณีผู้ป่วยใน  

- การบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบโปรแกรมบริการคนไข้ของโรงพยาบาล  โดยก่อน
ส่งผล มีการตรวจสอบความถูกต้องของผล โดยผู้ลงผล  ก่อนกด Approve ผล และพิมพ์ใบ
รายการผลโดยผลจะส่งเข้าสู่ ระบบโปรแกรมบริการคนไข้ของโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติโดย
ผ่านระบบ LIS 

- การรายงานในใบรายงานผลที่มีการลงลายมือชื่อของผู้ตรวจวิเคราะห์ วัน – เวลาการตรวจ
วิเคราะห์  พร้อมทั้งลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบรายงานผล วันเวลาการตรวจสอบรายงานผล 
โดยใบรายงานผลที่สมบูรณ์แล้วจะโทแจ้งว่าตรวจวิเคราะห์แล้วแต่จะไม่รายงานผลตรวจ
วิเคราะห์ทางโทรศัพท์เด็ดขาด หอผู้ป่วยใน/ ห้องคลอด/ก้องฉุกเฉิน และผู้ช่วยเหลือคนไข้
ของจุดนั้นๆจะมารับใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง 

 
11.2 กรณีผู้ป่วยนอก 

- การรายงานผล บันทึกผลลงในคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบโปรแกรมของโรงพยาบาล  โดยผ่าน
ระบบ LIS และพิมพ์ใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์  มีการลงลายมือชื่อของผู้ตรวจวิเคราะห์ 
วัน – เวลาการตรวจวิเคราะห์  พร้อมทั้งลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบรายงานผล วันเวลาการ
ตรวจสอบรายงานผล โดยใบรายงานผลที่สมบูรณ์ และให้ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการน้าส่งใบ
รายงานผลทุกครั้งพร้อมเซ็นลายมือชื่อพยาบาลที่รับใบรายงานผล 

- กรณีผู้ป่วยนอกส่งตรวจ  Anti – HIV  ส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้ให้ค้าปรึกษาในการ
ตรวจ Anti – HIV เท่านั้น  ไม่ส่งมอบให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยโดยเด็ดขาด  

11. 3 กรณีการรายงานค่าวิกฤติ 
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะโทรศัพท์แจ้งพยาบาลประจ้าจุดนั้นๆที่มีค่าวิกฤติ แล้วส่งใบ

รายงานค่าวิกฤติตามทันที (PSW-FR-LAB-092)  พร้อมกับมีการบันทึกรายงานผลค่าวิกฤติ
ลงในสมุดบันทึกการรายงานผลทางโทรศัพท์และการรายงานค่าวิกฤติ (PSW-FR-LAB-006)   
เพ่ือทวนสอบกรณีเกิดปัญหาการรับข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด 
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   12. การแก้ไขข้อมูล 
- 12.1 ในคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมของโรงพยาบาล ลงบันทึกการแก้ไข ผู้แก้ไขและสาเหตุ

การแก้ไขลงในระบบ  LIS ก่อนจะ Approve อีกครั้งโดยผลจะส่งเข้าสู่ ระบบโปรแกรม
บริการคนไข้ของโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติโดยบุคคลที่สามารถเข้าไปแก้ไขผลการตรวจได้คือ 
นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
เกณฑ์การรายงานค่าวิกฤติโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปี2561 

 
Test Critical interval 
Glucose Newborn ≤45mg/dl,  adult ≤ 50mg/dl 

≥500 mg/dl 
Potassium 
 

<2.5 mmol/l 
>5.5 mmol/l 

Sodium > 150 mmol 
<120 mmol 

BUN >100 mg/dl 
Cr. >7.4 mg/dl 
Microbilirubin Newborn ≥20 mg/dl 
Hematocrit <20%(IPD) ,(OPD) 

>65%(Newborn) 
HB < 6.0 g/dl 
WBC count <2.0 x 103/uL  

>30.0 x 103/uL  
Platelet count <50 x 103/uL  
Trop.-T >40 ng/L 
INR > 5 
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รายการตรวจงานเคมีคลินิก  
Test Normal Value Unit Principle 

