
EB.26 หนวยงานมีการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการประชาชนดวยการแสดง

ข้ันตอน ระยะเวลาท่ีใช 

1.1 ประเภทงานบริการผูปวยนอก 

1.2 ข้ันตอนตั้งแตผูปวยมาถึงโรงพยาบาลถึงรับยา กลับบาน/นอนโรงพยาบาล 

 

               ยื่นบัตรประชาชน                                    จัดทําประวัติและตรวจสอบสิทธิ 

                                        * ผูปวยใหม 3 นาที 

                                       * ผูปวยเกา 1 นาที 

 

                    ซักประวัติ                                     พยาบาลสอบถามอาการและลงบันทึกอาการ 

      ชั่งน้ําหนัก ,สัญญาณชีพ                สัญญาณชีพ 5 นาที 

                                        

 

               

                รอพบแพทย     พยาบาลเรียกเขาตรวจตามลําดับ 30 - 60 นาที 

 

 

 

                พบแพทย     แพทยตรวจ วินิจฉัยและสั่งยา 10 นาที 

 

 

 

                  รับยา    เภสัชกรตรวจสอบใบสั่งยา จัดยาและสงมอบยา

    ใหผูปวย 20 นาที 

    

หมายเหตุ   

1.การเรียกเขาตรวจพิจารณาตามลําดับคิวกอนหลัง   

2.ผูปวยท่ีพิจารณาเขาตรวจกอน ดังนี้  

2.1 ผูปวยมีอาการเรงดวน 

2.2 ผูปวยท่ีมีอายุมากกวา 60 ป 

2.3 เด็กอายุต่ํากวา 5 ป 

2.4 พระภิกษุ นักบวช               



ขั้นตอนการบริการพยาบาล 
งานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลมวกเหล็ก 

 

 
งานเวชระเบียน 

การคัดกรอง ( Triage) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
1.ผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง) ใหการรักษาพยาบาลทันที 
2.ผูปวยฉุกเฉิน (สีชมพู) ใหการรักษาพยาบาลภายใน 10 นาที 
3.ผูปวยฉุกเฉินไมรุนแรง (สีเหลือง) ใหการรักษาพยาบาลภายใน 30 นาที 

4.ผูปวยไมฉุกเฉิน (สีเขียว) ใหการรักษาพยาบาลภายใน 1 ช่ัวโมง 
5.ผูท่ีมารับบริการท่ัวไป (สีขาว) ใหบริการภายใน 2 ช่ัวโมง 

 การรักษาพยาบาล 

จุดคัดกรอง 

 

จําหนายกลับบาน 
08.31 – 20.30 น. รับยาท่ีหองยา 
โดยเภสัชกร เปนผูจายยา 
20.31-08.30 รับยาท่ีหอง ER  
โดยพยาบาลเปนผูจายยา 

Admit 
1.เตรียมความพรอมผูปวยและญาติกอน admit  
-ผูปวยมีอาการและสัญญาณชีพคงท่ี  
-ใหคําแนะนําผูปวยและญาต ิ
- เซ็นยินยอมใหทําการรักษา (inform consent)  
2.ตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสาร admit 
3.จัดยา (เวลา20.31-08.30 น.) 

 

 

 

 

Refer 
สงตอผูปวยไปรักษาตามสิทธิ ร.พ. ดังน้ี 
ร.พ.สระบุรี  
ร.พ.ปากชองนานา  
ร.พ.นอกจังหวัดอ่ืนๆ 
กรณี Refer ผูปวย on ETT RN ไป2 คน 
กรณี ผูปวย Post arrest , drip SK RN ไป 3 คน 

กรณีเสียชีวิตใน ER 
กรณีญาตไิมตดิใจสาเหตุการตาย แนะนําญาตินําเอกสาร
รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา และแพทยเขียน
ใบรับรองการตาย (ภายใน 3 วันทําการ) 
กรณีญาติตดิใจสาเหตุการตาย ขอหนังสือนําสงศพ เพ่ือ
ผาศพชันสูตรจากรอยเวร 
กรณีเสียชีวิตนอก ER  
ญาติหรือพยาบาลแจง ตํารวจเพ่ือลงบันทึกประจําวัน  
กรณสีงศพผาชันสตูร มีหนังสือนําสงจากรอยเวร 
แนะนําญาตินําเอกสารเพ่ือรับศพ 
แพทยลงบันทึกใบชันสูตรพลิกศพ 
 

ใหการรักษาพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, OSCC, ตรวจรักษาโรคท่ัวไปนอก
เวลาราชการ ใหการพยาบาลผูปวยท่ีตองสังเกตอาการเชน ผูปวย MHI สังเกต
อาการ 6 ช่ัวโมง และ ใหบริการท่ัวไป 



ข้ันตอนการรับยา ของหองยาผูปวยนอกโรงพยาบาลมวกเหล็ก 

1.เจาหนาท่ีหองยากดปริ้นใบสั่งยาตามคิวโดยดูจากเวลาท่ีรอยา 

2.จัดยาตามรายการยาในใบสั่งยา  

3.เตรียมบัตรประจําตัวผูปวย บัตรประชาชน บัตรแพยา(ถามี) สําหรับรบัยา 

4.ผูปวยนั่งรอเภสัชกรเรียกชื่อรับยา (หากเปนยาเรงดวนจะถูกเรียกชื่อกอน) 

5.หากเปนสิทธิ์การรักษาท่ีตองติดตอการเงิน เชน ชําระเงิน   สิทธิสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ 

สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ใหติดตอการเงินหลังรับยาเรียบรอยแลว 

*หากรอยานานเกิน 20 นาที สามารถติดตอสอบถามหองยาได 

**ท้ังนี้ระยะเวลาในการรอเรียกชื่อรับยา ข้ึนอยูกับ 

-ชนิดยา  

-จํานวนยา  

-ความถูกตองและความเหมาะสมของยาท่ีจะไดรับ  

-จํานวนผูปวยในแตละวัน 

-การสงคิวถูกตองมาถึงหองจายยาผูปวยนอก หลายครั้งพบวาสงไปท่ีอ่ืนคิวรับยาก็จะไมแสดงท่ีหองยา หรือ 

บางครั้งสงคิวมาท่ีหองจายยาผูปวยนอกถูกตองแตคิวไมแสดงท่ีหองยาตรงสวนนี้คิดวาอาจจะเกิดท่ีระบบไม

เสถียร 

-จํานวนบุคลากรท่ีปฎิบัติหนาท่ีในแตละวัน  



ขั้นตอนการรับบริการการแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลมวกเหลก็ 

 

 

             1 นาที 
  
  
 
 
 

 

     3 นาที 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
หมายเหตุ  รวมเวลาใหบริการ 1 .15 ช่ัวโมง 

 

ทาํบตัรใหม่/ยืน่บตัรเก่า 

 

จาํเป็นตอ้งให้

การรักษาต่อ 

ซกัประวติั  ตรวจรักษา 
วินิจฉยัโรค  และสัง่การ

 

การนวดไทย 

การประคบ 
สมุนไพร 

การอบไอนํ้า 
สมุนไพร 

บริการแพทย ์
แผนไทยอ่ืนๆ 

คาํแนะนาํ 

ใหบ้ริการหตัการแพทยแ์ผนไทย 

กลบับา้น 

สัง่จ่ายยาสมุนไพร 



ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการผูปวยใน 

        ไมถูกตอง 

 

 

        

 

                         ถูกตอง   

 

 

             ยินยอม   

 

                ไมยินยอม 

       

                         ผิดปกต ิ                                                                                   

              ปกติ                                                                                            

เตรียมความพร้อม      รับแจ้ง 

 

 
ประเมินสภาพผู้ ป่วยตามท่ีได้รับแจ้ง 

เตรียมเตียง 

รับใหม ่/ ต้อนรับ 
ตรวจสอบผู้ ป่วย/

ตรวจสอบผู้ ป่วย 
     ให้ข้อมลู 

ประเมินสภาพผู้ ป่วย  ซกั

ประวตัิ / ตรวจร่างกาย 

 

 

 

วินิจฉยัโรค 

วางแผนการรักษาพยาบาล 

ดแูลรักษาพยาบาล วางแผนจําหนา่ย ประเมินซํา้ 

ลงนามยินยอม 

จําหนา่ย 



ขัน้ตอนการมารับบริการกายภาพบําบดั แผนกเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

      

 

 

 

 

      

       

      

 

 

 

 

                    

  สิทธ์ิจ่ายตรง/เบกิได้รัฐวสิาหกิจ/ชําระเงิน 

 

 

 

  

ผู้มารับบริการ 

ผู้ ป่วยเกา่มาตามนดั ผู้ ป่วยใหม ่

 

ยื่นบตัรนดั ลงทะเบียน 

วดัความดนั/ชัง่นํา้หนกั 

นกักายภาพบําบดัซกัประวตัิ/ตรวจร่างกาย/รักษา 

 

นกักายภาพบําบดัซกัประวตัิ/ตรวจร่างกาย 

ลงนดัครัง้ตอ่ไป 

 

รับใบสัง่ยา 

ชําระเงิน 

กลบับ้าน 



ขัน้ตอนการรับบริการที่ห้องคลอด 

ญาติแจ้งช่ือสกลุหรือย่ืนบตัรผู้คลอดพร้อมสิทธิบตัรท่ีโต๊ะทําบตัร 

 

ญาตินําบตัร พร้อมสมดุสีชมพ ูมาให้เจ้าหน้าท่ีห้องคลอด 

 

ผู้คลอดเข้าห้องคลอด เพ่ือตรวจร่างกาย 

 

ผู้คลอดที่ต้องนอนโรงพยาบาล 

เปล่ียนเสือ้ผ้าชดุโรงพยาบาล 

ผู้คลอดและญาติเซน็ต์ใบยินยอมรับการรักษา 

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล 

   รับคําแนะนํากลบับ้าน 

 

พยาบาลให้คําแนะนําการปฏิบตัิตนเม่ืออยู่โรงพยาบาล 

นอนท่ีเตียงรอคลอด 

เม่ือเข้าสู่ระยะคลอด ย้ายเข้าห้องคลอด 

เม่ือผู้คลอดคลอดแล้ว 

ญาติไปทําบตัรทารกแรกเกิดท่ีห้องบตัร 

เม่ือครบ2ชัว่โมง ย้ายมาห้องหลงัคลอด 

หลงัคลอด 2 วนั จําหน่ายกลบับ้านได้ 



โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จ. สระบุรี 
 

ระเบียบปฏิบัติงาน  
รหัสเอกสาร : QP-LAB-001 

เรื่อง  :  คูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการ 
 

เริ่มใช:1 พฤศจิกายน2562 พิมพครั้งท่ี : 14 แกไขครั้งท่ี : 13 หนา : 1/42 
 
 

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง 
คูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการ 

 
ผูรับผิดชอบ ลงช่ือ วัน เดือน ป 

จัดทําโดย นางสาวชนกสุดา  เติมญวน  1 พฤศจิกายน 2562 
ทบทวนโดย นางสาวกอบแกว  บูรพา  1 พฤศจิกายน 2562 
อนุมัติโดย พญ. ศิรดา   ภูริวัฒนพงศ  1 พฤศจิกายน 2562 

 
 

บันทึกการแกไข 
ฉบับท่ี วันท่ีมีผลบังคับใช สถานะเอกสาร 

9 1 มิถุนายน 2558 บังคับใช 
10 1 ธันวาคม 2558 บังคับใช 
11 1 กันยายน 2560 บังคับใช 
12 1 ธันวาคม 2561 บังคับใช 
13 1 มิถุนายน 2562 บังคับใช 
14 1 พฤศจิกายน 2562 บังคับใช 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
สําเนาฉบับท่ี  :  
เอกสารฉบับ                                     ควบคุม                                    ไมควบคุม 
 
 
 
 
 



 
โรงพยาบาลมวกเหล็ก หนา  :  2/42 
ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี : QP-LAB-001 ฉบับท่ี :  13 
เรื่อง: คูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการ วันท่ี :    1 พฤศจิกายน 2562 
แผนก : หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย แผนกท่ีเก่ียวของ :แพทย,OPD,IPD,ER,LR,     

อนามัย,LAB 
ผูจัดทํา : ผูจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ผูอนุมัติ : พญ. ศิรดา   ภูริวัฒนพงศ 

