
(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๒๑๔   วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ในโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
  ตามที่ รัฐบาลได้มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน ประกอบกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ก าหนดให้หน่วยงานก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ข้อพิจารณา  
  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่เห็นควรมีการก าหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 
  1. ลงนามประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน 

2. ลงนามในหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
3. อนุญาตให้น าประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน     

 
 
 
 
        
     
 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๒๑๖   วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทองแสนขัน  
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity&Transparency Assessment:ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีชี้วัดที่ 12 คุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence –Based Integrity&Transparency 
Assessment) ในส่วนของ EB 25 หน่วยงานจะต้องมีมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและเสนอขออนุญาตน าเผยแพร่บน Link เว็บไซต์
ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 
 

  ในการนี้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทองแสนขัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
        
     
 
         ทราบ/อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 รหัสเอกสาร : SOP-LAB-003 
เอกสารแก้ไขคร้ังท่ี : 6 แก้ไขจากรหัส : - 
วันเดือนปีท่ีมีผลบังคับใช้ : 15 พฤษภาคม 2561 

เร่ือง : คู่มือการจัดเก็บส่ิงส่งตรวจและการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ 
ประเภทเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติ (SOP) ผู้จัดท า : นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด 
ผู้ตรวจสอบ :   นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด 
              หัวหน้ากลุ่มงานเทคนคิการแพทย์ 

ผู้อนุมัติ :   นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 

หน้า : 1 / 29 

 
 

โรงพยาบาลทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

ล าดับท่ี 
แก้ไข
คร้ังท่ี 

วันท่ีมีผลบังคับใช้ 
หน้าท่ี
แก้ไข 

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

1 00 02/03/2553 -  ออกเอกสารใหม่ 

2 01 06/03/2555 -  แก้ไข:ราคารายการตรวจ/เพิ่มแนวทางการเก็บ  Hemoculture 
3 02 21/03/2555 ทุกหน้า ปรับปรุงเนื้อหา 

   15 เพิ่ม:รายการแล็บและราคา 

4 03 06/07/2555 13 เพิ่ม:แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บปัสสาวะส าหรับตรวจหาสารเสพติด 

5 04 23/11/2558 ทุกหน้า ปรับปรุงเนื้อหา 
6 05 03/04/2560 ทุกหน้า แก้ไขผู้จัดท า ผู้ทบทวน 

7 06 15/05/2561 ทุกหน้า ปรับปรุงเนื้อหา 

     

     
     

     

     

     
     

     

     

     
     

     

     

     
 



 รหัสเอกสาร : SOP-LAB-003 
เอกสารแก้ไขคร้ังท่ี : 6 แก้ไขจากรหัส : - 
วันเดือนปีท่ีมีผลบังคับใช้ : 15 พฤษภาคม 2561 

เร่ือง : คู่มือการจัดเก็บส่ิงส่งตรวจและการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ 
ประเภทเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติ (SOP) ผู้จัดท า : นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด 
ผู้ตรวจสอบ :   นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด 
              หัวหน้ากลุ่มงานเทคนคิการแพทย์ 

ผู้อนุมัติ :   นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 

โรงพยาบาลทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สารบัญ          หน้า               
บทน า                2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
อุปกรณ์สนับสนุนและประเภทของส่ิงส่งตรวจ           3 
สภาพของส่ิงส่งตรวจท่ีไม่พึงปรารถนา               4 
หลักเกณฑ์การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ             4 
ระยะเวลาการเก็บส่ิงส่งตรวจเพื่อการทวนสอบ                 6 
การให้ข้อมูลเก่ียวกับส่ิงส่งตรวจ             6 
การรับส่ิงส่งตรวจ              7  
ช่วงเวลาการให้บริการ              7 
ข้อก าหนดในการขอเพิ่มแล็บ               7 
การขอส่งตรวจเพิ่มโดยใช้ส่ิงส่งตรวจเดิมท่ีเคยส่งมาแล้ว              8 
การขอผลแล็บด่วน              8      
การส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก             9 
การรายงานผล               9 
การรายงานผลฉบับเพิ่มเติม             9 
ความถูกต้องของการรายงานผล             9 
การส่งผ่านผลการตรวจ              10 
การเก็บส่ิงส่งตรวจ             10 

- การเก็บเสมหะ                                                                                          10                                   

- การเก็บปัสสาวะ                                                                                        11                                  

- การเก็บอุจจาระ,น้ าไขสันหลัง,การเพาะเช้ือ                                                        13                                         

- การเก็บ Hemoculture                                                                              14 

- แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บปัสสาวะส าหรับตรวจหาสารเสพติด                           15 
ค่าวิกฤต               18 
ค่าปกติ               20 
รายการแล็บท่ีให้บริการ                                22                                                                          



 รหัสเอกสาร : SOP-LAB-003 
เอกสารแก้ไขคร้ังท่ี : 6 แก้ไขจากรหัส : - 
วันเดือนปีท่ีมีผลบังคับใช้ : 15 พฤษภาคม 2561 

เร่ือง : คู่มือการจัดเก็บส่ิงส่งตรวจและการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ 
ประเภทเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติ (SOP) ผู้จัดท า : นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด 
ผู้ตรวจสอบ :   นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด 
              หัวหน้ากลุ่มงานเทคนคิการแพทย์ 

ผู้อนุมัติ :   นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 

หน้า : 1 / 29 

 
 

โรงพยาบาลทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์, งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, งานผู้ป่วยใน, งานผู้ป่วยนอก, 
งานห้องคลอด, กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2.  วัตถุประสงค์ :  

2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้บริการทางห้องปฏิบัติและเก็บส่ิงส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 
2.2 เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง เช่ือถือได้ และผู้รับบริการพึงพอใจ 

3. ค านิยามศัพท์ (ถ้ามี) :  ไม่มี 
4. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) : 
 4.1 คู่มือแนะน าการให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ี 2 พิษณุโลก 
 4.2 คู่มือบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก 
 4.3 คู่มือการใช้บริการคลินิกเทคนิคการแพทย์ แล็ปวัน เซ็นเตอร์ 
 4.4 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ  โรงพยาบาลอุตรดติถ ์
 4.5 คู่มือการบริการศูนย์ตรวจวิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด 
5. เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ (ถ้ามี) : ไม่มี 
6. วิธีปฏิบัติ / แนวทางปฏิบัติ :   
7. ภาคผนวก (ถ้ามี) : ไม่ม ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รหัสเอกสาร : SOP-LAB-003 
เอกสารแก้ไขคร้ังท่ี : 6 แก้ไขจากรหัส : - 
วันเดือนปีท่ีมีผลบังคับใช้ : 15 พฤษภาคม 2561 

