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GENERAL INFORMATION 
 
สถานทีใ่ห้บริการ 

ห้องปฏิบัติการ งานชันสูตรสาธารณสุข  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
เลขที่ 70 หมู่ 6  ถนนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
โทร: (054) 791104 ต่อ  2206   โทรสาร : (054) 791104 ต่อ 2245 

 
เวลาเปิดทำการ 

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
 
เบอร์ต่อภายในบริการสอบถามข้อมูล/ สอบถามผลการตรวจ 

• สอบถามข้อมูลห้องเจาะเลือด และการรับ-ส่งตัวอย่าง  กด 2245 

• สอบถามข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ   กด 2206 

• สอบถามข้อมูลงานธนาคารเลือด    กด 2272 

• สอบถามข้อมูลงานธุรการ     กด 2260 
 
อุปกรณ ที่เตรียมให้ 

1. หลอด EDTA  (จุกสีม่วง),Clotted blood (จุกสีแดง),หลอด Lithium heparin (จุกสีเขียว) 

หลอด 3.2% Sodium citrate (จุกสีน้ำเงิน),หลอด 3.8% Sodium citrate (จุกสีดำ),หลอด NaF (จุกสี

เทา) 

2. ขวด Hemoculture สำหรับผู้ใหญ่ (ฉลากสีน้ำเงิน),สำหรับเด็ก (ฉลากสีชมพู) 

3. ขวด Hemoculture for TB และ Fungus (ฉลากสีแดง) 

4. กระปอง sterile สําหรับใสปสสาวะ ,เสมหะเพาะเชื้อ(ฝาเขียว) 

5. กระปองสําหรับใสปสสาวะUA  

6. ขวด sterile สําหรับใส CSF, Fluid  

7. ตลับใส่เสมหะ(ฝาเทาแบบเกลียว) 

8. ตลับใส่อุจจาระ(สีน้ำเงิน)  มีช้อน 

9. Amies Transport media  (จุกสีขาว) ,Cary Blair Transport media  (จุกสีแดง) 

10. แบบฟอรมการสงตรวจชนิดตางๆ 
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10.1 แบบฟอรมใบนำส่งสิ่งส่งตรวจ  

Hematology 1, Hematology 2, Chemistry , Microscopy , Immunology, 

Microbiology , Stool Examination , Stool Examination, ใบนำส่งสิ่งส่งตรวจหาเชื้อวัณ

โรค 

(กรุณาใหขอมูลพื้นฐานเพ่ือประกอบการแปลผล) 

  1.02 แบบฟอรมการสงตรวจนอกสถานบริการ    

     (กรุณาใหขอมูลพื้นฐานเพ่ือประกอบการแปลผล)  

การเตรียมผู้ป่วย 
ในการเก็บสิ่งสงตรวจจําเปนตองคํานึงถึงการเตรียมผูปวยเปนอยางยิ่ง  การเก็บสิ่งสงตรวจที่เปนเลือด 

กอใหเกิดอาการเจ็บ ดังนั้นการขอความยินยอมจากผูปวยเปนสิ่งที่จําเปน  การประเมินขอบงหามตางๆ เชน ภาวะ
เลือดออกงาย จําเปนตองกระทําอยางรอบคอบ  กอนการเก็บสิ่งสงตรวจตองอธิบายขั้นตอนและขอความยินยอม
ผปูวยกอนเสมอ ดังนี้ 

1. การเตรียมทางดานจิตใจตองใหขอมูลแกผูปวย เชน วัตถุประสงคในการตรวจทดสอบความ 
รสูึกขณะจัดเก็บสิ่งสงตรวจและการบอกขอมูลแกผูปวยจะชวยลดความวิตกกังวลของผูปวยได 

2. การเตรียมดานรางกาย ตองมีการแนะนําใหผูปวยเตรียมตัวลวงหนาสําหรับการตรวจบางชนิด 
เชน 

• กรณีตรวจน้ำตาล        ผูปวยอดอาหารขามคืน  อยางนอย  6 -  8  ชัว่โมง 
• กรณีตรวจระดับไขมัน   ผูปวยอดอาหารขามคืน  อยางนอย  8 - 12 ชั่วโมง 

การจัดเตรียมและเก็บสิ่งสงตรวจ 
1. ตรวจสอบรายละเอียดตามคูมือการใหบริการตรวจวิเคราะหของห้องLAB  เพ่ือเตรียมอุปกรณ     ใน

การจัดเก็บสิ่งสงตรวจใหถูกตองและเพียงพอ ในกรณีเปนการตรวจทดสอบพิเศษหรือไมแนใจ 
สามารถติดตอสอบถามกลับมายังห้อง LAB กอน และเลือกแบบฟอรมการสงตรวจใหตรงกับรายการ
ตรวจ 

2. ระบุชื่อเจาของสิ่งสงตรวจ  ชื่อหอผู้ป่วย  ชนิดของสิ่งสงตรวจ  วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจและรายการ
ทดสอบบนภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจทุกครั้งอยางชัดเจน 

3. กรณีท่ีสิ่งสงตรวจตองใชสารกันเลือดแข็ง หรือ preservatives ตองผสมใหเขากันโดยกลับหลอดขึ้น
ลงไปมา ประมาณ 5-10 ครั้ง และตรวจสอบใหมั่นใจวาเขากันดี เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างได้เหมาะสม
กับการทดสอบ 

4. เลือกภาชนะสําหรับบรรจุสิ่งสงตรวจใหเหมาะสมกับการทดสอบ โดยดูจากชนิดของสิ่งส่งตรวจใน
รายการทดสอบที่ต้องการ 

5. ติดปายชื่อบนสิ่งสงตรวจ ตรวจสอบใหแนใจวาปดฝาภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจวาสนิทแนนหรือพัน
พาราฟลม เพื่อปองกันการรั่วซึม 

Heparin  Tube 
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6. ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอรับบริการพิเศษลงบนใบนําสง เชน การขอผลดวน 
การขอใหรายงานผลทางโทรศัพทโดยระบุเวลาที่ต้องการ เปนตน 

7. จัดเก็บสิ่งสงตรวจไวในอุณหภูมิและสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตามวิธีการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ เพ่ือ
จัดส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการ 

8. นำส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบนำส่ง  ที่ระบุรายละเอียดที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ 
9. ทิ้งวัสดุมีคม (เข็มหรือ lancet) ลงภาชนะบรรจุของมีคม  เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้                        

ถอดถุงมือ และล้างมือทันที 
วิธีเรียงลำดับการใส่เลือดตามชนิดของ TUBE เลือด 

ลำดับ
การใส่
เลือด 

ชนิดของ Tube เลือด/ภาชนะ 
สีฝาจุก 

ภาพตัวอย่าง  

1 
ขวดสำหรับการเพาะเชื้อ 

Hemoculture  
 

ขวดสีน้ำเงิน(ผู้ใหญ่)  ใส่
เลือด 5-10 ml. 
ขวดสีชมพ(ูเด็ก)         
ใส่เลือด 1-3 ml. 
ขวดสีแดง(TB)           ใสเ่ลอืด 
3-5 ml. 

 
 

2 

Clotted  blood  สำหรับตรวจ 
BUN , Creatinine, Uric acid, 
E’lyte, Thyroid, LFT, Lipid 

profile, Tumor marker เป็นต้น  

สีแดง 
ใส่เลือดปริมาตร 4 ml. 

 

3 
Lithium  heparin สำหรับตรวจ สาร

ชีวเคมีในเลือด  
เช่น Troponin-T เป็นต้น 

สีเขียว 
ใส่เลือดปริมาตร 4 ml. 

