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ค ำน ำ 
 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการการทดสอบ

ทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆ แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมทั้งโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ในเขตจังหวัดภาคใต้ มาเป็นเวลากว่า 35 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้พัฒนาการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้น
ความถูกต้องแม่นย า และความรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย โดยการ
สร้างระบบประกันคุณภาพอย่างครอบคลุมทั้งสามกระบวนการหลัก ตั้งแต่กระบวนการก่อนการทดสอบ 
กระบวนการทดสอบ และกระบวนการหลังการทดสอบ  

การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยตลอดจนการน าส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการเป็นขั้นตอนใน
กระบวนการก่อนการทดสอบ การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้องที่สอดคล้องกับการทดสอบแต่ละชนิดและ
การน าส่งสิ่งส่งตรวจที่ถูกวิธีเท่านั้น ที่จะท าให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง ดังนั้นภาควิชาฯ จึงได้จัดท า “คู่มือ
กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำ ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561” ฉบับนี้ขึ้น ซึ ่งได้ปรับปรุง
เพิ่มเติมจากฉบับปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ การน าส่งสิ่งส่งตรวจ และการรายงานผล  

ภาควิชาพยาธิวิทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ส าหรับผู้รับบริการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบริการผู้ป่วย 
ในการปฏิบัติงานดังกล่าว 

อนึ่ง คู่มือฉบับนี้ไม่ได้บรรจุอัตราค่าบริการไว้ด้วย เนื่องจากอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ เป็นไปตามอัตราค่าบริการที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง 

การจัดท าคู่มือการส่งตรวจฯ ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ 
ขอขอบคุณกองบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ต้นฉบับ หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน ของทุกหน่วยงานของภาควิชาฯ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา 
มีนาคม 2561 
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หมายเหตุ  : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

   : ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 
 
 

ผู้ป่วยจากคลินิก 
- แพทย์สั่งตรวจผา่น 
 ระบบคอมพิวเตอร์ 
 เครือข่าย 
 

สิ่งส่งตรวจจากหน่วยงานภายนอก  
ร.พ. สงขลานครินทร ์
- จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจตามคู่มือการส่ง
 ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

สิ่งส่งตรวจจาก 
หอผู้ป่วยและ 
ห้องฉุกเฉิน 

การเงินผู้ป่วยนอก 
- ช าระเงินคา่ตรวจ 
- ตรวจสอบสิทธิ์
 ต่างๆ 
 

จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ปว่ยนอก 
ผู้ป่วย ร.พ. สงขลานครินทร์ 
- ยื่นใบเสร็จ/บตัร ร.พ. 
- รับ barcode พร้อมคิว
 เจาะเลือด 
- กรณีไม่มีรายการเจาะ
 เลือดผู้ป่วย รับภาชนะ
 และเก็บสิ่งสง่ตรวจได้
 ทันท ี

สิ่งส่งตรวจจากภายนอก
เจ้าหน้าที่ผู้รบัสิ่งส่งตรวจ 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
และลงทะเบียนรับ 

 

จุดรับสิ่งสง่ตรวจ
จากผู้ป่วยใน  
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้อง 

ท าการทดสอบ 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดสอบ 

รายงานผล 
ร.พ. สงขลานครินทร์ รายงานผา่นระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 

หน่วยงานภายนอก ส่งทางไปรษณีย์ หรือผู้ส่งมารับเอง 

(1) (2) (3) 
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หน่วยงานที่ให้บริการ 
 

หน่วยงาน สถานท่ีตั้ง วัน/เวลาท างาน หมายเลข 
โทรศัพท ์ หัวหน้าหน่วย 

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน  
(Electron Microscopy Unit) 

ชั้น basement วันราชการ 08:30-16:30น. 074-45-1557 รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน ์
074-45-1557 

จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน ชั้น 1 ทุกวัน 24 ชั่วโมง 074-45-1561 นายวิทยา  สิงห์ขรณ์ 
074-45-1561 

จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจ
ผู้ป่วยนอก 

ชั้น 1 วันราชการ   
07:00-20:00 น.
วันหยุดราชการ/ 
วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 
08:00-16:00 น. 
(เจาะเลือดเฉพาะชว่ง  
08:00-12:00 น.) 

074-45-1560 นายวิทยา  สิงห์ขรณ์ 
074-45-1560 

จุลทรรศนศาสตร์คลินิก   
(Clinical Microscopy Unit) 

ชั้น 1 ทุกวัน 24 ชั่วโมง 074-45-1566 นายนุวิท  คุณารักษ์ 
074-45-1566 

เคมีคลินิก 
(Clinical Chemistry Unit) 

ชั้น 1 ทุกวัน 08:30-16:30 น. 
ปิดรับสิ่งส่งตรวจ 
เวลา 15:30 น. 

074-45-1563 นางปนัดดา  มุสิกวัณณ์ 
074-45-1563 

โลหิตวิทยา 
(Hematology Unit) 

ชั้น 1 ทุกวัน 24 ชั่วโมง 074-45-1562 
 

นางชวดี  นพรัตน ์
074-45-1562 

ธาลัสซีเมีย 
(Thalassemia Unit) 

ชั้น 1 ทุกวัน 08:30-16:30 น. 074-45-1567 ผศ.ดร.จ านงค์  นพรัตน์ 
074-45-1567 

ห้องปฏิบัติการพยาธวิิทยา  
(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 

อาคารรัตน 
ชีวรักษ์ ชั้น 2 

วันราชการ 08:00-16:00 น. 
วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 
08:00-16:00 น.  

074-45-1500 
ต่อ 170258 

น.ส. ปุณรดา  ตันติสรานนท ์
074-45-1500 ต่อ 170258 

นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา
(Forensic Medicine and 
Toxicology Unit) 

ชั้น 2 ทุกวัน 24 ชัว่โมง  074-45-1570-1 นพ.วิระชัย  สมัย 
074-45-1571 

คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการ
โลหิต (Blood Bank and 
Transfusion Medicine Unit) 

ชั้น 2 ขอเลือด/จองเลือดทุกวัน  
ตลอด 24 ชม. 
รับบริจาคโลหิต ทกุวัน  
จันทร-์ศุกร์ 08:30-16:00 น.  
เสาร-์อาทิตย ์ 
08:30-12:00 น.  
13:00-16:00 น. 

074-45-1577 
074-45-1578 
074-45-1575 

รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน ์
074-45-1575 

มนุษยพันธุศาสตร์         
(Human Genetic Unit) 

ชั้น 3 วันราชการ 08:30-16:30 น.  074-45-1584 ดร.พญ.ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ ์
074-45-1584 

จุลชีววิทยา        
(Clinical Microbiology Unit) 

ชั้น 3 ทุกวัน 24 ชั่วโมง 074-45-1582 น.ส.มัณฑนา  เพ็งมาก 
074-45-1582 

ภูมิคุ้มกันวิทยา  
(Immunology and  
Virology Unit) 

ชั้น 3 ทุกวัน 08:30-23:30 น. 
ปิดรับสิ่งส่งตรวจ  
เวลา 22:00 น. 

074-45-1585-6 
 

นพ.อนุชิต  บูรณถาวรสม 
074-45-1585 

พยาธิวิทยากายวิภาค
(Anatomical Pathology Unit) 

ชั้น 4 วันราชการ  
08:30-16:30 น.  

074-45-1591-2 นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ ์
074-45-1591-2 

จุดรับ-ส่งศพ ชั้น basement ทุกวันในเวลาราชการ  
08:30-16:30 น. 
นอกเวลาราชการ 

074-45-1591-2 
074-45-1566 

นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ ์
074-45-1591-2 



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 
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ข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจมายังภาควิชาพยาธิวิทยา 
 
 1. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
  ภาควิชาพยาธิวิทยา ก าหนดสถานที่รับสิ่งส่งตรวจ ดังนี้  
  1.1 จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา โทรศัพท์ 074-451561 โทรศัพท์ภายใน 
   1561 เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
  1.2 จดุจัดเก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา โทรศัพท์ 074-451560 โทรศัพท์
   ภายใน 1560 เปิดบริการตามเวลา ดังนี้  
         วันราชการ เวลา 07:00-20:00 น.  
         วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:00-16:00 น.  
  1.3 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารรัตนชีวรักษ์ โทรศัพท์  

074-451500 ต่อ 170258 โทรศัพท์ภายใน 170258 เปิดบริการวันราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลา 08:00-16:00 น. 

  1.4 ส่งได้โดยตรงที่หน่วยงานนั้นๆ ดูรายละเอียดได้ในแต่ละหน่วย 
 
 2. การเขียนใบค าขอส่งการทดสอบ  

 ข้อมูลในใบค าขอส่งทดสอบ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย มีความส าคัญต่อการ
ตรวจสอบและการแปลผล ผู้ขอจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ข้างล่างนี้อย่างครบถ้วนและตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนน าส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการ ข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่ 

  - เลขที่ผู้ป่วย (HN) 
  - อายุ เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด 
  - ชื่อแพทย์หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอส่งตรวจ 
  - หน่วยงานที่ส่งตรวจ เช่น ชื่อคลินิก หอผู้ป่วย หรือสถานพยาบาลที่ส่งตรวจ  
  - ชนิดและต าแหน่งที่เก็บสิ่งส่งตรวจ 
  - รายการที่ขอตรวจ  
  - การวินิจฉัยโรคหรือข้อมูลทางคลินิกที่จ าเป็นส าหรับประสิทธิภาพการทดสอบและการแปลผล เช่น ประวัติ
   ครอบครัว การเดินทาง การสัมผัสโรคติดต่อ และข้อมูลที่เก่ียวข้องทางการแพทย์อื่นๆ 
  - วันที่ที่เก็บสิ่งส่งตรวจ 
  - เวลา ที่เก็บสิ่งส่งตรวจ (ในบางรายการทดสอบที่จ าเป็นต้องระบุ) 
  - วันที่และเวลาที่ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ 
  หากต้องการผลการทดสอบด่วนให้ระบุในใบค าขอให้ชัดเจน 
 
 3. การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย 
  ผู้จัดเก็บควรให้ความส าคัญในเรื่องต่อไปนี้ 
  - การเตรียมผู้ป่วย ตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละการทดสอบ 
  - การระบุตัวผู้ป่วยให้ถูกต้อง 
  - ชนิดของสิ่งส่งตรวจ เช่น clotted blood หรือ EDTA blood เป็นต้น 
  - ปริมาณของสิ่งส่งตรวจ ต้องเพียงพอต่อการทดสอบ 
  - สภาวะแวดล้อมและอุณหภูมิที่เหมาะสม หากไม่ได้น าส่งห้องปฏิบัติการทันทีให้จัดเก็บตาม ข้อก าหนด
   ของการทดสอบนั้นๆ 
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 ทั้งนี้ ผู้จัดเก็บสิ่งส่งตรวจควรศึกษารายละเอียดวิธีจัดเก็บเพิ่มเติมในรายละเอียดแยกตามชนิดของการ
ทดสอบในแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 

 4. การน าส่งสิ่งส่งตรวจ  
  4.1 ผู้ส่งควรบรรจุสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากผู้ป่วยให้เรียบร้อยในภาชนะขนย้ายที่ป้องกันการหกรั่ว หรือแตก
   แล้วน าส่งห้องปฏิบัติการเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ไม่เกินเวลาที่ก าหนดส าหรับการทดสอบแต่ละชนิด 
   (ดูรายละเอียดแยกตามห้องปฏิบัติการ) แล้วน าส่งจุดรับสิ่งส่งตรวจตามรายละเอียดในข้อ 1  
  4.2 การน าส่งอาจให้เจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ป่วยน าส่งด้วยตนเอง หรือส่งผ่านระบบท่อลม  
  4.3 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ ที่ส่งผ่านระบบท่อลม ส่งได้เกือบทุกชนิด ยกเว้น urine และ stool  
  4.4 สิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยาจากหอผู้ป่วยให้น าส่งโดยตรงที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก  ชั้น 3 
   ภาควิชาพยาธิวิทยา  
  4.5 ส าหรับสถานพยาบาลภายนอก ให้บรรจุในกล่องที่ไม่มีวัสดุโลหะ เช่น คลิปหนีบกระดาษหรือตัวหนีบ 
   และตรวจสอบวัตถุระเบิดที่โต๊ะหน่วยรักษาความปลอดภัย หน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
   ก่อนน าส่ง 
 
 5. การขอทดสอบเพิ่ม  

 การขอทดสอบเพิ่มโดยใช้สิ่งส่งตรวจที่ส่งมาก่อนหน้านั้น สามารถติดต่อขอทดสอบเพิ่มได้ ด้วยการ
โทรศัพท์ติดต่อไปยังห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งส่งตรวจที่เหลือ มีเพียงพอและเหมาะสมที่จะใช้ท า
การทดสอบเพิ่มหรือไม่ ควรติดต่อภายในวันเดียวกันนั้นหรือภายในระยะเวลาที่ห้องปฏิบัติการก าหนด 
เมื่อทางห้องปฏิบัติการได้ตรวจสอบและตกลงรับท าการทดสอบเพิ่มแล้ว จะบอกหมายเลขการทดสอบ 
(Lab No.) ของสิ่งส่งตรวจนั้นๆ แก่ผู้แจ้งขอเพิ่มการทดสอบและขอให้ผู้ส่งตรวจด าเนินการ ดังนี้ 

  5.1 กรณีผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
   5.1.1 สั่งตรวจเพิ่มทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
   5.1.2 ให้ผู้ป่วยไปช าระเงินเพิ่ม ที่การเงินผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
   5.1.3 แนะน าให้ผู้ป่วยมาติดต่อที่จุดลงทะเบียนของจุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอก
    หรือห้องตรวจเลือด (OPD Lab) โดยขอให้บันทึกว่าได้ติดต่อห้องปฏิบัติการแล้วไม่ต้องเจาะ
    เลือดใหม่หรือเก็บสิ่งส่งตรวจเพิ่ม และกรุณาระบุหมายเลขการทดสอบลงในใบบันทึกด้วย 
    เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท าทดสอบเพิ่ม  
  5.2 กรณีหอผู้ป่วย ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
   5.2.1 สั่งตรวจเพิ่มทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
   5.2.2 ส่ง barcode ที่ patch แล้วมาที่ จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน โดยขอให้บันทึกว่าได้ติดต่อ
    ห้องปฏิบัติการแล้ว ไม่ต้องเจาะเลอืดใหม่หรือเก็บสิง่สง่ตรวจเพิ่ม พร้อมระบุหมายเลขการทดสอบ
    ลงในใบบันทึกด้วย จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในจะลงทะเบียนด้วยระบบ barcode แล้วส่งไป
    ยังห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 6. การส่งตรวจนอกเวลาราชการ 

 การส่งตรวจนอกเวลาราชการสามารถส่งตรวจได้ตามเวลาและสถานที่  ในข้อ 1 โดยภาควิชา
ให้บริการเฉพาะการทดสอบที่จ าเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยของห้องปฏิบัติการหลัก 4 ห้องปฏิบัติการ 
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก นอกจากนี้ยังได้ท าการตรวจ Anti-HIV rapid test ด้วย 
 ส าหรับการทดสอบอื่นๆ ที่ไม่เปิดบริการนอกเวลานั้น ขอให้หอผู้ป่วยจัดเก็บและส่งตรวจในเวลา
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ราชการ หากมีกรณีที่จ าเป็นต้องเก็บสิ่งส่งตรวจ พร้อมกับรายการทดสอบที่ส่งตรวจนอกเวลาราชการ 
ควรแยกสิ่งส่งตรวจนั้นและเก็บไว้ตามข้อก าหนดของวิธีการทดสอบที่จะส่งตรวจ เช่น ในตู้เย็น หรือวางไว้ที่
อุณหภูมิห้อง หรือส่งมาที่ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ 

 
 7. การส่งตรวจของห้องฉุกเฉิน 

 เป็นห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการแก่ห้องฉุกเฉิน โดยเปิดบริการตรวจเฉพาะการทดสอบที่จ าเป็น
พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยของห้องปฏิบัติการหลัก 2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและ
ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกส าหรับการทดสอบอื่นๆ ที่ไม่เปิดบริการห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยา (เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) จะรับสิ่งส่งตรวจไว้และจะส่งต่อให้จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในแต่ไม่
ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายผู้ส่งสามารถตรวจสอบไปที่ห้องปฏิบัติการนั้นๆ 
โดยตรง 

 

 8. การส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก  
 ภาควิชาฯ จะพิจารณาส่งต่อการทดสอบไปยังห้องปฏิบัติการภายนอกในกรณีที่จ าเป็น และจะ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการบริการของห้องปฏิบัติการภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งต่อการทดสอบ
ไปยังห้องปฏิบัติการภายนอกนั้น จะได้รับการตอบสนองที่มีคุณภาพตามความต้องการและสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดดูรายละเอียดได้จากข้อมูลของหน่วยต่างๆ 

 
9. ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่อการบริการ 

 ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริการของภาควิชาพยาธิวิทยา ตาม
ช่องทาง ดังนี้ 

  9.1 กล่องรับความคิดเห็นซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณ 
   - ห้องเจาะเลือด ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา 
   - หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการ ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยา 
   - หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยา 
   - ตู้รับความคิดเห็นตามจุดบริการต่างๆ ทั้งคลินิก และหอผู้ป่วยต่างๆ จ านวน 59 ตู้ 
  9.2 หน่วยผู้รับบริการสัมพันธ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-451040-4 หรือ 074-450000 
   ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่อง ติดตาม ประสาน แก้ไขปัญหาการร้องเรียน ทั้งจากภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
  9.3 หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-451550-2 
  9.4 เขียนข้อความในแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาฯ 
 
 10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการรักษาความลับของ
ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและผู้รับบริการ ดังนี้  

  10.1 ไม่แสวงหาการเข้าถึง ทบทวน อภิปราย ท าส าเนา เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการไม่
   ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในระหว่างหรือหลังจากการท าหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีส่วน
   เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ยกเว้นต่อเมื่อได้รับมอบหมาย หรือเมื่อต้องใช้ด าเนินการในการปฏิบัติ
   หน้าที่ในสภาวะปกติทั่วไปของหน่วยงาน 
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 10.2 ในฐานะผู้ได้รับมอบอ านาจในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล ต้องไม่เปิดเผยผลการตรวจหรือข้อมูลอื่นๆ  
  ของผู้ป่วย ทั้งในทางวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ต่อผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย 
  ใดๆ 

10.3 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลปกป้องข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ไม่ให้มีการท าส าเนา การดัดแปลงการ
ท าลาย การเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับมอบหมายหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง และหากพบว่ามีการ
วางแผนเพื่อการกระท าดังกล่าว หรือมีการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ต้องรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ทันที 

ข้อปฏิบัติทั่วไปในการรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา 
1. เกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 
 1.1 เกณฑ์การรับสิ่งส่งตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้รับสิ่งส่งตรวจ ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุสิ่งส่งตรวจให้ถูกคน โดยตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-สกุล และเลขที่ผู้ป่วย 
   (HN) ในฉลากบนภาชนะให้ตรงกับข้อมูลผู้ป่วยในใบค าขอส่งตรวจ ทั้งชนิดเอกสาร และการส่งตรวจ
   ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1.2 ตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้อง ความครบถ้วน และปริมาณสิ่งส่งตรวจ เทียบกับรายการทดสอบใน
   ใบค าขอส่งตรวจ ให้เป็นไปตามคู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
  1.1.3 บันทึกชื่อผู้รับสิ่งส่งตรวจ วันที่และเวลาที่ได้รับ ก่อนแยกน าส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการ  
  1.1.4 ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจ โดยตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ส าคัญต่อการตรวจวิเคราะห์หรือ
   การแปลผลก่อนการลงทะเบียนข้อมูลที่ต้องตรวจสอบความครบถ้วน ได้แก่  
   - เลขที่ผู้ป่วย (HN) 
   - อายุ  เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด 
   - ชื่อแพทย์หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอส่งตรวจ 
   - หน่วยงานที่ส่งตรวจ 
   - ชนิดและต าแหน่งที่เก็บสิ่งส่งตรวจ 
   - รายการที่ขอตรวจ  
   - การวินิจฉัยโรคหรือข้อมูลทางคลินิกที่จ าเป็นส าหรับประสิทธิภาพการทดสอบและการแปลผล เช่น
    ประวัติครอบครัว การเดินทาง การสัมผัสโรคติดต่อ และข้อมูลที่เก่ียวข้องทางการแพทย์อื่นๆ  
   - วันที่ที่เก็บสิ่งส่งตรวจ 
   - เวลา ที่เก็บสิ่งส่งตรวจ (ในบางรายการทดสอบที่จ าเป็นต้องระบุ) 
   - วันที่และเวลาที่ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ 
   หากมีข้อมูลส าคัญที่มีผลต่อการทดสอบหรือแปลผลไม่ครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการติดตาม
   ข้อมูลและรายงานผลการทดสอบเมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว 
  1.1.5 ในรายที่ขอผลการทดสอบ ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับที่จุดรับสิ่งส่งตรวจ และเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ 
   ท าสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายร่วมกันว่า ด่วน ที่ภาชนะให้เห็นชัดเจนด าเนินการทดสอบและรายงาน
   ผลเป็นการเร่งด่วน 
 1.2 เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ  
  ภาควิชาฯ มีเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเป็น 2 ระดับ ตามความวิกฤตต่อการทดสอบและการประสานงาน
  เพิ่มเติมอีก 1 ระดับ ดังนี้ คือ 
  1.2.1 ระดับที่ 1 ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจในรายที่วิกฤตต่อการทดสอบ เช่น ข้อมูลที่ barcode และข้างภาชนะไม่
   ตรงกัน สิ่งส่งตรวจไม่ได้คุณภาพตามที่ระบุในคู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ สิ่งส่งตรวจที่เก็บ
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   ไม่ตรงกับประเภทของการทดสอบ สิ่งส่งตรวจไม่เพียงพอต่อการทดสอบโดยผู้รับสิ่งส่งตรวจจะโทรศัพท์
   แจ้งขอให้ผู้ส่งจัดเก็บสิ่งส่งตรวจมาใหม่ โดยไม่ส่งสิ่งส่งตรวจนั้นคืน  
   ยกเว้น ผู้ส่งยืนยันที่จะใช้สิ่งส่งตรวจนั้น เพราะไม่สามารถเก็บใหม่ได้หรือเก็บยากซึ่งมีแนวปฏิบัติ 2 
   ทางคือ 
   1.2.1.1 ผู้ส่งขอน าสิ่งส่งตรวจไปแก้ไข ซึ่งต้องด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ผู้รับจะส่งสิ่งส่งตรวจคืนพร้อมแบบฟอร์มส่งคืน  
    2. ผู้รับบันทึกอุบัติการณ์ 
    3. ผู้รับท าบันทึกไปยังห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบว่า เป็นสิ่งส่งตรวจที่มีการแก้ไขข้อมูล
     เพื่อให้ห้องปฏิบัติการหมายเหตุในใบรายงานผลว่า เป็นสิ่งส่งตรวจที่ได้รับการแก้ไข พร้อม
     ชื่อผู้ขอแก้ไข 
   1.2.1.2 ผู้ส่งขอมาแก้ไขเองที่หน่วยรับสิ่งส่งตรวจ ผู้รับจะด าเนินการต่อตาม ข้อ 2, 3 ในข้อ 1.2.1.1 
  1.2.2 ระดับที่ 2 เกณฑ์บางข้อที่ไม่สมบูรณ์ แต่ไม่วิกฤตต่อการทดสอบ เช่น ขาดข้อมูลการวินิจฉัยโรคหรือ
   อาการทางคลินิก เวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ (ซึ่งบางการทดสอบอาจไม่จ าเป็น) ผู้รับสิ่งส่งตรวจจะโทรศัพท์
   แจ้งให้ผู้ส่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมและด าเนินการต่อตามข้อ 2, 3 ในข้อ 1.2.1.1 
  1.2.3 ประสานงานเพิ่มเติม เช่น ส่งสิ่งส่งตรวจมาไม่ครบตามรายการขอตรวจ ผู้รับจะโทรศัพท์แจ้งและรอ
   การส่งมาเพิ่ม โดยจะทดสอบสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาก่อนให้ก่อน 
 

หมายเหตุ ดูแผนภูมิการรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ (SD-Man-Patho-18-01) เพิ่มเติมในหน้าถัดไป หน้า 8 
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ข้อปฏิบัติทั่วไปในการรายงานผลการทดสอบ 
 