เร่ือง : คู่มือการจัดเก็บส่ิงส่งตรวจและการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ 
ประเภทเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติ (SOP) ผู้จัดท า : นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด 
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ผู้อนุมัติ :   นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 

หน้า : 2 / 29 

 
 

โรงพยาบาลทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

บทน า 
ตัวอย่างส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิกนั้นมีมากมายหลายชนิด ท้ังนี้ขึน้ อยู่กับ

วัตถุประสงค์ท่ีอยากจะทราบของแพทย์ผู้ส่ังตรวจ ในคู่มือจะกล่าวถึงการเก็บส่ิงส่งตรวจของงานแตล่ะงาน การ
ทดสอบแต่ละการทดสอบ การเลือกใช้ชนิดของภาชนะส าหรับเก็บใส่ส่ิงส่งตรวจ การคิดราคาคา่ตรวจวิเคราะห์
ของแต่ละการทดสอบ รวมท้ังการ key รายการตรวจในโปรแกรม BMS-HOSxP XE 
      วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจ มี 5 ประการ 
      1. เพื่อการวินิจฉัย 

2. ติดตามผลการรักษา  
3. เพื่อการป้องกัน การระบาดของโรค 

  4. เพื่อเป็นการตรวจขั้นต้นหาสารเสพติด 
     5. เพื่อรายงานผลการควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกองค์กร 

 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้จดัท าคู่มือการเก็บและน าส่งส่ิงส่งตรวจฉบับนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการ น ามาซ่ึงผลตรวจท่ีถูกต้อง รวดเร็ว น่าเช่ือถือ 
ตามท่ีแพทย์คาดหวัง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการของโรงพยาบาลต่อไป 
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อุปกรณ์สนับสนุนและประเภทของสิ่งส่งตรวจ 
 

ล าดับ ชนดิของอุปกรณ ์ ปริมาตรส่ิงส่งตรวจ การใช ้
1 Clotted  blood  tube (จุกสีแดง) ใส่เลือด 3-5 ml mix หลอด 5-10 

ครั้งจนเลือดละลายเข้ากับสารเร่ง 
clot 

ทุกรายการท่ีระบุประเภทสิ่งส่งตรวจเป็น 
Clotted   blood, serum 

2 EDTA tube (จุกสีม่วง) ใส่เลือด 3 ml mix หลอด 5-10 
ครั้งจนเลือดละลายเข้ากับสารกนั
เลือดแข็ง 

CBC, Hb  typing, Reticulocyte,  
G–6-PD, Inclusion bodies, Malaria, 
Hb A1C, DCIP, CD4, Coomb’s test, 
cell count/diff 

3 PPT tube(จุกสีขาว) ใส่เลือด 5 ml mix หลอด 5-10 
ครั้งจนเลือดละลายเข้ากับสารกนั
เลือดแข็ง 

HIV Viral load 

4 Sodium Fluorides  หรือ 
Potassium oxalate tube   
(จุกสีเทา) 

ใส่เลือด 3 ml mix หลอด 5-10 
ครั้งจนเลือดละลายเข้ากับสารกนั
เลือดแข็ง 

Glucose และรายการท่ีระบุเป็น  NaF 

5 3.2%  Sodium Citrate (จุกสฟี้า) ใส่เลือด 3 ml mix หลอด 5-10 
ครั้งจนเลือดละลายเข้ากับสารกนั
เลือดแข็ง 

PTT, PT/INR, TT 

6 กระปุกใส่ปัสสาวะ/เสมหะ ปัสสาวะ /เสมหะ ปริมาตรตามท่ี
ระบุในรายการตรวจ  

UA, Methamphetamine, 
Marijuana ,Pregnancy test, Gram 
stain,  AFB stain, fluid ต่าง ,ๆอื่นๆ 

7 กระปุกทึบแสง อุจจาระ (3 – 5 กรัม) Stool exam, Occult blood 
8 ขวด  Hemoculture  ใส่เลือดตามปริมาตรข้างขวด Mix 

เลือดกับอาหารเลี้ยงเชือ้ให้เป็นเนือ้
เดียวกัน 

 Hemo c/s 

9 Transport media  
- Stuart media 
- Cary Blair 

 
Pus, Exudate 
Rectal swab 

 
- Aerobic culture 
- Rectal swab culture, stool culture 

10 กระปุก Sterile - ปัสสาวะ        - เสมหะ 
- Fluid             - CSF 

- Urine c/s        - CSF c/s 
- Fluid c/s         - Sputum c/s 

11 Slide ฝ้า ป้าย  vagina swab, pus Gram stain, AFB stain, ย้อมสีต่างๆ 
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สภาพของสิ่งส่งตรวจท่ีไม่พึงปรารถนา 
  มีการแตกของเม็ดเลือดแดง (Hemolysis), มีความขุ่น (Lipemic) หรือมีสีเหลือง (Icteric) มีผลต่อการ
ตรวจบางชนิด เช่น Potassium, Inorganic phosphate, Sodium, Calcium, Renin, Enzymes (AST, ALT, 
LDH, CK), Iron  และการตรวจท่ีใช้การวัดสี (Colourimetric Detection) เช่น  Bilirubin, Lipids  
 
หลักเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 
 1. ส่ิงส่งตรวจไม่มีฉลากหรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดการส่งตรวจท่ีระบุไว้ 
 2. ใบส่งตรวจแสดงรายละเอียดของผู้ป่วยไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนด 
 3. ฉลากท่ีส่ิงส่งตรวจและใบส่งตรวจ มีรายละเอียดไม่ตรงกัน 
 4. ส่ิงส่งตรวจมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือน าส่งไม่ถูกต้อง 
     4.1 EDTA blood หรือ Citrated blood  ท่ีมี fibrin clot หรือสงสัยว่าอาจมี fibrin clot 
      4.2 ปริมาตรส่ิงส่งตรวจไม่ตรงตามเกณฑ์และข้อก าหนด ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างถกูต้อง 
เช่น เจาะเลือด CBC ได้น้อยกว่า 2 ml, เจาะเลือด ESR ได้น้อยกว่าท่ีระบุข้าง tube และเจาะส่ง PT, PTT ขาด/
เกินขีดท่ีก าหนด 
     4.3 ใช้ภาชนะใส่ส่ิงตรวจไม่ถูกต้อง เช่น เจาะเลือดใส่สารกันเลือดแข็งผิด เก็บปัสสาวะเพื่อเพาะเช้ือ
ใส่ภาชนะท่ีไม่ sterile 
     4.4 เก็บส่ิงส่งตรวจไม่ถูกต้อง เช่น ต้องการเสมหะแต่เก็บได้เป็นน้ าลาย 
     4.5 ส่ิงส่งตรวจท่ีน าส่งถึงห้องปฏิบัติการล่าช้า   
      4.6 มีส่ิงส่งตรวจหกเปรอะเปื้อนอยู่นอกขวดหรือบนใบส่งตรวจ ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
      4.7 ส่ิงส่งตรวจเสียสภาพหรือเปล่ียนแปลงสภาพจากปกติ เช่น แห้ง ขุ่นจากการปนเป้ือนของ
แบคทีเรีย 
      4.8 ส่ิงส่งตรวจท่ีเก็บไม่ถูกวิธีหรือเลือดเก่าเจาะเก็บไว้นานเกินเวลาท่ีก าหนดโดยไม่ส่งห้องปฏิบัติการ 