 

4 

3.2% Na citrate  สำหรับการ
ทดสอบ Coagulation  

สำหรับตรวจ PT,PTT,INR เป็นต้น 
  

สีน้ำเงิน 
ใส่เลือดปริมาตร 2.5 

ml. 
  

5 EDTA  สำหรับตรวจ CBC, Hb 
typing, CD-4  เป็นต้น  

สีม่วง 
ใส่เลือดปริมาตร 2.5 

ml. 
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6 NaF สำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด และ 
Alcohol ในเลือด  

สีเทา 
ใส่เลือดปริมาตร 2.5 

ml. 
 

7 
3.8% Na citrate  สำหรับการทดสอบ ESR 
 

สีดำ 
ใส่เลือดปริมาตร 2.5 ml. 

 
 

8 ขวดแก้วปราศจากเชื้อ Sterile : ไมเ่ติมสาร 
preservative 

ขวดแก้วปราศจากเชื้อ Sterileใส่
น้ำไขสันหลังและสารคัดหลั่ง

ต่างๆในร่างกายปริมาตร 
 0.5 - 2 ml. 

 
 

9 ถ้วยใส่ปัสสาวะ : ไม่เตมิสาร preservative 
 

สีแดงหรือเขยีว 
ใส่ปัสสาวะปรมิาตร 

 10 - 50 ml. 
  

10 Media ใส่เพาะเชื้อในอุจจาระ Carry-Blair media 
Carry-Blair  

media 

11 Media ใส่เพาะเชื้อในแผลทั่วไป 
Amies transport 

medium 
Amies transport 

medium 
หมายเหตุ ; ข้อควรระวังในการเจาะเลือดใส่ใน Tube unvaccuum tube ;   กรณีมีการตรวจ Electrolyte ควบคู่กับ 
Coagulation และ CBC ควรปฏิบัต ิ ตาม  CF-LAB-074 อย่างเคร่งครัด 
; กรณีมีการตรวจ H/C ควบคู่กับ Coagulation ,CBC และ FBS ควรปฏิบัต ิ ตาม  CF-LAB-074  ลำดับที่ 1,4,5,6และ7 
ตามลำดับ อย่างเคร่งครัด  ทุก Tube ให้ mix เลือดแบบคว่ำไปคว่ำมา 5-10  คร้ัง ห้ามเขย่าเป็นอันขาด 
 

                     หมายเหตุ : ควรหลีกเลี่ยงการเกิด Hemolysis ของเลือด ซึ่งอาจมีสาเหตุเกิดจาก  

• ใชเข็มเจาะเลือดที่มีขนาดเล็กเกินไป ควรใชเข็มที่มีขนาดเหมาะสม เชน เบอร 20 – 21 

• ดันลูกสูบขณะถายเลือดจากกระบอกฉีดยาใสภาชนะแรงเกินไป 

• เขยาเลือดที่อยูในหลอดแรงเกินไปแทนที่จะกลับหลอดคว่ำไปมาเบาๆ 

• ขณะเจาะเลือดดึงลูกสูบเพื่อใหเลือดเขาสูกระบอกฉีดแรงเกินไป 

• หลังจากเจาะเลือดมาใหมๆ รีบปนแยกเลือดเร็วเกินไป โดยที่ยังไมไดปลอยใหเลือด
แข็งตัวอยางสมบูรณ ซึ่งโดยปกติเลือดจะแข็งตัวภายในเวลา 30 – 45 นาที ยกเวนผูปวย
รับประทานยาปองกันการแข็งตัวของเลือดหรือผูปวยที่มีความผิดปกติในกระบวนการ
แข็งตัวของเลือดจะใชเวลานานกวาปกต ิ

• รีบเจาะเลือดเร็วเกินไป โดยที่แอลกอฮอลบริเวณท่ีเจาะเลือดยังไมแหง 

• บีบเคนบริเวณท่ีเจาะเลือด เชน นิ้วมือ หรือสนเทามากเกินไปในการเจาะเลือด 
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วิธีนำส่งตัวอยา่ง 
นำส่งตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ โดยให้ใส่ตัวอย่างในกระติกสำหรับส่งตรวจ ที่มีสัญลักษณ์ 
Biological hazard เพ่ือป้องกันอันตรายจากการติดเชื้อโรคและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 

วิธีปฏิบัติในการนำส่งตัวอย่าง 
บรรจุเลือดในหลอดเลือดที่ต้องการตรวจตามวิธีเรียงลำดับการใส่เลือดตามชนิดของ TUBE 

เลือดปิดฝาให้แน่นหรือพันด้วยพาราฟิล์ม  บรรจุหลอดสิ่งส่งตรวจลงใน Rack ในกระติกสำหรับนำส่ง
ตรวจตัวอย่าง 

 
 

             
นำใบส่งตรวจทั้งหมดใส่ในกระติกสำหรับส่งสิ่งส่งตรวจแล้วปิดฝากระติกนำส่งห้องปฏิบัติการ

ชันสูตร  
 
 

                                                       
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการชันสูตร 
 
 
 

 

 
 

1 

 
 

 

2 

ด ำเนินกำรตรวจวิเครำะห ์ห้องปฏิบติักำรจะตรวจรับ / ปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ 
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คําแนะนําในการเก็บสิ่งสงตรวจ 

การเก็บและเตรียมสิ่งสงตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 
1. การเก็บปัสสาวะ  เก็บปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine) ประมาณ 20-30 มล. ใส่กระป๋อง

ปากกว้าง ปิดฝาให้สนิท ส่งตรวจทันที หรือเก็บในตู้เย็นที่ 4
๐
C ไม่เกิน 48 ชม.   

2. การเก็บอุจจาระ .ให้เก็บอุจจาระประมาณ 3-5 กรัม ใส่ตลับแห้ง สะอาด ถ้าอุจจาระ มีมูกหรือเลือดปน
ให้เลือกเก็บบริเวณนั้น ระวังไม่ให้มีปัสสาวะหรือน้ำล้างอ่ืนๆปนเปื้อนเพราะผลการตรวจอาจผิดพลาดได้ 
ส่วนการส่งตรวจอุจจาระของเด็กเล็ก ให้ใช้ไม้เขี่ยเก็บใส่ภาชนะหรือเก็บใส่ภาชนะ โดยตรงไม่ควรใช้ไม้
พันสำล ี เพราะอาจจะทำให้ตรวจไม่พบไข่พยาธิ 

3. การเก็บของเหลวในช่องต่างๆ ของร่างกาย (body fluids) เพ่ือทำ cell count และ differential 
count เก็บใส่ขวดที่มีสารกันเลือดแข็ง Sodium Heparin  ประมาณ 0.1 มล. ( ประมาณ 1 หยด ) ส่ง
ทันทีไม่ เกิน 1 ชม.  

4. การเก็บน้ำไขสันหลัง ที่มีลักษณะใส  ไม่มีสี เก็บใส่ขวดที่แห้ง   สะอาดและไม่มีสารกันเลือดแข็ง ส่วนน้ำ
ไขสันหลังที่มีลักษณะขุ่น เก็บใส่ขวดที่มีสารกันเลือดแข็ง Sodium Heparin  ประมาณ 0.1 มล.ส่งทันที
ไม ่เกิน 1 ชม.  