Albumin    3.5-5.0 g/dl BCG 
ALP 32-100 U/L IFCC AMP Buffer 
BUN 6.0-20.0 mg/dl Kinetic 
Cl 95.0-105.0 mmol/L Direct ISE 

Creatinine   0.5-1.5 mg/dl Enzymatic 
Cholesterol 0-200 mg/dl CHO-POD 

Direct bilirubim 0.00-0.25 mg/dl DPD 
Glucose 75-110 mg/dl Hexokinase 
HbA1C 4.6-6.0 % Imm.Turbidity 
HCO3 21.0-28.0 mmol/L Direct ISE 
HDL 35-80 mg/dl Enzymatic 
K 3.5-5.5 mmol/L Direct ISE 

LDL-C 0-135 mg/dl Calculate 
LDL-direct 100 - 150 Mg/dl Enzymatic  

MB <12 Mg/dl Absorption 
Na 135-145 mmol/L Direct ISE 

SGOT(AST) 0 - 40 U/L IFCC 
SGPT(ALT) 0 - 42 U/L IFCC 

Total bilirubin 0.00-1.00 mg/dl DPD 
Total protein 6.0 - 8.0 g/dl Biuret 
Triglyceride 0-170 mg/dl GOP-POD  

Trop-T <40 ng/dl Double-monoclonal 
sandwich 

Uric 3.7-7.0 mg/dl Uricase PAP 
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รายการตรวจงานโลหิตวิทยา 
 

Test Normal Value Unit หมายเหตุ 
Baso 0-1   

DCIP Negative   

Eos 1-5   

HB F  12.0 – 16.0 g/dl  

M 13.0 – 18.0   

Hct F  35.0 – 45.0 %  

M 37.0 – 54.0   

INR 0.7– 1.2 sec  

Lymph 20-40   

Malaria Not found   

MCH 27-32 pg  

MCHC 32-36 g/df  

MCV 80-95 fl  

Mono 3-12   

Platelet count 140,000 – 400,000 cells/mm3  

PMN 50-70   

PT 11.0 – 11.6 sec  

RBC 3.6-6 M/fl  

WBC 4,000 – 10,000 cells/mm3  
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รายการตรวจงานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกและจุลชีววิทยา 
 

Test Normal Value Unit หมายเหตุ 
AFB stain Negative   

Cre(urine) 0-1 g/L  

Fern test Negative   

Gram stain -   

Metamphethamine Negative   

Microalbumin 0-10 mg/l  

Pregnancy Test Negative   

Ratio(urine MALB) 0-30   

Stool ex. Not found   

Stool Occult bloob Negative   

Urine Albumin Negative   

Urine bilirubin Negative   

Urine Blood Negative   

Urine ketone Negative   

Urine leucocyte Negative   

Urine Nitrite Negative   

Urine PH 6.5-7.5   

Urine SP.GR 1.005-1.030   

Urine sugar Negative   

Urine Urobillinogen Negative   

Wet smear Negative   

 
รายการตรวจงานภูมิคุ้มกันวิทยา 

 
Test Normal Value หลักการ หมายหตุ 

Anti-HIV Non-reative Immunochromatograp
hic 

 

HbsAg Negative CIA  

TPHA Non-reative Double antigen 
sanwicth immunoassay 
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เกณฑ์การเพิ่ม Lab จาก Primary tube งานเคมีคลินิก 
 

TEST 
 

Principle 
Specimen collection Specimen preparation 

Serum Li- Heparin 20-25 C 2-8 C 

Albumin BCG √ √ 24 hr 7 days 

ALP IFCC AMP Buffer √ √ 24 hr 7 days 

BUN Kinetic √ √ 24 hr 7 days 

Cholesterol CHO-POD √ √ 24 hr 7 days 

CL Direct ISE √ √ 2 hr 2 hr 

Creatinine Enzymatic √ √ 24 hr 7 days 

Direct bilirubim DPD √ √  2 hr (Protect from light) 
ถ้าแพทย์ต้องการเพิ่มให้ note ใน
ใบ report 