    4.9 Hemolysed blood คือมีการแตกของเม็ดเลือดแดง 
           4.9.1 กรณี Hemolysis แล้วไม่สามารถเจาะใหม่ได้ใหต้รวจสอบดังต่อไปนี้ 
         Hemolysis 1+ เทียบเท่ากับ Hb 90 mg/dL (0.9 g/L) 
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         Hemolysis 2+ เทียบเท่ากับ Hb 180 mg/dL (1.8 g/L) 
         Hemolysis 3+ เทียบเท่ากับ Hb 350 mg/dL (3.5 g/L) 
         Hemolysis 4+ เทียบเท่ากับ Hb 670 mg/dL (6.7 g/L) 

 Test ท่ีไม่สามารถท าการทดสอบได้ คือ 
  - Direct bilirubin   - K 
  - AST     - LDH 
  - ALT 

 

 Test ท่ีสามารถท าการทดสอบได้ คือ 
 

Test 
ปริมาณ Hb ท่ีไม่ 

interfere (mg/dL) 
Hemolysis Test 

ปริมาณ Hb ท่ีไม่ 
interfere (mg/dL) 

Hemolysis 

CPK ≤ 100 ≤ 1+ Glucose ≤ 1,000 4+ 
P-amylase ≤ 100 ≤ 1+ BUN ≤ 1,000 4+ 

ALP ≤ 200 ≤ 2+ Uric acid ≤ 1,000 4+ 
Phosphorus ≤ 300 ≤ 2+ Creatinine ≤ 800 4+ 
Triglyceride ≤ 600 ≤ 3+ Cholesterol ≤ 700 4+ 
T.Protein ≤ 500 ≤ 3+ HDL-C ≤ 1,200 4+ 
Albumin ≤ 420 3+ LDL-C ≤ 1,000 4+ 

T.Bilirubin ≤ 500 3+ Sodium ≤ 1,000 4+ 
CO2 ≤ 400 3+ Chloride ≤ 1,000 4+ 

Magnesium ≤ 550 ≤ 3+ Calcium ≤ 1,000 4+ 
Lipase ≤ 500 ≤ 3+ CRP ≤ 1,000 4+ 
GGT ≤ 550 ≤ 3+    
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กรณีการส่งสิ่งส่งตรวจไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิตามท่ีก าหนด 

 หากส่ิงส่งตรวจเปล่ียนสภาพไม่เหมาะสม ทางห้องปฏิบัติการจะท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ 

 หากส่ิงส่งตรวจไม่เปล่ียนสภาพและได้รับการยืนยัน ทางห้องปฏิบัติการจะท าการตรวจวิเคราะห์ใหต้ามสภาพ 
และให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์นั้นตามสภาพ 
 

ระยะเวลาการเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือการทวนสอบ 
 ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลทองแสนขัน   ก าหนดระยะเวลาการเก็บส่ิงส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์ เพื่อ
กรณีท่ีมีการขอเพิ่มรายการตรวจวิเคราะห์, การตรวจขอซ้ า, การทวนสอบความถูกต้องของส่ิงส่งตรวจ ส่วน
รายการที่ไม่สามารถขอตรวจเพิ่มได ้คือ Urine analysis, หรือรายการทดสอบท่ีค่าไม่ Stable 

 ชนิดสิ่งส่งตรวจ 
การเกบ็สิ่งส่งตรวจ 

อุณหภูมิ ระยะเวลา 
1. Clotted blood ส าหรับการทดสอบ 
Chemistry, Serology 2 – 8 ◦C 1 สัปดาห ์

2. EDTA Blood ส าหรับการทดสอบ 
CBC, HbA1C 

2 – 8 ◦C 1 สัปดาห์ 

3. Slide CBC, Wright-Giemsa อุณหภูมิห้อง 1 สัปดาห ์
4. Slide Gram’s stain, AFB อุณหภูมิห้อง 3   เดือน 
5. Fluid อุณหภูมิห้อง 1  วัน 
 

การให้ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งส่งตรวจ 
     ข้อมูลส าคัญท่ีควรแจ้งให้ทราบ เก่ียวกับส่ิงส่งตรวจท่ีมายังห้องปฏิบัติการ ควรระบุข้อมูลผู้ป่วยให้ครบถ้วน 
เช่น ช่ือ-สกุลผู้ป่วย H.N อายุ วันท่ี และเวลาจัดเก็บส่ิงส่งตรวจ เป็นต้น 
 1. ชนิดของตัวอย่างส่ิงส่งตรวจ เช่น เลือด ปัสสาวะ เสมหะ ฯลฯ  
 2. ต าแหน่งท่ีเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เช่น ขูดมาจากผิวหนัง ขูดมาจากเย่ือตา น้ าเจาะจากข้อเข่าข้างขวา 
 3. จ านวนตัวอย่างหรือจ านวนช้ินของตัวอย่าง 
 4. วันท่ีเก็บและวันท่ีส่งส่ิงส่งตรวจ 
 5. การวินิจฉัยของแพทย์หรือข้อสงสัยของแพทย์ 
 6. หน่วยงานท่ีส่ังตรวจและจุดบริการที่ต้องการให้ส่งผลตรวจ 
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การรับสิ่งส่งตรวจ 
 1. มีการลงทะเบียนรับส่ิงส่งตรวจท่ีมีรายละเอียดดังนี ้
  วันท่ีรับ เวลาท่ีรับ ข้อมูลผู้ป่วย (ช่ือ-สกุล, HN , หน่วยงานท่ีส่งและอ่ืนๆ) ชนิดส่ิงส่งตรวจ ชนิดการ
ทดสอบ สภาพตัวอย่าง ผู้รับส่ิงส่งตรวจ  
 2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของส่ิงส่งตรวจ ท้ังชนิดและปริมาณของส่ิงส่งตรวจท่ีได้รับตลอดจนมกีาร
บันทึกข้อมูลด้วย 
 3. หากส่ิงส่งตรวจไม่ถูกต้อง มีการแจ้งสภาพของส่ิงส่งตรวจให้กับหน่วยงานท่ีส่งทราบทันที เพื่อให้เก็บส่ิงส่ง
ตรวจมาใหม ่
    
ช่วงเวลาการให้บริการ 
 ในเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30 – 16.30 น. 
 นอกเวลาราชการ 16.30 - 08.30 น. 
 