5. การเก็บน้ำอสุจิ  เพ่ือทดสอบ semen analysis  แนะนำให้ผู้ป่วยงดร่วมเพศ ประมาณ 2-3 วันเก็บโดย
วิธีสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ใส่ภาชนะปากกว้างที่แห้ง สะอาดเก็บท้ังหมดที่ได้ ปิดฝาให้สนิท แนะนำให้
ผู้ป่วยระบุเวลาเก็บและส่งตรวจห้องปฏิบัติการทันท ีไม่ควรเก็บนานเกิน 1 ชม.  
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สำมำรถพิมพใ์บรำยงำนผล 

ผำ่นระบบติดตำมผล LAB                               
ณ หน่วยงำนท่ีส่งตรวจ 

 

ลงผลกำรทดสอบในระบบ LIS  

และตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
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การเก็บและเตรียมสิ่งสงตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก 
1. การตรวจทางโลหิตวิทยาสวนใหญตองการเลือดที่มีสารกันเลือดแข็ง (anticoagulant) การ

ตรวจ CBC, ESR, G-6-PD, Reticulocyte , Inclusion body, Blood Group, Hb typing ซ่ึง
ใช EDTA เปนสารกันเลือดแข็ง (anticoagulant) ยกเวน LE cell ที่ใช Clotted blood 10 
ml. 

2. การตรวจ PT, PTT, Fibrinogen, Thrombin Time ใช 3.2% Sodium Citrate เปนสารกัน
เลือดแข็ง เจาะเลือดจําเปนตองกระทําดวยความระมัดระวังทั้งนี้เนื่องจากการทดสอบบางอยาง 
เชน Partial Thromboplastin Time (PTT) จะใหผลไมถูกตองถา Plasma นั้นมี Tissue 
Factorปนอย ูเปนสาเหตุทําใหคา PTT  เร็วกวาความเปนจริง 

3. การเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจสำหรับทดสอบธาลัสซีเมีย  

• ใช้ EDTA blood สําหรับสงตรวจ OF, DCIP ไมควรเก็บเกิน 3 วัน ที่ 2-8 oC 

• ใช้ EDTA blood สําหรับสงตรวจ Hb Typing, PCR Thalassemia ไมควรเก็บเกิน 7 วัน     

ที่ 2-8   oC 
4. การเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจสำหรับทดสอบโฟลไซโตเมทรี 

1. ใช้ EDTA blood สําหรับสงตรวจ CD4, CD8 ควรสงภายใน 18-24 ชั่วโมง.ที่อุณหภูมิหอง 
2. ใช้ Heparin blood หรือ EDTA blood 3-5 ml. ส่งตรวจภายใน 24 ชั่วโมง ที่

อุณหภูมิห้อง หรือ ใช้ Heparin coated syringe ที่ใชเจาะไขกระดูก ปริมาณ 3-5 ml. ส่ง
ตรวจ          ภายใน 24 ชั่วโมง   โดยส่งพร้อมประวัติและสเมียร์สไลด์ จำนวน 2 แผ่น 

การเก็บและเตรียมสิ่งสงตรวจทางภูมิคุมกันวิทยา 
1. Estradiol (E2), FSH, LH, Prolactin, Testosterone, Thyroid hormone, HBsAg ,          

Anti – HBs, Anti–HCV, Tumor  marker, Ferritin, Troponin – T, Vitamin B12 
และ Beta–HCG คนไขที่ไดรับการรักษาโดยรับ Biotin ในขนาดสูง (> 5 mg/day) จะสามารถ
เจาะเลือดตรวจไดหลังจากไดรับยาครั้งสุดทาย ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 

2. Progesterone คนไขที่ไดรับการรักษาโดยรับ Biotin ในขนาดสูง (> 5 mg/day) จะสามารถ
เจาะเลือดตรวจไดหลังจากไดรับยาครั้งสุดทาย ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง  Phenylbutazone 
(therapeutic dose) พบวาจะทําใหระดับProgesterone ลดลง 

3. การเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจสำหรับการทดสอบโมเลกุลาร์ของเชื้อไวรัส 

• ใช้  EDTA blood  สําหรับสงตรวจ PCR สําหรับ ตรวจ HIV, HBV, HCV, Viral load 
ควรสงภายใน 6 ชั่วโมงถาไมสามารถสงได ใหปนแยกพลาสมาท่ีความเร็ว         1,000 
g/min เปนเวลา 10 นาที ด้วยวิธี sterile technique นําสงโดยการแชน้ำแข็งภายใน 
24 ชั่วโมง 

• สำหรับการส่ง Genotype ควรตรวจ Viral load ก่อน ถ้า Viral load น้อยกว่า       
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2,000 copies / ml ไม่สามารถตรวจได้ (ระวังการปนเปื้อนและสภาวะการแตกตัว
ของเมด็เลือดแดง เพราะจะรบกวนการตรวจและไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้) 

4. การเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจสำหรับการทดสอบกลุ่มอาการดาวน์ 

• การสงตรวจTriple markers (Down’s syndrome) สงซีรัมตรวจเมื่ออายุครรภ           
15-20+6 สัปดาห 

• การส่งตรวจ First Trimester Double Markers (PAPP-A, Free Beta-hCG) สงซีรัม
ตรวจเมื่ออายุครรภ 10-13+6 สัปดาห์ 

• การส่งตรวจ Second Trimester Triple Markers (AFP, Free Beta-hCG, uE3) ส
งซีรัมตรวจเมื่ออายุครรภ 14-14+6 สัปดาห์ 

• การส่งตรวจ Second Trimester Quad Test (AFP, Free Beta-hCG, uE3, Inhibin 
A)      สงซีรัมตรวจเมื่ออายุครรภ 14-20+6 สัปดาห์ 

• การสงตรวจควรกรอกประวัติในใบ Request form ใหครบถ้วนเพ่ือชวยในการ     
แปลผลที่แมนยํายิ่งขึ้น 

5. การเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจ Chromosome study 

• คำแนะนำในการกรอกใบสั่งตรวจ 
1. กรอกข้อมูลลงในใบขอตรวจให้ครบทุกช่อง 
2. ทำเครื่องหมายระบุชนิดการตรวจที่ต้องการในช่องที่กำหนดให้  
3. ระบุชื่อแพทย์ผู้สั่งตรวจทุกครั้ง 
4. ระบุวันเวลาเก็บตัวอย่างตรวจ และชื่อผู้เก็บตัวอย่างตรวจด้วยทุกครั้ง 

• การเก็บสิ่งส่งตรวจจากเลือดและไขกระดูก (Bone marrow):  
ใช sterile disposable syringe 5 ml ดูด Heparin เพ่ือ Rinse syringe ใหทั่ว 

แลวSqueeze ไล Heparin สวนที่เกินออก ใหเหลือติด syringe เพียงเล็กนอย แลวเปลี่ยน
เข็มใหมเพ่ือเจาะเลือด ประมาณ 3-5 ml. แลวปดปลอกเข็มใหแนน จากนั้น mix เลือดให
ผสมกับ Heparin แลวสงตรวจทั้ง Syringe หรืออาจเจาะเลือดแบบ Vacuum (แบบ
สูญญากาศ) โดยใชหลอดที่เปน Heparin ก็ได 

• การเก็บสิ่งส่งตรวจจากน้ำคร่ำ (Amniotic fluid):  
ใช Sterile disposable syringe ขนาด 20 ml ดูด amniotic Fluid ประมาณ 

15-20 ml ปดปลอก syringe ใหแนน หรือ seal ดวยจุกยาง สงทั้ง syringe 

• การนำส่งสิ่งส่งตรวจ  
สิ่งส่งตรวจทุกชนิดควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง โดยบรรจุในภาชนะ

ที่สะอาด ปิดมิดชิด อุณหภูมิไม่เกิน 37 ° C เพ่ือให้มีโอกาสเพาะเลี้ยงได้ดีที่สุด ถ้าไม่สามารถ
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นำส่งได้ทันที ควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 - 8 ° C  และนำส่งโดยเร็วที่สุด 
       การเก็บและเตรียมสิ่งสงตรวจทางเคมีคลินิก 