Glucose Hexokinase √ √ 2 hr 2 hr 

HbA1C Imm.Turbidity EDTA 24 hr 7 days  

HCO3 Direct ISE √ √ 2 hr 2 hr 

HDL Enzymatic √ √ 24 hr 7 days 

K Direct ISE √ √ 2 hr 2 hr 

LDL-C Calculate √ √ 24 hr 7 days 

LDL-direct Enzymatic √ √ 24 hr 7 days 

MB Absorption *ไม่สามารถเพิ่มได้ 

Na Direct ISE √ √ 2 hr 2 hr 

SGOT(AST) IFCC √ √  2   hr (Protect from light) 
ถ้าแพทย์ต้องการเพิ่มให้ note ใน

ใบ report 

SGPT(ALT) IFCC √ √ 24 hr 7 days 

Total bilirubin DPD √ √ 24 hr 7 days 
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TEST 

 
Principle 

Specimen collection Specimen preparation 

Serum Li- Heparin 20-25 C 2-8 C 

Total protein Biuret  √ √ 24 hr 7 days 

Triglyceride GOP-POD √ √ 24 hr 7 days 

Trop-T Double-monoclonal 
sandwich 

 √  2 hr 

Uric Uricase PAP √ √ 24 hr 7 days 
 
หมายเหตุ   √  = สามารถเพิ่มได้       x    = ไม่สามารถเพิ่มได้ 

 
เกณฑ์การเพ่ิม Lab งานโลหิตวิทยา 

เลือด 
 ๐ ส าหรับเลือดที่ใช้ตรวจ WBC diff. หรือ PLT count น ากลับมาตรวจได้ภายใน 8 hr. ที่
อุณหภูมิห้อง 
 ๐ ถ้าต้องการตรวจ Test อ่ืนๆ ยกเว้น WBC diff., PLT count, MCV สามารถเก็บไว้ที่ 2-8 
องศาเซลเซียส ภายใน 24 hr. 

 
ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 

 
TEST รหัสมาตรฐาน

กรมบัญชีกลาง 
ราคา (บาท) ระยะเวลารายงานผล(นาที) 

ABO cell grouping 30119 50 15 

AFB stain 35001 60 30 

Albumin 32403 50 45 

ALP 32309 50 45 

ALT 32311 50 45 

AST 32310 50 45 

BUN 32201 50 45 
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TEST รหัสมาตรฐาน
กรมบัญชีกลาง 

ราคา (บาท) ระยะเวลารายงานผล(นาที) 

CBC 30101 90 45 

Cholesterol 32501 60 45 

Creatinine 32202 50 45 

Direct bilirubin 32207 50 45 

Electrolyte 32001 80 45 

Glucose 32203 40 45 

Gram stain 35002 180 45 

HBs-Ag 36318 80 30 

HbA1C 32401 150 45 

Hct 30104 30 15 

HDL 32503 100 45 

HIV-Ab(screening)RAPID 36350 250 30 

LDL-direct 32504 150 45 

Lipid profile 32004 200 45 

Liver function test 32003 350 45 

Malaria 30126 50 30 

Methamphetamine 
(Urine) Immunoassay 

33708 150 30 

Microbilirubin  32209 60 30 

OGTT 32204 170 45 

Pregnancy test 31101 70 30 

Rh.(D)Typing 30121 40 15 

Stool examination 31201 40 30 

Stool occult blood 31203 30 30 
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TEST รหัสมาตรฐาน
กรมบัญชีกลาง 

ราคา (บาท) ระยะเวลารายงานผล(นาที) 