ข้อก าหนดในการขอเพ่ิมแล็บ 
 ก าหนดให้เพิ่มแล็บจากเลือดท่ีเจาะไว้แล้วได้ภายใน 24 ช่ัวโมงเท่านั้น (เนื่องจากไม่มีการดูดแยก Serum 
หรือ Plasma ออกจาก cell เพื่อลดขั้นตอนการท างานและลดความเส่ียงจากความผิดพลาดในการดดูแยก ซ่ึง
บางครั้งการแยกช้ันท่ีไม่ดีพอหรือเจาะเลือดได้น้อยมากจะท าให้มีการเปล่ียนแปลงกับบางการทดสอบ) ยกเว้น 
รายการต่อไปนี้ให้เพิ่มตามก าหนดเวลาในตาราง 
 

Test ก าหนดเวลา หมายเหตุ 
Na, Cl 24 ช่ัวโมง(ปั่นแยกช้ันชัดเจน) K, CO2 ควรเก็บส่ิงส่งตรวจใหม่ 

Total/Direct-bilirubin 1 ช่ัวโมง (ปั่นแยกช้ันชัดเจน) เป็นสารที่ไม่ stable เมื่อถูกแสง 
การตรวจทางภูมิคุ้มกัน 24 ช่ัวโมง (ปั่นแยกช้ันชัดเจน) - 

CBC 1 วัน WBC, RBC, Plt. morphology และการติด
สีอาจเปล่ียนไป 

Direct coombs’ test 
(DCT) 

24 ช่ัวโมง (ท่ีอุณหภูมิห้อง) ถ้าเก็บตู้เย็นแล้ว ไม่ควรน ามาตรวจ DCT 
(อาจเกิด False Positive ) 
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การขอส่งตรวจเพ่ิมโดยใช้สิ่งส่งตรวจเดิมท่ีเคยส่งมาแล้ว 
 1. การทดสอบท่ีขอเพิ่มได้ เฉพาะกรณีท่ีขอตรวจเพิ่มภายในเวลา 1 วันหลังการเก็บส่ิงส่งตรวจท่ีจะใช้ตรวจ
เพิ่มและมีส่ิงตรวจเหลืออยู่เพียงพอต่อการตรวจ 
 2. วิธีปฏิบัติในการขอส่งตรวจเพิ่มโดยใช้ส่ิงส่งตรวจเดิมท่ีเคยส่งมาแล้ว (เฉพาะการทดสอบท่ีสามารถขอส่ง
ตรวจเพิ่มได้เท่านั้น) 
  2.1  โทรศัพท์ติดต่อห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบว่ามีส่ิงส่งตรวจท่ีถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีระบุ และมี
ปริมาณเพียงพอหรือไม่  
  2.2  ในกรณีท่ีตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถขอส่งตรวจเพิ่มโดยใช้ส่ิงส่งตรวจเดิมได้ให้ด าเนินคียร์ายการ
ตรวจในระบบ BMS-HOSxP XE พร้อมส่งใบขอส่งตรวจเพิ่ม มาตามกระบวนการขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 
การขอผลแล็บด่วน 
 ผู้ใช้บริการสามารถขอผลแล็บด่วนโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการทางโทรศัพท์/วาจา และ
ระบุความเร่งด่วนในใบขอส่งตรวจด้วย 
 
ระบบการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก 
 1. การส่งตรวจไปยังสถาบัน/หน่วยงานรับตรวจต่ออ่ืนๆจะส่งเฉพาะการทดสอบท่ีเกินขีดความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบท่ีไม่สามารถท าได้อันเนื่องมาจากการขัดข้องทางเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีไม่สามารถ
แก้ไขได้ 
 2. ห้องปฏิบัติการภายนอกท่ีส่งต่อ ต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและอยู่ในบัญชี
รายช่ือห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อแล้ว 
 
การรายงานผล 
 1. ห้องปฏิบัติการจะต้องรายงานผลการตรวจท่ีถูกต้อง ชัดเจน และมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบการรายงานผล 
 2. ผู้ตรวจวิเคราะห์จะต้องมีการลงนามในใบรายงานผลและรับผิดชอบในผลการตรวจและผลการตรวจท่ี
เก่ียวข้องกับคดี ต้องกระท าด้วยความรอบคอบท้ังในแง่กฎหมายและคุณภาพ 
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การรายงานผลฉบับเพ่ิมเติม 
 1. ในกรณีท่ีมีการรายงานผลไปแล้ว และทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีความผิดพลาดในการรายงานผลจะ 
โทรศัพท์แจ้งทันที และด าเนินการแจ้งผลท่ีถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป และขอผลท่ีผิดพลาดนั้นคืน
ห้องปฏิบัติการ 
 2. ในกรณีท่ีมีการรายงานผลไปแล้วและมีการขอส าเนาผลการตรวจ ห้องปฏิบัติการจะออกให้  กรณีผล
ตรวจ Anti-HIV, VDRL(RPR) นักเทคนิคการแพทย์จะท าส าเนาและลงช่ือก ากับไว้ 
 
ความถูกต้องของการรายงานผล 
 1. หากมีข้อสงสัยในความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงหรือทาง
แบบฟอร์มการรายงานความเส่ียง 
 2. ผลการตรวจท่ีมีความผิดปกติ ท่ีห้องปฏิบัติการได้ตรวจสอบ ท าซ้ าจากตัวอย่างเดิม เพื่อยืนยันความ
ถูกต้องแล้ว ห้องปฏิบัติการจะระบุ “ Repeat” ก ากับไว้ 
 3. ส่ิงส่งตรวจไม่เหมาะสมเช่น เม็ดเลือดแดงแตก ซีรัมขุ่น ซีรัมเหลือง ภาชนะไม่เหมาะสม ไม่สามารถเก็บส่ิง
ส่งตรวจใหม่ได ้หรือจ าเป็นต้องท าการทดสอบ ห้องปฏิบัติการจะบันทึกลักษณะไว้ในรายงานผลด้วย 
 