 
สารบัญ 

 เรื่อง           หนา 
1.วัตถุประสงค ขอบขาย เอกสารอางอิง        3 
2.สถานท่ีปฏิบัติงาน บุคลากร การควบคุมคุณภาพ การใหบริการ     4 
3.การบริการเบิกจายวัสดุทางหองปฏิบัติการ       5 
4.การเก็บรักษาและนําสงสิ่งสงตรวจ        6-15 
 - การเก็บสิ่งสงตรวจท่ีเปนเลือด(Blood)       6 
 - การเก็บสิ่งสงตรวจท่ีเปนปสสาวะ(Urine)       6-7 
 -การเก็บสิ่งสงตรวจท่ีเปนอุจจาระ(Stool)       7 
 - การเก็บสิ่งสงตรวจท่ีเปนน้ําไขสันหลัง(CSF)      8 
 -การเก็บสิ่งสงตรวจท่ีเปนน้ําจากชองตางๆของรางกาย(Body fluid)    8 
 - การเก็บสิ่งสงตรวจท่ีเปนน้ําประปา น้ําจากแหลงท่ัวไป น้ําดื่ม    8 
 -การเก็บสิ่งสงตรวจทางจุลชีววิทยา        9-13 
 - การเก็บสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยา        14-15 
5.เกณฑการรับ-ปฏิเสธสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ       16 
6.รายการตรวจทางจลุทรรศนศาสตรคลินิก        17 
7.รายการตรวจทางโลหิตวิทยา         18-19 
8.รายการตรวจทางเคมีคลินิก         20-25 
9.รายการตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก        26-28 
10.รายการตรวจทางภูมิคุมกันวิทยาคลินิก        29-30 
11.ข้ันตอนการขอเลือด          31-32 
12.ข้ันตอนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ        33-35 
13.คาวิกฤติทางหองปฏิบัติการ         36 
14.การสงตรวจการทดสอบภายนอกโรงพยาบาล       37 
15.การขอตรวจซํ้า  หรือการขอตรวจวิเคราะหเพ่ิม       38 
16. Index           39-42 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการ 
 

1.วัตถุประสงค 
 งานบริการตรวจทางหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกอบดวยการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ 6 สาขา ซ่ึงใหบริการตรวจหลากหลายชนิด และใชตัวอยางสงตรวจหลายประเภท กลุมงานเทคนิค
การแพทยจึงไดจัดทําคูมือการใชบริการตรวจทางหองปฏิบัติการฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหแพทย ผูใชบริการและบุคลากรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ ไดใชประกอบการสงตรวจอยางมีประสิทธิภาพ 

คูมือฉบับนี้ประกอบดวยขอมูล และรายละเอียดเก่ียวกับการตรวจทางหองปฏิบัติการ ท่ีเห็นวามีประโยชน
สําหรับผูสงตรวจ เพ่ือผูสงตรวจจะไดมีความรู และเขาใจในการขอใชบริการ การเก็บรักษาสิ่งสงตรวจใหอยูในสภาพดี
กอนสงมายังหองปฏิบัติการ เนื่องจากคุณภาพของผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทุกชนิด ยอมข้ึนอยูกับสภาพสิ่งสง
ตรวจเปนอันดับแรก ถาสิ่งสงตรวจอยูในสภาพไมดีตั้งแตแรกเม่ือสงมาถึงหองปฏิบัติการแลว เปนการยากท่ีผลการตรวจ
จะมีคุณภาพดีได 

กลุมงานเทคนิคการแพทยหวังเปนอยางยิ่งวาแพทย และบุคลากรตางๆท่ีเก่ียวของจะใชคูมือเลมนี้ใหเปน
ประโยชน และตระหนักถึงความสําคัญของข้ันตอนตางๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพของสิ่งสงตรวจ ใหผลการตรวจมีคุณภาพสูง 
และติดตามการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนสูงสุดตอผูปวย 
2.ขอบขาย 
 1. แพทย 
 2.พยาบาลหอผูปวยใน 
 3.พยาบาลผูปวยนอก 
 4.พยาบาลหองฉุกเฉิน 
 5.พยาบาลหองคลอด 
 6.เจาหนาท่ี รพ.สต. 
 7.เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 
3.เอกสารอางอิง 
 3.1 คูมือการใชบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี  
 3.2 แนวปฏิบัติ การใชบริการงานพยาธิวิทยากายวิภาค http://www.srbr.in.th/Dept/pathology/
เซลล.html 
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กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลมวกเหล็ก 
โทรศัพท  0-3634-2061 ,0-3634-2063   ตอ 307 

สถานท่ีปฏิบัติงาน           ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน   
บุคลากร 1.นางสาวกอบแกว  บูรพา  ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน 
     2.นางสาวชนกสุดา  เติมญวน ตําแหนงนักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 

    3.นายอภิชัย  อินทรทอง  ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย     
    4.นางถุงเงิน สีโชระ ตําแหนงพนักงานประจําหองทดลอง 
  5.นางสาวนิภาพร ไพรี ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
การควบคุมคุณภาพ   

1.กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลมวกเหล็ก มีการทํา IQC ทุกวันกอนการปฏิบัติงานและเขารวม
โครงการตรวจสอบคุณภาพทางหองปฏิบัติการจากองคกรภายนอก (External Quality Control) ดังนี้ 
 1.สํานักมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตรการแพทย   
 2.โครงการประเมินคุณภาพทางเคมีคลินิก โดยองคการภายนอก (EQA Center) 

3.โครงการประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแหงชาติ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3 ชลบุร ี
4.การประกันคุณภาพการตรวจสอบสไลดAFB จากสํานักงานควบคุมและปองกันโรคท่ี 2 
จังหวัดสระบุรี 
5.Internal lab ภายในจังหวัดสระบุรี 
6.RIA lab 

             2.กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลมวกเหล็กผานการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA) จาก
สภาเทคนิคการแพทย  
การใหบริการ             ตรวจวิเคราะหตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ 

วันราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น. 
วันหยุดราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น.  ใหบริการตรวจทุกรายการ ตามปกติ 
นอกเวลาทําการ เวลา 16.30 – 8.30 น.  โดยตรวจเฉพาะบางรายการ 

รายการตรวจท่ีใหบริการตรวจนอกเวลาราชการ 
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ทุกวัน  เวลา 16.30 น. – 24.00 น. 
1. CBC  2. VCT  3. Electrolyte   4. UA   5. Lab No ANC          
6. UPT  7. Trop-T 8.  MB   9. Cell count, Cell diff 
10. BUN 11.Creatinine 12.LFT*  13. INR (strip)**  
หมายเหตุ 
*กรณีจําเปน ถาตอง Admit คนไขและมีแพลนตรวจในตอนเชา 
**สงตรวจในคนไขที่ on warfarin แลวมาดวย Bleeding 

 
ทุกวัน  เวลา 24.00 น. – 08.30 น. 
1. CBC (DHF,Sepsis,Appendicitis) 2. Lab No ANC  3. Trop-T 4. VCT  
5. INR (strip)** 6. Electrolyte*** 7. UPT  
หมายเหตุ 
***กรณี Cardiac arrest (ดวน), EKG เขาไดกับ Hyper K 
           



 
 

 
 
 

การบริการเบิกจายวัสดุทางหองปฏิบัติการ 
 บริการเบิกจายวัสดุทางหองปฏิบัติการจัดใหมีการเบิกจายทุกวันพฤหัสบดี โดยสงใบเบิกตั้งแตเวลา 
10.00 น. และมารับของไดตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ในการเบิกแตละครั้งจะตองมี 

1. วัน เดือน ปท่ีเบิก 
2. รายการท่ีเบิก 
3. จํานวนท่ีเบิก 
4. ลายมือชื่อผูมีอํานาจในการเบิกของหนวยงาน  

 หองปฏิบัติการจะลงบัญชีไวเปนหลักฐาน และเซ็นกํากับการจายทุกครั้งเพ่ือตรวจสอบจํานวนการจาย
ในแตละเดือน เก็บเปนสถิติสําหรับคํานวณคาใชจาย 
 

วัสดุท่ีเบิกจายไดแก 
1. ขวดเพาะเชื้อท่ัวไป (Stuart transport medium) 
2. ขวดเพาะเชื้อในอุจจาระ (Cary-Blair transport medium) 
3. หลอดพลาสติก พรอมจุกปดเพ่ือตรวจ X-matching 
4. หลอด 3.2 % Sodium citrate สําหรับตรวจ PT, PTT 
5. หลอด Vacuum NaF เพ่ือตรวจระดับแอลกอฮอลในเลือด 
6. น้ํายาเก็บปสสาวะ 24 ชม. ซ่ึงมี Toluene สําหรับการตรวจหาสารเคมีท่ัวไป หรือกรด   
    Hydrochloric สําหรับตรวจ VMA 
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การเก็บ การเก็บรักษาและนําสงส่ิงสงตรวจ 

 
 สิ่งสงตรวจ (Specimen) จากผูปวยมีหลายอยาง เชน เลือด อุจจาระ ปสสาวะ น้ําไขสันหลังและ
ของเหลวจากสวนตางๆของรางกาย เปนตน การเก็บสิ่งสงตรวจจากผูปวยเพ่ือนําสงตรวจ    ทางหองปฏิบัติการ จะมี
หลักการและวิธีการเก็บท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
 
การเก็บส่ิงสงตรวจท่ีเปนเลือด (Blood) แบงไดเปน 

1. เลือดท่ีไมไดใสสารกันเลือดแข็ง (Clotted blood) คือเลือดท่ีเม่ือเจาะออกมาแลวท้ิงใหแข็งตัว เม่ือแยก           เอาเม็ด
เลือดแดงออกจะไดสวนของน้ําเหลืองหรือซีรั่ม ( Serum) ใชในการตรวจวิเคราะหทางเคมีคลินิก        ภูมิคุมกันวิทยา
คลินิกและอ่ืนๆ สวนของซีรั่มนี้สามารถเก็บไวไดนานถาแชในตูเย็น 4 oซ หรือตูแชแข็ง            อุณหภูมิ  -70 oซ หรือ
อยางนอย -20 oซ 

2. เลือดท่ีใสสารกันเลือดแข็ง (Anticoagulate blood) การผสมสารกันเลือดแข็งกับเลือด จะตองมีอัตราสวน
ท่ีเหมาะสม ผสมใหเขากันดีเพ่ือปองกันการจับกอนของเลือดและเลือกใชชนิดของสารกันเลือดแข็งใหถูกตอง
กับการทดสอบตางๆ เลือดท่ีใสสารกันเลือดแข็งนี้ เม่ือปนแยกเอาสวนของน้ําเลือดท่ีได เรียกวาพลาสมา
(Plasma) ซ่ึงใชในการทดสอบตางๆ ดังนี้ 

           2.1. เลือดท่ีใสใน EDTA blood tube ใหใสเลือดตามท่ีระบุไวขางหลอด เลือดชนิดนี้มักใชตรวจทาง     โลหิต
วิทยา รวมท้ังการตรวจ  HbA1C ดวย จึงควรนําสงทันทีหลังเจาะ 
           2.2. เลือดท่ีใสไตรโซเดียมซิเตรท (Trisodium citrate) โดยท่ัวไปจะใชในรูปสารละลายท่ีมีความ       เขมขน 
3.2% หรือ 3.8%โซเดียมซิเตรท 1 สวนตอเลือด 9 สวน และตองเก็บเลือดไวท่ีอุณหภูมิ  4 oซ หรือแชใน   น้ําแข็ง ในขณะนํา
สงไปยังหองปฏิบัติการ ตองรีบนําสงทันทีหรือไมควรเกิน 2 ชม. เลือดชนิดนี้จะใชในการ ตรวจ 
การแข็งตัวของเลือด 
           2.3. Heparinized  blood เปนเลือดท่ีผสมสารกันเลือดแข็งคือเฮปาริน(Heparin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ใชในการตรวจทางเคมีคลินิก ,Troponin-T เปนตน 
           2.4. เลือดท่ีใสโซเดียมฟลูออไรด (NaF blood) มีสารฟลูออไรดซ่ึงจะชวยยับยั้งการใชน้ําตาลของเซลล    ซ่ึงถา
ไมมีสารตัวนี้ระดับน้ําตาลในเลือดจะลดลงเรื่อยๆ ทําใหการตรวจวัดผิดพลาดไป 
 
การเก็บส่ิงสงตรวจท่ีเปนปสสาวะ (Urine) แบงไดเปน 

1. การเก็บปสสาวะครั้งเดียว (Single specimen) ไดแก 
            1.1. Random urine เปนปสสาวะท่ีเก็บเม่ือใดก็ได ใชสําหรับตรวจในงานประจําวัน ซ่ึงตองการความ
สะดวกรวดเร็ว เชน การทํา Urinalysis (U/A) การทดสอบการตั้งครรภ (Pregnancy test) เปนตน 
            1.2. First morning urine คือปสสาวะท่ีถายออกมาตอนเชาหลังจากตื่นนอนตอนเชา เหมาะสําหรับการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ เพราะเปนปสสาวะท่ีมีความเขมขนมากท่ีสุดทําใหสามารถตรวจหาสารหรือสิ่งผิดปกติไดดี
ยิ่งข้ึน เหมาะสําหรับผูปวยท่ีพักตามหอผูปวย ซ่ึงเก็บไดสะดวกกวาผูปวยนอก 
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 2.  การเก็บปสสาวะโดยการสวน (Catheterized specimen)  คือ การเก็บปสสาวะโดยการสวนใหปสสาวะไหล
ออกมาเอง การเก็บปสสาวะแบบนี้มีความจําเปนสําหรับผูปวยท่ีไมรูสึกตัว หรือการเก็บปสสาวะสําหรับการเพาะเชื้อจุล
ชีววิทยา 
 3. Timed specimen คือการเก็บรวบรวมปสสาวะภายในชวงเวลาท่ีกําหนด เชนการเก็บรวมปสสาวะ 24 ชม. การ
เก็บปสสาวะแบบนี้มักนิยมสงตรวจหาสารเคมีหรือฮอรโมน ท่ีถูกขับออกมาทางปสสาวะ วาจะมีปริมาณมากนอยเทาใด 
เพ่ือประโยชนในการวินิจฉัยโรคและใหเขาใจวาจะตองเก็บปสสาวะทุกครั้ง โดยกําหนดเวลาเริ่มและเวลาสุดทายให
ชัดเจน 