Total bilirubin 32208 50 45 

Total Protein 32402 50 45 

TPHA 36006 100 30 

Triglyceride 32502 60 45 

Trop- T 32308 400 20 

Uric acid 32205 60 45 

Urine albumin 31004 20 15 

Urine analysis 31001 50 30 

Urine Microalbumin 34116 270 30 

Urine sugar 31005 20 15 

VCT 30204 40 40 

Wet smear 35007 50 30 
 

*** กรณี Lab ด่วน ( ได้แก่ Test CBC, UA, Electrolyteรายงานผลภายใน 30 นาท)ี *** 
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ระยะเวลาในการรายงานผล Out lab 

TEST Specimen Turn around time 
(Day) 

ส่งตรวจท่ี 

AFP Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Amylase Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

ANA ( FANA) Clot blood 5 ml 14 รพ.นครพนม 

Anti - HAV IgM Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Anti - HAV - Total Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Anti-HBs Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Anti - HBe Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Anti - HBc (Total) Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Anti-HIV-ELISA Clot blood 5 ml 7 
 
 

รพ.นครพนม 

Bacterial C/S 
- Sputum Culture 
- Urine Culture 
- Stool Culture 
- Pus Culture 
- CSF & Body 
- Fluid Culture 
- Hemo Culture 
 

 7 รพ.นครพนม 

Bata - HCG Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Calcium Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

CA 125 Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

CA 153 Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 
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TEST Specimen Turn around time 
(Day) 

ส่งตรวจท่ี 

CA 199 Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

CD4 count EDTA Blood 3 ml 7 รพ.นครพนม 

CEA Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

CK - MB Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

ESR EDTA Blood 3 ml 1 รพ.นครพนม 

Ferritin Clot blood 5 ml 14 รพ.นครพนม 

Free T3 Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Free T4 Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

G6PD EDTA Blood 3 ml 7 รพ.นครพนม 

HBe - Ag Clot blood 5 ml 14 รพ.นครพนม 

Hb typing EDTA Blood 3 ml 7 รพ.นครพนม 

LDH Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Lipase Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Magnesium Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Melioidosis Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Phosphorus Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

PSA Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

PTT 3.2 % Sodium Citrate 4.5 ml 7 รพ.นครพนม 

Reticulocyte count EDTA Blood 3 ml 1 รพ.นครพนม 

Serum Iron Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

TIBC Clot blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 

Tranferrin Clot blood 5 ml 14 รพ.นครพนม 

Viral load EDTA Blood 5 ml 7 รพ.นครพนม 
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การเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                    ในการนี้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขอให้ท่านปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุดังนี้  
1. ให้เบิกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์ได้วันจันทร์และวันศุกร์ของสัปดาห์เท่านั้นเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. 
2. ในการเบิกพัสดุทุกครั้งต้องเขียนใบเบิกทุกครั้งตามเอกสารที่แนบมาตาม (PSW-FR-LAB-30) 
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บันทึกการแก้ไข/ประกาศใช้ 
 

ครั้งที่ หน้า วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ทบทวน 
1 4 1 กรกฎาคม 61 - แก้ไข้รายชื่อบุคลากร นางเตือนใจ บุญมาวงษา

ต้าแหน่งผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 
 

2 4 1 กรกฎาคม 61 - เวลาท้าการ วันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย ์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 -24.00 น.  
- เวลา On call 24.00-08.00 น. 
 

 

3 23 1 กรกฎาคม 61 - แก้ไข้ค่าวิกฤติ Trop-T ≥ 40 ng/L  
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บันทึกการรับเอกสาร 

 
แผนก ชื่อผู้รับเอกสาร ลายเซ็น วันที่รับเอกสาร คืนเล่มเดิม หมายเหตุ 

เวชปฏิบัติฯ      
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน      
ผู้ป่วยนอก      
ผู้ป่วยใน      
ห้องผ่าตัด/ห้องคลอด      
องค์กรแพทย์      
กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ 

     

คลินิกพิเศษ      
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ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารฉบับนีแ้ละท าความเข้าใจในเนือ้หาแล้ว ข้าพเจ้ายนิดีทีจ่ะปฏิบัติตามที่
เอกสารฉบับนีร้ะบุไว้ทุกประการ 
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