การส่งผ่านผลการตรวจ 
 1. ผลการตรวจจะถูกส่งเข้าระบบ HCLAB smart แล้วส่งต่อไปยังระบบ BMS-HOSxP XE หน่วยงาน
สามารถดูผลหรือพิมพ์รายงานผลได้ ณ จุดบริการ โดยใช้รหัสผ่านส าหรับผู้รับผิดชอบเท่านั้น 
 2. กรณีผลด่วนและมีการแจ้งผลทางโทรศัพท์แล้ว หากมีปัญหาใดๆให้ยึดในใบรายงานผลฉบับตัวจริง 
 3. การรายงานผลแล็บนอก จะรายงานในรูปแบบ image หรือ pfd สามารถดูผลได้จากระบบ BMS-
HOSxP XE 
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การเก็บสิ่งส่งตรวจ (Specimen collection) 
 

1. การเก็บเสมหะจากผู้ป่วย 
  สถานท่ีเก็บเสมหะ         :  ควรเป็นท่ีโล่งแจ้งมีแสงแดดส่งถึง หากจะใช้ห้องภายในอาคารควรเป็นห้อง

ท่ีมีการถ่ายเทของอากาศดีไม่อับทึบ 
  วิธีเก็บเสมหะจากผู้ป่วย :  อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเหตุผลของการเก็บเสมหะ วิธีไอ ขาก และบ้วนให้

ถูกต้องรวมท้ังอธิบายความแตกต่างระหว่างเสมหะกับน้ าลาย และความส าคัญของน าเสมหะมาตรวจและ
เช่ือแน่ว่าผู้ป่วยเข้าใจ ตลับเสมหะท้ังหมดควรใช้เพียงครั้งเดียว 

 

ตัวอย่างการเก็บเสมหะทันที 
 ให้กระปุกเสมหะผู้ป่วยท่ีเขียน ช่ือ- สกุล เรียบร้อยแล้ว น าผู้ป่วยไปท่ีบ้วนเสมหะซ่ึงเป็นท่ีไม่มีหลังคาเป็นท่ี
โล่งแจ้งไกลจากผู้อ่ืน หรือเป็นห้องภายในอาคารที่ไม่อับทึบเปิดหน้าต่างให้มีการถา่ยเทของ อากาศจากนั้นบอกให้
ผู้ป่วยท าตาม ดังนี ้
 1) เก็บเสมหะตอนเช้าหลังตื่นนอนใหม่ๆ (Early Morning หรือ Collected sputum) บ้วนปากด้วย
น้ าเปล่าก่อนไอ เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารปนเพราะ เศษอาหารสามารถมีลักษณะเหมือนเช้ือทนกรดโดยการตรวจ  
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และสามารถให้ผลบวกปลอมได้ 
  - ส าหรับผู้ป่วย OPD การเก็บเสมหะเป็นแบบ Spot 1 ครั้ง collect 2 ครั้ง 
  - ส าหรับผู้ป่วย IPD การเก็บเสมหะเป็นแบบ  collected ท้ัง 3 ครั้ง 
 2) หายใจเข้าลึกๆ 2-3 ครั้ง 
 3) ไอแรงๆ โดยออกแรงจากทรวงอก ให้เสมหะขึ้นมาจากหลอดลม 
 4) เมื่อขากได้แล้วให้ยกปากถ้วยข้ึนชิดริมฝีปากล่างค่อยๆปล่อยเสมหะไหลลงในภาชนะปากกว้าง 
 5) ตรวจดูเสมหะท่ีเก็บได้เสมหะท่ีใช้ตรวจได้ดีควรมีลักษณะเป็นเมือกเหนียว ขุ่นข้น มีสีปนเหลือง หรือปน
เขียว ไม่ใช่น้ าลายซ่ึงใสหรือเป็นฟองสีขาว 
 6) ปิดฝาถ้วยเสมหะให้แน่นแล้วส่งห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ หากไม่สามารถส่ง
ได้ทันทีในวันนั้น ควรเก็บในตู้เย็นในภาชนะท่ีมีฝาปิดเรียบร้อยไม่ให้ถูกแสงแดด และความร้อน ล้างมือให้สะอาด
ด้วยสบู ่
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 ควรตรวจดูคุณภาพของเสมหะเสมอ ถ้าตัวอย่างเป็นน้ าลายต้องให้ผู้ป่วยไอซ้ าอีกจนได้ตัวอย่างท่ีมี
คุณภาพด ีซ่ึงตัวอย่างท่ีดีอาจต้องปฏิบัติซ้ าหลายๆครั้ง 

 

หมายเหตุ* 
 Collected  sputum  คือ เสมหะท่ีเก็บตอนเช้าหลังตื่นนอน 
 Spot sputum คือ เสมหะท่ีเก็บทันที  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
2. การเก็บปัสสาวะ 
 มีวิธีการเก็บตัวอย่าง 3 วิธี ซ่ึงต้องเก็บตัวอย่างให้ถูกต้องและถูกวิธีส าหรับการตรวจแต่ละชนิด 
 2.1 การเก็บปัสสาวะเวลาใดก็ได้ (Single random collection) 
 2.2 การเก็บปัสสาวะโดยการสวน (Catheterized  specimen) 
 2.3 การเก็บปัสสาวะ 24 ช่ัวโมง (24-hour specimen) 
 
 อุปกรณ์ 

 - ภาชนะท่ีเก็บตัวอย่างต้องสะอาด แห้ง และขนาดพอเหมาะ ส าหรับการเก็บปัสสาวะ 24 ช่ัวโมง ควรเป็น
ขวดท่ีมีฝาปิดสนิท 
 - บางกรณีอาจจะใช้กระบอกฉีดยาเก็บปัสสาวะจากสายท่ีใช้ส าหรับสวน 
 