 ตัวอยางวิธีการเก็บปสสาวะ 24 ชม. มีดังนี้ 
- กําหนดเวลาเริ่มเก็บ 08.00 น. ของวันท่ีเริ่มเก็บ ถึงเวลา 08.00 น. ของวันถัดไป 
- เวลา 08.00 น. ของวันท่ีเริ่มเก็บ ใหถายปสสาวะครั้งแรกท้ิงไป 
- เริ่มเก็บปสสาวะท่ีถายครั้งตอไปทุกครั้ง จนถึงเวลา 08.00 น. ของวันถัดไป 
- เวลา 08.00 น. ของวันถัดไปใหถายปสสาวะโดยท่ัวไป เม่ือเก็บปสสาวะไดแลว ควรนําสงหองปฏิบัติการ

ทันที ถาไมสามารถทําได ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4 oซ  หรือในตูเย็นธรรมดา เหมาะสําหรับการเก็บปสสาวะท่ีมีปริมาณไมมาก 

สวนใหญเปน Single specimen ซ่ึงใชสําหรับสงตรวจทางหองปฏิบัติการจุลทรรศนคลินิก 
ภูมิคุมกันวิทยา หรือการเพาะเชื้อทางจุลชีววิทยา 

2. การเก็บรักษาโดยใสสารกันเสีย(Preservative) มักใชสําหรับการเก็บปสสาวะปริมาณมากและใช
เวลานาน เชน การเก็บปสสาวะ 24 ชม. เพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก การเลือกใช
สารกันเสียจะตองเลือกใหเหมาะกับสิ่งท่ีตองการตรวจหา เพราะสารกันเสียบางชนิดจะรบกวน
การตรวจ ทําใหผลการตรวจผิดพลาดได ตัวอยางสารกันเสีย ไดแก โทลูอีน (Toluene) กรดเกลือ
เขมขน(conc.HCl acid)  กรดน้ําสมและกรดบอริก เปนตน การเตรียมภาชนะพรอมสารกันเสีย 
สวนใหญทางหองปฏิบัติการจะเปนผูเตรียมให 

 
การเก็บส่ิงสงตรวจท่ีเปนอุจจาระ (Stool) 

1. ใหผูปวยถายอุจจาระลงไป ในกระโถนท่ีสะอาด ไมควรใหมีน้ําหรือปสสาวะประปน 
2. ใชไมเข่ียอุจจาระปริมาณพอสมควร คือประมาณเทาหัวแมมือใสในภาชนะท่ีเตรียมไว แลวปดฝาให 
    สนิท การเก็บอุจจาระเลือกเข่ียเอาบริเวณท่ีมีมูกเลือด บริเวณท่ีมีสีผิดปกติ หรือบริเวณท่ีสงสัยวามี 
    พยาธิ เชน บริเวณท่ีเห็นวามีการเคลื่อนไหว 

        3. ถาอุจจาระเหลวใหเทบางสวนใสภาชนะแลวปดฝาใหสนิท 
  4. เม่ือเก็บอุจจาระแลว ควรนําสงหองปฏิบัติการทันที หรือเก็บไวในอุณหภูมิ 4 oซ   หรือใชสารเคมีใน 
    การเก็บรักษาสภาพอุจจาระได เชน ฟอรมาลิน ซ่ึงมีความเขมขน 5-10% ในน้ํากลั่น สามารถเก็บรักษา    
             ซีสต  ไข และตัวออนพยาธิได แตไมนิยมใชสารเคมีกับอุจจาระ  ท่ีคาดวาจะพบโทรโฟซอยทของ        
             โปรโตซัว ดังนั้น ในกรณีท่ีสงสัยวาจะพบโทรโฟซอยทของโปรโตซัว ควรรีบนําสงอุจจาระโดยเร็วท่ีสุด 
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การเก็บส่ิงสงตรวจท่ีเปนน้ําไขสันหลัง(Cerebrospinal fluid : CSF)  
 ปริมาณน้ําไขสันหลังท่ีเจาะมาตรวจใชประมาณ 2-3 มล. มักเจาะจาก Central canal ของ     ไขสัน
หลังระดับ  L3 และ  L4 โดยปกติจะมีลักษณะใสไมมีสี ควรปราศจากเลือดปนและไมใสสารกันเลือดแข็ง   เม่ือเจาะแลว
ควรรีบสงหองปฏิบัติการทันที สิ่งสงตรวจชนิดนี้สามารถสงตรวจทางเคมีคลินิก คือ ตรวจหาปริมาณน้ําตาล โปรตีน สง
ตรวจทางเซลลวิทยา ทางภูมิคุมกันวิทยา และทางจุลชีววิทยา ถาไมสามารถนําสงทันที ไมควรท้ิงไวนานเกิน 1 ชม. ท่ี
อุณหภูมิหอง  ใหเก็บไวในตูเย็น4 oซ    ไดไมเกิน 24 ชม. ยกเวนกรณีสงตรวจการเพาะเช้ือทางจุลชีววิทยา หามเก็บ
ในตูเย็น 

 
การเก็บส่ิงสงตรวจท่ีเปนน้ําจากชองตางๆของรางกาย (Body fluid) 
 น้ําจากชองตางๆของรางกาย เรียกชื่อจากสวนท่ีไดมา เชน น้ําจากปอด (Pleural fluid) น้ําจากหัวใจ 
(Pericardial fluid) น้ําจากชองของลําไส (Peritoneal fluid) และน้ําจากขอตางๆ (Synovial fluid) ในภาวะปกติน้ํา
จากชองตางๆจะมีปริมาณ 20-50 มล. ในสภาวะท่ีมีพยาธิสภาพน้ําในชองตางๆเหลานี้จะมีปริมาณเพ่ิมมากกวา 100 
มล. การเจาะน้ําจากชองตางๆเหลานี้จะตองกระทําอยางปราศจากเชื้อ โดยแพทยผูชํานาญ เม่ือเจาะแลวควรนําสง
หองปฏิบัติการทันที ถาไมสามารถสงไดควรเก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 4 oซ  (ยกเวนกรณีสงตรวจการเพาะเช้ือทางจุล
ชีววิทยา หามเก็บในตูเย็น) 

 
การเก็บส่ิงสงตรวจ ท่ีเปนน้ําประปา น้ําจากแหลงท่ัวไป น้ําดื่ม 

     การเก็บส่ิงสงตรวจ ท่ีเปนน้ําประปา 
 ทําความสะอาดหัวกอกโดยใชผาสะอาดเช็ด แลวเปดน้ําใหไหลเต็มท่ี 1-2 นาที จึงปดกอก ใชไฟลน
ปากกอกเพ่ือฆาเชื้อ 1 นาที จากนั้นใหเปดกอกน้ําปานกลาง ท้ิงไวประมาณ1-2 นาที บรรจุน้ําลงขวดเก็บน้ํา ประมาณ 
4/5 ของขวด ลนไฟรอบปากขวด ปดฝา บรรจุขวดลงกระปองและเขียนฉลาก 

    การเก็บส่ิงสงตรวจ น้ําจากแหลงท่ัวไป 
 จุมขวดลงแหลงน้ําโดยหันปากขวดสวนทางกับกระแสน้ํา แลวเปดขวดเก็บน้ําท่ีระดับความลึก 20-30 
ซม. จากผิวน้ํา เม่ือไดน้ําประมาณ 4/5 ของขวด ปดจุก บรรจุขวดลงกระปองและเขียนฉลาก 
         การเก็บส่ิงสงตรวจ น้ําดื่ม 
 นําน้ําดื่มบรรจุขวด 2 ขวด สงท้ังหมด โดยยังไมเปดใช 
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การเก็บส่ิงสงตรวจทางจุลชีววิทยา 
 การเก็บสิ่งสงตรวจท่ีถูกตอง เพ่ือใหผลการตรวจท่ีเปนประโยชนท้ังดานการรักษาผูปวยและขอมูลท่ี
เปนประโยชนในดานระบาดวิทยา มีหลักการเก็บดังนี้ 

1. ตองเก็บส่ิงสงตรวจ กอนผูปวยไดรับ Antibiotic แตถาไดรับการรักษาดวย Antibiotic ควรบันทึกไวท่ีใบ
นําสงตรวจดวยวาเปน Antibiotic ชนิดใด นานเทาใด เพ่ือประโยชนในการตรวจวินิจฉัยสิ่งสงตรวจนั้น การ
เพาะเชื้อจากสิ่งสงตรวจท่ีไดรับ Antibiotic แลวจะทําใหโอกาสการแยกเชื้อไดนอยลง 

2. specimen ตองมีปริมาณมากพอ 
3. เม่ือเก็บแลวตองรีบนําสงหองปฏิบัติการโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
4. หากไมสามารถนําสง specimen ไดทันที ใหปฏิบัติตามคําแนะนําโดยละเอียดสําหรับ specimen      แตละ

ชนิด เชน เลือดและน้ําไขสันหลัง ตองเก็บท่ีอุณหภูมิหอง หามเก็บในตูเย็น เนื่องจากเชื้อ N.meningitidis จะ
ตายได 

5. specimen ทุกชนิดจากผูปวยตอง label ใหชัดเจนติดกับภาชนะ ไดแก ช่ือ-นามสกุล H.N. หอผูปวย 
ชนิดของ specimen และวันเวลาท่ีเก็บ พรอมท้ังใบนําสงแจงรายละเอียดของ specimen และความ
ตองการวาจะตรวจอะไร โดยวิธีใด ผูปวยไดรับ Antibiotic หรือไม ชนิดใด วันเวลาท่ีเก็บและ diagnosis ของ
ผูปวย 

6. ภาชนะสําหรับเก็บ specimen เพ่ือเพาะเชื้อตอง sterile ปราศจากสารเคมี และเชื้ออ่ืนๆ ท่ีไมพึงประสงค 
7. ถา specimen เก็บจากผูปวยติดเชื้ออันตราย ตองใสถุงพลาสติกรัดยางใหเรียบรอยกอนนําสงหองปฏิบัติการ

หรือใสซองยาท่ีมีซิปล็อคก็ได 
8. ในกรณีท่ีผูปวยเปนผูเก็บ specimen เอง ตองอธิบายข้ันตอนในการเก็บอยางละเอียด ใหผูปวยเขาใจเสียกอน

จึงคอยมอบภาชนะใหผูปวยนําไปเก็บ specimen 
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การเก็บ การเก็บรักษาและการนําสงส่ิงสงตรวจเพ่ือเพาะเช้ือ Aerobe 

ส่ิงสงตรวจ วิธีการเก็บ 
1.Blood (เลือด) 
วิธีการเจาะเลือด 
 
 
 
 
 
 

ขอแนะนํา 

- ลางมือใหสะอาดกอนเจาะเลือด 
- ทําความสะอาดบริเวณท่ีเจาะดวย 2.5 % Tincture iodine 1 ครั้ง และ 70%    
  alcohol อีก 2 ครั้ง 
- เช็ดจุกยางท่ีปดขวด Hemoculture ดวย 70% alcohol 
- เจาะเลือด 5 ml สําหรับผูใหญ และ 2 ml สําหรับเด็ก เปลี่ยนเข็ม กอนถาย 
  เลือดใสขวด Hemoculture ท่ีเตรียมไว 
- พลิกขวดเลือดไปมา เพ่ือใหเลือดผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อและปองกันการแข็งตัว 
  ของเลือด 
- ถาเจาะแลวไมสามารถนําสงหองปฏิบัติการไดทันที หามนําเก็บในตูเย็น ใหเก็บ   
  ท่ีอุณหภูมิหอง 
- หามปดฉลากขอมูลผูปวยทับ barcode บนขวด hemoculture       

2. CSF (น้ําไขสันหลัง) 
 

ขอแนะนํา 

- แพทยเปนผูเจาะโดย sterile technique ใสขวด sterile ขนาดเล็ก ปริมาณ   
  1-2 ml. 
- หลังจากเก็บแลวใหรีบนําสงหองปฏิบัติการทันที หามเก็บในตูเย็นเด็ดขาด   
  เพราะจะทําใหแบคทีเรียบางชนิด โดยเฉพาะเชื้อ Meningococci ตายได 

3.Body fluid (น้ําจากสวน
ตางๆ ของรางกาย 

ขอแนะนํา 

- ไดแก Pleural fluid,Peritoneal fluid,Synovial fluid และ Ascitic fluid 
- แพทยเปนผูเจาะโดย sterile technique ใสขวด sterile 3-5 ml. 
- ควรรีบนําสงหองปฏิบัติการทันที หากไมสามารถนําสงไดทันทีควรเก็บท่ี 
  อุณหภูมิหอง แตไมควรเกิน 24 ชม. 