1.  กลุ่มของการตรวจ Electrolyte เช่น Na+ , K+ , Cl- , HCO3
- , Ca++ , Mg++ , 

Phosphorus  
การเก็บสิ่งตรวจควรเก็บเลือดในชวงเวลาเชา เพื่อหลีกเลี่ยงคาต่ำเนื่องจากความ

แปรปรวนของรางกายในแตละชวงเวลาควรแยกซีรั่มทันทีเมื่อเลือดแข็งตัวและวิเคราะห   ตัวอย
างทันทีหรือเก็บตัวอยางตรวจไดไมเกิน 7 วันที่ 4๐C หรือ 4 วัน ที่ 15-25๐C 

2. กลุ่มของการตรวจ Metabolite เช่น  Glucose , BUN , Creatinine , Uric acid  
การเก็บสิ่งตรวจควรเก็บเลือดในชวงเวลาเชา เพื่อหลีกเลี่ยงคาต่ำเนื่องจากความ

แปรปรวนของรางกายในแตละชวงเวลาควรแยกซีรั่มทันทีเมื่อเลือดแข็งตัวและวิเคราะห  ตัวอย
างทันทีหรือเก็บตัวอยางตรวจไดไมเกิน 7 วันที่ 4๐C หรือ 4 วัน ที่ 15-25๐C 

กรณีตรวจน้ำตาลผูปวยอดอาหารขามคืน  อยางนอย  6 -  8  ชั่วโมง 
3. กลุ่มของการตรวจ Lipid เช่น  Cholesterol , Total Triglyceride , HDL 

cholesterol ,    LDL Cholesterol  
กรณีตรวจระดับไขมัน   ผปูวยอดอาหารขามคืน  อยางนอย  8 - 12 ชั่วโมง การเก็บสิ่ง

ตรวจควรเก็บเลือดในชวงเวลาเชา เพ่ือหลีกเลี่ยงคาต่ำเนื่องจากความแปรปรวนของรางกาย
ในแตละชวงเวลาควรแยกซีรั่มทันทีเมื่อเลือดแข็งตัวและวิเคราะหตัวอยางทันทีหรือเก็บตัว   อย
างตรวจไดไมเกิน 7 วัน ที่ 4๐C หรือ 4 วัน ที่ 15-25๐C 

4. กลุ่มของการตรวจ Liver เช่น  Total Protein , Albumin , Globulin , Total 
Bilirubin , Direct Bilirubin , AST , ALT , ALP  

การเก็บสิ่งตรวจควรเก็บเลือดในชวงเวลาเชา เพื่อหลีกเลี่ยงคาต่ำเนื่องจากความ
แปรปรวนของรางกายในแตละชวงเวลาควรแยกซีรั่มทันทีเมื่อเลือดแข็งตัวและวิเคราะห       
ตัวอยางทันทีหรือเก็บตัวอยางตรวจไดไมเกิน 7 วันที่ 4๐C หรือ 4 วัน ที่ 15-25๐C 

5. Serum Iron และ TIBC  
การเก็บสิ่งตรวจควรเก็บเลือดในชวงเวลาเชา เพื่อหลีกเลี่ยงคาต่ำเนื่องจากความ

แปรปรวนของรางกายในแตละชวงเวลาควรแยกซีรั่มทันทีเมื่อเลือดแข็งตัวและวิเคราะห   ตัวอย
างทันทีหรือเก็บตัวอยางตรวจไดไมเกิน 7 วันที่ 4๐C หรือ 4 วัน ที่ 15-25๐C 

6. Lactate  
งดกิจกรรมที่ตองใชกําลังแขนในผูปวยกอนการเจาะเลือดเก็บสิ่งสงตรวจจากหลอด

เลือดดําโดยไมตองรัด Tourniquet หรือ รัด tourniquetแลวทําการเจาะเลือดทันที และรีบ
ปลดสาย tourniquetออก เมื่อไดสิ่งสงตรวจใสในหลอด NaF ใหรีบปนแยกพลาสมาภายใน 15 
นาที หลังจากเก็บสิ่งสงตรวจรีบจัดสงและ แชเย็นขณะนําสง 
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7. Ammonia  
หามใช Serum เนื่องจากในกระบวนการการแข็งตัวของเลือด จะผลิต ammoniaทําให

คาสูงเทียมได หลังจากเก็บสิ่งสงตรวจจากคนไขใหรีบปนแยก EDTA plasma ภายใน 15 นาที 
พันพาราฟลมที่จุก แชใน Freeze ขณะรอจัดสง และทําการจัดสงทันที หามเกิน 1 วัน แชเย็น
ขณะนําสง 

8. Alcohol 
ควรใช Providine เช็ดแขนคนไขกอนทําการเจาะเลือดหามใช alcohol เนื่องจากจะ

ปนเปอนระหวางเจาะเลือดทําให    คาสูงกวาคาที่แทจริง เจาะเลือดใสหลอด NaF ปดจุกให
สนิท และพันพาราฟลมใหแนนปองกันการระเหย รีบจัดสงทันที 

9. Vitamin B12 หรือ Folate in serum  
ใหเก็บเปน Serum หอฟอยลปองกันแสงตลอดระยะเวลาการนําสง  

10. Cortisol 
  เนื่องจากระดับของ cortisol ในรางกายใน 24 ชั่วโมงมีปริมาณแตกตางกันดังนั้นจึง

ควรจดเวลาที่ทําการเก็บตัวอยางตรวจในใบนำส่งดวย 
11. Folate in serum  

ผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย  Biotin ขนาดสูง (> 5 mg/day) ตองเจาะเลือดหลังจากได
รับยาครั้งสุดทาย 8 ชั่วโมง ผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาบางชนิด เชน methotrexate หรือ 
leucovorin ไมควรตรวจหา folate เพราะ  folate-binding protein จะจับกับยาเหลานี้ 

การเก็บและเตรียมสิ่งสงตรวจทางธนาคารเลือด 
การขอใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดทุกครั้งจะต้องมีการส่งใบขอเลือด  โดยกรอก

รายละเอียดลงในใบขอเลือดให้สมบูรณ์และชัดเจน ต้องเขียน ชื่อ-สกุล , H.N อายุ,  การวนิิจฉัยโรค, 
หัตถการที่จะทำและข้อบ่งชี้ของการใช้เลือดพร้อมลงลายมือชื่อตัวบรรจงของ เจ้าหน้าที่ผู้เขียนใบขอ
เลือดและแพทย์เจ้าของไข้  หากรายละเอียดไม่ครบถ้วน  งานธนาคารเลือดจะส่งคืนให้แก้ไขซึ่งอาจจะ
ทำให้ได้รับเลือดล่าช้า  และจะไม่รับการขอเลือดด้วยวาจาเพียงอย่างเดียวต้องมีใบขอเลือดด้วยทุกครั้ง 

                  
     ข้อแนะนำในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

1. ชี้บ่งผู้ป่วยโดยการถามให้ผู้ตอบชื่อและนามสกุลเอง (positive identification) หรือตรวจสอบ 
     จากป้ายชื่อข้อมือของผู้ป่วยก่อนเจาะทุกครั้ง 

2.    เมื่อมีการเจาะเลือดผู้ป่วยควรทำให้เสร็จทีละคนการเตรียมหลอดใส่เลือดและการเขียนฉลาก 

     ข้างหลอดเลือดควรปฏิบัติที่ข้างเตียง 

3.    หลอดที่ใส่เลือดผู้ป่วยต้องมีข้อมูล ที่ระบุ ชื่อ-สกุล H.N. หอผู้ป่วย อายุ ให้ครบถ้วนและตรง 
    กับใบขอเลือด 

4.   หลอดใส่เลือดต้องสะอาด และเลือดท่ีเจาะต้องไม่มี Hemolysis เพราะมีผลต่อการอ่าน 
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ปฏิกิริยาการทดสอบ 