ภาควิชาพยาธิวิทยา มีแนวปฏิบัติในการรายงานผลการทดสอบ ดังนี้ 
1. ผลการทดสอบจะถูกตรวจสอบก่อนการรายงานผล โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ห้องปฏิบัติการก าหนดและมอบหมาย
 อ านาจหน้าที่  
2. การรายงานผล เป็นการรายงานทางเอกสาร หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย  ไม่รายงานผลทางโทรศัพท์  
 ยกเว้น ผลการทดสอบที่อยู่ในช่วงวิกฤต รวมทั้งการรายงานผล frozen section 
3. ค่าของผลการทดสอบจะรายงานเป็นหน่วยสากลหรือหน่วยที่เป็นที่ยอมรับ  
4. มีการแปลผลในบางการทดสอบ รวมถึงการมีข้อเสนอแนะ หรือหมายเหตุอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น สิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม 
 ซึ่งอาจมีผลต่อการทดสอบ  
5. รายงานผลถือเป็นความลับของผู้ป่วย จะเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบไม่ได้นอกจากเจ้าตัว หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ 
6. มีระบบประกันคุณภาพการรายงานผล เช่น การสุ่มตรวจการรายงานผลหรือตรวจสอบการรายงานผลทั้งหมด มี
 การทบทวนผลการสุ่มตรวจการรายงานผล หรือการตรวจสอบหลังการรายงานผลไปแล้ว การประกันรอบเวลา 
 การรายงานผล (TAT) เป็นต้น 
 
วิธีการรายงานผล  
1. หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
 1.1 รายงานผลทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของโรงพยาบาล ตามวันและเวลาที่ก าหนดของแต่ละการทดสอบ 
  (TAT) ผู้ส่งตรวจสามารถดูผลและพิมพ์ผลได้ตามข้อก าหนดของโรงพยาบาล  
 1.2 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของโรงพยาบาลมีปัญหา เกิดขัดข้องและต้องการผลด่วน ผู้ส่งสามารถ
  โทรศัพท์ตามผลได้ที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการจะรายงานผลเป็นส าเนารายงานผลให้เป็นรายๆ ไป 
  โดยจะบันทึกชื่อผู้รับผล ชื่อผู้รายงานผล วัน เวลา และผลที่แจ้ง ให้สามารถทวนสอบได้  
2. หน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
 2.1 รายงานผลโดยใบรายงานผลที่เป็นกระดาษหรือผลที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งทางไปรษณีย์หรือ
  หน่วยงานที่รับบริการมารับเอง  
 2.2 รายงานผลทางโทรสารหรือ e-mail ในกรณีที่มีความเร่งด่วนและจะจัดส่งต้นฉบับให้ตามวิธีในข้อ 2.1 ต่อไป  
 
หมายเหตุ การส่งรายงานผลทางโทรสาร หน่วยงานที่รับบริการจะมอบรายชื่อ ผู้ได้รับมอบหมายให้รับใบรายงานผล
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโทรสารมายังภาควิชาพยาธิวิทยาไว้เป็นหลักฐาน 
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การรายงานผลค่าวิกฤต   
1. การก าหนดค่าวิกฤตของการทดสอบ 
 ภาควิชาฯ ร่วมกับแพทย์ทางคลินิก พิจารณาร่วมกันเพื่อก าหนดค่าวิกฤตของผลการทดสอบที่จ าเป็นที่ห้องปฏิบัติการ
 จะต้องแจ้งให้ผู้ส่งตรวจรับทราบเป็นการเร่งด่วน และมีการทบทวนร่วมกันอย่างน้อย 1 คร้ังใน 12 เดือน 
2. วิธีการรายงานผลค่าวิกฤต 
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การจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอก 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยรับสิ่งส่งตรวจ 
จุดปฏิบัติการ   จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก 
ที่ตั้ง     ชั้น  1  อาคารพยาธิวิทยา 
วันและเวลาท าการ  เปิดท าการทุกวันตามช่วงเวลา ดังตาราง 
หมายเลขโทรศัพท์  074-451560 โทรศัพท์ภายใน 1560 
 

 
การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยของคลินิก

ต่างๆ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

การรับสิ่งส่งตรวจ 
จากคลินิกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
ในเวลาราชการ 07:00-16:30 น. 07:00-16:30 น. 
นอกเวลาราชการ 16:30-20:00 น. 16:30-20:00 น. 
วันหยุดราชการและ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

08:00-16:00 น. 
(บริการเจาะเลือด 08:00-12:00 น.) 08:00-16:00 น. 

 
1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ   
 1.1 ค าแนะน าที่พยาบาลประจ าคลินิกต่างๆ ควรอธิบายต่อผู้รับบริการ 
  1.1.1 ให้ผู้รับบริการหรือญาติติดต่อช าระเงินค่าตรวจที่แผนกการเงินผู้ป่วยนอกหลังจากที่แพทย์เจ้าของไข้
   สั่งตรวจผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายแล้ว 
  1.1.2 น าใบเสร็จรับเงิน บัตรโรงพยาบาลหรือบัตรนัดมาติดต่อรับบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ ที่จุดจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
   ผู้ป่วยนอกยกเว้นผู้ป่วยที่มีสิทธิ์จ่ายตรง ประกันสังคมและบัตรทอง ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
   ให้ติดต่อที่จุดจัดเก็บสิ่งส่งตรวจโดยตรง 
  1.1.3 เตรียมบัตรประชาชน ใบขับขี่หรือบัตรที่ออกโดยส่วนราชการที่มีรูปถ่ายติดไว้เพื่อใช้แสดงตนก่อนเก็บ
   สิ่งส่งตรวจ 
  1.1.4 เมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจเสร็จแล้วให้ผู้รับบริการกลับไปรอผลตรวจที่คลินิก หรือกลับบ้านแล้วมารับทราบ
   รายงานผลที่คลินิกตามก าหนดที่แพทย์นัด 
 1.2 ค าแนะน าขั้นตอนการรับบริการที่จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก 

 ผู้รับบริการยื่นบัตรโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของการขอส่งตรวจและการแสดงตนของผู้รับบริการ โดยต้องใช้ตัวชี้บ่งอย่างน้อย 2 ตัวชี้บ่ง ได้แก่ การ
ตรวจสอบชื่อ-สกุลเต็ม เลขที่ผู้ป่วย (HN) และบัตรแสดงตนของผู้ป่วยที่มีรูปถ่าย หรือวัน เดือน ปี เกิด หรือ
ภาพถ่ายบนระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายก่อนลงทะเบียนด้วยระบบ barcode และแนะน าผู้ขอรับบริการ ดังนี้ 

  1.2.1 กรณีเจาะเลือด ผู้รับบริการจะได้รับบัตรคิวเพื่อไปรอเจาะเลือดที่ห้องเจาะเลือด 
  1.2.2 กรณีไม่มีการเจาะเลือด แต่มีการเก็บสิ่งส่งตรวจชนิดอื่น ผู้รับบริการจะได้รับภาชนะส าหรับเก็บสิ่งส่ง
   ตรวจนั้นๆ พร้อมค าแนะน า ดังนี้ 
   1.2.2.1 การเก็บปัสสาวะ ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงต้นทิ้งไป เก็บเฉพาะปัสสาวะส่วนกลาง (midstream 
    urine) ใส่ภาชนะที่รับไปจากเจ้าหน้าที่ ให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะ คือ ประมาณ 
    30-40 มล. ปิดฝาภาชนะให้สนิทเพื่อป้องกันการร่ัว/หก แล้วน ากลับมาส่งที่จุดลงทะเบียน 
  



  

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

16 

   1.2.2.2 การเก็บอุจจาระ ให้เก็บอุจจาระขนาดเมล็ดถั่วลิสง โดยเลือกเก็บส่วนที่อาจพบความผิดปกติ 
    เช่น บริเวณที่มีมูกเลือดใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ ปิดฝาให้สนิท แล้วน ากลับมาส่งที่จุดลงทะเบียน
    เฉพาะในวันและเวลาราชการ ไม่รับตรวจนอกเวลาราชการ 
    ถ้าผู้รับบริการไม่สามารถเก็บได้ในขณะนั้น ให้น าภาชนะกลับไปเก็บที่บ้าน และน าส่งในวัน 
    รุ่งขึ้นของวันราชการ 
   1.2.2.3 การเก็บเสมหะ ให้บ้วนน้ าลายทิ้งก่อน แล้วจึงไอเอาเสมหะออกมา ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ 
    ระวังอย่าให้มีน้ าลายปน ปิดฝาให้สนิท โดยผู้ป่วยจะต้องไปเก็บเสมหะและส่งที่ศูนย์คัดกรอง 
    โรคระบบทางเดินหายใจ 
   1.2.2.4 การเก็บน้ าอสุจิ แนะน าให้งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันที่จะมาเก็บน้ าอสุจิ และ
    ในวันเก็บให้ผู้ป่วยท าความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศและมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง เก็บน้ าอสุจิ
    โดยวิธีส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง แล้วเก็บใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ โดยเก็บให้หมด ระวังอย่า
    ให้มีการปนเปื้อนจากหยดน้ าหรืออื่นๆ เพราะจะท าให้ตัวอสุจิตายได้ เมื่อเก็บเสร็จแล้วให้
    น ากลับมาส่งที่จุดลงทะเบยีนทันที พร้อมกับเขียนเวลาที่เก็บได้บนฝาของภาชนะที่ใช้เก็บน้ าอสุจิ 
    ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 ชั่วโมง 
 1.3 การเจาะเลือดจากหลอดเลือดด า 

       เจ้าหน้าที่จะกดหมายเลขคิวผู้รับบริการเข้าห้องเจาะเลือดตามล าดับคิวก่อน-หลังที่ผู้รับบริการได้รับ และ
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

  1.3.1 รับใบ barcode และใบคิวจากผู้ป่วย 
  1.3.2 ถามชื่อ-สกุล ผู้ป่วย เพื่อตรวจสอบให้ตรงกับ barcode เป็นการทวนซ้ า 
  1.3.3 Patch และติด barcode บนหลอดเลือดตามชนิดของสิ่งส่งตรวจที่ต้องการตรวจ โดยติดเป็นแนวยาว 
   กรณีที่มีการสั่งตรวจ 2 คร้ังและใช้สิ่งส่งตรวจชนดิเดียวกันท าให้มี barcode 2 ใบ ที่ต้องติดบนหลอด
   เดียวกัน ให้ติดเป็นแนวยาวที่ด้านเดียวกันของหลอดเลือด 
  1.3.4 แจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบว่าก าลังจะเจาะเลือด อาจมีอาการเจ็บปวดบ้าง 
  1.3.5 รัดสายยางเหนือข้อพับของแขนด้านใดด้านหนึ่ง แต่ไม่นานเกิน 1 นาที เนื่องจากอาจท าให้ค่าการตรวจ
   บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป 
  1.3.6 เช็ดผิวหนังบริเวณที่จะเจาะเลือดด้วย 2% chlorhexidine in 70% alcohol ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 
  1.3.7 เจาะเลือดแล้วแยกใส่ภาชนะที่ติด barcode ตามข้อ 1.3.3 
  1.3.8 ปิดรอยแผลเจาะเลือดด้วยส าลีแห้งและพลาสเตอร์ 
  1.3.9 ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจก่อนน าส่งห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 
2. ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ ตามข้อก าหนดของแต่ละห้องปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ 
 
3. วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจตามข้อก าหนดของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 
4. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจจุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา 
5. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01) หน้า 8 
 5.2 ตามเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของแต่ละห้องปฏิบัติการ   
 5.3 ตามเกณฑ์ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของจุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก 
  5.3.1 ผู้ป่วยที่ไม่มีรายการส่งตรวจทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
  5.3.2 ผู้ป่วยยังไม่ผ่านฝ่ายการเงินของโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยต้องน าใบเสร็จรับเงินมายืนยัน 
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  5.3.3 ส าหรับสิ่งส่งตรวจที่มาจากหน่วยงานภายนอก เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจมี ดังนี้ 
   - ไม่มีใบน าส่ง ไม่มีชื่อผู้ป่วยหรือชื่อกับใบส่งตรวจไม่ตรงกัน 
   - สิ่งส่งตรวจเก็บในภาชนะที่ไม่ถูกต้อง ใช้สารกันเลือดแข็งไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด 
   - สิ่งส่งตรวจน้อย ไม่เพียงพอ 
   - สิ่งส่งตรวจอยู่ในสภาพ หกเลอะภาชนะที่เก็บ บูดเน่า ฯลฯ 
 
6. การขอทดสอบเพิ่ม   
  ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม” หน้า 4 
 
7. การรายงานผล 
 7.1 ห้องปฏิบัติการเป็นผู้รายงานผล 
 7.2 ในกรณีที่แพทย์ส่งตรวจ CBC และขอสไลด์สเมียร์เลือดด้วย หน่วยโลหิตวิทยาจะสง่รายงานผลในระบบคอมพิวเตอร์ 
  ส่วนสไลด์จะส่งมาที่จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะน าสไลด์ส่งให้คลินิกอายุกรรมและ
  คลินิกเด็กตามวันเวลา ดังนี้ 
   วันจันทร์, วันพุธ เวลา 10:45 น., 13:30 น. และ 15:30 น. 
   วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ เวลา 10:45 น. และ 15:30 น. 
 7.3 ส าหรับผลการตรวจของหน่วยงานภายนอก จะจัดแยกผลการตรวจตามรายชื่อของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อรอให้
  หน่วยงานมารับผลเอง ถ้าผลการตรวจเป็นของหน่วยงานที่ไม่สามารถมารับผลเองได้ ทางหน่วยฯ จะรวบรวม
  และจัดส่งการรายงานผลให้ธุรการภาคพยาธิวิทยา จัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป 
 
หมายเหตุ การรายงานผลให้หน่วยงานภายนอกนั้น จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย จะจดบันทึกรายชื่อผู้ป่วยและ

หน่วยงานลงในแบบบันทึกการรับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เมื่อมีเจ้าหน้าที่มารับผลการตรวจ
จะลงชื่อผู้รับผลและวัน เดือน ปีก ากับไว้ด้วยทุกครั้ง 
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การรับสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วย 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยรับสิ่งส่งตรวจ 

จุดปฏิบตัิการ จุดรับสิ่งสง่ตรวจผูป้่วยใน 

ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา 
วันและเวลาท าการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง 

หมายเลขโทรศัพท์   074-451561 โทรศัพท์ภายใน 1561 
 

 
 จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน ท าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาจากหอผู้ป่วยต่างๆ และจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
สงขลานครินทร์ โดยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งส่งตรวจต่างๆ ตามมาตรฐานที่ก าหนด จึงจะส่งสิ่งส่งตรวจ
นั้นๆ ไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาพยาธิวิทยา ถ้าสิ่งส่งตรวจนั้นไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะติดต่อไปยังหอผู้ป่วยหรือห้องฉุกเฉินที่ส่งตรวจเพื่อด าเนินการตามข้อก าหนด 

 ประเภทของสิ่งส่งตรวจที่รับ ได้แก่ เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ ของเหลวในช่องต่างๆ ของร่างกาย ฯลฯ ยกเว้น
สิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยา ซึ่งต้องน าส่งที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 
 

1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ: ตามแต่ละการทดสอบ 
 

2. ข้อก าหนดในการรับและส่งสิ่งส่งตรวจ 

 ตามข้อก าหนดแต่ละหน่วยที่ก าหนดไว้ในคู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา เกณฑ์การรับสิ่ง
ส่งตรวจของจุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน คือ ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ barcode ชื่อ-สกุล และ HN ที่ภาชนะ
บรรจุสิ่งส่งตรวจ ลงทะเบียนด้วยระบบ barcode เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลในคอมพิวเตอร์ว่า ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ 
เช่น 

- รายละเอียดเก่ียวกับผู้ป่วย คือ ชื่อ-สกุล HN หอผู้ป่วย วันที่ส่ง แพทย์ผู้ส่ง 
- รายละเอียดของผู้ลงทะเบียนด้วยระบบ barcode เช่น โดยใคร วันที่ เวลา ฯลฯ 
- รายการทดสอบที่ส่งตรวจทางคอมพิวเตอร์ตรงกับสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาหรือไม่ 
- ความถูกต้องเหมาะสมของสิ่งส่งตรวจตามข้อก าหนดการทดสอบนั้นๆ เช่น ชนิด ปริมาณ วิธีการเก็บ ภาชนะ

ที่บรรจุ ชนิดของสารกันเลือดแข็งที่ใช้ โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบ ดังนี้ 
เลือด แยกตามชนิดของการทดสอบ ดังนี้ 

 การทดสอบ CBC, ESR, Hb typing, Hb, Hct, Reticulocyte, Inclusion body, G-6-PD, LAPscore,  
  HbA1C, Cyclosporine, Tacrolimus, CD3/CD4/CD8/CD19, HBV, HCV, HIV1-viral load, Drug Resistance 
- ต้องเก็บใส่ภาชนะที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด K2EDTA ปริมาณเลือดเหมาะสม ไม่มีเลือดแข็งตัว 
- รายการทดสอบที่ต้องแช่เย็นระหว่างการน าส่ง คือ Ammonia, ACTH 
 การทดสอบ PT, PTT, TT, Mixed PT, Mixed PTT, Fibrinogen, FDP, Factor Assay, Protein C, Protein S, 

 Antithrombin III 
- เก็บใส่หลอดพลาสติกที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด 3.2% sodium citrate ซึ่งจะต้องปรับอัตราส่วนเลือดต่อ 

น้ ายาให้เหมาะสมตามความเข้มข้นของเลือด (Hct) และไม่มีเลือดแข็งตัวตามข้อก าหนดของหน่วยโลหิต
วิทยา 

   การทดสอบที่ต้องใช้ clotted blood ทั่วๆ ไป 
- ต้องมีปริมาณเลือดเหมาะสมกับจ านวนและรายการทดสอบที่ส่งตรวจ 
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ปัสสาวะ  แยกตามชนิดของการเก็บปัสสาวะ ดังนี้ 
 - Random urine ต้องตรวจดูภาชนะที่ใส่ให้ถูกต้อง (กระป๋อง UA) ปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับการทดสอบ
  นั้นๆ ฝาปิดสนิท ไม่หกเลอะ 
 - ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ตรวจดูว่าชนิดของสารรักษาสภาพ (preservative) ที่ใช้ถูกต้องตามชนิดของการทดสอบหรือไม่ 
  จ านวนสิ่งส่งตรวจครบถ้วน ต้องระบุเวลาการเร่ิมต้นเก็บจนสิ้นสุด 
อุจจาระ 
 มีปริมาณเพียงพอประมาณ 3-5 กรัม (เท่าเมล็ดถั่วลิสง) บรรจุในตลับปิดฝาให้สนิทไม่ป้ายใส่ swab ล าลีหรือ
 กระดาษช าระ 
Body fluids 
 ใส่ขวดปิดฝาให้สนิท ถ้าส่งตรวจหน่วยจุลทรรศนศาสตร์คลินิกต้องไม่มีก้อนเลือดที่แข็งตัว โดยใช้ EDTA เป็นสาร
 กันเลือดแข็ง 
ชิ้นเนื้อ 
 สิ่งส่งตรวจต้องแช่ใน 10% ฟอร์มาลินโดยปริมาตรของฟอร์มาลินมากกว่า ปริมาตรของชิ้นเนื้อประมาณ 10 เท่า 
Bone marrow 
 เพื่อตรวจทาง cytochemistry ของหน่วยโลหิตวิทยา ทางหอผู้ป่วยต้องเตรียมมาเป็นสไลด์ ส าหรับการส่งสิ่งส่งตรวจ
 ของหน่วยจุลชีววิทยาคลินิก ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของหน่วยจุลชีววิทยาคลินิก 
ข้อก าหนดอื่นๆ เพิ่มเติม 
 1. กรณีหอผู้ป่วยส่งเลือดมาใหม่แทนเลือดเดิมที่แข็งตัวหรือมีปริมาณน้อยให้ระบุข้างภาชนะเก็บเลือดว่า “ทดแทน 
  เลือดที่แข็งตัว” หรือ “ทดแทนเลือดที่ปริมาณน้อย” 
 2. การทดสอบที่ต้องติดต่อล่วงหน้าหรือปรึกษาพิเศษ ต้องโทรศัพท์ปรึกษาโดยตรงที่ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ก่อนการ

เก็บสิ่งส่งตรวจมายังจุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน 
 3. สิ่งส่งตรวจ ที่ต้องน าส่งไปยังห้องปฏิบัติการโดยตรง คือ  

- สิ่งส่งตรวจของหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 
- สิ่งส่งตรวจของหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค ในเวลาราชการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน่วยพยาธิวิทยากาย

วิภาค) 
- สิ่งส่งตรวจที่ส่งตรวจพิเศษ เช่น ไข้หวัดนกหรือการเพาะเชื้อ Leptospira spp. ให้น าส่งไปที่หน่วย

ภูมิคุ้มกันวิทยาฯ 
- สิ่งส่งตรวจของหน่วยจุลชีววิทยาคลินิก 

 

3. วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 

 3.1 วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
  3.1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการส่งตรวจ เช่น ชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN รายการทดสอบชนิดของภาชนะที่ใช้ 
  3.1.2 ติด barcode บนภาชนะตามแนวยาว ตั้งฉากกับพื้นไม่ม้วนเป็นเกลียว ในกรณีที่มี 2 barcode ใน
   ภาชนะเดียวกัน ให้ติด barcode เป็นแนวยาวด้านเดียวกันของภาชนะ ควรเว้นช่องว่างให้สามารถ
   มองเห็นสิ่งส่งตรวจในภาชนะได้ด้วย 
  3.1.3 กรณีเจาะเลือดไม่ควรรัดแขนผู้ป่วยนานเกิน 1 นาที เนื่องจากอาจท าให้ค่าการตรวจบางอย่างเปลี่ยนแปลง
   ไปได้ 
  3.1.4 ถ้าไม่เจาะเลือดด้วยระบบสุญญากาศ ให้เปิดจุกใส่เลือดแล้วฉีดเลือดในกระบอกดูดเลือด (syringe) 
   ใส่หลอดเก็บเลือดโดยปลดเข็มออกก่อนไม่ควรใช้เข็มแทงที่จุกแล้วฉีดเลือดลงไป เพราะอาจท าให้เม็ด
   เลือดแดงแตกได้ (ระวังอย่าให้ปลายกระบอกดูดเลือดสัมผัสผนังด้านในของหลอดเก็บเลือด เพราะอาจ
   เกิดการปนเปื้อนของสารกันเลือดแข็งได้) 
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  3.1.5 กรณีที่เจาะเลือดส่งตรวจหลายหลอด ให้เรียงตามล าดับการเก็บเลือด ดังนี้ 
   1. Blood Culture   
   2. Sodium citrate tube 
   3. Serum tube; clot activator 
   4. Heparin tube 
   5. EDTA tube 
   6. Sodium Fluoride or potassium oxalate glycolytic inhibitor  
 3.2 ข้อปฏิบัติในการเก็บเลือดให้ตรงตามข้อก าหนดของการทดสอบ 

  3.2.1 เลือดที่ไม่แข็งตัวให้ใส่ในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งเขย่าขวดหรือเอียงไปมา 8-10 ครั้ง เพื่อให้เลือดผสม
   กับสารกันเลือดแข็งเป็นอย่างดี 
  3.2.2 เลือดที่แข็งตัวให้วางหลอดในแนวตรงไม่ต้องเอียงหลอด ยกเว้น เลือดที่ใส่ในหลอดที่มีสารเร่งการแข็งตัว
   ให้เอียงไปมา 8-10 ครั้ง เพื่อให้เลือดผสมกับสารเร่งการแข็งตัวของเลือดเป็นอย่างดี การเก็บสิ่งส่งตรวจ
   อื่นๆ กรุณาศึกษาจากคู่มือการใช้ภาชนะส าหรับเก็บสิ่งส่งตรวจและค าแนะน าในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

 3.3 วิธีการส่ง 

  3.3.1 ส่งทางกระสวย โดยผู้ส่งจะต้องบรรจุสิ่งส่งตรวจไม่ให้หกรั่วหรือแตกของภาชนะที่ใส่สิ่งส่งตรวจ และ
   ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 1561 ส่งสิ่งส่งตรวจทางกระสวยส่งได้ทุกชนิด ยกเว้น urine, stool และ body 
   fluid  
  3.3.2 เจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉินน าส่งด้วยตนเอง 

  3.3.3 สิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยา ให้ส่งโดยตรงที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 

 3.4 การรับสิ่งส่งตรวจ 

  เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิ
  วิทยา หากเป็นไปตามเกณฑ์จะลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจนั้นแล้วแยกสิ่งส่งตรวจส่งตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  แต่หากสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ฯ จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนั้นทันทีเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
  จึงลงทะเบียน แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ จะปฏิเสธสิ่งส่งตรวจนั้นและจะไม่ส่งสิ่งส่งตรวจคืน 
 

4. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 

 4.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01) หน้า 8 
 4.2 เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของจุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน 
  จะปฏิเสธสิ่งส่งตรวจในกรณีที่เห็นว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการในสิ่งส่งตรวจนั้น อาจท าให้ผลการตรวจเชื่อถือ
  ไม่ได้และ/หรืออาจท าให้การแปลผลการตรวจครั้งนั้นผิดพลาดอันจะมีผลเสียต่อการรักษาได้ โดยเจ้าหน้าที่
  ประจ าจุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในจะโทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงานที่ส่งตรวจโดยตรง พร้อมทั้งบันทึกในใบรายงาน
  อุบัติการณ์ แต่ถ้าผู้ส่งตรวจยืนยันที่จะท าการทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการจะท าการทดสอบให้ แต่จะบันทึก
  สภาพที่ไม่เหมาะสมของสิ่งส่งตรวจนั้นๆ ลงในการรายงานผลด้วย 
  เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ มีดังนี้ 
  1. ไม่มี barcode ติด barcode ไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่าน barcode ได้ 
  2. ชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN ที่ปรากฏในคอมพิวเตอร์ กับที่ติดข้างภาชนะไม่ตรงกัน 
  3. สิ่งส่งตรวจเก็บในภาชนะที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้สารกันเลือดแข็งไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของห้องปฏิบัติการ 
  4. สิ่งส่งตรวจน้อยไม่เพียงพอ  
  5. สิ่งส่งตรวจอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น หกเลอะภาชนะ ฯลฯ 
  6. คุณภาพของสิ่งส่งตรวจไม่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของการทดสอบ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อ 
   ก าหนดของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
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5. การขอทดสอบเพิ่ม 
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพ่ิม” หน้า 4 
 
6. การรายงานผล 
 ห้องปฏิบัติการเป็นผู้รายงานผล 
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การส่งตรวจนอกเวลาราชการ 
 

ห้องปฏิบัติการ จุดรับสิ่งสง่ตรวจ 
ที่ตั้ง  ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา  
วันและเวลาท าการ เปิดท าการทุกวนัตามช่วงเวลา ดังนี้ 
 วันราชการ เวลา 16:15-06:50 น. ของวันรุ่งขึ้น  
 วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 16:15-08:15 น. ของวันรุ่งขึ้น 
หมายเลขโทรศัพท์ 074-451579   โทรศัพท์ภายใน 1579 

 
 ภาควิชาพยาธิวิทยาให้บริการตรวจวิเคราะห์นอกเวลาราชการ เฉพาะการทดสอบที่จ าเป็นพื้นฐานในการดูแล
ผู้ป่วยของห้องปฏิบัติการหลัก 6 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 
ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์และ
พิษวิทยา และห้อง ปฏิบัติการจุลชีววิทยา นอกจากนี้ยังตรวจ Anti-HIV rapid test ด้วย 
 ส าหรับการทดสอบอื่นๆ ที่ไม่เปิดบริการนอกเวลานั้น ให้หอผู้ป่วยจัดเก็บและส่งตรวจในเวลาราชการ หาก
เป็นกรณีที่จ าเป็นต้องเก็บสิ่งส่งตรวจพร้อมกับรายการทดสอบที่ส่งตรวจนอกเวลาราชการ ควรแยกสิ่งส่งตรวจนั้นเก็บ
ไว้ตามข้อก าหนดของห้องปฏิบัติการที่จะส่งตรวจ (ในตู้เย็นหรือวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง) หรือมาส่งตรวจนอกเวลาราชการ 
โดยห้องปฏิบัติการฯ จะรับไว้และจะส่งต่อให้จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในตอนเช้าของวันราชการ แต่ไม่ลงทะเบียนรับสิ่ง
ส่งตรวจในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ผู้ส่งสามารถตรวจสอบไปที่ห้องปฏิบัติการนั้นๆ โดยตรงในวันราชการถัดไป 
จะได้ไม่ส่งตรวจซ้ าซ้อน เม่ือตรวจไม่พบการลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจในขณะนั้น 
 จุดรับสิ่งส่งตรวจนอกเวลาราชการ อยู่ที่จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน ชั้น 1 ภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการรับและน าสิ่งส่งตรวจไปส่งต่อยังห้องปฏิบัติการต่างๆ ต่อไป  
 การส่งตรวจนอกเวลาราชการของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกให้น าสิ่งส่งตรวจส่งที่ห้องปฏิบัติการจุลชีว 
วิทยาคลินิกโดยตรง  
 
1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 ดูรายละเอียดของการทดสอบ แยกตามห้องปฏิบัติการ 
 

2. ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 ตามข้อก าหนดของห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบแต่ละการทดสอบ 
 

3. รายการทดสอบที่เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 
 3.1 การทดสอบทางโลหิตวิทยา รายการทดสอบที่เปิดให้บริการมี ดังต่อไปนี้ 
  1. Complete blood count (CBC)  
  2. Hemoglobin (Hb) 
  3. Hematocrit (Hct) 
  4. WBC count 
  5. RBC count 
  6. MCV, MCH, MCHC, RDW 
  7. Platelet count 
  8. Reticulocyte count 
  9. Malarial parasite 
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  10. Partial thromboplastin time (PTT) 
  11. Prothrombin time (PT) 
  เนื่องจากในช่วงเวลา 06:00-07:30 น. จะมีสิ่งส่งตรวจส่งมาเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถท าการทดสอบ
  ทั้งหมดได้ ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  3.1.1 เลือกท าการทดสอบเฉพาะในรายที่มีสัญลักษณ์หรือเขียนก ากับมาในใบส่งตรวจว่า “ด่วน” โดยจัดล าดับ 
   การทดสอบก่อนหลัง จากแหล่งส่งตรวจที่ส่งมา ดังต่อไปนี้ คือ ห้องฉุกเฉิน, ICU, RCU, PICU, และ
   ห้องผ่าตัด 
  3.1.2 หากมีสิ่งส่งตรวจสง่มาจ านวนมาก จนผู้ปฏิบัติงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถท าการทดสอบให้เสร็จสิ้น
   ภายในเวลา 08:30 น. จะโอนสิ่งส่งตรวจที่เหลือ ทั้งที่ก ากับและไม่ก ากับว่าขอผลด่วน ส่งต่อห้องปฏิบัติการ 
   ในเวลาราชการต่อไป 
  3.1.3 การขอสไลด์นอกเวลาราชการ ห้องปฏิบัติการจะให้สไลด์เฉพาะรายที่ต้อง review สไลด์เท่านั้น 
    ส าหรับรายที่รายงานผลด้วยเครื่องอัตโนมัติ จะไม่ท าสไลด์ให้โดยแจ้งหมายเหตุไว้ในรายงานผลด้วย 
  3.1.4 การติดตามสไลด์ที่ส่งตรวจนอกเวลาราชการ และขอสไลด์ไว้แล้ว 
   สามารถติดต่อค้นสไลด์ได้ย้อนหลัง 3 วันที่จุดรับสิ่งส่งตรวจ หากมีปัญหาต้องติดต่อในเวลาราชการ
เท่านั้น กรณีที่ค้นสไลด์ไม่พบ อาจมีผู้รับสไลด์ไปก่อนแล้วให้ตรวจสอบจากสมุดบันทึกรับสไลด์ หากค้นไม่พบต้องขอ
สไลด์ 
 3.2 การทดสอบทางเคมีคลินิกจะเปิดให้บริการตามช่วงเวลา ดังนี้ 
  3.2.1 ช่วงเวลา 15:30-07:00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
   การทดสอบที่เปิดให้บริการมี ดังนี้ 
   - การทดสอบ routine tests ทั้งหมดใน serum, CSF, body fluids, Urine 
   - การทดสอบ CK-MBmass, Troponin T, NT-proBNP, D-Dimer และ Ferritin, SI, TIBC, HbA1c, 
    GGT ยกเว้น  การทดสอบที่ท าใน 24-h urine  
  3.2.2 ช่วงเวลา 06:00-07:00 น. เนื่องจากมีสิ่งส่งตรวจส่งมาเป็นจ านวนมากท าให้ไม่สามารถท าการทดสอบ 
   ทั้งหมดได้ ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 
   3.2.2.1 เลือกท าการทดสอบเฉพาะในรายที่มีสัญลักษณ์หรือเขียนก ากับมาในใบส่งตรวจว่า “ด่วน” 

โดยจัดล าดับการทดสอบก่อนหลังจากแหล่งส่งตรวจที่ส่งมา ดังต่อไปนี้ คือ ห้องฉุกเฉิน, ICU, 
RCU, PICU และห้องผ่าตัด 

   3.2.2.2  หากมีสิ่งส่งตรวจส่งมาจ านวนมาก จนผู้ปฏิบัติงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถท าการ
ทดสอบให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 08:30 น. จะท าการโอนสิ่งส่งตรวจที่เหลือทั้งที่ก ากับและไม่
ก ากับว่าขอผลด่วน ส่งต่อในเวลาราชการ 

 3.3 การทดสอบทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จะเปิดให้บริการตามช่วงเวลา ดังนี้ 
  3.3.1 ช่วงเวลา 16:30-23:30 น. 
   - Urinalysis (UA) 
   - Cell count and differential count (ยกเว้น crystal) ของ body fluids ทุกชนิด 
   - Urine pregnancy test 
   - Stool Examination เฉพาะจากคลินิกฉุกเฉิน 
  3.3.2 ช่วงเวลา 23:30-07:30 น. 
   - Urinalysis (UA) 
   - CSF cell count and differential count ที่ส่งจากหอผู้ป่วยต่างๆ 
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   - Cell count and differential count (ยกเว้น crystal) ของ body fluid เฉพาะที่ส่งจากห้อง
    ฉุกเฉิน 
 3.4 การทดสอบทางจุลชีววิทยา 
  3.4.1 รับเพาะเลี้ยงเชื้อโดยลง primary plate ให้ส าหรับการส่ง culture aerobe ทุกชนิด 
  3.4.2 การทดสอบอื่นๆ จะรับเก็บไว้และส่งต่อเพื่อทดสอบในเวลาราชการ 
  3.4.3 การทดสอบที่ไม่รับนอกเวลาราชการ คือ การเพาะเชื้อ TB ด้วยเครื่อง automate 
 3.5 การทดสอบทางไวรัสวิทยา 
  เปิดให้บริการเฉพาะ Anti-HIV rapid test ซึ่งจะรายงานผลภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้รับสิ่งส่งตรวจ  
  วิธีการตรวจจะแตกต่างจากวิธีตรวจของหน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา ซึ่งวิธีนี้จะให้ผลบวกปลอมและผลลบ
  ปลอมสูงกว่าวิธีปกติ จึงควรระมัดระวังในการแปลผล 
  ในกรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก ควรส่งตรวจ Anti-HIV second sample ที่หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัส
  วิทยาในเวลาราชการ ก่อนแจ้งผลการตรวจแก่ผู้ป่วย 
 

4. วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไป และหลักเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 

5. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา เปิดรับสิ่งส่งตรวจทุกวัน ตามช่วงเวลา ดังนี้ 
 วันราชการ เวลา 16:15-06:50 น. ของวันรุ่งขึ้น 
 วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 16:15-08:15 น. ของวันรุ่งขึ้น 
 

6. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 
 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01) หน้า 8  และเกณฑ์
ของห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 

7. การขอทดสอบเพิ่ม 
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม” หน้า 4 แต่ไม่ควรข้ามเวร เพราะอาจ
 มีความผิดพลาดระหว่างการส่งต่อเวร 
 

8. การรายงานผลค่าวิกฤต  
 รายงานผลคา่วิกฤติ ปฏิบัตติามข้อก าหนดของภาควิชา ดูรายละเอียดตามห้องปฏิบัติการ 
 

9. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อนอกเวลาราชการ 
 ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา   โทรศัพท์ภายใน 1579 
 ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก โทรศัพท์ภายใน 1563 
 ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โทรศัพท์ภายใน 1566 
 ห้องปฏิบัติการจุลชวีวิทยาคลินกิ โทรศัพท์ภายใน 1582 
 ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา โทรศัพท์ภายใน 1585 
 ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา โทรศัพท์ภายใน 1570, 1571 
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การส่งตรวจทางเคมีคลินิก 
 

ห้องปฏิบัติการ หน่วยเคมีคลินิก (Clinical Chemistry Unit) 
ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา 
วันและเวลาท าการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง  
หมายเลขโทรศัพท์ 074-451563 โทรศัพท์ภายใน 1563 

 

 
1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 1.1 การส่งตรวจ blood glucose ให้ผู้ป่วยอดอาหารข้ามคืนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (ดื่มน้ าเปล่าได้) 
 1.2 การทดสอบ oral glucose tolerance test (OGTT) ในผู้ใหญ่ ยกเว้นหญิงมีครรภ์ ให้เตรียมผู้ป่วย ดังนี้ 
  - ให้ผู้ป่วยท ากิจกรรมประจ าวันและกินอาหารตามปกติ ซึ่งมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากกว่า 150 กรัมต่อวัน 
   เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการทดสอบ 
  - งดสูบบุหร่ี ระหว่างการทดสอบและบันทึกโรคหรือภาวะที่อาจมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบ เช่น ยา ภาวะ
   ติดเชื้อ เป็นต้น 
  - เริ่มท าการทดสอบ OGTT ระหว่างเวลา 07:00-09:00 น. โดยให้ผู้ป่วยงดอาหารข้ามคืน 10 - 16 ชั่วโมง 
   ในระหว่างนี้สามารถดื่มน้ าเปล่าได้ 
  - เช้าวันทดสอบเจาะเลือดก่อนดื่มน้ าตาลเพื่อเป็น fasting blood glucose หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ าตาล
   กลูโคส 75 กรัม ละลายน้ าประมาณ 250–300 มล. และดื่มให้หมดภายใน 5 นาที เจาะเลือดเพื่อตรวจ 
   glucose หลังจากดื่มน้ าตาล 1 และ 2 ชั่วโมง (อาจเจาะเลือดเพิ่มทุก 30 นาที ในกรณีที่ต้องการ) 
  - การทดสอบ OGTT ในเด็ก มีวิธีการเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่ปริมาณน้ าตาลกลูโคสที่ใช้ทดสอบ คือ 1.75 
   กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม รวมแล้วไม่เกิน 75 กรัม 
 1.3 การทดสอบ oral glucose tolerance test (OGTT) ในหญิงมีครรภ์ ให้เตรียมผู้ป่วย ดังนี้ 
  - ให้ผู้ป่วยงดอาหารข้ามคืนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (ดื่มน้ าเปล่าได้)   
  - เจาะเลือดก่อนดื่มน้ าตาลเพื่อเป็น fasting blood glucose หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ าตาลกลูโคส 75 กรัม 
   หรือ 100 กรัม ละลายน้ าประมาณ 250 - 300 มล. และดื่มให้หมดภายใน 5 นาที หากดื่มน้ าตาลกลูโคส 
   75 กรัม เจาะเลือดที่ 1 และ 2 ชั่วโมง หลังจากดื่มน้ าตาลกลูโคส หรือเจาะเลือดที่ 1, 2 และ 3 ชั่วโมง
   หากดื่มน้ าตาลกลูโคส 100 กรัม 
 1.4 การทดสอบ 50g glucose challenge test (50 g GCT) ในหญิงมีครรภ์เท่านั้นผู้ป่วยไม่ต้องอดอาหาร ก่อน
  การทดสอบให้ผู้ป่วยดื่มน้ าตาลกลูโคส 50 กรัมและเจาะเลือดหลังจากดื่มน้ าตาล 1 ชั่วโมง 
 1.5 การส่งตรวจระดับไขมันในเลือด (lipid profile) ได้แก่ การทดสอบ cholesterol, triglyceride, HDL-c, 
  LDL-c, VLDL และการทดสอบกลุ่ม Vitamin ได้แก่ Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin E, 
  folate ผู้ป่วยต้องงดอาหารข้ามคืนอย่างน้อย 12 ชั่วโมง (ดื่มน้ าเปล่าได้) 
 1.6 การเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจ VMA และ 5-HIAA ให้ผู้ป่วยงดรับประทานช็อกโกแลต น้ าชา กาแฟ กล้วยหอม
  หรืออาหารที่มีวานิลลาอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเก็บและระหว่างการเก็บปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมง 
 
2. ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 2.1 การส่งตรวจทางเคมีคลินิกบางรายการต้องเตรียมผู้ป่วยให้ถูกต้องโดยเคร่งครัดดังรายละเอียดในข้อ 1 
 2.2 ปริมาณและชนิดของเลือดที่ใช้ในการทดสอบ 
  - Blood glucose L-Lactic acid, D-Lactic acid  ใช้ NaF blood จ านวน 1-2 มล. 
  - การทดสอบ 1-5 รายการ ใช้ lithium heparin blood หรือ clotted blood จ านวน 4 มล. 
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  - การทดสอบ 5-15 รายการ ใช้ lithium heparin blood หรือ clotted blood จ านวน 6 มล. 
  - การทดสอบ Vitamin A, E, 25-OH Vitamin D2/D3 และ Protein electrophoresis ใช้เลือดชนิด 
   clotted blood เท่านั้นอย่างน้อย 6 มล. 
  - การทดสอบ Vitamin B1, HbA1C  Ammonia ใช้ EDTA blood จ านวน 2-3 มล. 
 2.3 การทดสอบ ammonia และ lactate ให้แช่สิ่งส่งตรวจในน้ าแข็งระหว่างน าส่ง และส่งตรวจทันที โดยขอให้
  โทรศัพท์แจ้งห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกล่วงหน้าก่อนส่งตรวจประมาณ 20 นาที 
 
3. วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 3.1 การเจาะเก็บเลือด 
  3.1.1 เช็ดผิวหนังบริเวณที่จะเจาะเลือดด้วย 2% chlorhexidine in 70% alcohol เนื่องจากการใช้น้ ายา
    ฆ่าเชื้ออื่นจะท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีที่มีอยู่ในน้ ายาฆ่าเชื้อนั้นได้ เช่น การใช้โปตัสเซียม
    ไอโอไดน์ท าความสะอาดท าให้ค่าของซีรัมโปตัสเซียมและคลอไรด์ผิดจากความจริง 
  3.1.2 หลีกเลี่ยงการเกิด venous stasis จากการรัดแขนขณะเจาะเลือดนานเกิน 1 นาที ซึ่งท าให้สารเคมี
    บางตัวสูงกว่าความเป็นจริง เช่น protein, calcium, lactate 
  3.1.3 หลีกเลี่ยงการเจาะเลือดจากแขนที่รับน้ าเกลอื เพราะน้ าเกลอืมีส่วนประกอบของ glucose และ electrolyte 
    ท าให้ผลการตรวจมีค่าสูงกว่าความเป็นจริง เนื่องจากการปนเปื้อนของน้ าเกลือ ซึ่งผู้ป่วยก าลังได้รับ 
    นอกจากนั้นยังไปเจือจางเลือดท าให้ตรวจสารอ่ืนได้ค่าต่ ากว่าความเป็นจริง 
  3.1.4 หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ท าให้เม็ดเลือดแดงแตก เพราะจะมีผลให้ค่าของสารเคมีบางชนิด เช่น  potassium 
    (K), LDH, SGOT, inorganic phosphate, magnesium (Mg), acid phosphatase, folate สูงกว่า
    ความเป็นจริงได้ 
 3.2 การเก็บปัสสาวะ 
  3.2.1 การเก็บปัสสาวะคร้ังเดียว (random urine) ให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะเป็น 3 ช่วง ปัสสาวะที่ถ่ายช่วงแรก
    และช่วงหลังให้ทิ้งไป เก็บเฉพาะปัสสาวะที่ถ่ายช่วงกลาง (mid-stream urine) ประมาณ 10-50 มล. 
    ใส่ภาชนะส าหรับใส่ปัสสาวะปิดฝาให้สนิท 
  3.2.2 การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะครั้งแรกทิ้งไปแล้ว จึงเริ่มบันทึกเวลาและให้เก็บ
   ปัสสาวะไปจนครบ 24 ชั่วโมง (ให้เก็บปัสสาวะครั้งสุดท้ายที่ 24 ชั่วโมงพอดี) โดยเก็บปัสสาวะใส่ใน
   ขวดส าหรับเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ที่ใส่สารรักษาสภาพไว้ (การทดสอบแต่ละชนิดอาจใส่สารรักษา
   สภาพแตกต่างกัน) ติดต่อขอรับขวดเก็บปัสสาวะได้ที่ 
    ผู้ป่วยนอก จุดจัดเก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก  
    ผู้ป่วยใน วันจันทร-์เสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ในเวลาราชการ): ห้องล้างกลางชั้น basement ภาควิชา 
    พยาธิวิทยา 
  3.2.3 ส าหรับสถานพยาบาลภายนอก การส่งตรวจที่ใช้ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ให้ใช้สารรักษาสภาพตามที่ระบุ
   ในตารางด้านล่าง 
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การทดสอบ 
สารรักษาสภาพ (preservative) 

5 mL Toluene 10 mL 6N HCL 
Urea Nitrogen/Creatinine   
Uric acid  ห้ามใช้ 
Citrate   
Total protein  ห้ามใช้ 
Calcium / Phosphorus   
VMA/17-OHCS/17-KS ห้ามใช้  
Glucose   
5-HIAA 10 mL 6N HCL หรือ 25 mL glacial acetic acid 
Electrolytes/Osmolality/Amylase ไม่ใช้ preservative 

 
  3.2.4 สิ่งส่งตรวจอื่นๆ ได้แก่ pleural fluid, peritoneal fluid, CSF, น้ าล้างไต แพทย์เป็นผู้จัดเก็บใส่ภาชนะ
   ที่ได้ระบุไว้ 
 3.3 การส่งสิ่งส่งตรวจ 
  3.3.1 การทดสอบทางเคมีคลินิกโดยทั่วไป ควรส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด ไม่ต้องแช่ในน้ าแข็ง 
   (ยกเว้นบางการทดสอบ) เพื่อห้องปฏิบัติการจะท าการปั่นแยกซีรัม/พลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดง ภายใน
   เวลา 2 ชั่วโมง เพราะถ้าปล่อยให้ลิ่มเลือดแช่อยู่ในซีรัมนานเกินไป สารเคมีที่มีมากในเม็ดเลือดแดงจะ
   ออกมาสู่ซีรัม ท าให้ระดับสารเคมีดังกล่าวสูงเกินความเป็นจริง 
 
4. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอกและจุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน  
 
5. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01)  หน้า 8 
 
6. การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ“การขอทดสอบเพิ่ม” หน้า 4 โดยขอเพิ่มการทดสอบได้ก่อน
 เวลา 15:30 น. 
 
7. การรายงานผลค่าวิกฤต  
 ดูรายละเอียดวิธีการรายงานผลค่าวิกฤตในหน้า 10-12 ของคู่มือฉบับนี ้
 

การทดสอบ 
ระดับค่าวิกฤตที่รายงาน 

น้อยกว่า มากกว่า 
1. Glucose 60 mg/dL 500 mg/dL 
2. Calcium 5.0 mg/dL 15.0 mg/dL 
3. Sodium (Na+)   

•  Adults 115 mmol/L 160 mmol/L 
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การทดสอบ 
ระดับค่าวิกฤตที่รายงาน 

น้อยกว่า มากกว่า 
•  Pediatrics 120 mmol/L 160 mmol/L 

4. Potassium (K+)   
•  Adults 2.5 mmol/L 6.0 mmol/L 
•  Pediatrics 2.5 mmol/L 6.0 mmol/L 

5. Chloride (Cl-)   

•  Adults 70 mmol/L 130 mmol/L 
•  Pediatrics 80 mmol/L 130 mmol/L 

6. Total carbon dioxide (TCO2)   
•  Adults 10 mmol/L 45 mmol/L 
•  Pediatrics 10 mmol/L 35 mmol/L 

 
ค่าวิกฤต หมายถึง ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ที่จ าเป็นจะต้องแจ้ง

โดยด่วน 
 
1. รายการทดสอบของหน่วยเคมีคลินิก 

 
การทดสอบ วิธีวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 

วันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
Routine tests 
1. Glucose E (automate) NaF blood, CSF, Body 

fluids, Random/24-h urine 
ทุกวัน 2 ชม. 

2. Blood urea nitrogen 
(BUN) 

E (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Random/24-h urine 

ทุกวัน 2 ชม. 

3. Creatinine  
รายงานค่า ***eGFR เมื่อ
สั่งตรวจ blood 
creatinine (ยกเว้น    ใน
เด็กอายุ < 18 ปี) 

E (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Random/24-h urine 

ทุกวัน 2 ชม. 