4.Sputum (เสมหะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแนะนํา 

- ควรเก็บหลังผูปวยตื่นนอนใหมๆ  เพ่ือใหไดปริมาณเสมหะท่ีคางอยูตลอดคืน
มากพอ 
- โดยใหผูปวยลางปากหรือบวนปาก ดวยน้ําสะอาด  (หามใช Antiseptic บวน
ปาก) กรณีท่ีผูปวยใสฟนปลอมใหถอดออกกอน 
- ใหผูปวยสูดหายใจลึก ๆ ชา ๆ 2-3 ครั้ง กลั้นหายใจสักครู และขากเสมหะลงใน
ขวด Sterile ปากกวาง 
- นําสงหองปฏิบัติการโดยเร็วท่ีสุด แตถาไมสามารถสงทันทีใหเก็บไวในตูเย็น      
4 oซ  ไมควรนานเกิน 24 ชม. 
- สําหรับเสมหะเพาะหาเชื้อ TB ไมควรเก็บนานเกิน 4 วัน ท่ีอุณหภูมิหอง และไม
เกิน 7 วันท่ี 4 oซ  เพราะจํานวนเชื้อจะลดลง ทําใหโอกาสตรวจพบไดยากข้ึน    
- ควรอธิบายใหผูปวยเขาใจวาใหเก็บเสมหะมิใชบวนน้ําลายมาสง เพราะจะ
ทําใหโอกาสพบเช้ือมีนอยลง 

5.Throat swab 
 
 

ขอแนะนํา 

- การเก็บใชไมกดลิ้นแลวใช sterile swab เช็ดบน tonsil ท้ัง 2 ขางใหท่ัวรวมท้ัง
บริเวณ Posterior pharynx หรือตรงท่ีมีการอักเสบและมีหนอง พยายามอยาให 
swab ถูกน้ําลายในปาก ใส swab ลงใน Stuart’s transport medium 
-ถาไมสามารถนําสงหองปฏิบัติการไดทันที ควรเก็บในตูเย็น 4 oซ   ไมควรนาน
เกิน 24 ชม. 
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ส่ิงสงตรวจ วิธีการเก็บ 

6.PUS (หนอง) 
  6.1 จากแผลตื้น 
  6.2 จากแผลลึก 

ขอแนะนํา 
 

 
- ใช sterile swab ปายหนองใสใน Stuart’s transport medium(ขวดวุนสีฟา) 
- ใช syringe เจาะดูดออกมา 1-2 ml. ใสขวด sterile 
- ถาไมสามารถนําสงหองปฏิบัติการไดทันที ควรเก็บในตูเย็น 4 oซ   ไมควรนาน
เกิน 24 ชม. 

7. Urine (ปสสาวะ) 
   7.1 Clean- voided 
midstream urine 
   7.2 Catheterization 
 
 

ขอแนะนํา 
 

ควรอธิบายวิธีการเก็บใหผูปวยเขาใจดังนี้ 
- ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ ใหผูปวยปสสาวะท้ิงไปเล็กนอย แลวเก็บ
ปสสาวะตอนกลางๆ (midstream urine) ประมาณ 5-10 ml. ใสขวดปากกวาง 
- การเก็บควรใชเข็มฉีดยาเจาะผาน catheter โดยใช 70% alcohol เช็ดสาย
กอน ไมใชเก็บจากถุงพักปสสาวะ(urine bag) หรือโดย การถอดสาย catheter 
ออกจากถุง 
- รีบนําสงหองปฏิบัติการทันที ภายใน 1-2 ชม. หากไมสามารถนําสงไดทันที ให
เก็บในตูเย็น 4 oซ   ไมควรนานเกิน 12 ชม. 

8.อุจจาระ (Stool) 
   8.1 Rectal swab 
 
   8.2 Stool 
 

ขอแนะนํา 
 

 
- ใช sterile swab ผาน anal spincter เขาไปลึก 1 นิ้ว หมุน  Swab ใหรอบ
แลวดึงมาใสใน Clary-Blair’s transport medium (ขวดวุนสีเหลือง) 
- ใช sterile swab   ปายอุจจาระท่ีถายใหมๆ โดยเลือกเก็บบริเวณท่ีมีมูกเลือด 
นําใสใน Clary-Blair’s transport medium 
- นําสงหองปฏิบัติการโดยเร็ว หากไมสามารถนําสงไดทันที ควรเก็บในตูเย็น 4 o

ซ   ไมควรนานเกิน 24 ชม. 
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การเก็บ และนําสงส่ิงสงตรวจเพ่ือเพาะเช้ือ Anaerobe  
หลักในการเก็บส่ิงสงตรวจเพ่ือเพาะเช้ือ 

1. ตองไมใหมีเชื้อแบคทีเรียประจําถ่ินปนเปอนมา เนื่องจากแบคทีเรียประจําถ่ินในทุกๆสวนของรางกายนั้นมี 
anaerobe รวมอยูดวย โดยท่ัวไปบนสวนตางๆของรางกายคนจะมีเชื้อ anaerobe เปนเชื้อประจําถ่ิน
มากกวาหรือ เทากับแบคทีเรียประจําถ่ินพวก aerobe เสมอ 

2. พยายามไมใหสิ่งสงตรวจสัมผัสกับออกซิเจนหรือหากหลีกเลี่ยงไมได ก็ใหถูกนอยท่ีสุด เนื่องจากเชื้อ 
anaerobe จะถูกทําลายเม่ือสัมผัสกับออกซิเจน 

3. สิ่งสงตรวจท่ีไมเหมาะสมสําหรับการเพาะเชื้อ Anaerobe เนื่องจากมีการปนเปอนดวยแบคทีเรียประจําถ่ิน 
ไดแก หนองจากบริเวณผิวหนังกําพรา สิ่งสงตรวจจากเหงือก สิ่งสงตรวจท่ีปายจากคอ Nasopharynx  ชอง
คลอด คอมดลูก ทอปสสาวะ เสมหะท่ีเก็บโดยการขากออกมา bronchial washing อุจจาระหรือ Rectal 
swab (ยกเวน กรณีตองการเพาะเชื้อ Clostridium difficile ) urine  ท่ีเก็บโดยวิธี clean-voided 
midstream หรือสายสวนปสสาวะ 

วีธีการเก็บส่ิงสงตรวจเพ่ือเพาะเช้ือ Anaerobe  
1. เก็บโดยใชเข็มเจาะดูดออกมาแลวไลอากาศออกจาก syringe ใหหมด เสียบปลายเข็มท่ีจุกยางรีบนําสง

หองปฏิบัติการโดยเร็วท่ีสุด(ภายใน 30 นาที) 
2. เก็บโดยใช sterile swab ปายแผลแลวจุม swab ลงใน Fluid Thioglycolate Media (FTM) 
 
ข้ันตอนการใช FTM ดังนี้ 

- กอนใชใหนํา tube FTM คลายจุกแลวตมไลอากาศออกประมาณ 5-10 นาที กอนแลวปดจุกท้ิงจน media 
เย็น 

- ใส swab ท่ีปายเชื้อไวลงใน media FTM ปดฝาเกลียว 
- นําสงหองปฏิบัติการทันที ถาไมสามารถนําสงไดทันที ใหเก็บท่ีอุณหภูมิหอง ไมควรเก็บในตูเย็น เพราะ

ความเย็นจะสงเสริมให media ดูดเอากาซ O2  ไวใน media มากข้ึน จะทําใหเชื้อ anaerobe ตายได 
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การเก็บส่ิงสงตรวจเพ่ือเพาะเช้ือรา (Fungus) 
     เครื่องมือท่ีใชทุกชิ้น เชนใบมีด(scalpel) เครื่องตัดเล็บ กรรไกร ปากคีบ syringe และภาชนะท่ีใชเก็บสิ่งสงตรวจ 
เชน petridish, test tube, cotton swabs ตองทําใหปราศจากเชื้อกอนใชเสมอ 
 

ส่ิงสงตรวจ วิธีการเก็บ 
1. ผิวหนัง - ทําความสะอาดแผลดวย 70% alcohol . ท้ิงใหแหงใชใบมีดขูดบริเวณขอบ

แผลท่ีจะลุกลามออกไปใหไดสะเก็ด หรือ ขุยหนังใสใน ตลับเสมหะ หรือ บน 
slide 2 แผนประกบกัน สงหองปฏิบัติการ 

2. เสนผม หนวด เครา - ใชกรรไกรตัดหรือใช forceps ดึงใหไดสวนโคน หรือรากของเสนผมหลุดออกมา 
ใสใน ตลับเสมหะหรือ บน slide 2 แผนประกบกัน สงหองปฏิบัติการ 

3. เล็บ - ทําความสะอาดเล็บดวย 70 % alcohol ใชใบมีดขูดเล็บบริเวณเนื้อใตเล็บ 
หรือตัดเล็บชิ้นเล็กๆ ใสใน ตลับเสมหะ หรือ บน slide 2 แผนประกบกัน สง
หองปฏิบัติการ 

4.น้ําไขสันหลัง - แพทยเปนผูเจาะใสขวด sterile สงหองปฏิบัติการ 
5.สิ่งสงตรวจจากทางเดิน
หายใจ 

- เสมหะใหเก็บในตอนเชา โดยขากใสขวด sterile ปากกวาง 

6.เลือดและไขกระดูก - เจาะประมาณ 5 ml. ใสในขวดอาหารเลี้ยงเชื้อโดยตรง หรือใสในภาชนะท่ี
บรรจุสารกันเลือดแข็งสงหองปฏิบัติการ 

7.ชิ้นเนื้อ - ควรเก็บ 2 ตัวอยางท่ีตรงกลางและขอบแผลใสน้ําเกลือ หรือ Brain Heart 
Infusion broth(BHI) 

8. หนองและ exudate - แผลปดใชเข็มเจาะดูดเอาหนองออก 
- แผลเปด และมีสะเก็ดแหงปดแผลอยู ใหแกะสะเก็ดแข็ง ท้ิง และกดเอาหนอง
หรือ exudate ออกมาเก็บใสขวด sterile 

9. สิ่งสงตรวจจากห ู - ขูดสะเก็ดใน ชองหูหรือใช sterile swab ปายออกมาใสขวด sterile 
10. เยื่อกระจกตา - แพทยเปนผูเก็บ 
11.เยื่อเมือกตามชองปาก
หรือชองคลอด 

- ใช sterile swab ขูดสวนท่ีเปนปนขาวๆออกมาใส transport media หรือใช
วิธีสวนออกมาสงหองปฏิบัติการทันที ไมควรเกิน 2 ชม. ถาตั้งไวท่ีอุณหภูมิหอง 
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การเก็บส่ิงสงตรวจทางเซลลวิทยา 
เซลลวิทยาระบบอวัยวะสืบพันธุสตรี 
ข้ันตอนการเก็บรักษาสภาพส่ิงสงตรวจ 

1. เขียนชื่อ -สกุลของผูปวย และสถานท่ีเก็บสิ่งสงตรวจ ลงบนดานฝาของสไลด เม่ือทําสเมียรแลว ใหแชใน  95 
% ethyl alcohol  ทันที เพ่ือใหคงรูปรางและโครงสราง คลายกับสภาพเม่ือมีชีวิตอยู น้ํายาทวมบริเวณท่ี 
สเมียร  แชไวนานอยางนอย 15 นาที  

2. ถาทําพรอมกันหลายราย  ใหใชคลิบหนีบกระดาษหนีบหัวสไลดทางดานท่ีเขียนชื่อทุกแผน เพ่ือปองกันการ
ปนเปอนของเซลลในรายอ่ืน  นําสไลดแชใน95 % ethyl alcohol  ขวดเดียวกันไดโดยหันสไลดไปในทิศทาง
เดียวกัน ใชขวดทรงสูงท่ีสามารถใสสไลดไดโดยไมทําใหสไลดลมไปอยูในแนวนอน  แตไมควรใสสไลดมาใน
ขวดเดียวกันจนมากเกินไป  