5.    เลือดที่ส่งตรวจต้องเจาะใหม่ทุกครั้ง  และนำส่งทันทีไม่ควรนำเลือดที่เจาะทิ้งท่ีอุณหภูมิห้อง 

     ไว้นานๆ เพราะมีผลต่อการแปลปฏิกิริยาการทดสอบ 

6.    กรณีท่ีผู้ป่วยมีปัญหาในการตรวจ Cross match หรือต้องการตรวจหา Antibody ที่ซับซ้อน 
ต้อง 
ใช้ตัวอย่างเลือดมากกว่าปกติธนาคารเลือดอาจต้องขอเจาะเลือดเพ่ิมโดยจะแจ้งเป็นรายๆไป 

(ปกติใช้ Clotted blood 3-5 cc.) 
7. เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่เจาะเลือดจากหลอดเลือดดำไม่ได้ ให้เจาะใส่ Red Capillary tube จำนวน  

5-10หลอดปิดท้ายด้วยดินน้ำมันแล้วใช้เทปกาวติดหลอดมากับใบขอเลือดพร้อมรายละเอียด 

8. เด็กแรกเกิดท่ีสงสัย Hemolytic disease of the newborn (HDN) การเจาะเลือดโดยวิธีข้างต้น   
(ข้อ7) และเจาะเลือดแม่ blood clotted 5-7 cc.ส่งพร้อมมาด้วย 

 การเก็บและเตรียมสิ่งสงตรวจทางแบคทีเรีย 
 การเพาะเชื้อต้องเขียนชื่อผู้ป่วยติดที่ภาชนะเก็บสิ่งตรวจและใบสั่งตรวจให้ชัดเจน ชนิด
และแหล่งของสิ่งส่งตรวจระบุการทดสอบที่ต้องการ 

  ผู้เก็บสิ่งส่งตรวจต้องปฏิบัติดังนี้ 

• ผู้เก็บต้องเข้าใจและรู้ว่าเก็บสิ่งตรวจเพ่ือตรวจหาอะไร ในกรณีที่ให้ผู้ป่วยเก็บเอง เช่น เก็บ
ปัสสาวะ เสมหะ เป็นต้น ควรอธิบายวิธีการเก็บที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยให้ชัดเจน 

• ใช้ภาชนะปราศจากเชื้อ หรือ  transport medium ที่เหมาะสมในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

• ระบุชนิดและแหล่งของสิ่งส่งตรวจให้ชัดเจน 

• การเก็บสิ่งส่งตรวจทุกครั้งให้หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากแบคทีเรียประจำถิ่น 

• ระบุเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ 
  ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

เสมหะ ปัสสาวะ อุจจาระ และอ่ืนๆ ควรเก็บช่วงเช้าและส่งทันที ไม่เก็บสิ่งส่งตรวจซ้ำในวัน
เดียวกัน 

เลือด เจาะเลือดผู้ป่วยก่อนการให้ยาต้านจุลชีพอย่างน้อย 2 ขวด (ยกเว้นผู้ป่วยเด็กเล็ก) ใน
ตำแหน่งที่เจาะต่างกันเช่นแขนข้างขวาและข้างซ้าย ห้ามเจาะครั้งเดียวแบ่งใส่ 2 ขวด หรือ
แพทย์พิจารณาตามความเหมาะสม 
วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ (Collection of specimens) 
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เลือด (Blood) 
การเจาะเลือดจากผู้ป่วยท่ีสงสัยว่ามีการติดเชื้อในเลือด มีแนวทางดังนี้ 

• ควรเจาะเลือดก่อนที่ผู้ป่วยได้รับสารต้านจุลชีพ ถ้าผู้ป่วยกำลังได้รับการรักษาด้วยสารต้าน
จุลชีพ ให้เจาะเลือดในเวลาที่ระดับสารต้านจุลชีพลดต่ำที่สุด เช่น เจาะก่อนได้รับสารต้าน
จุลชีพครั้งต่อไป 

• การเจาะเก็บเลือด ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) ดังนี้ 
1. ก่อนเจาะให้ทำการเช็ดฝาจุกขวดด้วย 2% chlorhexidine 
2. รัดสายยางเหนือที่จะเจาะ 2-3 นิ้วมือ 
3. ทำความสะอาดบริเวณผิวหนังที่จะเจาะด้วย 70% Alcohol   
4. ตามด้วยเช็ดด้วยน้ำยา 2% chlorhexidine อีกครั้งเพื่อทำลายเชื้อ 
5. ทำการเจาะเลือดโดยดูดใส่ Syringe ที่ปราศจากเชื้อเท่านั้น ห้ามใส่

ภาชนะอ่ืน 

• ควรเจาะ 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 ชั่วโมง หรืออย่างน้อยควรเจาะ 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ  
½ - 1 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมโอกาสพบเชื้อได้มากขึ้นและเพ่ือยืนยันว่าเป็นเชื้อก่อโรคจริง 

การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
ใส่เลือดในขวดแยกเด็กและผู้ใหญ่  ปริมาณเลือดที่เจาะผู้ใหญ่ 1-5 ml ( อย่างน้อย       

2 ขวด เด็ก 1-3 ml ( 1- 2 ขวด ตามความเหมาะสม)  เขย่าเบาๆ เพื่อให้เลือดกระจาย 
ข้อควรระวัง 

• ใช้เพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือด  กรณีเป็น body fluid อ่ืนๆ เชื้อบางชนิดอาจ       ไม่เจริญ
เนื่องจากอาจไม่มีสารอาหารที่เฉพาะในขวดอาหารเลี้ยงเชื้อนี้ 

• ห้ามปิดป้ายชื่อผู้ป่วยทับ  barcode  ของขวด 

• ขวดน้ำยาที่ใช้ต้องไม่มีรอยรั่วหรือแตกร้าว หรือขุ่น 

• เช็ดจุกขวดน้ำยาด้วย 2% chlorhexidine เพ่ือฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนบนจุกขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ 

• ผสมเลือดในขวดน้ำยาโดยการพลิกขวดคว่ำไปมา 4-5 ครั้งเพ่ือป้องกันการแข็งตัวของเลือด 
นำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง ถ้าไม่สามารถส่งได้ให้ตั้งที่อุณหภูมิห้องหรือที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส ห้ามนำไปเก็บในตู้เย็น 
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 น้ำไขสันหลังและน้ำเจาะจากช่องส่วนต่างๆของร่างกาย (CSF & body fluid) 
การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
แพทย์เป็นผู้ทำหน้าที่เจาะน้ำไขสันหลัง  แล้วเก็บน้ำไขสันหลังส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย

หลักการแล้วควรเก็บน้ำไขสันหลังมา 3-4 ขวด ควรเก็บอย่างน้อยขวดละ 1-2  มิลลิลิตร ในขวดปลอด
เชื้อ และนำขวดแรกสำหรับการเพาะเชื้อ  พร้อมติดชื่อผู้ป่วย และชนิดสิ่งส่งตรวจแหล่งที่เก็บ นำส่ง
ห้องปฏิบัติการทันที  

เสมหะ (sputum) , น้ำล้างหลอดลม( Bronchial wash )  
เก็บสิ่งส่งตรวจจากเสมหะ  

• ควรเก็บหลังผู้ป่วยตื่นนอนตอนเช้าเพื่อให้ได้ปริมาณเสมหะที่มากพอ 

• ให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำธรรมดา (ห้ามใช้น้ำยาบ้วนปาก)  แล้วให้ไอแรงๆ เก็บเสมหะ  ใน
ภาชนะไร้เชื้อ ปริมาตร 1-3 มิลลิลิตร  