4. Electrolyte 
4.1 Na+, K+, Cl- 

ISE 
(automate) 

Lithium heparin/Clotted 
blood, Body fluids, 
Random/24-h urine 

ทุกวัน 2 ชม. 

4.2 TCO2 C (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Body fluids 

ทุกวัน 2 ชม. 

5. Calcium C (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Random/24-h urine 

ทุกวัน 2 ชม. 

6. Phosphorus C (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Random/24-h urine 
 

ทุกวัน 2 ชม. 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 
วันท า 

ประกันเวลา 
การรายงานผล 

7. Uric acid E (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Random/24-h urine 

ทุกวัน 2 ชม. 
 

8. Cholesterol E (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Body fluids 

ทุกวัน 2 ชม. 

9. Triglyceride E (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Body fluids 

ทุกวัน 2 ชม. 

10. HDL-cholesterol D (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

11. LDL-cholesterol D (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

12. VLDL จากการค านวณ Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

13. Bilirubin C (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Hct tube 4-5 tubes 
ส าหรับ newborn ส่งทันที, 
Body fluids 

ทุกวัน 2 ชม. 

14. AST (SGOT) K (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

15. ALT (SGPT) K (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

16. Protein     
16.1 Serum/  

Body fluids 
C (automate) Lithium heparin/Clotted  

blood, Body fluids 
ทุกวัน 2 ชม. 

16.2 Urine T (automate) Random/24-h urine ทุกวัน 2 ชม. 

16.3 CSF  
(total protein) 

T (automate) CSF ทุกวัน 2 ชม. 

17. Globulin จากการค านวณ Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

18. Alkaline phosphates 
(ALP), total 

K (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

18.1 ALP (heat  
 stable) 

K (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 18 ชม. 

18.2 ALP (heat  
 labile) 

จากการค านวณ Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

19. Amylase K (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Random/24-h urine, 
Body fluids 

ทุกวัน 2 ชม. 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 
วันท า 

ประกันเวลา 
การรายงานผล 

20. LDH (total) K (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, CSF, Body fluids 

ทุกวัน 2 ชม. 

21. CK (total) K (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

22. Albumin C (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood, Body fluids 

ทุกวัน 2 ชม. 

23. Serum ketone Reagent strip Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

24. pH Reagent strip Lithium heparin/Clotted 
blood 
Body fluids 

ทุกวัน 2 ชม. 

25. Hematocrit  
(new born) 

Centrifugation Heparin blood (Hct tube) ทุกวัน 2 ชม. 

26. Non protein nitrogen     

26.1 BUN E (automate) 24-h urine ทุกวัน 2 ชม. 

26.2 Creatinine E (automate) 24-h urine ทุกวัน 2 ชม. 

26.3 Uric acid E (automate) 24-h urine ทุกวัน 2 ชม. 

27. Osmolality Freezing 
Point 
Depression 

Lithium heparin/Clotted 
blood, Random urine 

ทุกวัน 2 ชม. 

Special tests     
28. HbA1c TINIA 

(automate) 
EDTA blood ทุกวัน 2 ชม. 

29. Serum Iron (SI) และ 
total iron binding 
capacity (TIBC) 

C (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

30. Transferrin ITA 
(automate) 

Lithium heparin/Clotted 
blood 

พฤหัสบดี 1 สัปดาห ์

31. Gamma glutamyl 
transferase (GGT) 

K (automate) Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

32. 17-Ketosteroid  
(17-KS) 

C (manual) 24-h urine พุธ 1 สัปดาห ์

33. 17-OH-Corticosteroids      
(17-OHCS) 

C (manual) 24-h urine พุธ 1 สัปดาห ์

34. Vanilyl mandelic acid 
(VMA) 

Microcolumn Random/24-h urine ศุกร์ 1 สัปดาห ์
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 
วันท า 

ประกันเวลา 
การรายงานผล 

35. 5-Hydroxyindo-acetic 
acid (5-HIAA) 

Microcolumn 24-h urine พฤหัสบดี 1 สัปดาห ์

36. CK-MB mass ECLIA  Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

37. *Ammonia Dry chemistry EDTA blood แช่น้ าแข็ง ทุกวัน
ราชการ 

2 ชม. 

38. *Lactic acid 
 

E (manual) NaF blood, CSF แช่น้ าแข็ง 

 
 

2 ชม. 
38.1 L-Lactic acid ทุกวัน 
38.2 D-Lactic acid ทุกวัน

ราชการ 
39. Lipase E (automate) Lithium heparin/Clotted 

blood,  
Random urine, Body fluids 

ทุกวัน 
ในเวลา
ราชการ 

2 ชม. 

40. Ferritin ECLIA  Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 2 ชม. 

41. Ceruloplasmin ITA 
(automate) 

Lithium heparin/Clotted 
blood 

จันทร ์ 1 สัปดาห ์

42. Aldolase C (manual) Lithium heparin/Clotted 
blood 

อังคาร 1 สัปดาห ์

43. Citrate E (manual) Random/24-h urine จันทร ์ 1 สัปดาห ์

44. Microalbumin ITA 
(automate) 

Random/24-h urine ทุกวัน
ราชการ 

1 สัปดาห ์

45. Troponin T ECLIA Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

46. 2-microglobulin ITA 
(automate) 

Lithium heparin/Clotted 
blood 

พฤหัสบดี 1 สัปดาห ์

47. D-Dimer ELFA             
(mini VIDAS) 

Sodium citrate blood ทุกวัน 1 ชม. 

48. Protein 
electrophoresis 

แยกด้วยกระแส 
ไฟฟ้า 

Clotted blood อังคาร 2 สัปดาห ์

49. NT-proBNP ECLIA Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

50. Vitamin A (Retinol) HPLC Clotted blood, protected 
from light ห้ามใช้ serum 
จาก gel tube 

**ส่งต่อ
ภายนอก 

2 สัปดาห ์

51. Vitamin B1 (Thiamine) HPLC EDTA blood **ส่งต่อ
ภายนอก 

2 สัปดาห ์
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 
วันท า 

ประกันเวลา 
การรายงานผล 

52. Vitamin D2/D3 (25-OH 
Vitamin D2/D3) 

 
LC-MS/MS 
 

Clotted blood, protected 
from light ห้ามใช้ serum 
จาก gel tube 

**ส่งต่อ
ภายนอก 

1 สัปดาห ์

53. Vitamin E 
(Tocopherol) 

HPLC Clotted blood, protected 
from light ห้ามใช้ serum 
จาก gel tube 

**ส่งต่อ
ภายนอก 

2 สัปดาห ์

54. Vitamin B12 
(Cobalamin) 

ECLIA Lithium heparin/Clotted 
blood, protected from 
light 

จันทร์ พุธ 
ศุกร์ 

3 วัน 

55. Folate ECLIA Lithium heparin/Clotted 
blood, protected from 
light 

จันทร์ พุธ 
ศุกร์ 

3 วัน 

56. hs-CRP ITA Lithium heparin/Clotted 
blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

57. Procalcitonin (PCT) ELFA Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

58. AFP ECLIA Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน
ราชการ 

3 ชม. 

59. CEA ECLIA Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน
ราชการ 

3 ชม. 

60. CA125 ECLIA Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน
ราชการ 

3 ชม. 

61. CA19-9 ECLIA Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน
ราชการ 

3 ชม. 

62. CA153 ECLIA Lithium heparin/ 
Clotted blood 

วันศุกร์ 1 สัปดาห ์

63. TPSA ECLIA Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน
ราชการ 

3 ชม. 

64. FPSA ECLIA Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน
ราชการ 

3 ชม. 

65. HE4 ECLIA Lithium heparin/ 
Clotted blood 

วันศุกร์ 1 สัปดาห ์
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หมายเหตุ 
1. ค าย่อของวิธีที่ใช้ตรวจ 

C (automate) :  Colorimetric method ใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ  
C (manual)   :  Colorimetric method ใช้วธิี manual 
D (automate) :  Direct method ใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัต ิ
E (automate) :  Enzymatic method ใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัต ิ
E (manual) :  Enzymatic method ใช้วิธี manual 
ECLIA  :  Electrochemiluminescence immunoassay method  
ELFA  :  Enzyme Linked Fluorescent Assay  
K (automate) :  Kinetic method ใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัต ิ
ISE (automate) :  Ion Selective Electrode method ใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 
ITA (automate) :  Immunoturbidimetric assay ใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ  
TINIA (automate) :  Turbidimetric inhibition immunoassay ใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 
T (automate) :  Turbidimetric method ใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 
HPLC :  High performance liquid chromatography 
LC-MS/MS :  Liquid chromatography-tandem mass spectrometry 

 

2. การทดสอบที่เปน็ routine test และขอผลด่วน จะรายงานผลภายในเวลา 1 ชั่วโมง  
3. ค่าอ้างอิงแสดงในตารางแนบท้ายที่ 1-5 
4. * หมายถึง การทดสอบที่ต้องติดต่อห้องปฏิบัติการล่วงหน้าก่อนการส่งประมาณ 20 นาที 
5. **ส่งต่อ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 
6. ***ค่า eGFR (Estimated glomerular filtration rate) ค านวณจากค่า serum/plasma creatinine (Cr), เพศ
 และอายุ 
 6.1 eGFR-EP (ml/min/1.73 m2) ค านวณจากสมการ CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 
  Collaboration) ที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแนะน า 

  
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 eGFR-MD (ml/min/1.73 m2) ค านวณจากสมการ MDRD (Modification of diet in renal disease) 
 

  

เพศ สมการ 
หญิง eGFR(MD) = 186.3 X (Cr)-1.154 X (Age)-0.203 X 0.742 
ชาย eGFR(MD) = 186.3 X (Cr)-1.154 X (Age)-0.203  

 

เพศ Serum/Plasma 
creatinine (Cr), mg/dL 

สมการ 

หญิง 
 0.7 eGFR-EP = 144(Cr/0.7)-0.329 (0.993)Age 
> 0.7 eGFR-EP = 144(Cr/0.7)-1.209 (0.993)Age 

ชาย 
 0.9 eGFR-EP = 141(Cr/0.9)-0.411 (0.993)Age 
> 0.9 eGFR-EP = 141(Cr/0.9)-1.209 (0.993)Age 
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 6.3 ถ้าต้องการหาค่า eGFR-EP(ml/min/1.73 m2) ในเด็กอายุ < 18 ปี สามารถค านวณได้จากสูตร eGFR-EP 
  =(0.41 X ความสูง, ซม.)/Cr (mg/dL) 

 
ตารางที่ 1 ค่าอ้างอิงใน Serum/Plasma, CSF 

การทดสอบ ค่าอ้างอิง หน่วย  การทดสอบ ค่าอ้างอิง หน่วย 
Glucose 74 - 99 mg/dL  LDH (total) 240 - 480 U/L 
BUN 6 - 20 mg/dL  CPK M 0 - 190 U/L 
Creatinin
e (Adult) 

M 0.67 - 1.17 mg/dL   F 0 - 170 U/L 
 F 0.51 - 0.95 mg/dL  Amylase 28 - 100 U/L 
Na+ 136 - 145 mmol/L  Lipase 13 - 60 U/L 
K+ plasma        
Serum Serum 

3.4 - 4.5 mmol/L  CK-MBmass M < 4.87 ng/mL 
            serum      
Plasma 

3.5 - 5.1 
 

mmol/L   F < 3.61 ng/mL 
Cl- 98 - 107 mmol/L  Troponin T < 14 ng/L 
TCO2 22 - 29 mmol/L  NT-proBNP < 125 pg/mL 
Calcium 8. 6 - 10.2 mg/dL  D-Dimer < 0.5  gFEU/mL 
Phosphorus (Adult) 2.7 - 4.5 mg/dL  GGT M 8 - 61 U/L 
                 (Child) 4.0 - 7.0 mg/dL   F 5 - 36 U/L 
Uric acid M 3.4 - 7.0 mg/dL  Ammonia 12 - 66 g/dL 
 F 
. 

2.4 - 5.7 mg/dL  Aldolase  M 4.0 - 12.0 U/L 
Cholesterol < 200 mg/dL   F 1.5 - 7.9 U/L 
Triglyceride < 150 mg/dL  Serum Iron M 10.6-28.3 mol/L 
HDL-c 40 - 59 mg/dL   F 6.6–26.0 mol/L 
LDL-c < 100 mg/dL  TIBC 40.8-76.6 mol/L 
Direct bilirubin 0.0 - 0.3 mg/dL  Transferrin 25.2 - 45.4 mol/L 
Total bilirubin 0.0 - 1.2 mg/dL  Ferritin M 30 - 400 ng/mL 
AST  M up to 40 U/L   F 13 - 150 ng/mL 
 F up to 32 U/L  Ceruloplasmin  M 15 - 30 mg/dL 
ALT  M up to 41 U/L   F 16 - 45 mg/dL 
 F up to 33 U/L  2-microglobulin 0.8 - 2.2 mg/L 
ALP (Adult) M 40 - 130 U/L  Osmolality 275 - 295 mOsm/Kg/H2O 

H2O  F 35 - 105 U/L  L-Lactic acid 4.5 - 18.0 mg/dL 
ALP (Child)    D-Lactic acid < 2.79 mg/dL 
 6 days - 6 
months 

< 499 U/L  HbA1c 4.8 - 5.9 % 
 7 months - 1 yr < 462 U/L  C.S.F. glucose (adult) 40 - 70 mg/dL 
 13 -17 yr M < 390 U/L  (child) 60 - 80 mg/dL 
 13 -17 yr F < 187 U/L C.S.F. protein 15 - 45 mg/dL 
Total protein 6.4 - 8.3 g/dL hs-CRP < 5 mg/L 

 Albumin 3.5 - 5.2 g/dL Proclacitonin (PCT) < 0.05 ng/mL 
Vitamin A 229 - 831 g/L Vitamin D2/D3 20 - 70 g/L 
Vitamin B1 28-85 g/L Vitamin E 3.45 - 18.09 mg/L 
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ตารางที่ 1 ค่าอ้างอิงใน Serum/Plasma, CSF (ต่อ) 

หมายเหตุ M = Male, F = Female 
 

ตารางท่ี 2  ระดับของ serum lipids ที่มีนัยส าคัญทางคลินิก เสนอแนะโดย NCEP* 
Total Cholesterol (mg/dL) 

< 200 Desirable 
200 - 239 Borderline high 
 240 High 

LDL cholesterol (mg/dL) 
< 100 Optimal 

100 - 129 Near optimal/above optimal 
130 - 159 Borderline high 
160 - 189 High 
190 Very high 

HDL cholesterol (mg/dL) 
< 40 Low 
60 High 

Triglyceride (mg/dL) 
<150 Normal 

150 - 199 Borderline high 
200 - 499 High 

การทดสอบ ค่าอ้างอิง หน่วย  การทดสอบ ค่าอ้างอิง หน่วย 
Vitamin B12 197 - 711 pg/mL  Folate 4.6 – 34.8 ng/mL 
AFP ≤ 7 ng/mL  CEA Smoker ≤ 6.5 

Non-Smoker ≤ 6.5 
ng/mL 

Total PSA ≤ 4 ng/mL  CA125 ≤ 35 U/mL 
CA19-9 ≤ 34 U/mL  CA153 ≤ 28.5 U/mL 
HE4 ROMA value 

Premenopausal 
≥ 11.4 % High risk 
of finding EOC 
< 11.4 % Low risk 
of finding EOC 
Premenopausal 
≥ 29.9 % High risk 
of finding EOC 
< 29.9 % Low risk 
of finding EOC 
*EOC = epithelial 
ovarian cancer 
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ตารางท่ี 2  ระดับของ serum lipids ที่มีนัยส าคัญทางคลินิก เสนอแนะโดย NCEP*  
Triglyceride (mg/dL) 

500 Very high 
 

* National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and 
 Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Final Report. 
 Circulation. 2002; 106: 3143-3421. 

 
ตารางที่  3  ค่าอ้างอิงใน Urine 
การทดสอบ ค่าอ้างอิง หน่วย  การทดสอบ ค่าอ้างอิง หน่วย 
Glucose    Sodium   
- random urine 1 -15 mg/dL   - 

random urine 
54 - 190 mmol/L 

- 24-h urine < 0.5 g/day   - 24-h 
urine 

40 - 220 mmol/day 
Urea Nitrogen    Potassium   
- random urine 420 - 1402 mg/dL   - 

random urine 
20 - 80 mmol/L 

- 24-h urine 12.0 - 20.0 g/day   - 24-h 
urine 

25 - 125 mmol/day 
Creatinine, 24-h    Chloride    
- M 0.98 - 2.20 g/day   - 

random urine 
46 - 168 mmol/L 

- F 0.72 - 1.51 g/day   - 24-h 
urine 

110 - 250 mmol/day 
Creatinine,  random    Osmolality   
- M 40 - 278 mg/dL  - random urine 

urine urine 
50 - 1200 mOsm/Kg H2O 

- F 29 - 226 mg/dL  - 24-h urine 300 - 900 mOsm/Kg H2O 
Calcium, 24-h 100 - 300 mg/day  VMA   
Phosphorus     1 -  5 yr 10.4 - 23.6 g/mg Creat 
- random urine 40 - 136 mg/dL   6 - 10 yr 7.1 - 13.6 g/mg Creat 
- 24-h urine 0.4 - 1.3 g/day   11 - 15 

yr 
6.4 - 15.4 g/mg Creat 

Amylase, random     16 - 30 
yr 

4.6 - 10.7 g/mg Creat 
- M 16 - 491 U/L   31 - 60 

yr 
3.8 - 11.7 g/mg Creat 

- F 21 - 447 U/L  17 - OHCS 1.0 - 10 mg/day 
Uric acid    17 - KS M 10 - 25 mg/day 
- random urine 37 - 92 mg/dL   F 5 - 15 mg/day 
- 24-h urine 200 - 1000 mg/day   Child < 4 mg/day 
Protein    5 - HIAA 2 - 8 mg/day 
- random urine < 12 mg/dL  Citrate*   
- 24-h urine < 0.15 g/day   20 yr 150 - 810 mg/day 
Microalbumin     40 yr 292 - 952 mg/day 
- 2nd morning urine      *Citrate จะเพิ่มขึ้น  7.11 mg/day/yr after age 20) 
   Adult < 20 mg/g 

Creat 
Creat 

 **Creatinine clearance 105 -150 ml/min 
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ตารางที่  3  ค่าอ้างอิงใน Urine 
การทดสอบ ค่าอ้างอิง หน่วย  การทดสอบ ค่าอ้างอิง หน่วย 
  Child (3-5 yr) < 37 mg/g 

Creat 
 

**Creatinine clearance = (urine vol./min x urine 
creatinine) / (blood creatinine) 

- 24-h urine < 30 mg/day  
 

หมายเหตุ M = Male, F = Female 
 

ตารางที่  4  เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวาน 

การทดสอบเบาหวาน 
การวินิจฉัย 
เบาหวาน 

โอกาสเสี่ยง 
(ภาวะก่อนเบาหวาน/ 
ภาวะน้ าตาลบกพร่อง) 

HbA1c 
ใช้วิธีที่รับรองโดย NGSP และปรับมาตรฐานตาม 
DCCT assay 
หรือ 

 6.5 % 5.7 - 6.4 % 

Fasting Plasma Glucose 
การงดอาหาร หมายถึงงดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย  
8 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ าได้ตามปกติ)  
หรือ 

 126 mg/dL 
มากกว่า 1 ครั้ง 

100 - 125 mg/dL 

2 Hour Plasma Glucose(OGTT) 
ควรท าการทดสอบตามค าแนะน าของ WHO โดย
ให้ดื่มน้ าตาล 75 กรัมละลายในน้ า 

 200 mg/dL 140 - 199 mg/dL 

 
ตารางที่  5  เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานในหญิงตัง้ครรภ์ 

วิธีการ 
ปริมาณ

กลูโคสที่ใช ้
ระดับ plasma glucose (mg/dL) ที่เวลา (ชั่วโมง) หลังดื่ม วินิจฉัย GDM 

เมื่อพบค่า 
ผิดปกต ิก่อนดื่ม 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 

NDDG 100 กรัม  105  190  165  145  2 ค่า 

Carpenter & 
Couston 

100 กรัม  95  180  155  140  2 ค่า 

IDF (IADPSG) 75 กรัม  92  180  153 - ค่าใดค่าหนึ่ง 

 

NDDG = National Diabetes Data Group, WHO = World Health organization, IDF = International 
Diabetes Federation, IADPSG = International Association of Diabetes Pregnancy Study Group 



  

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

40 

 
  
 
 
 
 

 

 



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

41 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

การส่งตรวจทางโลหิตวิทยา 

 
ห้องปฏิบัติการ  หน่วยโลหิตวิทยา (Hematology Unit) 
ที่ตั้ง    ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา  
วันและเวลาท าการ  ทุกวัน 24 ชั่วโมง  
หมายเลขโทรศัพท์  074-451562 โทรศัพท์ภายใน 1562 

 
 

1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ ไม่มี 
 
2. ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 2.1 เลือดที่ใช้ทดสอบทางโลหิตวิทยา ควรเป็นเลือดที่เจาะจาก หลอดเลือดด าเท่านั้น หากมีความจ าเป็นต้องดูด
  จาก catheter หรือ NSS lock ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.2.3 และ 3.2.4 
 2.2 การส่งตรวจที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด ถ้าผู้ป่วยก าลังได้รับยา หรือสารเคมีใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
  การทดสอบ เช่น ผู้ป่วยได้รับสารเฮปาริน ควรระบุมาในใบส่งตรวจด้วยทุกครั้ง 
 2.3 การทดสอบบางชนิด เช่น Hb typing ควรระบุประวัติการได้รับเลือดมาด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้ประกอบใน 
  การแปลผลการทดสอบ 
 
3. วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 3.1 วิธีเจาะเก็บเลือดส่งตรวจ CBC 
  3.1.1 ใช้หลอดที่มีสารกันเลือดแข็ง ชนิด K2EDTA (ฝาสีม่วง) ขนาดบรรจุเลือด 2 มล. หรือ 3 มล. 
  3.1.2 เจาะเลือด 2 มล.ปลดเข็มออกก่อนบรรจุเลือดใส่หลอดโดยฉีดเลือดเบาๆ ปิดจุกให้แน่น ผสมเลือด
   ด้วยการกลับไปมาเบาๆ อย่างน้อย 10 คร้ัง 
  3.1.3 ส่งตรวจทันทีหรือภายใน 2 ชั่วโมง 
  3.1.4 การติดตามรายงานผลการทดสอบ 
   3.1.4.1 ผล CBC จะรายงานภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ ซึ่งแสดงเวลา 

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าระยะเวลานานเกิน 2 ชั่วโมง สามารถโทรศัพท์ตามผลโดยแจ้ง
หมายเลขการทดสอบ (Lab No.) และชื่อผู้ป่วยเพื่อสะดวกในการค้นหา ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้นี้ คือ เวลาโดยเฉลี่ย แต่มีข้อยกเว้น คือ เมื่อระบบงานมีปัญหาขัดข้องหรือมีปริมาณงาน
มากกว่าปกติผลทดสอบอาจล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมง 

   3.1.4.2 เลือดที่ต้องการทราบค่าปริมาณเกล็ดเลือด ถ้ามีเลือดแข็งตัวบางส่วน จะรายงานผลว่า “blood  
partially clot” โดยไม่แจ้งทางโทรศัพท์ หากแพทย์ต้องการทราบค่าปริมาณเกล็ดเลือด 
กรุณาเจาะเลือดส่งตรวจใหม่ 

 3.2 วิธีเจาะเก็บเลือดส่งตรวจการแข็งตัวของเลือด 
  3.2.1 ใช้หลอดบรรจุเลือดพลาสติกที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด 3.2% sodium citrate ฝาสีฟ้า 
  3.2.2 เจาะเลือดจาก peripheral vein ด้านที่ไม่มีการให้สารน้ า 3 มล. ปลดเข็มออกก่อนบรรจุเลือดใส่
   หลอดให้ถึงระดับขีดบอกปริมาตร จากนั้นปิดจุกให้แน่น ผสมเลือดด้วยการกลับหลอดไปมาอย่างน้อย 
   10 คร้ัง 
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  3.2.3 หากจ าเป็นต้องดูดเลือดจาก catheter ให้ flush line ด้วย NSS 5 มล. หลังจากนั้นดูดเลือดออกทิ้ง
   อย่างน้อย 6 เท่าของ dead space (5 มล.) และเปลี่ยน syringe ใหม่เพื่อดูดเลือดส่งตรวจทางห้อง 
   ปฏิบัติการ 
  3.2.4 การดูดเลือดจาก NSS lock ให้ดูดเลือดออกทิ้งก่อนอย่างน้อย 2 เท่าของ dead space (3 มล.) 
   ก่อนดูดเลือดใส่หลอดบรรจุเลือด 
  3.2.5 ผู้ป่วยที่มีระดับ hematocrit น้อยกว่า 35% หรือมากกว่า 55% ควรปรับสัดส่วนของเลือดตามตาราง
   ปรับปริมาตรเลือดให้เหมาะสมกับสารกันเลือดแข็ง ดูรายละเอียดจากตารางที่ 1 (การปรับปริมาตร
   เลือดให้เหมาะสมกับสารกันเลือดแข็ง) 
  3.2.6 ส่งตรวจทันทีหรือภายใน 1 ชั่วโมง 
 
4. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอกและจุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน  
 
5. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01) หน้า 8 
 5.2 ตามเกณฑ์ของหน่วยโลหิตวิทยา ดังต่อไปนี้ 
  5.2.1 เลือดที่ใส่สารกันเลือดแข็งชนิด K2EDTA ขนาด 2 มล. ใช้ในการทดสอบ CBC, platelet count, 
   blood indices, reticulocyte และการทดสอบอื่นๆ ส่วนเลือดที่ใส่สารกันเลือดแข็งชนิด K2EDTA 
   ขนาด 3 มล .ใช้ในการทดสอบ ESR และ Hb typing หากพบว่ามีการแข็งตัวของเลือดจนไม่สามารถ
   ท าการทดสอบได้จะแจ้งกลับไปยังหน่วยรับสิ่งส่งตรวจ เพื่อประสานงานในการเจาะเก็บเลือดใหม่ 
  5.2.2 เลือดที่ใส่สารกันเลือดแข็งชนิด 3.2% sodium citrate (ฝาสีฟ้า) ในการทดสอบการแข็งตัวของเลือด 
   จะต้องมีการปรับให้อัตราส่วนเลือดต่อน้ ายาเหมาะสมตามความเข้มข้นของเลือด ดังแสดงในตาราง 1 
   (การปรับปริมาตรเลือดให้เหมาะสมกับสารกันเลือดแข็ง) หากพบว่าอัตราส่วนของเลือดต่อสารกัน
   เลือดแข็งไม่ถูกต้องหรือมีการแข็งตัวบางส่วน หรือแข็งตัวทั้งหมด จะแจ้งกลับไปยังหน่วยรับสิ่งส่งตรวจ
   เพื่อประสานงานในการเจาะเก็บเลือดใหม่ 
 

6. การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ“การขอทดสอบเพิ่ม” หน้า 4 ควรติดต่อภายใน 24 ชั่วโมง 
 

7. การรายงานผลค่าวิกฤต ดูรายละเอียดวิธีการรายงานผลค่าวิกฤตจากหน้า 10-12 ของคู่มือฉบับนี้ 
การทดสอบ ระดับค่าวิกฤตที่รายงาน หมายเหตุ 

1. Hematocrit 
< 15% > 60% 

รายงานเฉพาะผลแล็บครั้งแรก 
ไม่รายงานซ้ าใน 3 เดือน  
ยกเว้น ผลแล็บก่อนหน้าน้ันกลบัมา 
เป็นปกต ิ

2.  Platelet <20 x 103
L >1,000 x 103

L 

3.  Slide CBC •  Intracellular organism 
•  Blast 
•  Malaria 

รายงานเฉพาะผลครั้งแรกในรายที่แพทย์
ไม่ได้วินิจฉัย 

4.  PTT 
> 100 sec 

รายงานเฉพาะผลแล็บครั้งแรก 
ไม่รายงานซ้ าใน 3 เดือน  
ยกเว้น ผลแล็บก่อนหน้าน้ันกลบัมา 
เป็นปกต ิ

5.  INR > 5 
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8. รายการทดสอบของหน่วยโลหติวิทยา 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
1. Complete blood count 

(CBC) Automate cell counter K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 30 นาที 
1.1 CBC w/o Diff 
1.2 CBC + Diff Automate cell counter 

และ manual differential 
K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 

30 นาที - 2 
ชม. 

1.3 CBC + Diff + slide Automate cell counter 
และ manual differential 

K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 2 ชม. 

1.4 CBC + Diff +  
RBC morphology 

Automate cell counter 
และ manual differential 

K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 2 ชม. 

2. Hemoglobin (Hb) Automate cell counter K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 30 นาที 

3. Hematocrit (Hct) Automate cell counter K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 30 นาที 

4. WBC count Automate cell counter K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 30 นาที 

5. RBC count Automate cell counter K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 30 นาที 

6. MCV, MCH, MCHC, RDW Automate cell counter K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 30 นาที 

7. Platelet count Automate cell counter K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 30 นาที - 2 
ชม. 

8. Reticulocyte count Automate cell counter 
c̅ Fluorescence dye 
stain  

K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 2 ชม. 

9. Inclusion body Light microscope 
examination 

K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 2 ชม. 

10. Malarial parasite 
examination 

Light microscope 
examination 

K2EDTA blood 2 mL ทุกวัน 2 ชม. 

11. G-6-PD screening Fluorescent spot test K2EDTA blood 2 mL อังคาร ศุกร์ 1 สัปดาห์ 

12. Erythrocyte sedimentation 
rate (ESR) 

Automate Vesmatic 
Cube 80 
 

K2EDTA blood 3 mL 
ทุกวัน 

(8:30-15:30 
น.) 

2 ชม. 

13. Ham’s test - ปรึกษาพิเศษ นัดหมาย
ล่วงหน้า 

2 สัปดาห์ 

14. Acid elution test Amido Black B K2EDTA blood 2mL ทุกวัน ก่อน 
14:00 น. 

2 วัน 

15. Osmotic fragility test  
(OF 13 tubes) 

Osmotic resistance in 
hypotonic saline 
solution 

ปรึกษาพิเศษ 
นัดหมาย
ล่วงหน้า 

2 สัปดาห์ 

16. Nitroblue tetrazolium test 
(NBT) 
 

- ปรึกษาพิเศษ 
นัดหมาย
ล่วงหน้า 

2 สัปดาห์ 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
17. Hemoglobin typing 

Capillary electrophoresis K2EDTA blood 3mL 

ส่งได้ทุกวัน
ท าการ

ทดสอบ1-2 
ครั้ง/สัปดาห์ 

2 สัปดาห์ 

18. Tourniquet test - ส่งผู้ป่วยไปท า 
การ ทดสอบท่ี 
หน่วยรับส่ิงส่งตรวจ 

จันทร์-ศุกร์ 2 ชม. 
19. Bleeding time Ivy method 

20. Partial thromboplastin 
time (PTT) 

Automate coagulogram 
using transmitted light 
detection method 

เก็บเลือดใส่หลอด
ทดสอบ coagulogram 
(3.2% sodium citrate)  
สัดส่วนเลือดต่อสารกัน
เลือดแข็งดูรายละเอียด
ในตารางท่ี 1 

ทุกวัน 1 ชม. 

21. Prothrombin time (PT) Automate coagulogram 
using transmitted light 
detection method 

ทุกวัน 1 ชม. 

22. Thrombin time (TT) Automate coagulogram 
using transmitted light 
detection method 

ทุกวัน 1 ชม. 

23. Mixed study Automate coagulogram 
using transmitted light 
detection method 

จันทร์-ศุกร์ 
(ก่อน  

14:00 น) 
2 ชม. 

24. Fibrinogen level Derived fibrinogen ทุกวัน 2 ชม. 

25. Euglobulin lysis time (ELT) 
- 

นัดหมาย
ล่วงหน้า 

1 สัปดาห์ 

26. Urea solubility for factor 
XIII 

- 
นัดหมาย
ล่วงหน้า 

1 สัปดาห์ 

27. Factor VIII assay 
Automate coagulogram 

อังคาร 
พฤหัสบดี 

1 สัปดาห์ 

28. Factor IX assay 
Automate coagulogram 

อังคาร 
พฤหัสบดี 

1 สัปดาห์ 

29. Factor VIII inhibitor 
 

อังคาร 
พฤหัสบดี 

1 สัปดาห์ 

30. Protein C Chromogenic assay พฤหัสบดี 1 สัปดาห์ 

31. Protein S Chromogenic assay  
พฤหัสบดี 1 สัปดาห์ 

32. Antithrombin III Chromogenic assay พฤหัสบดี 1 สัปดาห์ 

33. Lupus Anticoagulant 
(Complete investigation) 

aPTT method and 
dRVVT method 

จันทร์ พุธ 
ศุกร์ 

1 สัปดาห์ 

34. Peroxidase stain - สเมียร์ไขกระดูกอย่าง
น้อย 4 แผ่นหรือ EDTA 
blood 2mL 

พุธ ศุกร์ 1 สัปดาห์ 

35. PAS stain - พุธ ศุกร์ 1 สัปดาห์ 

36. Non-specific esterase stain - พุธ ศุกร์ 1 สัปดาห์ 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
37. Leukocyte alkaline 

phosphatase stain (LAP) 
- EDTA blood 2mL พุธ ศุกร์ 1 สัปดาห์ 

38. PND (CBC + Thalassemia 
screening*) 

-One tube osmotic 
resistance 
-DCIP precipition test 
-Capillary 
electrophoresis 

EDTA blood 3mL 
เฉพาะคลินิกฝากครรภ์ 

ส่งได้ทุกวัน
ท าการ

ทดสอบ 1-2 
ครั้ง/สัปดาห์ 

2 สัปดาห์ 

* Thalassemia screening = OF (0.36%NaCl) และ DCIP precipitation test 
 

ค าย่อของวิธีที่ใช้ตรวจ 

CBC w/o Diff: CBC without Differential WBC 
 
ตารางที่ 1 การปรับปริมาตรเลือดให้เหมาะสมกับสารกันเลือดแข็งส าหรับการตรวจทางด้านcoagulation  

ค่า Hct (%) ปริมาณเลือดที่เติมในหลอด (มล.) 
25  2.0 
30  2.1 
35  

2.7 
40  
45  
50  
55  
60  3.8 
65  4.3 
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ตารางที่  2  ช่วงค่าอ้างอิงทางโลหิตวิทยา 

 

 

PTT*  22.7 - 28.8 sec Reticulocyte 0.2 - 2.0 % 
PT* 11.0 - 13.4 sec ESR 0 - 15 mm/hr 
TT* 10 - 13 sec Hb A2 2.5 - 3.5 % 
Bleeding time 1 - 7 min OF screening 85 - 100 % 
VCT 7 - 15 min NBT 0 - 20 % 
Fibrinogen (male) 192 - 510 mg/dL Protein C 72 - 146 % 
Fibrinogen (female) 261 - 438 mg/dL Protein S 53 - 109 % 
Factor activity 100 ± 50 % Antithrombin III 70 - 125 % 
ELT >120 min    
* มีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเปลี่ยน lot น้ ายา ช่วงค่าที่รายงานในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 ณ วันรายงานผล คือ ช่วงคา่ที่ถกูต้องที่สุด 
 
  

รายการทดสอบ 
ช่วงค่าอ้างอิง 

unit 
แรกคลอด – 1 เดือน1 >1 เดือน - 3 ปี2 >3 ปี - 14 ปี2 

ผู้ใหญ ่(>14 ปี)1 
ชาย หญิง 

WBC 5.0 -  21.0 5.0 - 16.2 3.1 - 13.2 4.5 - 10.0 4.5 - 10.0 x 103/L 
RBC 4.1 - 6.1 4.18 - 5.58 3.84 - 5.40 4.5 - 6.3 4.2 - 5.5 x 106/L 
Hb 13.5 - 22.0 10.9 - 15.3 11.3 - 14.5 13.0 - 18.0 12.0 - 16.0 g/dL 
Hct 42 - 64 33.7 - 45.4 33.1 - 44.9 40 - 54 37 - 47 % 
MCV 88 - 126 73.6 - 88.6 73.5 - 94.6 83 - 97 83 - 97 fL 
MCH 35 - 41 25.1 - 28.5 24.3 - 31.1 27 - 33 27 - 33 pg 
MCHC 34 - 38 30.2 - 35.9 29.6 - 36.2 31 - 35 31 - 35 g/dL 
RDW 11.8 - 16.7 11.8 - 16.7 11.7 - 16.1 11 - 16 11 - 16 % 
Platelet count 208 - 403 200 - 500 136 - 472 150 - 450 150 - 450 x 103/L 
MPV 6.8 - 9.6 6.8 - 9.6 6.3 - 11.5 6.5 - 11.3 6.5 - 11.3 fL 
PMN 32 - 54 9 - 49 17 - 68 40 - 70 40 - 70 % 
Band 0 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 5 0 - 5 % 
Eosinophil 1 - 6 0 - 12 0 - 8 1 - 6 1 - 6 % 
Basophil 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 % 
Lymphocyte 36 - 60 40 - 80 25 - 71 20 - 50 20 - 50 % 
Monocyte 1 - 8 0 - 22 0 - 13 2 - 10 2 - 10 % 
Atypical  
lymphocyte 

0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 % 
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เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือโลหิตวิทยา (ปรับปรุงแก้ไข), สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2529 หน้า 222. 

2. Viprakasit V, Suwanthol L, Sangpraypan T, Glomglao W, Utto W, Veerakul G. Hematological 
 parameters and red blood cell indices in healthy Thai children: a revision for 2005. J Med Assoc 
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การส่งตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
 

ห้องปฏิบัติการ  จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก (Clinical Microscopy Unit) 
ที่ตั้ง    ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา   
วันและเวลาท าการ ทุกวัน  24  ชั่วโมง 

หมายเลขโทรศัพท์ 074-451566 โทรศัพท์ภายใน 1566 
 
 
 

1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 แพทย์ หรือพยาบาล ให้ค าแนะน าผู้ป่วยในการเตรียมตัว ดังรายละเอียดในข้อ 2 
 
2. ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 2.1 การส่งตรวจเลือดในอุจจาระ (occult blood) ควรควบคุมอาหารของผู้ป่วยก่อนส่งตรวจเนื่องจากอาหาร
  ประเภทเนื้อสัตว์ เลือดสัตว์ ปลาดิบและยาหลายชนิดที่มีส่วนผสมของเหล็ก โบรไมด์ ไอโอไดน์ หรือวิตามินซี 
  (ascorbic acid) ถ้ามีปริมาณมากพอท าให้เกิดผลบวกปลอมได้ จึงควรงดอาหารเหล่านี้ก่อนส่งตรวจ 
  ประมาณ 1-2 วัน และส่งตรวจซ้ าอีก 3-6 คร้ัง เพื่อยืนยันผลการทดสอบ 
 2.2 การเก็บตัวอย่างน้ าอสุจิ เพื่อทดสอบ semen analysis แนะน าให้ผู้ป่วยงดร่วมเพศ ประมาณ 2-3 วัน ก่อน
  เก็บและไม่ควรเก็บมาจากบ้านเพราะหากเก็บไว้นานเกิน 1 ชั่วโมง ผลอาจผิดพลาดได้ 
 
3. วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 3.1 การเก็บปัสสาวะ 
  เก็บปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine) ประมาณ 20-30 มล. ใส่กระป๋องปากกว้างปิดฝาให้สนิท ส่ง
  ตรวจทันทีหรือไม่เกิน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง หรือเก็บในตู้เย็นที่ 4 oC แต่ต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง และควรเก็บ
  ปัสสาวะคร้ังแรกตอนเช้าจะให้ผลการตรวจตะกอนปัสสาวะดีที่สุด 
 3.2 การเก็บอุจจาระ 
  3.2.1 ให้เก็บอุจจาระประมาณ 3-5 กรัม (เท่าเมล็ดถั่วลิสง) ใส่ตลับแห้ง สะอาด ถ้าอุจจาระมีมูกหรือเลือด
   ปนให้เลือกเก็บบริเวณนั้น ข้อควรระวัง คือ ไม่ให้มีปัสสาวะหรือน้ าล้างอื่นๆ ปนเปื้อน เพราะผลการตรวจ
   อาจผิดพลาดได้ 
  3.2.2 การส่งตรวจอุจจาระของเด็กเล็ก ให้ใช้ไม้เขี่ยเก็บใส่ภาชนะหรือเก็บใส่ภาชนะโดยตรงไม่ควรใช้ไม้
   พันส าล ีเพราะอาจจะท าให้ตรวจไม่พบไข่พยาธิ 
  3.2.3 ส่งตรวจทันที ไม่ควรเก็บนานเกิน 1 ชั่วโมง ห้ามแช่เย็น เพราะจะท าให้พยาธิตาย 
 3.3 การเก็บของเหลวในช่องต่างๆ ของร่างกาย (body fluids) เพื่อท า cell count และ differential count 
  เก็บใส่ขวดหรือหลอดทดลองที่มีสารกันเลือดแข็ง K2EDTA ประมาณ 1-2 มล. ส่งทันทีไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 3.4 การเก็บน้ าไขสันหลัง (CSF) เพื่อท า cell count และ differential count เก็บใส่ขวดหรือหลอดทดลองที่
  แห้ง สะอาดและไม่มีสารกันเลือดแข็ง ส่งทันทีไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 3.5 การเก็บน้ าอสุจิ เก็บโดยวิธีส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ใส่ภาชนะปากกว้างที่แห้ง สะอาดเก็บทั้งหมดที่ได้ ปิด
  ฝาให้สนิท แนะน าให้ผู้ป่วยเก็บและส่งตรวจทันที ไม่ควรเก็บนานเกิน 1 ชั่วโมง ห้ามใช้ถุงยางอนามัย (condom) 
  และห้ามแช่เย็นโดยเด็ดขาด ไม่ควรเก็บมาจากบ้าน เพราะหากเก็บไว้นานผลการตรวจอาจผิดพลาดได้ 
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4. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอกและจุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน  
 
 

5. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา หน้า 8 
 5.2 ตามเกณฑ์เฉพาะของหน่วยมีดังนี้ 
  5.2.1 มีการปนเปื้อนของสารอื่นในสิ่งที่ต้องการตรวจ เช่น มีอุจจาระปนในปัสสาวะ มีปัสสาวะในน้ าอสุจิ 
   เป็นต้น 
  5.2.2 เกิดการ clot ของ body fluid 
  5.2.3 Body fluid ที่มีลักษณะเป็นหนองชัดเจน เพราะมีเม็ดเลือดขาวปริมาณมากจนไม่สามารถนับจ านวนได้ 
 

6. การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม”หน้า 4 โดยมีรายละเอียดในการขอ
 ทดสอบเพิ่มแต่ละรายการ ดังนี้  

รายการทดสอบที่ขอเพิ่ม ระยะเวลาทีส่ามารถขอทดสอบเพิ่มได้ 
UA, UPT, Cell count   ภายใน 1 ชั่วโมง 
Crystal จากน้ าไขข้อ ก่อนเวลา 15:00 น. ของทุกวันท าการ 
pH, glucose, occult blood ในอุจจาระ ก่อนเวลา 15:00 น. ของทุกวันท าการ 

 
7. การรายงานผลค่าวิกฤต   ไม่มี 
 
8.  รายการทดสอบของหน่วยจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล ค่าอ้างอิง 

Routine test 
1.  Urine examination      
 Glucose     Negative 
 Protein     Negative 
 Bilirubin     Negative 
 Urobilinogen      Normal 
 pH - Automate 

-  ดูด้วยกล้อง
 จุลทรรศน ์

ปัสสาวะ 
ช่วงกลาง 

ทุกวัน 45 นาที 
4.5 - 8.0 

 Blood 
Negative 

 Ketone     Negative 
 Nitrite     Negative 
 Leucocyte esterase     Negative 
 Specific gravity     1.003 - 1.030 
 ตะกอนปัสสาวะ 

    
ไม่พบตะกอน 
ท่ีผิดปกติ 

2.  Stool examination Direct and 
thick smear 
 

อุจจาระ ทุกวันราชการ 1 ชม. 
ไม่พบไข่พยาธิ 
หรือโปรโตซัว 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล ค่าอ้างอิง 

3.  Cell count and 
 differential count Manual Body fluid ทุกวัน 45 นาที 

Lymphocyte  
0 – 5 cells/L 

4.  Semen analyses      
 Liquefaction time     < 30 นาที 
 pH     7.2 - 8.0 
 Volume      2 - 6 mL 
 Sperm count 

    >20 x 106 cells/L 

 Motility Manual Semen ทุกวันราชการ 1 ชม. 30 นาที > 40% progress 
motility 

 WBC     - 
 Viability     > 60% live 
 Morphology     > 50%  

normal form 
5. Pregnancy test Immunochrom

atography 
ปัสสาวะ ทุกวัน 30 นาที Negative 

6. Campylobacter 
detection 

-  Direct smear 
-  ย้อมสี 1%  
 Basic Fuchsin 

อุจจาระ ทุกวันราชการ 90 นาที Not found 

7.  Cryptosporidium 
 detection 

-  Direct 
 smear 

อุจจาระ ทุกวันราชการ 90 นาที Not found 

-  DMSO 
 modified 
 acid fast 
 stain 
-  Centrifuge 
 sucrose 
 floatation 
 technique 

 Special test      
8.  Occult blood in 
 feces 

Immunochrom
atographic 
assay 

อุจจาระ ทุกวันราชการ 30 นาที Negative 

9.  Bence - Jone’s 
 protein 

Heat acid 
ปัสสาวะ 
ช่วงกลาง  

ทุกวัน เวลา 
08:30-15:30 น. 

45 นาที Negative 

10. Hemosiderin Acid 
ferrocyanide 

ปัสสาวะ 
ช่วงกลาง  

ทุกวัน เวลา 
08:30-15:30 น. 