3. กรอกขอมูลตามท่ีกําหนดไวในแบบฟอรมสงตรวจเซลลวิทยาระบบนรีเวชใหครบถวน ถูกตอง ดวยลายมือท่ี
อานงาย โดยเฉพาะขอมูล วันท่ีทําสเมียร ประจําเดือนครั้งสุดทาย ประวัติการตั้งครรภ บุตรคนสุดทาย 
ประวัติการรักษา ช่ือ-นามสกุล ของผูปวย  ผลการตรวจภายในท่ีสําคัญ  

วิธีการสง 
          1.   ควรสงสไลดภายใน 2 สัปดาห หลังจากเก็บสิ่งสงตรวจ 
          2.   ถามีสไลดสงตรวจคราวละมากๆ  ควรแยกสไลด และแบบฟอรมสงตรวจท่ีมีรายชื่อตรงกัน 

    เปนชุด ๆ  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบของกลุมงาน 
          3.   สงแบบฟอรมสงตรวจและสไลดพรอมหนังสือราชการนําสงถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล  

     สระบุรี ตามคําแนะนําท่ัวไปเรื่องวิธีการเก็บและวิธีสงสิ่งสงตรวจ 
 
หมายเหตุ หองปฏิบัติการเซลลวิทยา จะไมบริการในกรณีตอไปนี้ 

                               -  มีแตสไลดแตไมมีแบบฟอรมสงตรวจ 
                               -  มีแตแบบฟอรมสงตรวจแตไมมีสไลด 
                               -  แบบฟอรมสงตรวจกรอกรายละเอียดไมครบถวน ชัดเจน 
                              -  สไลดและแบบฟอรมสงตรวจระบุชื่อไมตรงกัน 
 
เซลลวิทยาระบบอวัยวะอ่ืน ๆ (Non gynecologic cytology) 
ข้ันตอนการเก็บรักษาสภาพส่ิงสงตรวจ 

1. ส่ิงสงตรวจท่ีเปนน้ํา (Fluid)  
-   เขียนชื่อ – นามสกุล อายุ และ ชนิดสิ่งสงตรวจลงบน ภาชนะท่ีใสสิ่งสงตรวจ 

          -  นําสิ่งสงตรวจท่ีไดจากการเก็บใสในภาชนะท่ีเขียนชื่อ – นามสกุล อายุ และชนิดสิ่งสงตรวจเรียบรอยแลว ใน
ปริมาณ 5-10 CC.  
          - ในกรณีท่ีนําสงสิ่งสงตรวจทันทีไมได ควรเติมน้ํายารักษาสภาพ 50 % ethyl alcohol ลงในสิ่ง สงตรวจ          
ในอัตราสวน 50 % ethyl alcohol :สิ่งสงตรวจ = 1:1 (ยกเวน Gastric fluid ตองเก็บรักษาใน 95 %ethyl  
alcohol  ถาใช Ringer's solution หรือ Normal saline ในการ wash)  และปดภาชนะใหสนิท แชในตูเย็นชอง
ธรรมดา เพ่ือรักษาสภาพของเซลลใหคงไว และนําสงตอไป 
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2. ส่ิงสงตรวจท่ีเปนสไลด(สวนใหญจากการทํา Fine Needle Aspiration  และ Imprint)  
 -  เขียนชื่อ - สกุล ดวยดินสอดํา ดานหัวฝาของสไลด ทุกแผน 
 -  ใชคลิบหนีบกระดาษหนีบหัวสไลดทางดานฝาทุกแผน เพ่ือปองกันการปนเปอน 
 -  หยดหรือปายสิ่งสงตรวจบนสไลด ใชสไลดอีกแผนหนึ่งวางประกบดานบนแลวลากไปดาน  
     หนึ่งใหสิ่งสงตรวจกระจายท่ัวสไลดและบางสมํ่าเสมอ  ทําประมาณ 2-4 แผน 
 -  นําสไลดท้ังหมดแชใน 95 % ethyl alcohol ทันที  
 -  สําหรับ imprint ใชสไลดกดแปะลงบนกอนเนื้อ  จํานวน 2-4  แผน แลวนําสไลดแชใน 95 %  
     ethyl alcohol ทันที 

       3. กรอกขอมูลตามท่ีกําหนดไวในแบบฟอรมสงตรวจเซลลวิทยาระบบอ่ืนๆใหครบถวน ถูกตอง ดวยลายมือท่ีอาน
งาย โดยเฉพาะขอมูล ช่ือ-สกุล  HN ประวัติการเจ็บปวยท่ีสําคัญ การวินิจฉัยทางคลินิก  ชนิดของส่ิงสงตรวจ วันท่ี
เก็บส่ิงสงตรวจ  

วิธีการสง 
1. ถาสงตรวจคราวละหลายราย  ใหแยกขวดใสสิ่งสงตรวจของผูปวยแตละราย   

2. สงแบบฟอรมสงตรวจและสไลดพรอมหนังสือราชการนําสงถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรีตามคําแนะนําท่ัวไป
เรื่องวิธีการเก็บและวิธีสงสิ่งสงตรวจ 

หมายเหตุ  หองปฏิบัติการเซลลวิทยา จะไมบริการในกรณีตอไปนี้ 
                 -  มีแตสไลดแตไมมีแบบฟอรมสงตรวจ 
                 -  มีแตแบบฟอรมสงตรวจแตไมมีสไลด 
                 -  แบบฟอรมสงตรวจกรอกรายละเอียดไมครบถวน ชัดเจน 
                 -  สไลดและแบบฟอรมสงตรวจระบุชื่อไมตรงกัน 
ขอควรระวัง 

1. สไลดทุกแผนตองเขียนชื่อ ดวยดินสอดํา ถาเปนวัสดุอ่ืนเม่ือนํามาแชใน     95 % ethyl alcohol จะเลือน
หายไป และไมใชกระดาษกาวหรือกระดาษอ่ืน ๆ เขียนชื่อ แลวหนีบติดแผนสไลด เพราะไมสามารถอานชื่อได
เม่ือผานกระบวนการยอมสี 
2. หลังจากการปายเซลล ตองแชในน้ํายารักษาสภาพเซลล 95 % ethyl alcohol ทันที อยาปลอยท้ิงใหแหง
ในอากาศ(Air drying) จะทําใหนิวเคลียสบวม โครงสรางไมชัดเจน แปลผลไมได 
3. การแชสไลด ตองใส95 % ethyl alcohol ใหทวมบริเวณท่ีสเมียร และอาจเก็บรักษาไวหลายวันได โดยปด
ฝาใหสนิท แตไมควรเกิน 2 สัปดาห เนื่องจากความเขมขนของ 95 % ethyl alcohol จะเปลี่ยนแปลงทําให
การรักษาสภาพเซลลไมดีเทาท่ีควร และคลิบหนีบสไลดจะเกิดสนิมได เกิดการปนเปอนในเซลล 
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1. การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ประกอบดวย สิ่งสงตรวจ ใบสงตรวจ และใบนําสงสิ่งสงตรวจทาง  
หองปฏิบัติการ 

2.  ชื่อ-นามสกุล หอผูปวย HN ของผูปวย ท่ีระบุบนภาชนะใสสิ่งสงตรวจและใบสงตรวจตรงกัน 
3. สิ่งสงตรวจจะตองอยูในภาชนะท่ีปดมิดชิด 
4. เก็บสิ่งสงตรวจใสภาชนะหรือสารกันเลือดแข็ง  ถูกตองตามการทดสอบท่ีระบุในรายละเอียด การทดสอบ

ของหองปฏิบัติการ 
5. เก็บสิ่งสงตรวจไดปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการตรวจวิเคราะหในแตละการทดสอบ 
6. สภาวะการนําสงสิ่งสงตรวจ ควรถูกตอง ตามท่ีระบุในรายละเอียดการทดสอบของหองปฏิบัติการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การรับ-ปฏเิสธส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการ 
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รายการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
โทรศัพท  307 

งานจุลทรรศนศาสตรคลินิก (ใบสงตรวจสีเหลือง) 
 

รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 
วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออก

ผล 
 ผลปกติ ผลดวน 

Urinalysis(U/A) Reflectance Photo meter 
& Microscopic exam. 

ปสสาวะ 10 ml. ทุกวัน 40 นาที 30 นาที 50 

กรณีตรวจเฉพาะ 
- pH 
- Sp.gr 
- Protien 
- Sugar 
- Ketone 
- Blood 

 
Reflectance Photo meter 
Reflectance Photo meter 
Reflectance Photo meter 
Reflectance Photo meter 
Reflectance Photo meter 
Reflectance Photo meter 

 
ปสสาวะ 10 ml. 
ปสสาวะ 10 ml. 
ปสสาวะ 10 ml. 
ปสสาวะ 10 ml. 
ปสสาวะ 10 ml. 
ปสสาวะ 10 ml. 

 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 

 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 

 
15 นาที 
15 นาที 
15 นาที 
15 นาที 
15 นาที 
15 นาที 

 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Pregnancy 
test(UPT) 

Colloidal gold ปสสาวะ 10 ml. ทุกวัน 10 นาที 10 นาที 70 

Stool examination Microscopic exam. อุจจาระ  
1-5 gm. 

ทุกวัน 30 นาที - 40 

Occult blood Lateral flow 
immunoassay 

อุจจาระ 
 1-5 gm. 

ทุกวัน 30 นาที 10 นาที 30 

Urine 
Methamphetamine 

Compepitive binding ปสสาวะ 10 ml. ทุกวัน 20 นาที - 300 

Urine Micro 
albumin Cr. ratio 

Reflectance Photo meter 
 

ปสสาวะ 10 ml. ทุกวัน 20 นาที  270 

Cannabenoid Compepitive binding ปสสาวะ 10 ml. ทุกวัน 20 นาที - - 
Protein urine 24 hr. Pyrogallol red 24 hr. urine สง รพศ.

สระบุร ี
ทุกวัน 

7 วัน - 60 
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รายการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

โทรศัพท  307 
งานโลหิตวิทยา (ใบสงตรวจสีชมพู) 

 
รายการ Method ส่ิงสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 

วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 
 ผลปกต ิ ผลดวน 

CBC Automate EDTA blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 45 นาที 90 
Platelet count Automate EDTA blood 2.5 ml. ทุกวัน 40 นาที 30 นาที 90 
Hemoglobin(Hb) Automate EDTA blood 2.5 ml. ทุกวัน 30 นาที 15 นาที 90 
Hematocrit(Hct) Manual EDTA blood 2.5 ml. 

Hematocrit tube 
ทุกวัน 30 นาที 15 นาที 30 

Hemoglobin(Hb) 
Hematocrit(Hct) 

Automate EDTA blood 2.5 ml. ทุกวัน 30 นาที 15 นาที 90 

ESR Westergren 
method 

EDTA blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 20 
นาที 

- 30 

Malarial film Wright’s stain EDTA blood 2.5 ml. ทุกวัน  1 ชม. 30 นาที 40 
OF Manual EDTA blood 2.5 ml. สง รพศ.

สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 60 

DCIP Manual EDTA blood 2.5 ml. พฤหัสบด ี ออกผลทุกวัน
จันทร 

- 50 

VCT Manual แจง/เจาะโดย จนท.แลป ทุกวัน 30 นาที - 40 
Reticulocyte count Brilliant cresyl 

stain 
EDTA blood 2.5 ml.. สง รพศ.

สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 40 

Inclusion body Brilliant cresyl 
stain 

EDTA blood 2.5 ml. สง รพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 30 

G-6 PD Screening 
method 

EDTA blood 2.5 ml. สง รพศ.
สระบุร ี
จ,พ,ศ 

5วัน - 60 

Hb –Typing HPLC EDTA blood 2.5 ml.. สง รพศ.
สระบุร ี
พฤหัส 

7 วัน - 270 

Prothrobin 
time(PT) 

Automate 3.2%Sod.Citrate blood 
2.7 ml     (tube สีฟา) 

สง รพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 60 

Patial 
throboplastin time 
(PTT) 

Automate 3.2%Sod.Citrate blood 
2.7 ml (tube สีฟา) 

สง รพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 70 

Thrombin time(TT) Automate 3.2%Sod.Citrate blood 
2.7 ml (tube สีฟา) 

สง รพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 80 
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รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 
วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 

 ผลปกติ ผลดวน 
LE cell Manual Clotted blood 10 ml. สง รพศ.สระบุร ี

ทุกวัน 
5 วัน โทร.ตามผล 150 

Cell count 
/Diff.count 
(CSF,Body 
fluid) 

Manual Fluid : จากชองอวัยวะตางๆ   
1-2 ml. 

ทุกวัน 1 ชม. - 60 

Acid 
phosphatase 
(Rape case) 

Manual Vaginal swab + Slide smear 
2 แผน 

สง รพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

7 วัน - 270 

CD4 Automate Vacuum EDTA 2 ml. 
 