 วิธีเก็บ 

 2.1 การเก็บปัสสาวะเวลาใดก็ได้ (single  random  collection)   
       เป็นการเก็บปัสสาวะท่ีให้ผู้ป่วยถ่ายทันทีเมื่อต้องการตรวจ ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
  2.1.1 การเก็บปัสสาวะในผู้หญิงท าความสะอาดบริเวณอวัยวะขับถ่ายปัสสาวะ เพื่อป้องกันการปนเป้ือน
มาจากช่องคลอด หรือแถวปากช่องถ่ายปัสสาวะ โดยจะได้รับการแนะน าจากเจ้าหนา้ท่ี 
  2.1.2 การเก็บปัสสาวะนั้นต้องเก็บตอนช่วงกลางของการขับถ่าย(Mid-Stream Urine) โดยท้ิงปัสสาวะ
ในช่วงแรกและช่วงสุดท้าย 
  2.1.3 ปริมาณของปัสสาวะท่ีเก็บต้องให้มากพอกับการตรวจ ประมาณ 15 มล. 
  2.1.4 ระบุช่ือ-สกุลผู้ป่วย และHN ติดภาชนะทุกครั้งเพื่อป้องกันความสับสน 
  2.1.5 ระบุเวลาตอนเก็บปัสสาวะผู้ป่วย 
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หมายเหตุ* 
 -  การเก็บปัสสาวะ อาจจะต้องเก็บตามเวลาท่ีแพทย์ส่ัง เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เช่น การ
ตรวจหา HCG ต้องใช้ปัสสาวะเวลาตื่นนอนในตอนเช้า จึงจะมีความเข้มข้นของสารมากกว่าเวลาอ่ืนๆ 
 -  การเก็บปัสสาวะเพื่อติดตามโรค ควรเก็บในเวลาเดียวกันทุกครั้งท่ีตรวจส าหรับการตรวจตะกอน 
ปัสสาวะ จ านวนปัสสาวะท่ีปั่นต้องเท่ากันทุกครั้ง หรือไม่ปั่นทุกครั้ง จะได้ผลท่ีถูกต้องว่ามีมากขึ้นหรือน้อยลง เป็น
ต้น 
 
 2.2 การเก็บปัสสาวะโดยการสวน (Catheterized  specimen)  
       ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของปัสสาวะท่ีจะตรวจ ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
  2.2.1 การเก็บปัสสาวะโดยการสวนครั้งแรก ให้ท้ิงปัสสาวะตอนแรกไป หลังจากนั้นให้เก็บได้เพราะว่า
ตอนแรกอาจมีส่ิงต่างๆ เจือปนอยู ่
  2.2.2 การเก็บปัสสาวะท่ีมีการสวนคาอยู่แล้ว ถ้าหากจ าเป็นต้องเก็บจากภาชนะต้องเป็นปัสสาวะท่ีใหม่ 
จึงจะใช้ได้หรือใช้กระบอกฉีดยาดูดปัสสาวะจากสายท่ีใช้ส าหรับสวน 
 
 2.3 การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24-hour specimen)  
       ใช้ส าหรับตรวจหาปริมาณสารเคมีท่ีมีอยู่ในปัสสาวะ 
  2.3.1 เมื่อตื่นนอนตอนเช้า ให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะท้ิงก่อน และบันทึกเวลาตอน ท่ีถ่ายท้ิง 
  2.3.2 หลังจากนั้น เมื่อถ่ายปัสสาวะก็ให้เก็บปัสสาวะท้ังหมดในภาชนะท่ีเหมาะสม และเก็บไว้ 
ในตู้เย็นถ้าหากต้องการเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง ให้ใส่ Toluene 2-3 มล. ลงไปในภาชนะเก็บเพื่อให้เพียงพอในการ
ลอยตัวอยู่ช้ันผิวบนคลุมปัสสาวะ 
  2.3.3 การเก็บตัวอย่างของปัสสาวะจะต้องเก็บถึงเวลาท่ีบันทึกไว้ในตอนแรก โดยเก็บถึงวันรุ่งขึ้น เช่น 
เมื่อถ่ายปัสสาวะท้ิงเวลา 07.00น. ก็ให้เก็บไปจนถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

   ข้อควรระวัง 
  - ภาชนะท่ีใช้เก็บปัสสาวะจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากเช้ือและส่ิงท่ีใช้ท าความสะอาด เช่น ผงซักฟอก
ไม่ให้ติดอยู่ท่ีภาชนะ 
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  - ควรตรวจสด ๆ  เมื่อถ่ายใหม่ๆ ถ้าไม่สามารถท่ีจะตรวจภายในหนึ่งช่ัวโมงได้ควรเก็บปัสสาวะไว้ในตู้เย็น
และน าออกมาวางไว้ให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้วจึงน าไปตรวจ 
  - การน าส่ง ควรน าส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ช่ัวโมงหลังเก็บ หรือภายใน 24 ช่ัวโมงเมื่อเก็บท่ีอุณหภูมิ 
4 °C 
 

3. การเก็บอุจจาระ 
 ภาชนะท่ีใช้เก็บเป็นภาชนะปากกว้างมีฝาปิดสนิท สะอาด และแห้ง ต้องเก็บทันทีหลังจากผู้ป่วยถ่าย จ านวน
ประมาณ 1-5 กรัม (ขนาดประมาณหัวแม่มือ) ควรเก็บส่วนท่ีผิดปกติได้แก่ ส่วนท่ีมีมูก มูกเลือด เหลวหรือมีสี
แปลกออกไป เลือกเก็บมาแห่งละนิดละหน่อย เอามาบรรจุใส่ภาชนะเดียวกัน 
 
4. การเก็บน้ าไขสันหลัง 
 เก็บใส่ขวด Sterile ปิดฉลากระบุช่ือผู้ป่วยบนภาชนะ จัดส่งทันที (กรณีส่งเพาะเช้ือ ห้ามแช่เย็น) 
 
5. การเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือการเพาะเชื้อ 
 5.1 เก็บส่ิงส่งตรวจให้ถูกต าแหน่ง ก่อนท่ีผู้ป่วยได้รับยาต้านจุลชีพ 
 5.2 เลือกใช้ภาชนะหรืออาหารเล้ียงเช้ือให้เหมาะสมกับประเภทของตัวอย่าง เช่น 
 

สิ่งส่งตรวจ วิธีการเก็บ 
CSF - ควรจะให้ได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 2 ml ใส่ในขวด sterile 

- ติดฉลากข้อมูลผู้ป่วยน าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
Urine - ถ้าไมใ่ช่ Mid stream  ต้องระบุลงในใบ Request และระบุเวลาให้ชัดเจน 

- ถ้าไม่สามารถส่งทันเวลาให้เก็บในตู้เย็นห้ามเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง 
Rectal swab - สอดไม้พันส าลีปราศจากเช้ือไปในทวารหนักผู้ป่วยลึกประมาณ 1.0 – 1.5 นิ้ว 