45 นาที Negative 
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การส่งตรวจทางจุลชีววิทยา 
 

ห้องปฏิบัติการ  หน่วยจุลชีววิทยา (Microbiology Unit) 
ที่ตั้ง    ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา 
วันและเวลาท าการ  ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเลขโทรศัพท์  074-451582 โทรศัพท์ภายใน 1582 

 
 

1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ ไม่มี 
 

2.  ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ มีดังนี ้
 2.1 ควรส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดหลังการเก็บ โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 1-2 ชั่วโมง 
 2.2 ในกรณีที่ส่งช้ากว่าที่ก าหนด สิ่งส่งตรวจบางชนิดควรใส่ในอาหารน าส่ง (transport media) ที่ช่วยให้เชื้อ
  แบคทีเรียมีชีวิตอยู่ได้และช่วยรักษาความชื้น แต่ไม่ช่วยให้เชื้อแบ่งตัวเพิ่มจ านวน 
 2.3 การทดสอบที่ต้องโทรศัพท์และติดต่อห้องปฏิบัติการล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ มีดังนี้ 
  2.3.1 MIC, MBC, SIT, SBT 
  2.3.2 การเพาะเชื้อพิเศษ เช่น Bordetella pertussis, Brucella, Corynebacterium diphtheriae และ 
   Campylobacter spp.  
 2.4 การย้อม acid fast ในอุจจาระ จะรับตรวจเฉพาะผู้ป่วยที่มีผล anti-HIV positive เท่านั้น 
 2.5 การทดสอบที่ไม่เปิดบริการนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ คือ การเพาะเชื้อพิเศษ เช่น Bordetella 
  pertussis, Brucella, Corynebacterium diphtheriae Campylobacter spp. และการทดสอบหา 
  Clostridium difficile toxin A/B 
 2.6 การเพาะเชื้อ anaerobe 
  2.6.1 ควรระบุการวินจิฉัยในรายการส่งตรวจ ห้องปฏิบัติการจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการยืนยันผลการทดสอบ 
  2.6.2 หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วให้น าส่งทันที 
  2.6.3 สิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมในการส่งเพาะเชื้อ anaerobe คือ sputum, throat swab, urine, 

vaginal swab และ stool/rectal swab 
 

3.  วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 3.1 เลือด เพื่อการเพาะเชื้อ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  3.1.1 ก่อนเจาะเลือด น าขวด hemoculture ออกจากตู้เย็น ให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง 
  3.1.2 เลือกชนิดของขวด hemoculture ให้ถูกต้องกับสิ่งส่งตรวจที่ต้องการเก็บ ดังนี้ 
    ขวด hemoculture ส าหรับเพาะเชื้อ aerobe, anaerobe และ fungus แบ่งเป็น 2 ชนิด 
    - ขวด hemoculture ส าหรับผู้ใหญ่หรือเด็กโต ปริมาณเลือดที่เก็บขวดละ 8-10 มล. 
    - ขวด hemoculture ส าหรับเด็กเล็ก ปริมาณเลือดที่เก็บขวดละ 1-3 มล. 
    ขวด hemoculture ส าหรับเพาะเชื้อ TB ปริมาณเลือดที่เก็บขวดละ 1-5 มล. ขอรับขวดนี้ได้ที่
    ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ในวันที่ต้องการส่งตรวจ 
หมายเหตุ ข้างขวด hemoculture จะมี barcode ที่เป็น serial number ส าหรับติดต่อกับการท างานของ
   เครื่อง ดังนั้นห้ามติดฉลากข้อมูลใดๆ ของผู้ป่วยปิดทับbarcode นี้ หรือท าให้ฉีกขาด 
  3.1.3 ท าความสะอาดบริเวณที่เจาะเลือดด้วย 2% chlorhexidine in 70% alcohol ปล่อยให้บริเวณที่
   เช็ดแห้งก่อนเจาะเลือด และไม่ควรเจาะเลือดจากสายที่ให้สารละลายเข้าหลอดเลือด 
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  3.1.4 ควรเจาะเลือดก่อนให้ยาปฏิชีวนะ หรือเจาะเลือดก่อนให้ยาปฏิชีวนะครั้งต่อไป เจาะเลือด 2-3 ครั้ง 
   ห่างกันคร้ังละ 30-60 นาที ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องให้ยาต้านจุลชีพด่วน สามารถเจาะเลือดจาก
   ต าแหน่งที่ต่างกันพร้อมกันได้ โดยไม่ต้องรอเจาะเลือดทุก 30 นาที 
  3.1.5 ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ ในการถ่ายเลือดจาก syringe ลงขวด hemoculture 
  3.1.6 ปิดฉลากชื่อ-สกุล HN อายุ หอผู้ป่วย ล าดับที่ของขวด (ถ้ามี) barcode ที่ระบุข้อมูลผู้ป่วย และข้อมูล

อื่นๆ ที่จ าเป็นบนฉลากข้างขวด ห้ามปิดทับ barcode ของขวด หรือท าให้ barcode ของขวดฉีก
ขาด 

  3.1.7 น าส่งทันที หากส่งช้าให้วางที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง ห้ามเก็บในตู้เย็น 
  3.1.8 ขวด hemoculture เหมาะสมกับการเพาะเชื้อจากเลือดและไขกระดูก (bone marrow) เท่านั้น 
   กรณี body fluids ควรใส่ขวด sterile หรือขวดส าหรับเก็บ body fluids 
 3.2 หนอง (pus) 
  3.2.1 กรณีเพาะเชื้อ ถ้ามีหนองจ านวนมาก ให้ใช้ syringe ปราศจากเชื้อ ดูดหนองฉีดลงในขวด sterile แต่
   ถ้ามีปริมาณน้อยไม่สามารถดูดได้ ให้ใช้ไม้พันส าลีป้ายหนองให้ได้ปริมาณมากที่สุด ใส่ใน Stuart’s 
   transport media 
  3.2.2 น าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากส่งช้าให้เก็บในตู้เย็นไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ยกเว้น สิ่งส่งตรวจจากอวัยวะ
   สืบพันธุ์เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง ห้ามเก็บในตู้เย็น 
  3.2.3 ให้ระบุต าแหน่งที่เก็บเพราะมีผลต่อการเลือกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ เช่น จากอวัยวะสืบพันธุ์ จะใช้อาหาร
   เลี้ยงเชื้อพิเศษที่เพาะหาเชื้อ Neisseria gonorrhoeae เป็นต้น 
  3.2.4 กรณีส่งย้อมสี ให้ใส่ในขวด sterile เช่นกัน แต่ถ้าหนองมีปริมาณน้อยให้ป้ายสไลด์ 
 3.3 Throat swab 
  ใช้ไม้พันส าลีปราศจากเชื้อสัมผัสและหมุนช้าๆ บริเวณผนังล าคอด้านหลัง ต่อมทอนซิลและบริเวณที่มีการอักเสบ 
  บวมแดง อย่าให้ไม้พันส าลีสัมผัสบริเวณอื่นๆ ภายในปาก ใส่ไม้พันส าลีลงใน Stuart’s transport media 
  น าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
 3.4 เสมหะ (sputum) 
  3.4.1 ควรเก็บเสมหะในตอนเช้าหลังตื่นนอนใหม่ๆ โดยให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ าสะอาดหลายๆ ครั้งก่อน
   เก็บและส่งห้องปฏิบัติการทันที หากส่งช้าให้เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 oC 
  3.4.2 ในกรณีส่งเสมหะเพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค ควรส่งวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ควรเก็บเสมหะ
   ไม่ใช่น้ าลาย 
 3.5 ปัสสาวะ (urine)   
  3.5.1 ก่อนเก็บปัสสาวะควรท าความสะอาดผิวหนังรอบอวัยวะเพศชายและบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
   ด้วยสบู่และน้ าสะอาด จากนั้นถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้ง ให้เก็บปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine; 
   MSU) ในขวดปราศจากเชือ้ แล้วถ่ายปัสสาวะส่วนที่เหลือทิ้งไป ถ้าผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะอยู่ (catheter) 
   ให้เช็ดสายสวนปัสสาวะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก่อน แล้วจึงใช้ syringe ดูดปัสสาวะใส่ขวดปราศจากเชื้อ
   และระบุในการส่งตรวจให้ชัดเจน ว่าเป็น midstream urine หรือ catheterized urine 
  3.5.2 น าส่งห้องปฏิบัติการทันที ถ้าส่งไม่ทันภายใน 30 นาที ให้เก็บในตู้เย็น 4 oC และห้ามทิ้งไว้ที่

อุณหภูมิห้องเกิน 2 ชั่วโมง 
 3.6 อุจจาระ (stool หรือ rectal swab) 
  3.6.1 อุจจาระที่ส่งเพาะเชื้อ aerobe ให้เก็บด้วย swab และใส่ใน Stuart’s transport media 1 อัน ใน
   กรณีที่แพทย์สงสัยว่าคนไข้ติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Vibrio ให้ส่ง swab จ านวน 2 อัน หรือเก็บเป็น
   ตัวอย่างอุจจาระในขวดปราศจากเชื้อ และน าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
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  3.6.2 การเพาะเชื้อ Campylobacter spp., การตรวจหา Clostridium difficile toxin A/B จะต้องเป็น
   อุจจาระไม่ใช่ rectal swab เก็บในปริมาณพอควร ใส่ขวดปราศจากเชื้อน าส่งทันที หากส่งช้าให้เก็บ
   ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
  3.6.3 กรณีส่งย้อม acid fast จากอุจจาระที่เก็บเป็น swab รับตรวจเฉพาะผู้ป่วยที่มี anti-HIV positive 
   เท่านั้น 
 3.7 เนื้อเยื่อ (tissue)  
  โดยการตัดชิ้นเนื้อ (tissue biopsy) ใส่ขวดปราศจากเชื้อเพื่อส่งเพาะเชื้อ อาจใส่ชิ้นเนื้อไว้ในน้ าเกลือปราศจาก 
  เชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้แห้ง แต่ไม่ควรใช้สาร fixative เช่น formalin เพราะท าให้เชื้อแบคทีเรียตายได้ 
 3.8 สารน้ าจากร่างกาย (body fluids)  
  เช่น น้ าไขสันหลัง น้ าในช่องท้อง น้ าในข้อต่างๆ น้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด และน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ควรเก็บ
  ตัวอย่างในขวดปราศจากเชื้อ และน าส่งห้องปฏิบัติการทันที โดยเฉพาะน้ าไขสันหลัง ไม่ควรแช่เย็น 
 3.9 สิ่งส่งตรวจที่ส่งเพาะเชื้อ anaerobe เก็บได้ 3 วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ 1 ใส่สิ่งส่งตรวจลงในขวดปราศจากเชื้อ (ขนาด 20 มล.) ให้เต็มขวด ไม่ให้มีอากาศเหลืออยู่และปิดปาก
   ขวดให้แน่น 
  วิธีที่ 2 ใช้เข็มเจาะดูดสิ่งส่งตรวจอย่างน้อย 1 มล. ไล่อากาศใน syringe ออกให้หมด แทงเข็มลงในจุกยางที่
   ปราศจากเชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสออกซิเจน 
  วิธีที่ 3  ใส่สิ่งส่งตรวจลงในหลอด thioglycollate broth ถ้ามีอากาศเข้าไป ส่วนบนจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู 

ต้องต้มไล่อากาศออกก่อนเมื่อสีชมพูจางหายไปจึงจะใช้ได้ รอให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อน จึง
น ามาใช้ รีบใส่สิ่งส่งตรวจลงในหลอด  thioglycollate broth ปิดฝาให้แน่น ห้ามเขย่าหรือเอียงหลอด 
กรณีสิ่งส่งตรวจเป็นชิ้นเนื้อ ให้ใช้กรรไกรที่ปราศจากเชื้อตัดใส่ในหลอด thioglycollate broth 

  3.9.1 น าส่งโดยเร็วที่สุด ถ้าส่งไม่ได้ทันทีให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห้ามเก็บในตู้เย็น เนื่องจากอากาศจะซึม
   เข้าไปในสิ่งส่งตรวจได้มากกว่าที่อุณหภูมิห้อง 
  3.9.2 การเพาะเลี้ยงเชื้อ anaerobe จะรายงานเบื้องต้นว่ามีเชื้อ anaerobe ขึ้น โดยรายงานเบื้องต้นเป็น

ลักษณะ Gram stain ของเชื้อก่อน แล้วจึงรายงานชนิดของเชื้อและผลการทดสอบความไวต่อยา
ปฏิชีวนะตามมาภายหลัง  

 3.10 สิ่งส่งตรวจที่ส่งเพาะเชื้อรา (fungus) และตรวจหาเชื้อราโดยวิธี KOH preparation 
  3.10.1 การเพาะเชื้อรา 
   3.10.1.1 สิ่งส่งตรวจจากผิวหนัง ผม และเล็บ ให้เช็ดบริเวณที่จะเก็บด้วย 70% alcohol ใช้

ใบมีดปราศจากเชื้อ ขูดผิวหนังที่ขอบแผล ถ้าเป็นผมให้ใช้คีมถอน ส่วนเล็บใช้ใบมีดขูด
เนื้อเยื่อใต้ขอบเล็บหรือใช้ที่ตัดเล็บ ใส่ขวดปราศจากเชื้อ 

   3.10.1.2 สิ่งส่งตรวจชนิดพิเศษ เช่น สิ่งส่งตรวจจากกระจกตา (cornea) ให้ใส่สิ่งส่งตรวจลงใน
    อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดพิเศษส าหรับเชื้อราโดยตรง ซึ่งขอรับได้ที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
    ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ส่งสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบตัิการทันที หากส่งช้าให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง 
    ส่วนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ได้ใช้ ให้ส่งคืนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
   3.10.1.3 สิ่งส่งตรวจอื่นๆ เช่น หนอง, CSF, ปัสสาวะ, เสมหะ ให้ใส่สิ่งส่งตรวจในขวดปราศจาก
    เชื้อ และน าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
  3.10.2 ตรวจหาเชื้อราโดยวิธี KOH preparation เก็บสิ่งส่งตรวจใส่ขวด sterile โดยตรงไม่ต้องใส่ใน  
   transport media น าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
 

4.  สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 ส่งสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั้งในและนอกเวลาราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง 
 



  

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

56 

5. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา หน้า 8 
 5.2 ตามเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของหน่วยจุลชีววิทยา 
  5.2.1 สิ่งส่งตรวจส าหรับการทดสอบที่ไม่เปิดให้บริการนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด เช่น  การเพาะเชื้อ 
   Campylobacter spp, Corynebacterium diphtheriae, Bordetella pertussis, Brucella 
   และการทดสอบหา Clostridium difficile toxin A/B 
  5.2.2 สิ่งส่งตรวจที่เป็น swab ส่งมาย้อมสีทุกชนิด ยกเว้น rectal swab ที่ส่งย้อม acid fast ในผู้ป่วยที่มี 
   anti-HIV positive 
  5.2.3 ปัสสาวะ ส่งย้อม Gram stain 
  5.2.4 เสมหะจากหอผู้ป่วย ส่งย้อม Gram stain 
  5.2.5 เสมหะที่ส่งเพาะเชื้อ aerobe เมื่อย้อม Gram stain พบ PMN: epithelial cells < 10:1 หรือ epithelial 
   cells> 25 cells/LPF 
  5.2.6 ปัสสาวะที่ใช้เวลาในการเก็บและน าส่งถึงห้องปฏิบัติการเกิน 2 ชั่วโมง 
 

6.  การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจ หัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม”หน้า 4 โดยมีเกณฑ์เพิ่มเติมในการส่ง
 ทดสอบ MIC, MBC ดังนี้ 
 6.1 ขอให้แพทย์ระบุข้อมูลใน barcode ว่าอาจขอตรวจ MIC ต่อยา ขอให้ห้องปฏิบัติการเก็บเชื้อไว้ก่อน 
 6.2 กรณีที่ไม่ได้ระบุข้อมูลใน barcode ตั้งแต่แรกควรโทรศัพท์แจ้งขอตรวจเพิ่มในเวลาราชการหลังจากที่ได้รับ
  รายงานผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด, body fluid, CSF และ tissue ภายใน 7 วัน เพราะเชื้อที่ต้องการ
  ทดสอบอาจจะตายหรือถูกทิ้งไป 
 

7.  การรายงานผลค่าวิกฤต  
 กรณีที่ผลการตรวจมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่าวิกฤต ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จะรายงานผลทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
ซึ่งรายละเอียดวิธีการรายงานผลค่าวิกฤตดูจากหน้า 10-12 ของคู่มือฉบับนี้ การทดสอบที่มีการรายงานผลค่าวิกฤต 
ได้แก่ การเพาะเชื้อจากเลือด และ CSF โดยรายงานผลการย้อม Gram stain เป็นค่าวิกฤตให้หอผู้ป่วย/คลินิก
รับทราบเป็นเบื้องต้นก่อน ส่วนผลการเพาะเชื้อจะรายงานทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายตามปกติ 
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8.  รายการทดสอบของหน่วยจุลชีววิทยา 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล 

1. การย้อมสีชนดิต่างๆ     
 1.1 Gram stain ย้อมส ี Pus, sputum (จากคลินิก

เท่าน้ัน), tissue, body fluids, 
CSF 

ทุกวัน 1 วัน 

 1.2 Acid fast stain ย้อมส ี Pus, sputum, tissue, body 
fluids, CSF, urine 
Stool (swab) เฉพาะผูป้่วย 
รายที่มผีล anti-HIV positive 
เท่านั้น 

ทุกวัน 1 วัน 

 1.3 Modified acid
  fast stain 

ย้อมส ี Pus, sputum, tissue, body 
fluids, CSF, urine 

ทุกวัน 1 วัน 

 1.4 India ink stain ย้อมส ี CSF ทุกวัน 1 วัน 
 1.5 KOH ย้อมส ี Pus, sputum, ผิวหนัง, เล็บ ทุกวัน 1 วัน 
2. Culture for aerobe เพาะเช้ือ/ทดสอบ

ความไวของเชื้อต่อ 
ยาปฏิชีวนะ 

1.  Blood ทุกวัน 3 วัน 
2.  Body fluids/CSF ทุกวัน 3 วัน 
3.  Pus/genital pus ทุกวัน 5 วัน 
4.  Rectal swab/stool ทุกวัน 5 วัน 
5.  Sputum/throat swab ทุกวัน 5 วัน 
6.  Tissue/catheter 
 tip/others 

ทุกวัน 
5 วัน 

7.  Urine ทุกวัน 5 วัน 
3. Culture for anaerobe เพาะเช้ือ/ทดสอบ

ความไวของเชื้อต่อยา
ปฏิชีวนะ 

1. หนองจากแผลลึก 
2. หนองจากฝีในอวัยวะภายใน 
3. แผลที่มเีนื้อตาย 
4. แผลที่อยู่ใกล้กับเยื่อเมือก 
5. แผลที่ถูกคนหรือสัตว์กดั 

ทุกวัน 10 วัน 

4. Culture 
 TB/Automate 
 

 
เพาะเช้ือ* 
 
 

Blood, pus, sputum, tissue,  
body fluids, CSF, urine  
 

ทุกวัน 45 วัน 

5. Culture for fungus เพาะเช้ือ Blood, pus, sputum, tissue,  
body fluids, CSF, urine, 
ผิวหนัง, ผม, เล็บ 

ทุกวัน 2 สัปดาห ์

6. Culture for  
 B. pseudomallei 

เพาะเช้ือ/ทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อ 
ยาปฏิชีวนะ 
 

Pus, sputum, tissue, body 
fluids, CSF, urine 

ทุกวัน 10 วัน 

7. Culture for 
 C. diptheriae 

เพาะเช้ือ Throat swab 
ทุกวันราชการ 7 วัน 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล 

8. Culture for 
 Campylobacter spp. 

เพาะเช้ือ/ทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อ 
ยาปฏิชีวนะ 

Rectal swab หรือ stool 
ทุกวันราชการ 7 วัน 

9. Culture for  
B. pertussis 

เพาะเช้ือ Nasopharyngeal swab 
ทุกวันราชการ 7 วัน 

10. Culture for Brucella เพาะเช้ือ Blood, pus  ทุกวันราชการ 5 - 10 วัน 
11. MIC ต่อเชื้อ Broth dilution/  

E-test 
เชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จาก
ผู้ป่วย 

ทุกวันราชการ 5 วัน 

12. SIT ต่อเชื้อ Broth dilution เลือดก่อนและหลังให้ยาปฏิชีวนะ ทุกวันราชการ 5 วัน 
13. Culture for renal 
 dialysate (เพาะเช้ือ
 จากน้ าไตเทียม) 

เพาะเช้ือและท า 
colony count 

น้ าไตเทียม 
ทุกวันราชการ 5 - 10 วัน 

14. Culture for drinking  
 water (เพาะเช้ือจาก
 น้ าดื่ม น้ าใช้) 

เพาะเช้ือ, MPN และ 
colony count 

น้ าดื่ม น้ าใช้ 
ทุกวันราชการ 5 -10 วัน 

15. Clostridium difficile 
 toxin A/B 

Immunoassay stool 
ทุกวันราชการ 1 วัน 

16. PCR for TB RT-PCR Colony ของเชื้อ, sputum,  
bronchial wash, BAL, urine,  
pus, tissue, CSF, body fluid 

- 10 วัน 

17. PCR for MDR-TB RT-PCR DNA จากผลการทดสอบ  
PCR for TB เป็น M. 
tuberculosis complex  
positive 

- 10 วัน 

18. TBAg MPT 64 test Immunoassay Colony ของเชื้อที่รายงานผล  
positive for  
Myconacterium spp. 

ทุกวันราชการ 1 วัน 

19. PCR for 7 bacterial   
      gastroenteritis  

RT-PCR Stool 
ทุกวันราชการ 10 วัน 

* การวินิจฉัยและการทดสอบความไวของเชื้อ Mycobacterium spp. จะส่งต่อที่ โรงพยาบาลประสานมิตร ซึ่งใช้
 เวลาอย่างน้อย 60 วัน หลังจากรายงานผล positive for Mycobacterium spp. แล้ว 
 
ค าย่อของวิธีที่ใช้ตรวจ MPN: Most Probable Number 
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การส่งตรวจทางภูมิคุ้มกนัและไวรัสวิทยา 

 
ห้องปฏิบัติการ  หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา (Immunology and Virology Unit)   
ที่ตั้ง    ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา  
วันและเวลาท าการ  ทุกวัน 24 ชั่วโมง 
หมายเลขโทรศัพท์  074-451585-6 โทรศัพท์ภายใน 1585-6 

 

 
1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ ไม่มี 
 
2.  ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 2.1 การทดสอบทาง serology เก่ียวกับโรคติดเชื้อทุกชนิด 
  ควรเก็บตัวอย่างเลือด 2 ครั้ง โดยครั้งแรก (acute serum) เจาะเมื่อมาพบแพทย์ครั้งแรก ส่วนครั้งที่ 2  
  (convalescent serum) เก็บตัวอย่างเลือด หลังจากส่งตัวอย่างครั้งแรก ประมาณ 7-14 วัน เพื่อตรวจหา
  ระดับ antibody จ าเพาะที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4 เท่า (4-fold rising titer) เพื่อเทียบกับระดับที่ตรวจพบครั้งแรก 
 2.2 การส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก มีข้อแนะน า ดังนี้ 
  2.2.1 Dengue Ag/Ab rapid test ควรส่งตรวจในกรณีเจาะเลือดผู้ป่วยหลังมีไข้ 1-10 วัน 
  2.2.2 Dengue IgM และ IgG Antibody by ELISA ควรส่งตรวจในกรณีเจาะเลือดผู้ป่วยหลังมีไข้ 10-17 วัน 
 2.3 การส่งเพาะเชื้อ Leptospira ควรส่งตรวจหา antibody ต่อ Lepotospira ควบคู่ด้วยเสมอ 
 
3. วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 3.1 การส่งตรวจทาง serology ใช้ clotted blood 3-5 มล. หากส่งมากกว่า 1 รายการ ใช้เลือดประมาณ 5-7 มล. 
 3.2 การส่งตรวจ anti-HIV (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนผังที่ 1-4) 
  3.2.1 การทดสอบ Anti HIV มี 2 รายการทดสอบ คือ 
   3.2.1.1 Anti-HIV rapid test ควรใช้กรณีที่ต้องท าหัตถการด่วนเท่านั้น  
   3.2.1.2 Anti-HIV screening test เป็นการตรวจคัดกรอง anti-HIV ตามวิธีมาตรฐาน โดยใช้ 
    การทดสอบที่มีหลักการและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 3 วิธี (multiple tests) เพื่อให้ค่าการ
    ท านายผลบวกและผลลบสูงสุด ส่งตรวจได้เฉพาะที่หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยาเท่านั้น 
  3.2.2 การรายงานผล รายงานทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย แพทย์ผู้ท าการรักษา และพยาบาลที่หอผู้ป่วย
   หรือคลินิกที่ส่งตรวจเท่านั้น จึงจะสามารถเปิดดูผลได้โดยใช้รหัสผ่านสว่นตวั 2 คร้ัง และผู้เปิดผลนี้จะ
   ถูกบันทึกชื่อไว้ในประวัติการเรียกดูข้อมูลผู้ป่วยในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 
   3.2.2.1 กรณีส่งตรวจ rapid test 
    3.2.2.1.1 ผลลบ รายงานว่า “Non reactive by CMIA*” 
    3.2.2.1.2 ผลบวก รายงานว่า “Initially reactive โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ  
     second sample” 
    3.2.2.1.3 ผลไม่ชัดเจน รายงานว่า “Indetermine by CMIA* โปรดส่งซ้ าภายใน 1 

เดือน ระบุ second sample” 
   3.2.2.2 กรณีส่งตรวจ screening test 
    3.2.2.2.1 ผลลบ รายงานว่า “Non reactive” 
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    3.2.2.2.2 ผลบวก รายงานว่า “Reactive โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ second 
     sample” เมื่อได้ท าการทดสอบ 3 วิธีที่มีหลักการ และคุณสมบัติของการทดสอบ
     ที่แตกต่างกันแล้วให้ผลบวกตรงกัน และควรเจาะเลือดผู้ป่วยตรวจซ้ าภายใน 1 
     เดือน เพื่อยืนยันว่าผลการทดสอบไม่ผิดราย โดยแพทย์ผู้ส่งตรวจเลือกรายการ
     สั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์ในรายการ “Anti HIV (second sample)” 
     ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 
   3.2.2.3 ผลที่สรุปไม่ได้ รายงานว่า “Inconclusive โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ second  
    sample” เมื่อได้ท าการทดสอบทั้ง 3 วิธีข้างต้น ให้ผลขัดแย้งกัน หากส่งตรวจซ้ าแล้วผล
    ยังคงเป็น Inconclusive ให้ติดตามผู้มารับบริการตรวจซ้ าภายหลัง 2 สัปดาห์ และ/หรือ 1 
    เดือน ตามล าดับ 
 3.3 การส่งตรวจ lymphocyte immunophenotype (CD4, CD8, CD19 cell count) 
  ใช้ K2EDTA blood หลอดสุญญากาศฝาสีม่วงจ านวน 3 มล. เมื่อเจาะเสร็จแล้วให้รีบน าส่งทันทีไม่ต้องแช่
  เย็นขณะน าส่ง 
 3.4 การส่งตรวจ molecular biology 

ส าหรับการทดสอบ HIV viral load, HBV viral load, HCV viral load, CMV viral load HCV genotype 
และ HIV-1 drug resistance  