• นำส่งห้องปฏิบัติการทันที ถ้าไม่สามารถส่งได้ทันทีให้ตั้งที่อุณหภูมิห้อง ห้ามเก็บในตู้เย็น 
และส่งถึงห้องปฏิบัติการไม่เกิน 2 ชม. ถ้านานเกินไปเชื้อในสิ่งส่งตรวจอาจตายได้ 

การเก็บสิ่งส่งตรวจจาก Throat swab 

• ให้ผู้ป่วยอ้าปากกว้าง ใช้ไม้กดลิ้นผู้ป่วยไว้และให้เปล่งเสียง “อา” ใช้ Swab sterile ป้ายบน 
tonsil 2 ข้างรวมทั้งบริเวณ posterior pharynx หรือ บริเวณ ตรงที่อักเสบมีหนอง และ     
นำ swab ที่ป้ายใส่ลงไปใน Amies transport medium  

• เขียนชื่อ นามสกุล ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง รายการสั่งตรวจลงในใบสั่งตรวจและ
สติกเกอร์ แล้วติดสติกเกอร์ที่ข้างหลอดก่อนส่งตัวอย่าง  

 ข้อควรทราบ   

• ทางห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่ส่งซ้ำในวันเดียวกัน 

• การตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำลาย ทางห้องปฏิบัติการจะย้อมแกรมเสมหะทุกรายที่ส่ง
เพาะเชื้อ  ถ้าพบว่ามี squamous epitherial cell มากกว่า 10 เซลล์ และเม็ดเลือดขาว
น้อยกว่า 25 เซลล์ต่อ low power field เป็นสิ่งบ่งชี้ว่ามีการปนเปื้อนน้ำลายมากกว่าเป็น
เนื้อเสมหะ  ทางห้องปฏิบัติการจะไม่ทำการเพาะเชื้อหรืออ่านผลแกรม 

ปัสสาวะ (Urine) 
การเก็บปัสสาวะโดยวิธี Clean voided midstream urine  

สำหรับการเพาะเชื้อจากปัสสาวะ แนะนำใช้วิธีการเก็บปัสสาวะด้วยวิธีนี้ โดยควรเก็บ
ปัสสาวะหลังจากตื่นนอนตอนเช้า การเก็บปัสสาวะในผู้หญิงทำได้โดยให้ผู้ป่วยใช้ผ้ากอซที่สะอาด
ชุบสบู่เหลวฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อน เช่น ไฟโซเฮก (Physophex) เช็ดแคมจากหน้าไป
หลัง โดยใช้มืออีกข้างหนึ่งแยกแคมออกจากกัน ในผู้ชายให้รูดผนังองคชาติขึ้น แล้วทำความ
สะอาดบริเวณปลายองคชาติด้วยผ้าก๊อซที่สะอาดชุบสบู่เหลวฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อน 
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แล้วล้างออกด้วยผ้าก๊อซชุบน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง ให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน 
แล้วเก็บปัสสาวะช่วงกลางใส่ในขวดพลาสติกปากกว้างที่ไร้เชื้อ เก็บปัสสาวะประมาณ 5-10 
มิลลิลิตร  
การนำส่งสิ่งส่งตรวจ 

นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหรือตรวจวิเคราะห์ภายใน 4 ชั่วโมง กรณีท่ีไม่สามารถนำส่งได้
ทันที ให้เก็บปัสสาวะที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสไม่เกิน 48 ชั่วโมง สิ่งส่งตรวจปัสสาวะ ต้อง
ระบุเวลาที่เก็บ ทางห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องปฏิเสธปัสสาวะที่ไม่ระบุเวลา เกินกำหนดเวลา 
และส่งซ้ำภายในวันเดียวกัน   เนื่องจากปัสสาวะเปรียบเสมือนอาหารเลี้ยงเชื้อถ้าตั้งทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องแบคทีเรียสามารถเจริญแบ่งตัวเพ่ิมจำนวนอย่างรวดเร็วเป็นผลให้การแปลผลเพาะ
เชื้อผิดพลาดไป 

อุจจาระ (Stool) 
การเก็บสิ่งส่งตรวจ 

เก็บอุจจาระหรือป้ายอุจจาระจากทวารหนัก (Rectal swab) โดยผู้ป่วยเก็บอุจจาระลง
ขวดปากกว้างที่ปราศจากเชื้อ (Sterile) หรือถ่ายลงใน bed pan ซึ่งไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วเก็บ
อุจจาระโดยเลือกเก็บบริเวณที่มีมูกเลือด โดยใช้ไม้ พันสำลี  (Swab) ที่ ไร้เชื้อป้ายใส่ลงน 
Transport media อุจจาระที่เก็บต้องไม่มีปัสสาวะปนเปื้อน ในกรณีที่ไม่สะดวกในการเก็บ
อุจจาระ ให้เก็บโดยใช้ไม้พันสำลีที่ไร้เชื้อสอดใส่รูทวารหนักให้ลึกเข้าไปประมาณ 1 นิ้ว ค่อยๆ
หมุนไม้พันสำลีให้รอบแล้วดึงออกมา นำมาใส่อาหารสำหรับการขนส่ง                     เช่น  
Carry-Blair media  
การนำส่งสิ่งส่งตรวจ 

• กรณีเก็บอุจจาระท่ีอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียสให้นำส่งห้องปฏิบัติการทันที  

• กรณีเก็บอุจจาระท่ีอุณภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เก็บไว้นาน 24 ชั่วโมง  

• กรณีเก็บโดยไม้พันสำลี และเก็บรักษาใน cary blair transport media เก็บที่อุณหภูมิ 5-
25 องศาเซลเซียสหรือเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เก็บได้นาน 3 วัน 

สิ่งส่งตรวจท่ีเป็น Swab  
การเตรียมสิ่งส่งตรวจแผลปิด 

เก็บตัวอย่างโดยแพทย์ หรือ พยาบาล โดยทำความสะอาดบริเวณผิวหนัง จะใช้เข็มและ
กระบอกฉีดยา Sterile ดูดเอาหนองออกมาอย่างน้อย 0.25 mL และนำมาใส่ใน sterile 
container แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการทันที ถ้าไม่สามารถนำส่งห้องปฏิบัติการได้ ให้ใส่ลงไปใน 
Amies transport medium และเก็บสิ่งส่งตรวจที่   4  องศาเซลเซียส ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างต้องระมัดระวังไม่ให้ swab โดยบริเวณรอบข้างที่ไม่ใช่ตำแหน่งของเชื้อก่อ
โรค 
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การเตรียมสิ่งส่งตรวจแผลเปิด 
ทำความสะอาดบริเวณที่จะเก็บตัวอย่างโดยการล้างด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำเกลือ แล้วใช้

ไม้พันสำลี Sterile ป้ายแผล หนอง หรือบริเวณที่ร่องรอยการติดเชื้อแล้วใส่ลงไปใน    Amies 
transport medium นำส่งห้องปฏิบัติการทันที ถ้าไม่สามารถนำส่งห้องปฏิบัติการได้ให้เก็บสิ่ง
ส่งตรวจที่ 4 องศาเซลเซียส ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
การเก็บสิ่งส่งตรวจจากอวัยวะสืบพันธ์มีวิธีการเก็บ ดังนี้ 
การเก็บสิ่งส่งตรวจจากระบบสืบพันธ์เพศหญิง 

จะเก็บจากช่องคลอด และจากคอมดลูก โดยใช้ไม้พันสำลีปราศจากเชื้อ สอดเข้าไปและ
ป้ายบริเวณที่สงสัยจะติดเชื้อ มีการอักเสบ มีหนอง จากนั้นนำ Swab ที่ได้มาสเมียร์สไลด์และใส่
ลงใน Amies transport medium with charcoal ถ้าไม่สามารถนำส่งห้องปฏิบัติการได้ให้เก็บ
สิ่งส่งตรวจที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
การเก็บสิ่งส่งตรวจจากระบบสืบพันธ์เพศชาย 