- หมุนไม้พันส าลีให้ครบรอบ ดึงออกมาใส่ Cary Blair ให้ลึกถึงก้นหลอดส่ง lab 
Swab - ใช้เก็บส่ิงส่งตรวจท่ีไม่สามารถเจาะหรือดูดได ้ได้แก่ Throat swab, Pus 

- Swab ส่ิงส่งตรวจลงในหลอด media  
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 5.3 ระบุชนิดและต าแหน่ง ท่ีเก็บของส่ิงส่งตรวจ (Specimen site) ให้ชัดเจนเนื่องจากส่ิงส่งตรวจตา่งชนิด
กันอาจเลือกใช้อาหารเล้ียงเช้ือ และวิธีวิเคราะห์ต่างกัน รวมท้ังจะมีผลต่อการแปลผลด้วย  
 
6. การเจาะเลือดเพ่ือส่ง Hemoculture 
 ขวดเพาะเชื้อจากเลือด  

ส าหรับ  ขวด BACTEC (ส่งตรวจท่ี รพ.อุตรดิตถ)์  มี 2 ชนิด 
 - เพาะเช้ือแบคทีเรียชนิดแอโรบส์ : ส าหรับผู้ใหญ่ ใช้ BACTEC (จุกสีเทา) 
 - เพาะเช้ือแบคทีเรียชนิดแอโรบส์ : ส าหรับเด็ก ใช้ BACTEC (จุกสีชมพู) 
 

ส าหรับ  ขวด DL(ส่งตรวจท่ี รพ.ลับแล)  มี 2 ชนิด 
 - เพาะเช้ือแบคทีเรียชนิดแอโรบส์ : ส าหรับผู้ใหญ่ ใช้ DL (จุกสีส้ม) 
 - เพาะเช้ือแบคทีเรียชนิดแอโรบส์ : ส าหรับเด็ก ใช้ DL  (จุกสีเขียวอ่อน) 
 
 วิธีการเก็บตัวอย่าง Hemoculture (ตามแนวทางงานควบคุมโรคติดเช้ือโรงพยาบาล) ดังนี้ 

 1) หาต าแหนง่ท่ีเจาะ (แนะน าให้ใช้เส้นเลือดด า) ท าความสะอาดบริเวณท่ีเจาะด้วย 70% Alcohol ท้ิงไว้ให้
แห้งแล้วเจาะเลือดภายใน 10 วินาที 
 2) น าเลือดท่ีได้ใส่ขวดเพาะเช้ือ ปล่อยให้เลือดไหลตามแรงดูดสุญญากาศ โดยไมต่้องเปล่ียนเข็ม  เขย่าขวด
เบาๆเพื่อให้น้ ายาผสมกับเลือดป้องกันการเกิด clot 
 3) เช็ดจุกขวดด้วย 70% alcohol ทุกครั้ง ก่อนน าเลือดใส่ขวดเพาะเช้ือ และหลังจากดึงเข็มออกจากขวด
เพาะเช้ือ 
 
หมายเหตุ* 
 - ปริมาณท่ีเก็บ ผู้ใหญ่ 8-10 มล. และเด็กเล็ก 1-3 มล. 
 - ระยะห่างของเวลาในการเก็บตัวอย่าง เจาะเก็บได้ในเวลาใกล้เคียงกัน โดยเจาะคนละต าแหน่ง 
 - ควรระบุเวลา และล าดับท่ีเจาะบนใบขอตรวจและบนขวดให้ตรงกัน 
 - ควรใช้ขวดให้ถูกชนิด และไม่ควรใส่ส่ิงส่งตรวจอ่ืนนอกจากเลือด 
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 - ถ้าไม่สามารถส่งไดใ้ห้เก็บขวดไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง ห้ามแช่เย็น 
 - ควรสวมถุงมือสะอาดทุกครั้งท่ีมีการเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเช้ือ (ลดการปนเป้ือน) 
 - ถ้าแพทย์ส่งเพาะเช้ือราให้ใช้แนวทางเดียวกับเพาะเช้ือจากเลือด (เพิ่มเวลาเพาะเช้ือเป็น 14 วัน) 
 
 
7. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บปัสสาวะส าหรับตรวจหาสารเสพติด 
 บุคลากร : จัดเตรียมเจา้หน้าท่ี ท่ีได้รับการอบรม ช้ีแจงให้เข้าใจถึงความส าคัญของการเก็บตัวอย่าง

ปัสสาวะและขั้นตอนด าเนินงานท่ีถูกต้อง 
 

 สถานท่ี   :  จัดเตรียมห้องสุขาหรือสถานท่ีซ่ึงจัดไว้ส าหรับให้ถ่ายปัสสาวะ ดังนี้ 
 - มีความสะอาด 
 - ภายในห้องสุขาต้องไม่มีผงซักฟอก สบู่  น้ ายาขัดห้องน้ า น้ ายาดับกล่ิน หรือสารอ่ืนใดวางอยู่ 
 - ปิดล็อกวาวล์ก๊อกน้ า อ่างล้างหน้า ถ้าจ าเป็นต้องมีท่ีกักเก็บน้ าให้เติมสีฟ้าลงไป 
 - ถ้าห้องน้ าเป็นแบบชักโครกให้ใส่สีฟ้าลงไปในโถน้ า 
 
 
 วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

 - กระปุกพร้อมฝาเกลียวปิดสนิทท่ีสะอาดและแห้ง ขนาดบรรจุประมาณ 60 มิลลิลิตร ส าหรับบรรจตุัวอย่าง
ปัสสาวะ 
 - ฉลากปิดขวดเก็บปัสสาวะท่ีแสดง 
 
     วันท่ีเก็บตัวอย่าง ..........................................  
     ช่ือ-สกุล/รหัส      .......................................... 
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 วิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 
 1) ควรเก็บภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากท่ีคาดว่ามีการใช้ยา (สถานศึกษาควรเก็บในช่วงเช้า) 
 2) ให้ผู้เข้ารับการตรวจแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีและรับกระปุกท่ีมีสติ๊กเกอร์ระบุข้อมูล
ผู้รับบริการ เข้าไปถ่ายปัสสาวะลงกระปุกท่ีได้รับแจกประมาณครึ่งกระปุก (ประมาณ 30 มิลลิลิตร) โดยให้ถ่ายที
ละคน และห้ามน ากระเป๋าหีบห่อหรือสวมเส้ือคลุมเข้าไปขณะท าการถ่ายปัสสาวะ 
 3) ควบคุมดูแลระวังอย่าให้มีการสับเปล่ียนหรือปนปลอมสารอ่ืนใดลงในปัสสาวะ 
 4) ส่งตัวอย่างปัสสาวะให้กับเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าการตรวจวิเคราะห์ 
 