  3.4.1 ใช้เลือด 6 มล. ใส่หลอดสุญญากาศฝาสีม่วงที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด K2EDTA เขย่าเบาๆ ให้เข้ากัน
   แล้วรีบน าส่งห้องปฏิบัติการทันที โดยเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่ควรเกิน 2-3 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด) 
   หากส่งไม่ทันให้เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8oC ได้ 1 คืน 
  3.4.2 ถ้าไม่สามารถส่งได้ตามข้อ 3.4.1 ต้องเตรียมเป็นพลาสมา โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
   - ปั่นเลือดด้วยความเร็วรอบ 800-1,600 g ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 20 นาที 
   - ดูดพลาสมาใส่ในหลอดที่ใหม่และปราศจากเชื้อปริมาตรหลอดละ1-2 มล. จ านวน 2 หลอด ปิดจุก
    พันทับด้วยพาราฟิล์ม เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8oC น าส่งห้องปฏิบัติการภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน 
    โดยต้องแช่น้ าแข็งระหว่างน าส่ง 
   - หากต้องเก็บพลาสมานานเกิน 2 วัน ให้เก็บที่ -20oC ระหว่างน าส่งให้แช่น้ าแข็งแห้ง 
  3.4.3 การส่งตรวจ HCV genotype และ HIV-1 drug resistance ต้องมีผล viral load  2,000 copies/mL  
 3.5 การส่งตรวจไข้หวัดใหญ่ในคน 
  3.5.1 ขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ เวลา 08:30-16:30 น. ที่หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา โทรศัพท์ 1585 – 6 
   หลังจากเวลาดังกล่าวให้ขอรับที่ห้องรับสิ่งส่งตรวจชั้น 1 
  3.5.2 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ แบ่งเป็น 2 ชนิด สามารถเลือกได้ ดังนี้ 
   3.5.2.1 Nasopharyngeal aspirate/Nasopharyngeal wash ถือเป็นสิ่งส่งตรวจที่ดีที่สุด เก็บโดย
     ใช้สายพลาสติกที่ต่อกับเครื่องดูดสอดใส่เข้าช่องจมูกบริเวณ nasopharynx ดูดตัวอย่าง
     ตรวจบริเวณนี้ประมาณ 2-3 มล. แบ่งใส่หลอดที่ปราศจากเชื้อที่มีอยู่ในชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ 
   3.5.2.2 Nasopharyngeal swab หรือ throat swab เก็บโดยใช้ swab (ชนิด flock swab) สอด
     เข้าช่องจมูกบริเวณ nasopharynx หมุน swab 2-3 ครั้ง ให้ได้เซลล์ติดเชื้อหรือป้ายใน
     ล าคอบริเวณต่อมทอนซิลแล้วแช่ swab ในน้ ายา transport media โดยหักด้ามส่วนมือ
     จับทิ้งไป 
   หมายเหตุ  

1) ก่อนเก็บท าความสะอาดโพรงจมูก เอามูกเหนียวหนืดออกเพื่อลดปนเปื้อน ท าให้เก็บเซลล์ติดเชื้อ
ได้มากที่สุด 

   2) การเก็บตัวอย่างตรวจเพื่อการแยกเชื้อหรือตรวจหาแอนติเจนควรเก็บสิ่งส่งตรวจในระยะแรกที่เร่ิม 
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ปรากฏอาการของโรค (อย่างช้าภายใน 2-3 วัน) และเก็บโดยวิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) 
สิ่งส่งตรวจเหล่านี้ต้องปิดฝาเกลียวให้สนิท ปิดฉลาก ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย HN ชนิดของสิ่งส่งตรวจ วันที่เก็บ 
ใส่ในกระติกของชุดเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วรีบน าส่งทันที หากจ าเป็นต้องรอ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 
2-8 oC ไม่ต้องแช่ในช่องแช่แข็ง ผู้ส่งตรวจต้องกรอกรายละเอียดของผู้ป่วยลงในใบน าส่งที่มีอยู่ในชุด
เก็บสิ่งส่งตรวจ ให้ครบถ้วนทุกครั้งและแยกไว้นอกกระติกของชุดเก็บ 

 3.6  การส่งตรวจ cold hemagglutinin และ cryoglobulin 
สิ่งส่งตรวจที่ใช้ คือ clotted blood ให้รีบส่งทันทีหลังเจาะเลือดเสร็จ ห้ามแช่เย็น หรือเก็บในตู้เย็น เพราะ
จะท าให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อนจากค่าที่ควรจะเป็น 

 3.7 การส่งตรวจ complement ที่ทดสอบหน้าที่ (CH50) และหาปริมาณ (C3c หรือ 1C)  
เมื่อเจาะเลือดเสร็จให้รีบน าส่งทันทีภายใน 6 ชั่วโมง เนื่องจาก complement เป็นสารที่สลายง่าย กรณีส่ง
ตรวจจากโรงพยาบาล ภายนอกให้แยกซีรัมก่อนส่ง น าส่งโดยเร็วและแช่เย็นขณะน าส่ง 

 3.8 การสั่งตรวจ RPR (non treponemal Ab) เพื่อวินิจฉัยโรค syphilis  
  กรณีผลการตรวจเป็น reactive  1:8 ห้องปฏิบัติการจะท าการตรวจหา T. pallidum total antibody 
  เป็นการยืนยันผลให้โดยอัตโนมัติ และไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม 
 3.9 การเพาะเลี้ยงเชื้อ Leptospira 
  รับเฉพาะวันราชการเวลา 08:30-16:00 น. เท่านั้น และต้องแจ้งห้องปฏิบัติการทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียม
  อาหารเลี้ยงเชื้อ สิ่งส่งตรวจที่ใช้ส าหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อมี ดังนี้ 
  3.9.1 เลือด: เจาะเลือด 6 มล. ใส่หลอดสุญญากาศฝาสีม่วงที่มี K2EDTA เป็นสารกันเลือดแข็งหรือหลอดที่มี 
   heparin (ความเข้มข้นของ heparin = 20 IU/เลือด 1 มล.) เขย่าเบาๆ ให้เข้ากันก่อนน าส่ง 
  3.9.2 ปัสสาวะ: เก็บปัสสาวะช่วงกลาง จ านวน 15-30 มล. ใส่ภาชนะที่ปราศจากเชื้อ 
  3.9.3 น้ าไขสันหลัง: เก็บอย่างน้อย 1 มล. ใส่ภาชนะที่ปราศจากเชื้อ และรีบน าส่งห้องปฏิบัติการทันที  
   เนื่องจากเชื้อตายง่ายที่อุณหภูมิเย็น ดังนั้น ห้ามน าตัวอย่างแช่ตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง ควรเก็บไว้ที่
   อุณหภูมิห้องระหว่างที่รอส่งห้องปฏิบัติการ กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อที่หน่วยภูมิคุ้มกันและ
   ไวรัสวิทยา  
 
4. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก  
 
5.  การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา หน้า 8  และเกณฑ์ของหน่วยฯ ดังนี้ 
 5.1 กรณีส่งตรวจหาปริมาณไวรัสของเชื้อ HIV, HBV, HCV, CMV, HCV genotype และ HIV-1 drug resistance 
  5.1.1 สิ่งส่งตรวจที่ใช้สารกันเลือดแข็งชนิด heparin เพราะอาจเกิดผลลบลวงได้ให้ใช้สารกันเลือดแข็งชนิด 
   K2EDTA 
  5.1.2 มีเลือดแข็งตัวบางส่วน (partial clot) 
  5.1.3 เลือดขุ่นจากภาวะไขมันในเลือดสูง (lipemic blood) อาจรบกวนการทดสอบได้ 
  5.1.4 มีเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) 
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  5.1.5 สิ่งส่งตรวจที่เก็บนานเกิน 6 ชั่วโมง โดยไม่ปั่นแยกพลาสมา หรือส่งเป็นพลาสมาแต่ไม่แช่เย็นขณะส่ง
   นานเกิน 24 ชั่วโมง 
 5.2 กรณีส่งตรวจ lymphocyte immunophenotype (CD4, CD8 cell count) 
  5.2.1 ตัวอย่างเลือดที่ผ่านการเก็บในตู้เย็น หรือแช่เย็นระหว่างการน าส่ง 
  5.2.2 ตัวอย่างเลือดที่เก็บนานเกินกว่า 24 ชั่วโมง 
 5.3 กรณีส่งตรวจ C3c (ß1C), CH50 
  5.3.1 ตัวอย่างเลือดที่เก็บนานเกินกว่า 6 ชั่วโมง 
  5.3.2 ระหว่างน าส่งไม่แช่เย็น 
 5.4 กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง เช่น 
  5.4.1 Rotavirus antigen ไม่รับสิ่งส่งตรวจเป็น rectal swab 
  5.4.2 RSV antigen ไม่รับสิ่งส่งตรวจเป็นเสมหะ 
  5.4.3 Influenza virus antigen ไม่รับสิ่งส่งตรวจเป็น nasopharyngeal swab และ throat swab ที่
   ไม่ได้แช่ใน transport media 
 
6.  การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ“การขอทดสอบเพิ่ม” หน้า 4 และตามเกณฑ์เพิ่มเติมของ
 หน่วยฯ คือ ไม่ควรนานเกิน 1 สัปดาห์  
 การทดสอบที่มีเงื่อนไขพิเศษ เนื่องจากผลการทดสอบอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากค่าที่ควรจะเป็น ได้แก่ การทดสอบ 
  ดังต่อไปนี้ 
 6.1 การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 1 วัน 
   complement (CH50, C3c, 1C) 
   Anti-HIV 
 6.2 การทดสอบที่ไม่สามารถขอเพิ่มได้ 
   Lymphocyte immunophenotype (CD4, CD8 cell count) 
   การทดสอบทางด้าน molecular biology ทุกชนิด 
 
7. การรายงานผลค่าวิกฤต 
 การทดสอบต่อไปนี้ คือ Rapid Influenza Ag (IFA), Influenza A, B and RSV by PCR และ RSV Ag 
 (ICT) ก าหนดให้เป็นค่าวิกฤติเมื่อผลการทดสอบเป็น Positive และ Weakly positive 
 
8. รายการทดสอบของหน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
I. Serological tests for infectious diseases 
Virus 
1. Anti-HAV IgM CMIA Clotted blood เสาร ์ 1 สัปดาห ์
2. Anti-HAV IgG CMIA Clotted blood เสาร ์ 1 สัปดาห ์
3. HBsAg CMIA Clotted blood ทุกวัน 3 วันท าการ 
4. Anti-HBs CMIA Clotted blood ทุกวัน 3 วันท าการ 
5. Anti-HBc (total Ab) CMIA Clotted blood ทุกวัน 3 วันท าการ 
6. Anti-HBc IgM CMIA Clotted blood เสาร ์ 1 สัปดาห ์
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
7. HBe Ag CMIA Clotted blood เสาร ์ 1 สัปดาห ์
8. Anti-HBe CMIA Clotted blood เสาร ์ 1 สัปดาห ์
9. Anti-HCV CMIA Clotted blood ทุกวัน 3 วันท าการ 
10. HBsAg Quantitative CMIA Clotted blood อังคาร 1 สัปดาห ์
11. Anti-HIV: rapid test  CMIA/CLIA Clotted blood ทุกวัน 2 ชม. 
12. Anti-HIV: screening test CMIA/CLIA/GPA Clotted blood ทุกวัน 4 ชม. 
13. Anti-HIV: second sample CMIA/CLIA/GPA Clotted blood ทุกวัน 2 วัน 
14. Rubella IgG antibody 

CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์
15. Rubella IgM antibody 
16. EBV: Anti VCA IgM 

CMIA Clotted blood - 2 สัปดาห ์
17. EBV: Anti-VCA IgG 
18. Heterophile antibody HA Clotted blood ศุกร ์ 1 สัปดาห ์

19. CMV-IgM antibody 
CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์20. CMV-IgG antibody 

21. Anti-VZV IgG 
22. Dengue Ag/Ab rapid test ICT Clotted blood ทุกวัน 2 ชม. 
23. Dengue IgM/ IgG 

antibody 
ELISA Clotted blood ศุกร ์ 1 สัปดาห ์

24. Japanese encephalitis B 
IgM (ไมร่ับตรวจจาก รพ.
ภายนอก) 

ELISA Clotted blood 
CSF 

ส่งตรวจท่ีกรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

2 สัปดาห ์

25. Chikungunya IgM IFA Clotted blood - 2 สัปดาห ์
26. Chikungunya IgG IFA Clotted blood - 2 สัปดาห ์
27. Rotavirus antigen ICT อุจจาระ - 1 สัปดาห ์
28. Respiratory syncytial 

virus (RSV) rapid test 
ICT 

Nasopharyngeal 
aspiration 

ทุกวัน 2 ชม. 

29. Influenza virus: rapid test FIA Nasopharyngeal 
aspiration 
(ดูค าแนะน าข้อ 
3.5) 

ทุกวัน 2 ชม. 

Bacteria 

30. Salmonella  antibody IHA Clotted blood อังคาร, พฤหัสบด ี 3 วันท าการ 

31. Brucella antibody ELISA Clotted blood ทุกวันราชการ 3 วันท าการ 
32. Melioidosis IHA titer     

(total antibody) 
IHA Clotted blood อังคาร, พฤหัสบด ี 5 วันท าการ 

33. Melioidosis IgG IFA Clotted blood ศุกร ์ 1 สัปดาห ์
34. Melioidosis IgM IFA Clotted blood ศุกร ์ 1 สัปดาห ์
35. Anti-streptolysin O  

(ASO test) 
LA Clotted blood จันทร์ พุธ ศุกร์ 5 วันท าการ 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 

36. Mycoplasma IgG CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

37. Mycoplasma IgM CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

38. Syphilis (RPR) Floc Clotted blood ทุกวัน 4 ชม. 

39. Syphilis (VDRL) Floc CSF พฤหัสบด ี 1 สัปดาห ์

40. T. pallidum antibody CMIA Clotted blood จันทร์ พุธ ศุกร์ 1 สัปดาห ์

41. FTA-ABS IFA CSF - 2 สัปดาห ์

42. FTA-ABS IgM antibody IFA, CSF Clotted blood - 2 สัปดาห ์

43. Leptospira antibody IFA Clotted blood พุธ ศุกร์ 1 สัปดาห ์

44. Rickettsia antibody IFA Clotted blood พุธ ศุกร์ 1 สัปดาห ์

45. Spirochaete by dark field 
microscope 

DF 
Wet mount 
จากรอยโรค 

ติดต่อ
ห้องปฏิบัติการ
ก่อนส่งตรวจ 

4 ชม. 

Parasite 

46. E. histolytica antibody IHA Clotted blood พุธ 1 สัปดาห ์

47. Toxoplasma IgG antibody  CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

Fungus     

48. Cryptococcal antigen LA Clotted blood, 
CSF 

อังคารพฤหัสบด ี 3 วันท าการ 

49. Galactomannan Ag ELISA 
Clotted blood, 
bronchioalveol
ar lavage (BAL) 

- 1 สัปดาห ์

II. Serological tests for non-infectious diseases 

Autoimmune diseases 
50. Anti-nuclear factor (ANF) 

หรือ Anti nuclear 
antibody (ANA) 

IFA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

51. Anti-ds DNA IFA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

52. Anti-ENA profile (nRNP, 
Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, 
Scl70, Jo-1) 

IB Clotted blood - 1 เดือน 

53. Anti-Sm IP Clotted blood - 1 เดือน 

54. Anti-nRNP IP Clotted blood - 1 เดือน 

55. Anti-SS-B IP Clotted blood - 1 เดือน 
56. Anti-centromere IFA Clotted blood - 1 สัปดาห ์
57. Anti-cardiolipin IgM ELISA Clotted blood - 1 สัปดาห ์
58. Anti-cardiolipin IgG ELISA Clotted blood - 1 สัปดาห ์
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
59. Anti-citrullinated protein 

(ACPA) 
CMIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

60. Rheumatoid factor LA Clotted blood อังคาร พฤหัสบด ี 3 วันท าการ 

61. Anti-bata2-Glycoprotin 1-
IgG 

ELISA Clotted blood  1 สัปดาห ์

62. Anti-bata2-Glycoprotin 1-
IgM 

ELISA Clotted blood  1 สัปดาห ์

63. Chromogranin A ELISA EDTA blood  2 สัปดาห ์
Immunoglobulin assays     
64. Quantitative assays 

NP Clotted blood อังคาร  พฤหัสบด ี 5 วันท าการ 
 64.1 IgG level 
 64.2 IgA level 
 64.3 IgM level 
 64.4 IgE level 
65. Immunoglobulin 

abnormalities 
IFE Clotted blood - 2 สัปดาห ์

66. Cryoglobulin test Precipitation 
Clotted blood 

ห้ามแช่เย็น 
ทุกวันราชการ 4 วันท าการ 

67. Free light chain: kappa 
NP Clotted blood - 2 สัปดาห ์

68. Free light chain: lambda 
69. Specific IgE panel     

69.1  Panel 1 (food 
allergens 1): egg 
white, cow’s milk, 
wheat, soybean 

ImmunoCAP Clotted blood 

สามารถเลือกการ
ทดสอบราย 

test แต่ละตัว 

1 สัปดาห ์

69.2  Panel 2 (food   
  allergens 2):   
  shrimp, fish,   
  peanut, egg yolk 

ImmunoCAP Clotted blood 1 สัปดาห ์

69.3  Panel 3 (inhalant  
  allergens): D.   
  pteronyssinus,   
  American  
  cockroach, cat 
  dander, Bermuda 
  grass 

ImmunoCAP  Clotted blood 1 สัปดาห ์

69.4  Dog dander ImmunoCAP  Clotted blood - 1 สัปดาห ์
69.5  D.Farinae ImmunoCAP  Clotted blood - 1 สัปดาห ์
69.6 Omega-5 gliadin 

 
ImmunoCAP  Clotted blood - 1 สัปดาห ์
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
Complement assays 

70. Complement hemolytic 
activity (CH50) 

Complement 
hemolysis 

Clotted blood ศุกร ์ 1 สัปดาห ์

71. Quantitative: ß1C (C3c) 
level 

NP 
อังคาร พฤหัสบด ี 5 วันท าการ 

III.  Lymphocyte immunophenotyping 
72. CD3/CD4 

Flow cytometry 

EDTA blood 
ต้องส่งตรวจ CBC 
ในคราวเดียวกัน
เสมอ 

ทุกวัน 
ก่อน 15:30 น. 

1 สัปดาห ์
73. CD3/CD8 

74. CD3/CD4/CD8 

75. CD3&CD19 
IV.  Molecular detection for infectious diseases 
76. HIV-1 viral load RT-PCR 

6 mL. EDTA 
blood ส่งตรวจ
ภายใน 2-3 
ชั่วโมงหลัง 
เจาะเลือด 

จันทร์ พุธ ศุกร์ 5 วันท าการ 
77. HBV viral load PCR 
78. HCV viral load RT-PCR อังคาร พฤหัสบด ี 10 วันท าการ 
79. CMV viral load PCR ทุกวันพุธ รายงานผลวนั

พฤหัสบด ี
80. HIV-1 genotyping drug 

resistance 
Gene sequencing 

ส่งตรวจท่ีรพ.  
รามาธิบดี 

1 เดือน 

81. HCV genotyping LiPA - 2 สัปดาห ์
82. Human herpes virus 

(HHV) type 1-6, HHV1 & 
2, VZV, EBV, CMV, HHV6 

PCR Body fluid 
serum/plasma 

พฤหัสบด ี 1 สัปดาห ์

83. Chikungunya virus RT-PCR EDTA blood ส่งตรวจท่ีศูนย ์
วิทยาศาสตร์สงขลา 

2 สัปดาห ์

84. - InfluenzaA,B and RSV    
(PCR) 
- InfluenzaA and B (PCR) 

     - RSV (PCR) 

rRT-PCR Nasopharyngeal 
swab 
(ดูค าแนะน าขอ้ 
3.5) 

ทุกวัน 48 ชม. 

85. MERS-CoV  rRT-PCR Nasopharyngeal 
aspiration, swab 
sputum 

ทุกวัน 8 ชม. 

86. - Zika virus (Blood) 
 

- Zika virus (Urine) 
rRT-PCR 

- 6 mL. EDTA 
blood 
- Mid-stream 
urine ใส่ขวด 
sterite น าส่ง
ทันท ี

จันทร์ พฤหัสบด ี 5 วัน 

V.  Culture/Isolation 
87. Leptospira spp. เพาะเลี้ยงเช้ือ เลือด, CSF, ทุกวันราชการ ภายใน 2 เดือน 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
urine น าส่งทันท ี
ห้ามแช่เย็น 

ดูค าแนะน าข้อ 3.9 

VI.  Miscellaneous 
88. C-reactive protein LA Clotted blood จันทร์ พุธ ศุกร์ 3 วันท าการ 

89. Cold hemagglutinin HA 
Clotted blood  
น าส่งทันที 

ทุกวันราชการ 2 วัน 

90. ANCA IFA Clotted blood อังคาร 2 สัปดาห ์
91. TB IGRA ELISPOT 6 mL. LiHeparin 

blood ห้ามแช่
เย็น 

โทรติดต่อห้องปฏิบัติการก่อนส่งรบัสิ่ง
ส่งตรวจวันพุธ พฤหัสบดี เช้า เท่านั้น 

 
ค าย่อของวิธีที่ใช้ตรวจ 
Agg :  Agglutination  IB : Immuno blot 
CAP/CTM :  Cobas Ampliprep/Cobas Taqman  IHA : Indirect hemagglutination 
CF :  Complement fixation test  ICT : Immunochromatography 

 test 
CMIA :  Chemiluminescence microparticle    

   Immunoassay 
 IFA : Immunofluorescent assay 

CLIA : Chemiluminescence immunoassay   IEP : Immunoelectrophoresis  
DF : Dark field microscope  IP : Immuno precipitation 
ELISA : Enzyme-linked immunosorbent 

 assay 
 LA : Latex agglutination 

FIA : Fluorescence Immuno assay  NT : Neutralization assay 
Floc : Flocculation  NP : Nephelometry 
GPA : Gel particle agglutination  PCR : Polymerase chain reaction 
Gen seq : Gene sequencing  RT-PCR : Reverse transcriptase 

 polymerase chain reaction 
HA : Hemagglutination  rRT-PCR : real time Reverse 

 transcriptase polymerase    
 chain reaction 

HI : Hemagglutination inhibition test    
IFE : Immuno fixation electrophoresis    
LiPA         : Line Probe Assay    
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ตารางที่ 1  ค่าอ้างอิงของการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา 

รายการ ค่าอ้างอิง 
1.  Immunoglobulin assays  
 1.1 IgG level 700 - 1,600 mg% 
 1.2  IgA level 70 - 400 mg% 
 1.3 IgM level 40 - 230 mg% 
 1.4 IgE level < 100 IU/mL 
 1.5 Free light chain: Lambda level 5.71 - 26.30 mg/L 
 1.6 Free light chain: Kappa level 3.30 - 19.40 mg/L 
2. Complement assays  
 2.1 Complement hemolytic activity (CH 50) 90 - 94% 
 2.2 Quantitative: ß1C (C3) level 90 - 180 mg% 
3.  Anti-cardiolipin IgG < 12 GPL/mL 
4.  Anti-cardiolipin IgM < 12 MPL/mL 
5.  Anti-citrullinated protein Ab (ACPA) (CCP) < 5.0 U/mL 

 
ตารางที่  2  ค่าอ้างอิงของ specific IgE (allergy) test 

KUA/L Clinical implication 

< 0.10 Normal 

0.10 - 0.35 Clinical relevance undetermined 
> 0.35 - 0.70 Low level of allergy: indicative of ongoing sensitization 
> 0.70 - 3.50 Moderate level of allergy: indicative of stronger sensitization 

> 3.50 - 17.50 High level of allergy: indicative of high level sensitization 

> 17.50  Very High level of allergy: indicative of very high level sensitization 
 
ตารางที่ 3 ค่าอ้างอิงประชากรลิมโฟไซต์ในผู้ใหญ่ 

Lymphocyte subpopulation sex 
% of total 

lymphocyte 
Absolute cell count 

cells/cu.mm. 
CD3-lymphocyte (CD3+) 
(total lymphocyte) 

M 51 - 78 820 - 2,040 
F 58 - 79 810 - 2,330 

CD4-lymphocyte (CD3+/CD4+) 
M 26 - 48 430 - 1,104 
F 30 - 49 430 - 1,290 

CD8-lymphocyte (CD3+/CD8+) 
M 19 - 41 310 - 970 
F 18 - 45 350 - 1,210 

เอกสารอ้างอิง: สมมาตร์ แพน้อย และคณะ. ค่าอ้างอิงของปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocyte ใน กลุ่มคน
  ไทยที่ไม่ติดเชื้อไวรัสเอดส์. วารสารเทคนิคการแพทย์. 2539; 24(2): 195-201.  
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ตารางที่ 4  ระดับนัยส าคัญของการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา 
รายการ  ระดับนัยส าคัญ  

Bacteria :  
1. Salmonella antibody  1:80 
2. Melioidosis IHA titer (total antibody)  1:80 
3. Mycoplasma  antibody  1:40 
4. Leptospiral antibody  1: 400 
5. Rickettsial antibody  1: 400 
6. Anti-streptolysin O (ASO test)  200 IU/mL 
Virus :  
1. Heterophile antibody  1:56 
2. Japanese encephalitis B IgM antibody  40 IU 
Parasite :  
1. E. histolytica antibody 1:32 
Autoimmune antibody  
1. Cold hemagglutinin > 1:16 