จะเก็บจากหลอดปัสสาวะ ใช้ไม้พันสำลี Sterile ป้ายสิ่งส่งตรวจ จากนั้นนำ Swab ที่
ได้ ม า ส เมี ย ร์ ส ไล ด์ แ ล ะ ใส่ ล ง ใน  Amies transport medium with charcoal น ำ ส่ ง
ห้องปฏิบัติการทันที ถ้าไม่สามารถนำส่งห้องปฏิบัติการได้ให้เก็บสิ่งส่งตรวจที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส    ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
ปลายสายต่างๆ ( Tip, Catheter ) 

ตัดปลายสายต่างๆด้วยวิธีปราศจากเชื้อยาวประมาณ 3-5 ซ.ม. ใส่ในภาชนะปราศจาก
เชื้อ (ไม่ต้องใส่น้ำเกลือ) ส่งห้องปฏิบัติการทันที 
การเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจสำหรับการทดสอบ PCR For TB จาก Body fluid 

การส่งตรวจ TB DNA ใช้ EDTA blood , CSF หรือ pleural fluid ปริมาตร 3-5 ml  
 
การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดไม่พึ่งออกซิเจน ( Anaerobic bacteria ) 

หนอง ให้ใช้เข็มเจาะและดูดหนองใส่ในขวด Anaerobic transport  ควรติดต่อ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก่อนทุกครั้งเพื่อขอเบิกอุปกรณ์ 

เลือด  เจาะเลือดโดยใช้วิธีการปราศจากเชื้อ 1-5 ml ใส่ขวด (จุกสีแดง) ผสมเลือดโดย
พลิกขวดไปมา 4-5 ครั้งเพ่ือไม่ให้เลือดแข็งตัวเป็นก้อน 

เสมหะ (sputum ) เสมหะเก็บตอนเช้า แนะนำผู้ป่วยทำความสะอาดช่องปากโดยการ
บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด (ห้ามใช้น้ำยาบ้วนปาก) ผู้ป่วยขากหรือไอลึกๆใส่ในภาชนะปากกว้าง
ปราศจากเชื้อ   ปริมาณ 3-5 ml 

น้ำจากปอด หรือน้ำจากส่วนอ่ืนๆ  เก็บใส่ภาชนะปราศจากเชื้อปริมาณ 10-20 ml  



คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ                                                                         หน้า   18     ของ   35 
ปรับปรุงครั้งท่ี  12 : วันท่ีบังคับใช้   9  เมษายน 2562                                                  รหัสเอกสาร M-LAB-01.021
   

 

หนอง หนองจากการดูด หรือเจาะเก็บใส่ภาชนะปราศจากเชื้อ 3-5 ml ถ้ามีปริมาณ
น้อยใช้ไม้พันสำลีป้ายหนองใส่ ใน Amies transport medium 

ชิ้นเนื้อ , น้ำเจาะจากต่อมน้ำเหลือง (tissue, lymph node biopsy) เก็บชิ้นเนื้อ
ขนาด 1 ซม. น้ำเจาะจากต่อมน้ำเหลืองปริมาณ ไม่น้อยกว่า 0.5 ml ใส่ขวดปราศจากเชื้อ 

เลือด และ Bone marrow 
เจาะเลือดผู้ป่วยโดยวิธีปราศจากเชื้อปริมาณ 1-5 ml ใส่ขวด BD (จุกสีแดง) ขวด

อาหาร      เลี้ยงเชื้อนี้สามารถให้เชื้อมัยโคแบคทีเรียและเชื้อราเจริญได้) ติดต่อขวดที
ห้องปฏิบัติการ พลิกขวดไปมา 4-5 ครั้งเพ่ือไม่ให้เลือดแข็งตัว 

น้ำไขสันหลัง เก็บน้ำไขสันหลังใส่ภาชนะปราศจากเชื้อปริมาณอย่างน้อย 1- 2 ml        
3 ขวด 

ปัสสาวะ เก็บปัสสาวะตอนเช้าโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ ( Clean catch voided 
midstream) ปริมาณไม่น้อยกว่า 15 ml ใส่ในภาชนะปราศจากเชื้อ 

อุจจาระ เก็บอุจจาระประมาณ 1 กรัม ใส่ภาชนะปราศจากเชื้อ 
หมายเหตุ ในการสงตรวจควรระบุ Specimen ในใบ Request ใหชัดเจน ตลอดจน antibiotic
ที่ใช้เพ่ือเปนแนวทางในการทํา Susceptibility test  

การเก็บตัวอย่างท่ีเป็นชิ้นเนื้อ (Pathology)   
โดยทั่วไป ควรแช 10% Formalin ใหทวม และใสใน ถุงพลาสติก 2 ชั้นเพื่อปองกันการ

รั่วซึม 
การสงตรวจ Cytology 

1. Pap smear แช่ใน 95% Ethanol อย่างน้อย 2 ชั่วโมง แล้วนำ slide ใส่กล่อง 
Slide หรือวางในกระติกนำส่งสิ่งส่งตรวจเพ่ือป้องกันการแตกหรือสูญหายแล้ว
นำส่งห้องปฏิบัติการชันสูตร 

2. FNA เก็บให้ใช้สเปรย์ฉีดพ่น เพ่ือfix slide  
3. Fluid ตางๆ ใสภาชนะ sterile 

 
 
 

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ  
ห้องปฏิบัติการจะตรวจสอบคุณภาพสิ่งส่งตรวจว่าเหมาะสมสำหรับการตรวจวิเคราะห์หรือไม่ โดยอาศัย

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจดังนี้ 
1. สิ่งส่งตรวจไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น 

1.1 สิ่งส่งตรวจที่ไม่มีการติดป้ายระบุตัวผู้ป่วยเช่น ไม่มีชื่อ-นามสกุล, H.N. หรือ ไม่ติด Barcode 
number  
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1.2 สิ่งส่งตรวจที่ไม่มีการระบุสถานที่ส่งตรวจ หรือการทดสอบที่ต้องการ  
1.3 สิ่งส่งตรวจมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบ หรือไม่ชัดเจน เช่น ชื่อ นามสกุล H.N. และ/ หรือ 

Barcode number ของใบสั่ ่งตรวจ / ข้อมูล หรือในใบส่งตรวจไม่ตรงกับสิ่งส่งตรวจ   
1.4 คําขอส่งตรวจการทดสอบไม่ชัดเจน  
1.5 มีใบส่งตรวจ แต่ไม่มีสิ่งส่งตรวจ  
1.6 มีสิ่งส่งตรวจแต่ไม่มีใบสั่งตรวจ  

2. สิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม เช่น 

2.1 สิ่งส่งตรวจที่จัดเก็บมาไม่ถูกต้อง เช่น จัดเก็บในภาชนะที่ไม่ถูกต้อง ใช้สารกันเลือดแข็งผิด เลือด
ที่นําส่ง ด้วย Syringe มีเข็มเจาะเลือดค้างอยู่ เป็นต้น  

2.2 สิ่งส่งตรวจมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม นําส่งไม่ถูกวิธีเช่น การทดสอบที่สิ่งส่งตรวจที่ต้องรีบนําส่ง 
ไม่ได้แช่นํ้าแข็งมา  

2.3 สิ่งส่งตรวจมีปริมาณไม่เพียงพอกับการตรวจทดสอบ  
2.4 ภาชนะใสส่ิ่งส่งตรวจ แตก หกเลอะเทอะ ไม่ปิดจุก จุกหาย หรือปิดฝาภาชนะไม่แน่น  
2.5 สิ่งส่งตรวจเสียสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงจากสภาวะปกติ เช่น แห้ง   ขุ่นจากการปนเปื้อนด้วยชื้อ