-สง รพศ.สระบุร ี
ทุกวันพฤหัสบดี
(สัปดาหท่ี 1 และ 
3 ของเดือนกอน 
10.30 น.) 
-สงรพ.พระ
นารายณมหาราช 
(วันพุธสงในเวลา
ราชการ,วัน
พฤหัสบดี สงกอน
เท่ียง) 

14 วัน - 500 

Viral load Automate Vacuum EDTA 6 ml. 
 

สงรพ.พระ
นารายณมหาราช 
( วันจันทร-ศุกร 
ในเวลาราชการ) 

14 วัน - 2,000 

Drug resistance Automate Vacuum EDTA 6 ml. 
 

สงรพ.พระ
นารายณมหาราช 
(วันจันทร-ศุกร ใน

เวลาราชการ) 

1 เดือน - 2,000 
 

Blood group 
screening 

Tube 
method 

EDTA 2.5 ml. ทุกวัน 30 นาที  50 

 
หมายเหตุ : Cell count / Diff.count (CSF,Body fluid) ใชใบนําสงสีขาว 
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รายการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
โทรศัพท  307 

งานเคมีคลินิก (ใบสงตรวจสีฟา) 
 

รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 
วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบแลออกผล 
 ผลปกต ิ ผลดวน 

Routine Chemistry 
Glucose GOD/POD NaF blood 2.5 ml. ทุกวัน 30 นาที 20 นาที 40 
BUN  Urea UV 

kinetic 
Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 

Creatinine Alkaline 
picrate 

Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 

Uric acid Enzymatic Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 60 
Electrolyte 
-Sodium 
-Potassium 
-Chloride 
-Bicarbonate 

Indirect 
ISE 

Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 30 นาที 20 นาที 80 
40 
40 
40 
40 

Liver Function Test Automate Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 2 ชม. 1 ชม. 350 
Total Protein Biuret Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 
Albumin BCG Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 
Globulin คํานวณ Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 
Total Bilirubin Diazonium 

Ion 
Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 

Direct Bilirubin Jendrassic 
&Groff 

Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 

Indirect Bilirubin คํานวณ Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 
SGOT (AST) UV kinetic Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 
SGPT (ALT) UV kinetic Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 
Alk.Phosphatase Enzymatic Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 
Lipid profile Automate Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 45 นาที 200 
Cholesterol Enzymatic Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 30  นาที - 60 
Triglyceride Enzymatic Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 30  นาที - 60 
HDL-Cholesterol Enzymatic Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 30  นาที - 100 
LDL-Cholesterol คํานวณ Heparinized  blood 2.5 ml. ทุกวัน 1 ชม. 45 นาที 150 
LDL-
Cholesterol(Direct ) 

Enzymatic 
 

Heparinized  blood 2.5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 150 

Micro bilirubin (MB) Direct 
spectroph
otometric 
method 

เจาะ Capillary blood ใส 
Hematocrit 5 tube นําสงใส

ซองทึบแสง 

ทุกวัน 60  นาที 30  นาที 60 
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รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 
วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 

 ผลปกติ ผลดวน 
Oral GTT 
(OGTT) 

GOD/POD NaF Blood  2.5 ml 
-เจาะเลือด Fasting 

blood 1ครั้ง 
-เจาะเลือดภายหลัง

รับประทาน glucose 
100 gm.ทุก 1,2 และ 3 

ชม. 

ทุกวัน
ราชการ 

4  ชม. - 170 

50 g. OGT GOD/POD NaF Blood  2.5 ml 
-ไมตองใหผูปวยงด

อาหาร 
-เจาะเลือดภายหลัง

รับประทาน glucose 
50 gm. ครบ 1 ชม. 

ทุกวัน
ราชการ 

2 ชม. - 80 

Special Test 
Amylase Enzymatic Clotted blood 4 ml. สงรพศ.

สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 100 

Ketone Biosencer (POCT) EDTA  2.5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 200 

Lipase Enzymatic Clotted blood 4 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 250 

GGT Szasz Clotted blood 4 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 130 

LDH Enzymatic Clotted blood 4 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 60 

CPK Enzymatic Clotted blood 4 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 90 

CPK-MB Enzymatic Clotted blood 4 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน โทร.ตามผล 120 

Cholinesterase Enzymatic Clotted blood 4 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน โทร.ตามผล 360 

Calcium Indirect ISE Clotted blood 4 ml. 
(ใช tube แกว) 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน โทร.ตามผล 50 
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รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 
วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 

 ผลปกติ ผลดวน 
Phosphorus Phosphomolybdate Clotted blood 4 ml. 

(ใช tube แกว) 
สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน โทร.ตามผล 55 

Magnesium Xylidyl bule Clotted blood 4 ml. 
(ใช tube แกว) 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน โทร.ตามผล 70 

Lactate Biosencer (POCT) EDTA  2.5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 200 

HbA1C HPLC EDTA blood 2.5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5  วัน โทร.ตามผล 150 

Fructosamine Nitroblue 
tetrazolium 

Clotted blood 4 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 200 

TIBC Ferozine Clotted blood 4 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 80 

Iron Ferozine Clotted blood 4 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 80 

Ferritin Chemiluminescent Clotted blood 4 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 300 

Troponin T Strip test Heparinized blood 
2.5 ml. 

ทุกวัน   30 นาที 400 

Osmolarity Calculation 
 

Clotted blood 4 ml. 
 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 120 

Urine 
Amylase Enzymatic Spot หรือ 24 hrs. 

urine 
สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 100 

Sodium Indirect ISE Spot หรือ 24 hrs. 
urine 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 40 

Potassium Indirect ISE Spot หรือ 24 hrs. 
urine 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 40 

chloride Indirect ISE Spot หรือ 24 hrs. 
urine 

สงรพศ.
สระบุร ี

5วัน - 40 
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ทุกวัน 

 
รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 

วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 
 ผลปกติ ผลดวน 

Bicarbonate Indirect ISE Spot หรือ 24 hrs. 
urine 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 40 

Protein Pyrogallol red Spot หรือ 24 hrs. 
urine 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 60 

Urea Urea UV kinetic Spot หรือ 24 hrs. 
urine 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 50 

Creatinine Alkaline picrate Spot หรือ 24 hrs. 
urine 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 50 

Calcium Arsenozo III Spot หรือ 24 hrs. 
urine 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 50 

Phosphorus Phosphomolybdate Spot หรือ 24 hrs. 
urine 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 55 

Magnesium Arsenozo III Spot หรือ 24 hrs. 
urine   

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5วัน - 70 

MAU Tina quant Spot หรือ 24 hrs. 
urine  

ทุกวัน 1 วัน - 270 

Osmolality Calculation Spot หรือ 24 hrs. 
urine 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 120 

Fluid ตางๆ 
CSF Sugar Hexokinase Sterile bottle3 ml. สงรพศ.

สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 70 

CSF Protein Pyrogallol red Sterile bottle 3 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 70 

Sugar 
 

GOD/POD Sterile bottle 3 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 60 

Protein Biuret Sterile bottle 3 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 60 

LDH Enzymatic Sterile bottle 3 ml. สงรพศ.
สระบุร ี

5 วัน โทร.ตามผล 60 
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ทุกวัน 

 
รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 

วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 
 ผลปกติ ผลดวน 

Adenosine 
deaminase  
(ADA) 

Enzymatic Clotted blood  3  ml 
นํ้าเจาะตางๆ  5  ml 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 200 

Hormones 
T4 Chemiluminescent Heparinized blood 

2.5 ml. 
สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 180 

FT4 Chemiluminescent Heparinized blood 
2.5 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 200 

T3 Chemiluminescent Heparinized blood 
2.5 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 200 

TSH Chemiluminescent Heparinized blood 
2.5 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 200 

FT3 Chemiluminescent Heparinized blood 
2.5 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 200 

Cortisol Chemiluminescent Clotted blood 5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทร.ตามผล 300 

FSH Chemiluminescent Clotted blood 5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 250 

LH Chemiluminescent Clotted blood 5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 200 

Estradiol Chemiluminescent Clotted blood 5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 300 

Prolactin Chemiluminescent Clotted blood 5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 300 

Parathyroid 
hormone 

Chemiluminescent Clotted blood 5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 200 

Toxicology 
Digoxin Chemiluminescent Clotted blood 5 ml. สงรพศ.

สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 200 
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รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 
วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 

 ผลปกติ ผลดวน 
Dilantin Immunoturbidi-

metric 
Clotted blood 5 ml. สงรพศ.

สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 250 

Phenobabital Immunoturbidi-
metric 

Clotted blood 5 ml. สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 200 

Blood Alcohol 
(Ethanal) 

Enzymatic NaF Blood 2 ml  
(2 tube) 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน  200 

INR (warfarin) POCT แจง/เจาะโดย จนท.แลป ทุกวัน 30 นาที - 300 
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รายการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

โทรศัพท  110 
งานจุลชีววิทยา (ใบสงตรวจสีขาว) 

 
รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 

วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 
 ผลปกต ิ ผลดวน 

Gram stain Rapid Hucker 
modification 

สิ่งสงตรวจบรรจุในขวด
ปราศจากเช้ือ หรือปาย

ลงแผนสไลด 

ทุกวัน 2 ชม. 1 ชม. 65 

AFB stain Ziehl Neelsen สิ่งสงตรวจบรรจุในขวด
ปราศจากเช้ือ หรือปาย

ลงแผนสไลด 

ทุกวัน 2 ชม. 1 ชม. 60 

Modified AFB stain Ziehl Neelsen 
Modification 

สิ่งสงตรวจบรรจุในขวด
ปราศจากเช้ือ หรือปาย

ลงแผนสไลด 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน  70 

KOH preparation 10 % KOH 
preparation 

ผิวหนัง เสนผม เล็บ 
อ่ืนๆ ใสตลับหรือปายลง
แผนสไลด 2แผนประกบ

กัน 

ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 60 

Indian ink 
preparation 

Indian ink 
preparation 

CSF 2 ml.ใสขวด
ปราศจากเช้ือ 

ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 55 

Wet  preparation Wet  preparation 
microscopic 

method 

Vaginal หรือ Cervical 
swab ใสหลอดพลาสติก
ท่ีมีนํ้าเกลือปราศจาก

เช้ือ 

ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 50 

Tzanck smear  Wright stain ขูดเน้ือเยื่อปายลงบน
แผนสไลด 

ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 60 

Papenheim stain Unna- Papenheim 
stain 

ขูดเน้ือเยื่อปายลงบน
แผนสไลด 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 60 

Culture (Aerobic 
culture)Routine 

Manual ใสภาชนะปราศจากเช้ือ 
/ขวดวุน 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

3-7 วัน - 200 

Culture for 
Anaerobic Bacteria 

Manual Pus,body fluid โดย
เจาะดดูเลอืดใส syringe 
ไลอากาศออก ปดปาก

เข็มดวยจุกยาง 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

3-7 วัน - 400 

Culture for TB. Manual Sputum,urine,body 
fluid ใสขวดปราศจาก

เช้ือ/ 
Pus ใสขวดวุนสีฟา

(stuart) 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

60-120 วัน - 400 
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รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 
วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 

 ผลปกต ิ ผลดวน 
เลือด 
(Hemoculture) 

Autoanalyzer เจาะเลือดใสขวด 
Hemoculture ผูใหญ

เจาะ 5 ml.  
เด็กเจาะ 2 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

2-7 วัน - 290/
ขวด 

Culture for 
V.cholerae 

Manual ใสขวด Cary blair 
(ขวดวุนสีเหลือง) 

สงรพศ.
สระบุร ี

ทุกวัน 

3-5 วัน - 200 

Culture for 
C.diphtheriae 

Manual ใสขวดวุนสีฟา(Stuart) สงรพศ.
สระบุร ี

ทุกวัน 

3-7 วัน - 200 

Culture for 
N.gonorrheae 

Manual ใสขวดวุนสีฟา(Stuart) สงรพศ.
สระบุร ี

ทุกวัน 

3-7 วัน - 200 

Culture for 
N.meninggitiidis 

Manual ใสขวดวุนสีฟา(Stuart) 
Body fluid ใสขวด

ปราศจากเช้ือ 

สงรพศ.
สระบุร ี

ทุกวัน 

3-7 วัน - 200 

Culture for 
Salmonella 

Manual ใสขวด Cary blair 
(ขวดวุนสีเหลือง) 

สงรพศ.
สระบุร ี

ทุกวัน 

3-5 วัน - 200 

Culture for 
Staphylococcus 

Manual ใสขวดวุนสีฟา(Stuart) สงรพศ.
สระบุร ี

ทุกวัน 

3-7 วัน - 200 

Culture for 
Shigella 

Manual ใสขวด Cary blair 
(ขวดวุนสีเหลือง) 

สงรพศ.
สระบุร ี

ทุกวัน 

3-5 วัน - 200 

Culture for V 
parahaemolyticus 

Manual ใสขวด Cary blair 
(ขวดวุนสีเหลือง) 

สงรพศ.
สระบุร ี

ทุกวัน 

3-5 วัน - 200 

Spore test  Fluorescent 
technique 

ใสหลอด spore test 
หลังผานการทําให

ปราศจากเช้ือแลว(อบ
แกส/น่ึงไอนํ้า) 

สงรพศ.
สระบุร ี

วัน
อังคาร, 

พฤหัสบด ี

1-3 วัน - 50 

ตรวจนับโคโลนีจาก
อากาศ(Air 
sampling) 

Colony counter วางอาหารเลีย้งเช้ือใน
หอง นาน 10 นาที 

สงรพศ.
สระบุร ี

ทุกวัน 

2-4 วัน - 100 
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รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 

วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 
 ผลปกต ิ ผลดวน 

Water examination 
นํ้าทุกชนิด Multiple tubes 

Technique 
นํ้า 100 ml.ใสขวด

ปราศจากเช้ือ 
สงรพศ.สระบุร ี

ทุกวัน 
1-2 สัปดาห - 250 

งานควบคุมโรคติดเช้ือใน รพ. 
Swab ทุกชนิด Manual ใสขวดวุนสีฟา(Stuart) สงรพศ.สระบุร ี

ทุกวัน 
3-7 วัน - 100 

ยา สารเคมี 
ของเหลวอ่ืนๆ 

Manual ใสขวดปราศจากเช้ือ สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

3-7 วัน - 100 

Food container exam. 
ภาชนะอาหาร Swab test 

(Colony count) 
ปายบริเวณท่ีสมัผสั

อาหาร  8 ตร.ซม. ใสลง
ในหลอด Buffer 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

3-7 วัน - 100 
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รายการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
โทรศัพท  110 

งานภูมิคุมกันวิทยาคลินิก (ใบสงตรวจสีเขียว) 
รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คาตรวจ 

วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 
 ผลปกติ ผลดวน 

Anti-HIV Immunochomatograph  
(Rapid test ;Determine) 

Clotted blood 
5 ml. 

ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 250 

Anti-HIV GPA , Tri-line Clotted blood 
5 ml. 

พฤหัสบด ี
 

ทําพฤหัสบดี/
ออกผลจันทร 

- 140 

HIV-Ag CMIA Clotted blood 
5 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
อังคาร, 

พฤหัสบด ี

1 สัปดาห - 160 

HBsAg Immunochomatography  
(sandwichimmunoassay) 

Clotted blood 
5 ml. 

ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 130 

HBsAb Immunochomatography Clotted blood 
5 ml. 

ทุกวัน 1 ชม. 30นาที 180 

HBeAg Immunochomatography  Clotted blood 
5 ml. 

ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 300 

HBcAb Immunochomatography  Clotted blood 
5 ml. 

ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 230 

HCV-Ab Immunochomatography Clotted blood 
5 ml. 

ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 300 

Anti-HAV IgM CMIA Clotted blood 
5 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

7 วัน - 500 

Rapid test for 
syphilis 

Immunochomatography Clotted blood 
5 ml. 

ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 40 

VDRL Flocculation Clotted blood 
5 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 50 

TPHA IHA Clotted blood 
5 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 100 

Leptospirosis IHA Clotted blood 
5 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทรตามผล 200 

Cryptococcus 
Ag 

Latex agglutination Clotted blood 
 5 ml. หรือ 
CSF 1 ml. 

สงรพศ.
สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน โทรตามผล 200 

ASO Latex agglutination Clotted blood 
5 ml. 

สงรพศ.
สระบุรี 
ทุกวัน 

5 วัน - 
 

100 
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รายการ Method สิ่งสงตรวจ ตารางการตรวจ คา
ตรวจ วันท่ีทํา ระยะเวลาทดสอบและออกผล 

 ผลปกต ิ ผลดวน 
RF Latex agglutination Clotted 

blood 5 ml. 
สงรพศ.สระบุร ี

ทุกวัน 
5 วัน - 

 
80 

Salmonella IgM 
(ช่ือเดิม Widal 
Test) 

Immunochomatographic Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 100 

Scrub typhus 
(ช่ือเดิมWeil 
felix test) 

Immunochomatographic Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุรี
จันทร-

พฤหัสบด ี

5 วัน - 100 

CRP EIA Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 170 

PSA CMIA Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 300 

Melioidosis 
titer 

IHA Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 80 

β-HCG CMIA Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 270 

β 1C Immunodiffusion Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
จันทร-

พฤหัสบด ี

5 วัน - 250 

CA 125 CMIA Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 600 

CA 19-9 CMIA Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 600 

CEA  CMIA Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

5 วัน - 300 

Cold agglutinin Agglutination Clotted 
blood 5 ml. 
(Fresh blood              
หามแชเย็น) 

สงรพศ.สระบุร ี
จันทร-

พฤหัสบด ี

5 วัน - 40 

ANF IFA Clotted 
blood 5 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
วันพุธ 

5 วัน - 450 

Anti-DNA Latex agglutination Clotted 
blood 3 ml. 

สงรพศ.สระบุร ี
ทุกวัน 

7 วัน - 200 

 
CMIA = Chemiluminescent 
IFA = Immunofluorescent assay 
EIA = Enzyme immune assay 
IHA = indirect hemagglutination 
GPA = gelatin particle aggutination 
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  ข้ันตอนการขอเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แพทยสงขอเลือด 

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
1.ทําการตรวจ ชื่อ-นามสกุลผูปวย ในใบตอบรับการขอเลือดและหลอดเลือดใหถูกตอง ตรงกัน 
2.ตรวจ Blood group 
3.ติดตอขอเลือด โรงพยาบาลสระบุรี 

ถาไมมีเลือดใหติดตอ 1) โรงพยาบาลพระพุทธบาท    2) ศูนยบริการโลหิตลพบุรี 
ถาไมมีเลือดใหรายงานตึกผูปวย เพ่ือรายงานแพทย 

3.แจงหอผูปวยใน/หองคลอด เพ่ือเจาะเลือด สงใบขอเลือด ใบเบิกเลือด ใบนําสงสระบุรี และกระติกน้ําแข็งท่ี
มี Ice pack บรรจุอยูมา ท่ีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
4.ตามพนักงานขับรถเพ่ือไปขอเลือด และแจงใหพนักงานขับรถทราบสถานท่ีขอเลือดทุกครั้ง 

ตึกผูปวยใน/หองคลอด 
1.เจาะเลือด Tube EDTA เพ่ือตรวจสอบ Blood group (กรณีรายใหม) 
2.สง Tube เลือดพรอมใบตอบรับการขอเลือดมาท่ีกลุมงานเทคนิคการแพทย เพ่ือดําเนินการ  ขอเลือด 

พนักงานขับรถ 
1.ตรวจสอบหลอดเลือด และใบขอเลือดวามีครบ ถูกตองตรงกัน 
2.นําเลือดสงใหหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย  เพ่ือตรวจสอบหมูเลือกซํ้า 
3.ไปสง/ขอเลือด ตามท่ีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยแจงใหทราบ 
 

ตึกผูปวยใน/หองคลอด 
1.เม่ือไดรับเลือด ใหตรวจความเรียบรอย ชื่อ-นามสกุลผูปวยท่ีถุงเลือดทุกครั้งกอนใหเลือด 
2.ถามีเลือดท่ีตองใหตอใหนําเก็บในตูเย็นสําหรับเก็บเลือด 
3.ถาผูปวยมีอาการผิดปกติขณะใหเลือด ใหปฏิบัติดังนี้ 
  3.1. รายงานแพทยทันที 

3.2. เขียนอาการผิดปกติในใบคลองเลือด ท่ีถุงเลือด และเจาะเลือดผูปวย 5 ml. 
      ( Clotted blood Tube ยาว ) 
3.3. นําสงใบคลองเลือด ถุงเลือด และเลือดผูปวยท่ีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย เพ่ือ

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยจะไดนําสงสถานท่ีขอเลือดเพ่ือหาสาเหตุตอไป และเม่ือไดรับรายงานผล
จะแจงใหแพทยทราบทันที 
หมายเหตุ : ถาเลือดท่ีขอมาแลวไมไดใช ใหรีบคืนหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยเพ่ือคืนเลือดทันที       
ภายใน 24 ชม. 
4.สงสําเนาใบคลองเลือด ท่ีมีเลขถุงเลือด และระบุเวลาใหเลือด สงคืนหองปฏิบัติการทุกราย 
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แนวทางปฏิบัติการขอรถขอเลือด 
 
         ในเวลาราชการ 
 1. ติดตอขอรถท่ีหองบริหาร เบอรโทร 320 เจาหนาท่ีบริหารตามพนักงานขับรถให 
 2. หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยแจงสถานท่ีขอเลือดแกพนักงานขับรถ 
 3. ใหพนักงานขับรถรอรับเลือดกลับมา ระยะเวลารอเลือด 2 ชม. 
 
         นอกเวลาราชการ 

1.เจาหนาท่ีปฏิบัติการเทคนิคการแพทยแจงหัวหนาเวร ER หัวหนาเวร ER โทรตามพนักงาน     
  ขับรถใหขับรถไปขอเลือด และใหพนักงานขับรถรอรับเลือดกลับมา 

 2.กรณีถาขอเลือดพรอมกับมีการ Refer ผูปวย และมีพยาบาลไปดวยใหกลับมาสงพยาบาลกอน    
             แลวจึงกลับไปรับเลือด 

 3. กรณีพนักงานขับรถมือ 1 ติดภารกิจ ใหตามพนักงานขับรถมือ 2 
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ข้ันตอนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ผูปวยใน/หองคลอด/หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูปวยใน/หองคลอด/หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
          1.  เก็บสิ่งสงตรวจ และเขียนใบนําสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (ใบ Request) 
          2.  สงคิวตรวจทางคอมพิวเตอร 
          3.  เขียนแบบบันทึก การรับ-สงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
          4. นําสงสิ่งสงตรวจ ใบ Request และแบบบันทึก การรบั-สงตรวจทางหองปฏิบัติการท่ี
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
1. รับสิ่งสงตรวจ ใบ Request และแบบบันทึก การรับ- สงตรวจทางหองปฏิบัติการ ตรวจสอบ 
    ความถูกตอง ลงเวลา และชื่อกํากับ ในใบบันทึก การรับ-สงตรวจทางหองปฏิบัติการ ท่ี   
    หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
2. ทําการตรวจวิเคราะห 
3. รายงานผลการตรวจวิเคราะหในคอมพิวเตอร ถาพบคาวิกฤตใหรายงานใหพยาบาลทราบทันที  
    เพ่ือรายงานแพทย 
4. ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห 
5. ปริ้นผลใหผูปวยใน/หองคลอด/หองอุบัติเหตุฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร 
 
 
 

 

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี : QP-LAB-001 เรื่อง : คูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการ  หนา 33/42 
 



 
 

ข้ันตอนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ผูปวยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูปวยนอก (OPD) 
            1.  โตะเบอร 5 สงคิวและรายการตรวจตามคําสั่งแพทยทางคอมพิวเตอร 
            2.  แพทยหองตรวจ สงคิวและรายการตรวจทางคอมพิวเตอร 
            3.  สงคนไข พรอมบัตรประจําตัวโรงพยาบาล มาท่ีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย เบอร4 

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
1. ผูรับบริการยื่นบัตรโรงพยาบาลท่ีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
2. เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย รับบัตรและตรวจสอบคําสั่งตรวจจากจอคอมพิวเตอร 
3. รับคิวคําสั่งตรวจ และเก็บสิ่งสงตรวจตามรายการตรวจ 
4. กําหนดเวลาฟงผลตรวจ กรณีรอฟงผล 
5. เขียนบัตรนัด กรณีนัดฟงผล 
 
 
 

 หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 

1. ทําการตรวจวิเคราะห 

2. รายงานผลการตรวจวิเคราะห ในคอมพิวเตอร หากพบคาวิกฤติใหรายงานพยาบาลOPDทราบ
ทันทีเพ่ือรายงานแพทยทราบ 

3. ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห 

4. คืนบัตรใหผูรับบริการกลับไปยื่นบัตรท่ีโตะเบอร 12 และพบแพทย 
 
 

 

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี : QP-LAB-001 เรื่อง : คูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการ  หนา 34/42 
 



 
 
 

ข้ันตอนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
สถานีอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
1. รับสิ่งสงตรวจ และใบ Request  ตรวจสอบความถูกตอง  
2. ตรวจสอบคําสั่งตรวจจากใบ Request 
3. สงใหหองบัตรทําบัตร 
4. เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยเปนคนสงคิวตรวจ 
5. ทําการตรวจวิเคราะห 
6. ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห 
7. ปริ้นผลและสงใหหองยาเพ่ือนําผลสงใหสถานีอนามัย 
 
 
 

 

ผูปวยสถานีอนามัย 
           1. เก็บสิ่งสงตรวจ เขียนใบนําสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ( ใบ Request )  
           2. นําสงสิ่งสงตรวจ พรอมใบ Request ท่ีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
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คาวิกฤติ ( Critical value ) 
 