 

 การเก็บรักษาตัวอย่าง 
 ตัวอย่างปัสสาวะท่ีต้องเก็บรักษา เพื่อส่งตรวจยืนยันผล ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  - ตรวจความถูกต้องของฉลาก 
  - ปิดและผนึกฝาขวดให้แน่นหนา 
  - เก็บรักษาในสภาวะเย็น 
  - ไม่ควรเก็บรักษาเกิน 48 ช่ัวโมง 
 
 
 การน าส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจยืนยัน 

  เจ้าหน้าท่ีน าตัวอย่างปัสสาวะท่ีต้องการตรวจยืนยัน ส่งไปยังสถานตรวจพิสูจน์ให้เร็วท่ีสุดในสภาพแช่เย็น 
(กรณีใส่กระติก และแช่เย็นด้วยน้ าแข็งให้ซ้อนถุงพลาสติกหลายๆช้ัน เพื่อป้องกันไม่ให้ฉลากเลอะเลือน) พร้อม
หนังสือน าส่งปัสสาวะเพื่อการพิสูจน์หาสารเสพติด โดยในระหว่างน าส่งต้องควบคุมดูแลตัวอย่างระวังอย่าให้มีการ
สับเปล่ียน สูญหายหรือถูกความร้อน และไม่ควรส่งตัวอย่างปัสสาวะทางพัสดุไปรษณีย์ เพราะจะเสียหายหรือสูญ
หายได ้
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รายละเอยีดค่าวิกฤติ (Critical Values) 
 

 กรณีที่พบวา่ผลการตรวจเป็นค่าวกิฤติ ทางห้องปฏิบตัิการจะด าเนินการแจง้ผลทางโทรศพัทใ์ห้แพทยท์ี่
ส่งตรวจหรือพยาบาลเวรทราบ โดยไม่ตอ้งมีการร้องขอมา ค่าวกิฤติทางห้องปฏิบตัิการได ้ไดแ้ก ่:- 
1. ค่าวกิฤติทางเคมคีลนิิก  

ล าดบั ชื่อการทดสอบ ค่าวกิฤติ 
Low High Unit 

1. Glucose < 60 > 400 mg/dl 
2. Sodium (Na+) < 120 > 155 mmol/L 
3. Potassium (K+) < 2.5 > 6.0 mmol/L 
4. Carbon Dioxide  (CO2) < 10 > 40 mmol/L 
5. BUN - > 100 mg/dl 
6. Creatinine - > 5 mg/dl 
7. Total bilirubin - > 15 mg/dl 
8. Calcium (ส่งต่อ) < 6.0 > 13.0 mg/dl 
9. Magnesium (ส่งต่อ) < 1.0 > 4.9 mg/dl 
10. Microbilirubin (MB) 

เดก็อายุ < 24, 24-48, > 48 ชม. - 8, 13, 15  
11. Troponin I Positive 
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2. ค่าวกิฤติทางโลหติวทิยา / จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 
NO. Test of Analysis Critical Value 

Low  Value High  Value 

1. HCT < 20 % > 60 % 
2. Platelet Count < 50,000 cells/cu.mm. > 1,000,000 cells/cu.mm. 
3. PT 

INR 

- > 45 sec. 
> 5 

4. VCT - > 20 min. 

5. Malaria Found ทุก ๆ Stage ของทุก Species ของ Malaria 
 

3. ค่าวิกฤติหน่วยจุลชีววทิยาคลนิิก 
 1. AFB:  Positive 
 2. Hemoculture : Positive (หอ้งปฏิบตัิการรับตรวจต่อ จะรีบโทรแจง้เจา้หนา้ที่หอ้งปฏิบตัิการ) 
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ค่าปกต ิ
Test ค่าปกติ 

Hct(ปั่น) ช 40-52 % 
ญ 36-47 % 

microfilaria negative 
ESR ช 0-15 mm/hr 

ญ 0-20 mm/hr 
Malaria negative 
DCIP negative 
VCT 9 – 15 นาที 
Bleeding time 1 – 9 นาที 
PT/ INR 11 – 15 วินาที 
Urine ketone  negative 
Pregnancy test negative 
Occult Blood in Stool negative 
Glucose (FBS) 70-100 mg/dl 
Glucose (DTx) 70-100 mg/dl 
BUN 17-43 mg/dl 

Creatinine 
ช 0.7-1.2 mg/dl 
ญ 0.5-1.0mg/dl 

Uric acid 
ช 3.5-7.2 mg/dl 
ญ 2.6-6.0 mg/dl 

Cholesterol <200 mg/dl 
Triglyceride <200 mg/dl 
HDL >35 mg/dl 
Electrolyte (Na) 135-150  
Electrolyte (K) 3.5-5.3 
Electrolyte (Cl) 99-111 
Electrolyte (CO2) 22-30 
Total protein 6.6 – 8.8 g/dl 
Albumin 3.5-5.2 g/dl 
Globulin 1.3-3.2 
Total Bilirubin 0.1-1.2 mg/dl 
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Test ค่าปกติ 
Direct Bilirubin <0.2 mg/dl 

SGPT/ALT 
ช <41 mg/dl 
ญ <31 mg/dl 

Alkaline phosphatase 
ช 53-128 mg/dl 
ญ 42-98 mg/dl 

HbA1C 4.6-6.2 % 
RPR Non reactive 
TP-Ab negative 
Rheumatoid Non reactive 
Leptospira Ab  (IgG/IgM) negative 
Dengue Ab negative 
Typhoid Ab negative 
Scrub typhus negative 
Methamphetamine negative 
Marijuana negative 
Troponin I negative 
HBs Ag negative 
HCV Ab negative 
HIV Ab negative 
PTT 25-38 วินาที 
Amylase 28-100 U/L 
LDH 240-480 U/L 
Calcium 8.4-10.2 mg/dl 
Magnesium 1.8-2.5 mg/dl 

Phosphorous 25.-4.6 mg/dl 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          - คู่มือการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ เห็นควรมอบงานสารสนเทศ 
ทางการแพทย์ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและจัดการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลทองแสนขันต่อไป 
 
Link ภายนอก  http://๑๑๘.๑๗๕.๓๑.๗๖/web/index.php/การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 
 
 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................... 
 