แบคทีเรีย  
2.6 สิ่งส่งตรวจมีสิ่งแปลกปลอมปะปน เชน่ มีกระดาษปนมาในกระป๋องเก็บอุจจาระ  
2.7 พบมีก้อน clot ในตัวอย่างเลือดที่ผสมสารกันเลือดแข็ง  
2.8 ปริมาณเลือดต่อสารกันเลือดแข็งมีสัดส่วนไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการตรวจด้าน Coagulation  
2.9 สิ่งส่งตรวจเก่าเก็บ เลือดเก่าเก็บทิ้งไว้นานเกินเวลาที่กําหนด โดยไม่นําส่งห้องปฏิบัติการ ส่ง

ล่าช้ากว่ากําหนดเวลาที่ห้องปฏิบัติการกําหนด  

2.10 สิ่งส่งตรวจเกิด Hemolysis ได้แก่การทดสอบหา ALT , AST , Calcium , Magnesium , 
Potassium, Bilirubin  เป็นต้น  

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเพิ่มเติมของแต่ละงาน 
  งานเคมีคลินิก 

1. สิ่งส่งตรวจมี Hemolysis ในการทดสอบหา Aspartate aminotransferase (AST) , 
Potassium 

2. สิ่งส่งตรวจมี Hemosysis ในการทดสอบหา Creatine kinase MB fraction (CKMB) 
 งานจุลชีววิทยาคลินิก 

1. ปัสสาวะที่ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเกิน 2 ชั่วโมง 
2. ภาชนะที่ใส่สิ่งส่งตรวจไม่ใช่ภาชนะปราศจากเชื้อ (ยกเว้นเสมหะที่ส่งย้อม AFB หรือเพาะเชื้อ  

Mycobacterium) และ/หรือ ภาชนะมีรอยร้าวหรือมีสิ่งส่งตรวจหกเปื้อนภายนอก 
3. มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนในสิง่ส่งตรวจ 
4. สิ่งส่งตรวจที่ส่งซํ้าในวันเดียวกัน ยกเว้น การเพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture) 
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5. สิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะที่จะทําการเพาะเชื้อ เช่น เสมหะและ Tracheal suctionที่มี 
squamous epithelial cells มากกว่า 10 เซลล์/ low power field 

6. สิ่งส่งตรวจที่ต้องย้อมแกรม แต่เก็บส่งตรวจในรูป Swab และใส่มาใน transport medium 
7. สิ่งส่งตรวจที่สั่งเพาะเชื้อ Anaerobes แต่เก็บส่งตรวจในรูป Swab และไม่ใส่มาใน transport 

medium 

8. สิ่งส่งตรวจมีปริมาณไม่เพียงพอกับการตรวจทดสอบ  
9. ภาชนะท่ีใส่สิ่งตรวจไม่ใช่ภาชนะปราศจากเชื้อ หรือภาชนะท่ีไม่เหมาะสม มีรอยร้าว  หรือสิ่ง

ปนเปื้อนภายนอกชัดเจน  โดยเฉพาะการสั่งตรวจเพาะเชื้อจุลชีพ 
งานโลหิตวิทยาคลินิก 

1. เลือดที่เกิด hemolysis ทั้งแบบ complete และ partial hemolysis 
2. เลือดที่เกิดภาวะ clot ทั้งแบบ complete และ partial clot 
3. เลือดที่ใช้สารกันเลือดแข็งชนดิอ่ืนที่ไม่ใช่ EDTA สําหรับการตรวจ thalassemia 
4. เลือดที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 ml ในรายที่ส่งตรวจ Thalassemia complete profile 
5. เลือดที่เจาะมานานเกินกว่า 48 ชั่วโมง ในรายที่สั่งตรวจ OF test 
6. สิ่งส่งตรวจหา CD4, CD8 เจาะทิ้งไว้นานกว่า 48 ช ั่วโมง หรอืมีการแช่เย็นก่อนนําส่ง  

  งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 
1. สิ่งส่งตรวจหา Anti-HIV ที่ไม่มีการติดป้ายระบcุode ผู้ปว่ย 
2. อุจจาระส่งตรวจหา C. difficile Toxin A เก็บเป็น swab หรือ เป็นกระดาษป้ายอุจจาระ 
3. สิ่งส่งตรวจเป็นเลือดที่ยังไม่แยกส่วน (Whole blood) ส่งตรวจทางด้านเทคนิค PCR   หรอืวัด

ปริมาณเชื้อไวรัส (Viral Load) และจีโนทัยป ์(Genotype) ทีม่ีระยะเวลาตั้งแต่เจาะเลือด - 
นําส่งห้องปฏิบัติการเกิน 6   ชั่วโมง 

4. (Viral Load) และจโีนทัยป์ สิง่ส่งตรวจที่เป็นเลือดที่ส่งตรวจทางด้านเทคนิค PCR   หรือวดั
ปริมาณเชื้อไวรัส (Genotype) ที่ใช้ Heparin เป็นสารกันเลอืดแข็ง 

5. สิ่งส่งตรวจที่ตรวจหา HIV Genotype แต่มีปริมาณไวรัสต่ำกว่า 2,000 copies/ml 
งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกคลินิก 

1. ปัสสาวะที่ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเกิน 2 ชั่วโมง 
2. มีการปนเป้ือนของสารอื่นในสิ่งท่ีต้องการตรวจ เช่น มีอุจจาระปนในปัสสาวะ มี ปัสสาวะในน้ำ

อสุจิ เป็นต้น  
3.  เกิดการ clot ของ body fluid  
4. Body fluid ท่ีมีลักษณะเป็นหนองชัดเจน เพราะเม็ดเลือดขาวเสื่อมสภาพจนไม่ สามารถทำ

การทดสอบได้  
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งานธนาคารเลือด 
 1     สิ่งส่งตรวจที่ไม่มีการติดป้ายระบุตัวผู้ป่วยเชน่ ไม่มีชื่อ-นามสกุล, H.N. 

1. เลือดที่เกิด hemolysis ทั้งแบบ complete และ partial hemolysis 
2. เลือดที่ใช้สารกันเลือดแข็ง 
3. เลือดที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 ml 

การปฏิบัติเม่ือผู้รับบริการสั่งตรวจด้วยวาจา 
ห้องปฏิบัติการจะยอมรับการสั่งตรวจด้วยวาจาในกรณีท่ีแพทย์หรือเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยต้องการสั่งตรวจ

เพ่ิมเติมในสิ่งส่งตรวจที่มีการสั่งตรวจแล้ว โดยการขอเพ่ิม เจ้าหน้าทีห่อผู้ป่วยที่รับเรื่องจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชันสูตร ว่ามีปริมาณตัวอย่างตรวจเพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะใช้ในการ
ทดสอบได้ ในกรณีท่ีสามารถทดสอบได้ แพทย์หรือเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยจะต้องสั่งรายการแลปทางคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ 
การปฏิบัติเม่ือผู้รับบริการขอผลด่วน 

ให้หน่วยงานที่ต้องการผล Lab ด่วน ขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมระบุเหตุผลที่ขอผลด่วน ในแบบฟอร์ม      F-
LAB-034 (ใบขอผลด่วน) แนบติดกับใบนำส่ง เช่น E1 ผู้ป่วยวิกฤต, รอผ่าตัด  ,E2 รอ Refer  ,E3 เพ่ือการรักษา
ทางการแพทย ์และระบุการทดสอบที่ต้องการผลด่วน หรือทุกการทดสอบ 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