 คือ คาท่ีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีมีความผิดปกติ และมีผลกระทบกับชีวิตของผูปวย ซ่ึงเม่ือ
หองปฏิบัติการตรวจพบจะตองรายงานผลการตรวจนั้นใหกับหนวยงานท่ีสงตรวจทราบทันที โดยรายงานคาวิกฤติทาง
โทรศัพทแลวสงใบรายงานผลตามไปท่ีหลัง สําหรับคาวิกฤติท่ีหองชันสูตรกําหนดไว มีดังนี้ 

ตรวจทางเคมีคลินิก 

1. Glucose    < 70 mg/dl 
     > 300 mg/dl 

2. Potassium    < 2.50 mmol/L 
      > 5.00 mmol/L 
 3.    Sodium    < 120.0 mmol/L 
      > 150.0 mmol/L 
 4.    Trop-T    > 50 ng/l 
 5.    Creatinine    > 2.0 mg/dL   *กรณีท่ีไมเคยมีประวัตสิูงมากอน 
 6.    CO2    < 10.0  mmol/L 
      > 40.0  mmol/L 
 
ตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก 
 

1. Hematocrit  Newborn < 40 % 
   Newborn > 65 % 
   Adult  < 20 % 

2. Platelet count Children < 50,000 cells/mm3 
   Adult  < 20,000 cells/mm3 

3. ตรวจพบ Malaria parasite 
4. ตรวจพบตัวออนเม็ดเลือดขาวกรณีไมมีประวัติเกา 

 
ตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก 
 

1. ตรวจพบ microorganism ใน Blood , CSF , Body fluid 
 
ตรวจทางภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 
 

1. Indian ink     Positive 
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การสงตรวจการทดสอบภายนอกโรงพยาบาลมวกเหล็ก 
 

ข้ันตอนการสงส่ิงสงตรวจ 
1. เก็บสิ่งสงตรวจ  เขียนใบ Request และ เขียนใบบนัทึก การรับ-สงสิ่งตรวจทาง 
    หองปฏิบัติการ (F-LAB-00-010) ตรวจสอบคิวสงตรวจทุกครั้ง 
2. เตรียมสิ่งสงตรวจตรวจความเรียบรอย และเตรียมภาชนะสําหรับนําสงไปยังโรงพยาบาลศูนยสระบุรี   
    ซ่ึงไดผานการรับรองคุณภาพ HA จาก พรพ. และ มาตรฐาน LA  หรือหองปฏิบัติการอ่ืนท่ีรับเหมา 
    ชวงตามโครงการของ สปสช. 
3. ตามพนักงานขับรถเพ่ือสงสิ่งสงตรวจ โดยโทรตามผานฝายบริหาร (320) 
4. แจงสถานท่ีท่ีตองไปสงสิ่งสงตรวจใหพนักงานขับรถทราบ และใหนําผลการตรวจวิเคราะหท่ีคาง  
   ท่ีหองปฏิบัติการรับเหมาชวงกลับมาดวย 

 
*หมายเหตุ 
 Cold agglutinin สงตรวจวันราชการเทานั้น ชิ้นเนื้อกับ Cytology  ไมสงวันหยุด ผลชิ้นเนื้อใชเวลา
ตรวจ 7 วัน 

 
การรับผลการตรวจวิเคราะห 

1. พนักงานขับรถนํากลับมา 
2. ดูผลการตรวจวิเคราะหทางระบบ Internet ของโรงพยาบาลสระบุรี ท่ี    
    http://www.srbr.in.th 
3. ผลจากหองปฏิบัติการรับเหมาชวงตออ่ืนๆ รับทางไปรษณีย และทาง Fax, E-mail,    
   web site ของหองปฏิบัติการรับเหมาชวงตอนั้นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี : QP-LAB-001 เรื่อง : คูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการ  หนา 37/42 
 



 
 
 

การขอตรวจซํ้า  หรือการขอตรวจวิเคราะหเพ่ิม 
 

  ผูรับบริการสามารถขอตรวจซํ้า หรือ ขอตรวจเพ่ิมในสิ่งสงตรวจเดิม ยกเวนบางรายการท่ีไมสามารถตรวจซํ้า
หรือขอเพ่ิมได ในการขอตรวจเพ่ิม ตองมีการติดตอมายังหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบวา สิ่งสงตรวจนั้นมีปริมาณ
เพียงพอ หรือคุณสมบัติเหมาะสม สามารถตรวจวิเคราะหไดหรือไม หรือเปนรายการทดสอบท่ีทางหอง ปฏิบัติการสง
ตอไปยังหนวยรับเหมาชวงหรือไม ซ่ึงทางหองปฏิบัติการตองปฏิบัติตามคูมือการบริการของหนวยงานนั้นๆ หากรายการ
ตรวจนั้นสามารถตรวจซํ้าหรือตรวจเพ่ิมได ผูรับบริการตองสงใบสั่งตรวจมายังหองปฏิบัติ การภายหลัง หรือหากเปนการ
แจงทางวาจา / ทางโทรศัพท ทางหองปฏิบัติการจะเขียนรายการตรวจเพ่ิมในใบสั่งตรวจเดิมโดยระบุ วัน เวลาและผูขอ
ตรวจซํ้าและบันทึกในทะเบียนบันทึกการรับตรวจทางโทรศัพท (F-LAB-00-007) 
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INDEX 
 การทดสอบ     ใบแลบ    หนา 
 50 g.OGTT     สีฟา    21 
 Acetaminophen     สีฟา    25 
 Acid phosphatase(Rape case)   สีขาว (Rape case)   19 
 Adenosine deaminase (ADA)   สีฟา    24 
 AFB stain     สีขาว    26 
 Air samping (ตรวจนับโคโลนีจากอากาศ)  สีขาว    27 
 Albumin      สีฟา    20 
 Alk. Phosphatase (ALK ,ALP)   สีฟา    20 
 Amylase (Serum)     สีฟา    21 
 Amylase (Urine)     สีฟา    22 
 ANF      สีเขียว    30 
 Anti-DNA     สีเขียว    30 
 Anti-HAV IgM     สีเขียว    29 
 Anti-HIV      สีเขียว    29 
 ASO      สีเขียว    29 
 β-HCG      สีเขียว    30 
 β 1C      สีเขียว    30 
 Bicarbonate (serum)    สีฟา    20 
 Bicarbonate (urine)    สีฟา    23 
 Blood alcohol     สีฟา    25 
 BUN      สีฟา    20 
 CA 19-9      สีเขียว    30 
 CA 125      สีเขียว    30 
 Calcium (serum)     สีฟา    21 
 Calcium (urine)     สีฟา    23 
 CBC      สีชมพู    18 
 CD4      ใบนําสง     19 
 CEA      สีเขียว    30 
 Cell count/ cell diff  ( CSF,Body fluid)  สีขาว    19 
 Chloride (serum)     สีฟา    20 
 Chloride (urine)     สีฟา    22 
 Cholesterol     สีฟา    20 
 Cholinesterase     สีฟา    21 
 Cold agglutinin      สีเขียว    30 
 Cortisol      สีฟา    24 
 CPK      สีฟา    21 
 CPK – MB     สีฟา    21 
 Creatinine (serum)    สีฟา    20 
 Creatinine (urine)     สีฟา    23 
 CRP      สีเขียว    30 
 Cryptococcus Ag     สีเขียว    29 
 CSF Protein     สีขาว    23 
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การทดสอบ     ใบแลบ    หนา 
CSF Sugar     สีขาว    23 
Culture(Aerobic culture)Routine   สีขาว    26 
Culture for Anaerobic Bacteria   สีขาว    26 
Culture for C.dipphtheriae   สีขาว    27 
Culture for N.gonorrheae    สีขาว    27 
Culture for N.meningitidis    สีขาว    27 
Culture for Salmonella    สีขาว    27 
Culture for Shigella    สีขาว    27 
Culture for Staphylococcus   สีขาว    27 
Culture for TB     สีขาว    26 
Culture for V.cholerae    สีขาว    27 
Culture for V parahaemolyticus   สีขาว    27 
DCIP     สีชมพู    18 
Digoxin     สีฟา    24 
Dilantin     สีฟา    25 
Direct bilirubin     สีฟา    20 
Drug resistance     ใบนําสง    19 
Electrolyte     สีฟา    20 
ESR     สีชมพู    18 
Estradiol     สีฟา    24 
Ferritin     สีฟา    22 
Food container exam.    สีขาว    28 
Fructosamine     สีฟา    22 
FSH     สีฟา    24 
FT3     สีฟา    24 
FT4     สีฟา    24 
G-6-PD     สีชมพู    18 
GGT     สีฟา    21 
Globulin     สีฟา    20 
Glucose     สีฟา    20 
Gram stain     สีขาว    26 
HbA1C     สีฟา    22 
HBcAb     สีเขียว    29 
HBeAg     สีเขียว    29 
HBsAb     สีเขียว    29 
HBsAg     สีเขียว    29 
Hb-Typing     สีชมพู    18 
HCV-Ab     สีเขียว    29 
HDL-Cholesterol     สีฟา    20 
Hemoculture      สีขาว    27 
Hemoglobin(Hb)     สีชมพู    18 
Hematocrit(Hct)     สีชมพู    18 
HIV-Ag     สีเขียว    29 
Inclusion body     สีชมพู    18 
Indian ink preparation    สีขาว    26 
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การทดสอบ     ใบแลบ    หนา 
Indirect bilirubin     สีฟา    20 
INR (wafarin)     สีฟา    25 
Iron     สีฟา    22 
Ketone     สีฟา    21 
KOH  preparation    สีขาว    26 
LDH     สีฟา    21 
LDH (fluid)     สีขาว    23 
LDL - cholesterol    สีฟา    20 
LDL- cholesterol (Direct)    สีฟา    20 
LE cell     สีชมพู    19 
Leptospirosis     สีเขียว    29 
LH     สีฟา    24 
Lipase     สีฟา    21 
Lipid profile     สีฟา    20 
Liver function test    สีฟา    20 
Magnesium (serum)    สีฟา    22 
Magnesium (urine)    สีฟา    23 
Malarial film     สีชมพู    18 
MAU(urine)     สีฟา    23 
Melioidosis     สีเขียว    30 
Micro albumin urine    สีเหลือง    17 
Microbilirubin (MB)    สีฟา    20 
Occult blood     สีเหลือง    17 
OF     สีชมพู    18 
Oral GTT (OGTT)     ใบนัดเพาะ OGTT   21 
Osmolality     สีฟา    22  
Osmolality (urine)    สีฟา    23 
Papenheim stain     สีขาว    26 
Patial throboplastin time (PTT)   สีชมพู    18 
Phenobabital     สีฟา    25 
Phosphorus (serum)    สีฟา    22 
Phosphor us (urine)    สีฟา    23 
Platelet count     สีชมพู    18 
Potassium (serum)    สีฟา    20 
Potassium (urine)    สีฟา    22 
Pregnancy test (UPT)    สีเหลือง    17 
Prolactin     สีฟา    24 
Protein (Fluid)     สีขาว    23 
Protein (Urine)     สีฟา    23 
Prothrobin time (PT)    สีชมพู    18 
PSA     สีเขียว    30 
Rapid test for syphilis    สีเขียว    29  
Reticulocyte count    สีชมพู    18 
RF     สีเขียว    30 
Salmonella IgM     สีเขียว    30 
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การทดสอบ     ใบแลบ    หนา 
Scrub typhus     สีเขียว    30 
SGOT (AST)     สีฟา    20 
SGPT (ALT)     สีฟา    20 
Sodium (serum)     สีฟา    20 
Sodium (urine)     สีฟา    22 
Spore test     สีขาว    27 
Stool examination    สีเหลือง    17 
Sugar  (Fluid)     สีขาว    23 
T3     สีฟา    24 
T4     สีฟา    24 
Thrombin time (TT)    สีชมพู    18 
TIBC     สีฟา    22 
Total bilirubin     สีฟา    20 
Total protein      สีฟา    20 
TPHA     สีเขียว    29 
Triglyceride     สีฟา    20 
Troponin-T     สีฟา    22 
TSH     สีฟา    24 
Tzanck smear     สีขาว    26 
Urea (urine)     สีฟา    23 
Uric acid     สีฟา    20 
Urinalysis (UA)     สีเหลือง    17 
Urine Blood     สีเหลือง    17 
Urine pH     สีเหลือง    17 
Urine Sp.gr     สีเหลือง    17 
Urine Protein     สีเหลือง    17 
Urine Sugar     สีเหลือง    17 
Urine Ketone     สีเหลือง    17 
Urine Methamphetamine    สีเหลือง    17 
VCT     สีชมพู    18 
VDRL     สีเขียว    29 
Viral load     ใบนําสง    19 
Water examination    สีขาว    28 
Wet preparation     สีขาว    26 
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