 
ตารางที่ 5 หลักเกณฑ์การแปลผลการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก 
5.1 การแปลผลตรวจ Dengue Ag/Ab rapid test  (กรณีเจาะเลือดผู้ป่วยหลังมไีข้ 1-10 วัน) 

NS1 Ag IgM /IgG การแปลผล 
- -/- ไม่ติดเชื้อ หรืออยู่ในช่วง seroconversion ควรสง่ convalescent serum 

เพื่อตรวจ Dengue IgM, IgG by ELISA ในกรณีสงสัยติดเชื้อ Dengue 
- -/+ เคยมีการติดเชื้อมาก่อนหรือมี recent secondary infection ซึ่งในกรณีนี้

มีประมาณ 20% ที่ IgM ไม่ขึ้น 
- +w/+w เคยมีการติดเชื้อมาก่อนหรือมี recent infection 

- or + +/-  น่าจะเป็น recent primary infection 
+ -/+ or +/+ น่าจะเป็น recent secondary infection 
+ -/- น่าจะเป็น recent infection 

 +w = weakly positive 
 
5.2 การแปลผลตรวจ Dengue IgM และ Dengue IgG antibody by ELISA (กรณีเจาะเลือดผู้ป่วยหลังมีไข้  
 10-17 วัน) 
IgM Antibody IgG Antibody การแปลผล 

+ - or + Recent infection  
+w + Recent infection หรือ เคยมีการติดเชื้อมาก่อน 
- + เคยมีการติดเชื้อมาก่อนหรือ recent secondary infection ซึ่งในกรณีนี้มี

ประมาณ 20% ที่ IgM ไม่ขึ้น 
- - ไม่ติดเชื้อ 

  +w = weakly positive 
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ตารางที่ 6  Detection range ของการตรวจหาปริมาณไวรัสเพื่อติดตามการรักษาโรค 
รายการ Detection range 

1. HIV-1 viral load 20 - 10,000,000 copies/mL (1 copy = 1.7 IU) 
2. HBV viral load 10 – 1,000,000,000 IU/mL  
3. HCV viral load 15 - 100,000,000 IU/mL 
4. CMV viral load 150 - 10,000,000 copies/mL (1 copy = 1.7 IU) 

หมายเหตุ: ไม่แนะน าให้ใช้การตรวจหาปริมาณไวรัสเพ่ือการวินิจฉัยโรค 
 
  



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

71 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

ขั้นตอนการตรวจและรายงานผลการทดสอบ เอชไอวี แอนติบอดี ทางห้องปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

แผนผังที่ 1 การทดสอบการติดเชื้อเอชไอวี ทางห้องปฏิบัติการ กรณีเร่งด่วน (Anti-HIV rapid test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รอบรายงานผล (Turnaround time: TAT) หลังจากหอ้งปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ 
* ทดสอบด้วยวิธ ีChemiluminescence micro-particle immunoassay (CMIA) ( หากเครื่องขัดข้อง จะใช้วธิี Chemiluminescence   
     immunoassay (CLIA) หรือ Gel particle agglutination (GPA) ได้รับผลภายใน 2 ชั่วโมง แล้วจะระบวึิธีการทดสอบต่อท้ายผลการทดสอบ 
    ส่วนกรณีที่ไม่สามารถเก็บตวัอย่างได้อีก หรือสิ่งส่งตรวจน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร จ าเป็นต้องทดสอบด้วยวธิี GPA แทน  
 
 
 
แผนผังที่  2  การทดสอบการตดิเชื้อเอชไอวี ทางห้องปฏิบัติการ แบบตรวจคัดกรอง (Anti-HIV screening test)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สิ่งส่งตรวจครั้งแรก (first sample): รอบรายงานผล ภายใน 4 ช่ัวโมง หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ  
สิ่งส่งตรวจครั้งท่ีสอง (second sample): รอบรายงานผล ภายใน 2 วัน หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิง่ส่งตรวจ 

 

Anti-HIV screening test 
 

ใหบ้รกิารทีห่น่วยภมูคิุม้กนัวทิยาทุกวนั 24 ชม. 

ผลลบ 
รายงานผล: Non reactive by CMIA* 

ผลบวก  
รายงานผล: Initially reactive by CMIA* 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ second sample 

ผลไม่ชัดเจน  
รายงานผล: Indetermine by CMIA* 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ second sample 

 

ผลสรุปไม่ได้ 
รายงานผล: Inconclusive 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ  second sample 
 

ผลลบ 
รายงานผล: Non reactive 

ผลบวก  
รายงานผล: Reactive 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ second sample 
 

Anti-HIV rapid test 
 

ดูแผนผังที่ 3 ประกอบ 

ดูแผนผังที่ 4 ประกอบ 

ดูแผนผังที่ 4 ประกอบ 

ดูแผนผังที่ 3 ประกอบ 
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แผนผังที่ 3  ขั้นตอนการทดสอบและรายงานผล Anti HIV screening test ทางห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anti-HIV screening test 
ตรวจด้วยวิธี  T1 

 

ตรวจเพ่ิมด้วยวิธี T2และT3 
 

 

 

 
Anti-HIV Second sample 

ผลบวก ผลลบ 

ผลลบ 
รายงานผล: Non reactive 

ผล T1/T2/T3 
(+/+/+) 

ผล T1/T2/T3 
(+/+/-) หรือ (+/-/+) หรือ (+/-/-) 

 
 

ผล T1/T2/T3 
(- / - / -) 

 

ผล T1/T2/T3 
(+/+/-) หรือ (+/-/+) หรือ (+/-/-

) 
 

 

ผล T1/T2/T3 
(+/+/+) 

ตรวจซ้ าด้วยวิธี T1, T2 และ T3 

ผลสรุปไม่ได้ 
รายงานผล: Inconclusive 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบsุecond sample 

 

ผลบวก  
รายงานผล: Reactive 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ second sample 
 ดูแผนผังที่ 4 ประกอบ 

ตรวจซ้ าด้วยวิธTี1 หรือT2หรือT3 

ผลลบ 
ทดสอบซ้ าใน first และ second sample 

หากผลไม่ตรงกัน 
รายงานผล: Inconclusive requires third sample 

 
 

ผลบวก  
รายงานผล: Reactive 

 

หมายเหต ุ
-  Anti HIV screening testเป็นการทดสอบที่มีหลักการและคุณสมบัติของน้ ายาทดสอบที่แตกต่างกัน 3 วธิี ดังนี ้
 T1 = วิธีแรก (CMIA), T2 =วิธีที่ 2 (CLIA), T3 = วิธีที่ 3 (GPA) 
- กรณีวิธีแรกเครื่องตรวจวิเคราะห์ขัดข้อง จะใช้การทดสอบด้วยวธิีที่ 2 หรือวธิีที่ 3 ทดแทน 
- HIV rapid test ที่ให้ผล initially reactive จะท าการทดสอบเพิ่มอีก 2 วิธี ใน first หรือ second sample  
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แผนผังที่ 4 ขั้นตอนการทดสอบและรายงานผล Anti HIV screening test หรือ Anti HIV rapid test กรณีผลไม่
 ชัดเจน (Inconclusive หรือ Indetermine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ   

 หากได้ผลสรุปไม่ได้เช่นเดิมหลังจากทดสอบซ้ าแล้ว ให้ติดตามผู้รับบริการมาเจาะเลือดตรวจซ้ าภายในเวลา 2 
สัปดาห์ อาจถือว่าไม่น่าจะติดเชื้อ เอชไอวี อย่างไรก็ตามจากแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ประเทศไทย แนะน าให้ติดตามจนครบรยะเวลา 1 เดือน (คู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ส าหรับเทคนิค
การแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ISBN: 978-616-92849-0-7) หรือส่งตรวจยืนยันด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ qualitative nucleic acid amplification testing (NAT testing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anti HIV Inconclusive (หรือ Indetermine) 
โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบ ุsecond sample 

 

Anti-HIV second sample 

ตรวจซ้ าด้วยวิธี T1, T2 และ T3 

ผล T1/T2/T3 
(- / - / -) 

 

ผล T1/T2/T3 
(+/+/-)หรือ(+/-/+) หรือ(+/-/-) 

 
 

ผล T1/T2/T3 
(+/+/+) 

ผลลบ 
รายงานผล: Non reactive 

ผลสรุปไม่ได้ 
รายงานผล: Inconclusive 

กรุณา follow up ภายใน 2 สัปดาห์ 
1 เดือน และ 3 เดือน  

 

ผลบวก  
รายงานผล: Reactive 
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การส่งตรวจทางมนุษยพันธุศาสตร์ 
 

ห้องปฏิบัติการ  หน่วยมนุษยพนัธุศาสตร์ (Human Genetics Unit)  
ที่ตั้ง    ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา   
วันและเวลาท าการ จันทร-์ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

หมายเลขโทรศัพท์ 074-451584 โทรศัพท์ภายใน 1584 
 
 
 

1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ ไม่มีการเตรียมตัวเป็นพิเศษ ในกรณีที่ต้องการขอค าปรึกษาทางพันธุกรรม
 ก่อนการตรวจ กรุณาโทรศัพท์นัดแพทย์ที่หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ล่วงหน้า 
 
2.  ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ  
 2.1 ส่งทันที ถ้าส่งไม่ทันให้เก็บที่ 4 - 8 oC ห้ามแช่แข็ง  
 2.2 ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 2.3 ภาชนะที่ใส่ ให้ดูรายละเอียดในข้อ 3 (วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ) 
 
3.  วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 3.1 การเก็บน้ าคร่ า (ในการตรวจก่อนคลอด) 
  เก็บจากอายุครรภ์ 16 - 18 สัปดาห์ ใช้ sterile disposable syringe ดูดเก็บน้ าคร่ า 1 มล. ทิ้งก่อน เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนเซลล์แม่ แล้วดูดเก็บต่อจากนั้น ประมาณ 10 - 20 มล. อาจเก็บใน syringe ที่ดูดนั้นหรือย้ายไปเก็บใส่
หลอดปราศจากเชื้อและมีฝาเกลียวปิดแน่นพันทับด้วยแผ่นพาราฟิล์มให้แน่นไม่ให้รั่วซึม การส่งน้ าคร่ าที่เก็บใน 
syringe ต้องปิดปลอกเข็มตรึงกระบอกสูบให้แน่น พันด้วยแผ่นพาราฟิล์มปิดฉลากชื่อ-สกุล HN ของผู้ป่วยทุกหลอด 
เก็บที่อุณหภูมิห้องและน าส่งโดยเร็วที่สุด ถ้าค้างคืนให้วางที่อุณหภูมิห้องหรือในตู้อบ 37 oC ห้ามแช่แข็ง 
 3.2   ตัวอ่อนแท้ง ตายคลอด ครรภ์ไข่ปลาอุก ชิ้นเนื้อจากครรภ์ที่ไม่มีไข่ 
  ควรเลือกชิ้นเนื้อของตัวอ่อนจริงๆ เช่น ตัวอ่อน ชิ้นรก เลือกชิ้นที่มีเลือดไปเลี้ยง ไม่เก็บส่วนที่เน่าเสีย
ระมัดระวังการปะปนของเนื้อเยื่อจากมารดาขนาดของชิ้นเนื้อที่เก็บควรมีขนาดอย่างน้อย 1 ตร.ซม. หากเป็นผิวหนัง
ให้ตัดลึกถึงชั้น dermis และเก็บโดยวิธีปราศจากเชื้อเท่านั้น หากเก็บจากห้องคลอดหรือหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ให้ใส่ขวด sterile ที่ใส่ transport media และยาปฏิชีวนะ(ขอรับได้ที่หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์) 
  กรณีที่ส่งมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ให้เก็บชิ้นเนื้อใส่หลอดหรือขวดที่ใส่ sterile normal saline ปิดฉลากชื่อ-
สกุล HN ของผู้ป่วยและน าส่งโดยเร็วถ้าต้องเก็บค้างคืนควรเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 - 8 oC ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง ห้าม
แช่แข็ง 
  หลีกเลี่ยงการส่งตัวอย่างจากทารกเสียชีวิตในครรภ์ (dead fetus in utero; DFIU) โดยเฉพาะทารกที่
เสียชีวิตในครรภ์มาแล้วเป็นเวลานาน เพราะจะไม่สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ได้และอาจพบมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ 
 3.3  เลือด 
  3.3.1  เพื่อตรวจโครโมโซมหรือตรวจโครโมโซมด้วยเทคนิค FISH 
   เจาะเลือดจากหลอดเลือดด าโดยวิธีปราศจากเชื้อประมาณ 3 - 5 มล. ถ้าเป็นเด็กเล็กควรให้ได้อย่าง
น้อย 1 มล. ใส่หลอดปราศจากเชื้อที่มี heparin (50 IU/มล.) เป็นสารกันเลือดแข็งตัว ปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเบาๆ 
เพื่อให้เลือดผสมกับสารกันเลือดแข็งให้ทั่ว น าส่งโดยเร็วถ้าไม่สามารถส่งได้ทันในเวลาราชการให้เก็บที่ 4 - 8 oC ไม่ควร
เกิน 24 ชั่วโมง ห้ามแช่แข็ง 
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  3.3.2 เพื่อสกัดดีเอ็นเอหรือตรวจวินิจฉัยโรคพันธุกรรมด้วยเทคนิคด้านอณูพันธุศาสตร์ 
   เจาะเลือดจากหลอดเลือดด าโดยวิธีปราศจากเชื้อประมาณ 3 - 5 มล. ถ้าเป็นเด็กเล็กควรให้ได้อย่าง
น้อย 1 มล. ใส่หลอดปราศจากเชื้อที่มี EDTA (1.5 มก./มล.) เป็นสารกันเลือดแข็งตัว ปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเบาๆ 
เพื่อให้เลือดผสมกับสารกันเลือดแข็งให้ทั่ว ถ้าไม่สามารถส่งได้ทันในเวลาราชการให้เก็บที่ 4 - 8 oC ไม่เกิน 3 วัน หรือแช่
แข็งถ้าต้องเก็บไว้ระยะยาว เป็นเดือน 
 3.4 ไขกระดูก 
  เจาะไขกระดูกด้วยวิธีปราศจากเชื้อประมาณ 1 - 5 มล. (ต้องแน่ใจว่ามีเซลล์จริง) ใส่หลอดปราศจากเชื้อที่มี 
heparin (50 IU/มล.) หรือเก็บส่งด้วย sterile disposable syringe ที่มี heparin (50 IU/มล.) ปิดปลอกเข็มพลิก
หลอดเก็บตัวอย่างไปมาเบาๆ ให้ไขกระดูกผสมกับ heparin ให้ทั่วและน าส่งทันทีถ้าไม่สามารถส่งได้ทันทีให้เก็บที่     
4 – 8 oC ไม่ควรเก็บเกิน 24 ชั่วโมง ห้ามแช่แข็ง 
 3.5 วิธีการส่งสิ่งส่งตรวจ 
  ส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบน าส่งที่มีข้อมูลประวัติทางคลินิกได้แก่ ชื่อ-สกุล HN ของผู้ป่วยอายุ ชนิดของสิ่งส่งตรวจ 
ชื่อแพทย์ผู้ส่ง ห้องตรวจหรือหอผู้ป่วย วันที่ส่ง โดยกรอกแบบฟอร์มส่งตรวจให้ถูกต้องควรระบุข้อบ่งชี้ (ในกรณีที่
ตรวจก่อนคลอด) หรือ ข้อวินิจฉัยทุกครั้ง เพราะเป็นข้อมูลส าคัญในการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมหรือตรวจดีเอ็นเอ 
ต้องระบุโรคที่ตรวจอย่างชัดเจนถ้าเป็นการส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยก่อนคลอดต้องให้ผู้ป่วยอ่านและลงลายมือชื่อในใบ
ยินยอมให้เจาะเก็บตัวอย่าง (consent) ทุกครั้งถ้าไม่มีลายมือชื่อผู้ป่วยทางหน่วยฯ  อาจจะพิจารณาปฏิเสธไม่รับสิ่ง
ส่งตรวจ 
  ประเภทของใบขอส่งตรวจ มี 2 แบบ คือ (ภาคผนวก) 
   การตรวจโครโมโซม: ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ (SD-Fo-HG-SP-001) 
   การตรวจดีเอ็นเอ: ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ (SD-Fo-HG-SP-003) 
 
4.  สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอกและจุดรับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยใน  
 
5.  การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01)  หน้า 8 
 5.2 ตามเกณฑ์ของหน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
  - สิ่งส่งตรวจที่แช่แข็งส าหรับตรวจโครโมโซม 
  - สิ่งส่งตรวจอยู่ในสภาพมีการปนเปื้อน 
  - เลือดที่แข็งตัวเป็นลิ่ม 
  - เลือดที่ใช้สารกันเลือดแข็งผิดชนิด 
  - ไขกระดูกที่เจาะไม่ได้เซลล์ไขกระดูก 
  - ชิ้นเนื้อที่อยู่ในน้ ายารักษาสภาพต่างๆ หรือชิ้นเนื้อเน่า 
  - การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดที่ผู้ป่วยไม่ได้ลงลายมือชื่อในใบยินยอม (consent) ให้เจาะเก็บ 
 
6.  การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม”หน้า 4 และควรติดต่อภายใน 24 ชั่วโมง 
 
7.  การรายงานผลค่าวิกฤต  
 ค่าวิกฤต ส าหรับการตรวจวนิิจฉัยโครโมโซมก่อนคลอด (SD-In-HG-MN-019) 
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8.  รายการทดสอบของหน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
การทดสอบที่ท าเอง 
1. Chromosome study by 
 standard karyotyping 
 (ตรวจโครโมโซมโดยเทคนิค
 มาตรฐาน) 

เพาะเลี้ยงเซลล์ตาม
มาตรฐาน AGT* และ 
ACMG* และรายงานผล
ตามมาตรฐาน ISCN* 

Heparinized  
blood น้ าคร่ า    
ช้ินเนื้อ  

ทุกวันราชการ 
- เลือด 15 วันท าการ 
- น้ าคร่ า 15 วันท าการ 
- ชิ้นเนื้อ 20 วันท าการ 

ไขกระดูก อังคาร-ศุกร์   
- CML 10 วันท าการ 
- อื่นๆ 20 วันท าการ 

2. Chromosome study by 
 FISH (ตรวจโครโมโซมโดย
 เทคนิค FISH) 
 2.1 Interphase FISH for  
  Trisomy 13, 18, 21 
 2.2 FISH for Trisomy 13, 
  18, 21, X, Y 
 2.3 FISH for William  
  Syndrome 
 2.4 FISH for DiGeorge  
  Syndrome 
 2.5 FISH for Trisomy 13 
 2.6 FISH for Trisomy 18 
 2.7 FISH for Trisomy 21 
 2.8 FISH for Chromosome 
  X, Y 
 2.9 Interphase FISH for  
  PML/RARA t(15;17) 

เพาะเลี้ยงเซลล์ตาม
มาตรฐาน AGT* และ 
ACMG* และรายงานผล
ตามมาตรฐาน ISCN* 

Heparinized 
blood 

ทุกวันราชการ - 10 วันท าการ 

3. DNA study   
 3.1 ARX common  
  mutation screening 
  in exon 2 
 3.2 ARX whole gene  
  sequencing (5 exons) 
 3.3 DNA mutation  
  analysis for Fragile X 
  syndrome 
 3.4 Prenatal diagnosis for 
  Fragile X syndrome 
 3.5 HLA-B*15:02  
  screening 
 3.6 MECP2 whole gene 
  sequencing 

PCR based assay, 
Sanger sequencing 
และ Methylation assay 

EDTA blood 
น้ าคร่ า 

เดือนละครั้ง -  เลือด 4 สัปดาห ์
-  น้ าคร่ า 5 สัปดาห ์

 3.7 Methylation analysis 
  for Prader Willi/  
  Angelman syndrome 
 3.8 PCR for SRY gene 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
4. DNA extraction  
 (สกัดดีเอ็นเอ) 

Standard method EDTA blood ทุกวันราชการ - 1 สัปดาห ์

การทดสอบที่ส่งต่อ ** 
5. Adrenoleukodystrophy, ADL  
6. CADASIL (NOTCH 3) Mutation 
7. Charcot - Marie-Tooth type I A 
8. Criggler-Najjar (UGT1A1) 
9. Deafness (Cx 26/GJB 2) Mutaion 
10. DMRV (GNE) Mutation 
11. Dopa-responsive dystonia (DYT1)/Primary Torsion Dystonia (PTD) 
12. Duchenne/Becker-MLPA 
13. Duchenne/Becker-Linkage 
14. Dysferlinopathy (Dysferlin)  
15. Factor XI Deficiency (F11) 
16. Factor XII /Hageman Deficiency (F12) 
17. FGFR2 Mutation 
18. FGFR3 Mutation 
19. GCPS, Greig Cephalopolysyndactyly 
20. GFS, Goldmann-Favre Syndrome 
21. GNAS1 Mutation Analysis 
22. Hemophillia A (F8) Linkage 
23. Hemophillia A (F8) Mutation 
24. Hemophillia B (F9) Mutaion 
25. Hemophillia A (F8) Int22Inversion 
26. Hemochromatosis (HFE) 
27. Huntington disease 
28. Hyperuricemia (HPRT1) 
29. Kennedy disease (Spinobulbar muscular atrophy) 
30. Marfan (FBN-1) Mutaion  
31. MEN 2A, MEN 2B (RET) Mutation 
32. MLD, Metachromatic Leukodystrophy 
33. Mitochondrial DNA analysis - Leber optic atrophy 
34. Mitochondrial DNA analysis - Kearns Sayre/CPEO 
35. Mitochondrial DNA analysis - Encephalomyopathy 
36. Nemaline Myopathy (ACTA1) 
37. Oculopharyngeal muscular dystrophy  
38. Pancreatitis (PRSS1) 
39. Pancreatitis (SPINK1) 
40. Spinal muscular atrophy (Pre and Postnatal cases) 
41. Spinocerebellar ataxia type 1, 2, 3  
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
42. Thrombophilia-FII & FV HK 
43. Thrombophilia-FV Leiden 
44. Thrombophilia-MTHFR 
45. Wilson disease Mutation 
46. Von Hippel Lindau disease 
47. HLA-B* 58:01 screening*** 
 
หมายเหตุ  
 1. ค าย่อที่ใช้ 
  AGT  :  The Association of Genetic Technologists 
  ISCN  :  An International System for Human Cytogenetic Nomenclature 
  ACMG  :  The American College of Medical Genetics 
  CML : Chronic Myeloid Leukemia 
  MLPA : Multiplex ligation-dependent probe amplification 
  PCR : Polymerase chain reaction 
 2. การทดสอบที่ส่งต่อ ** 
  2.1 ส่งต่อที่ศิริราชพยาบาล ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
  2.2 วิธีวิเคราะห์ใช้ PCR based, Sequencing และ MLPA 
  2.3 สิ่งส่งตรวจ คือ K2EDTA blood 6 มล. 
  2.4 ประกันเวลาการรายงานผล 2 - 4 เดือน 
  2.5 HLA-B* 58:01 screening*** ส่งต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา วิเคราะห์โดยใช้ 

PCR-based assay ใช้สิ่งส่งตรวจ K2 EDTA blood 6 มล. เวลาการรายงานผล 10 วันท าการ 
 3. ระยะเวลาในการรายงานผล นับจากวันที่หน่วยฯ ได้รับสิ่งส่งตรวจจนถึงวันที่ส่งผลออกจากหน่วยฯ 
 4. กรณีการตรวจก่อนคลอดถ้ามีผลตรวจผิดปกติเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จะโทรศัพท์แจ้งผลตรวจกับแพทย์  
  เจ้าของไข้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์รับผลที่ระบุชื่อในใบส่งตรวจ 
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การส่งตรวจธาลัสซีเมีย  
  

ห้องปฏิบัติการ  หน่วยธาลสัซีเมีย (Thalassemia Unit) 
ที่ตั้ง    ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา  
วันและเวลาท าการ  จันทร-์ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
หมายเลขโทรศัพท์  074-451567 โทรศัพท์ภายใน 1567 

 
1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 1.1 การตรวจพาหะหรือผู้ป่วยธาลัสซีเมีย การเตรียมผู้ป่วยและเก็บสิ่งส่งตรวจ กระท าโดยจุดจัดเก็บและรับสิ่งส่ง
  ตรวจจากผู้ป่วยนอก ภาควิชาพยาธิวิทยา 
 1.2 การตรวจทารกในครรภ์ การเตรียมผู้ป่วยและเก็บสิ่งส่งตรวจ กระท าโดยหน่วยบริบาลทารกในครรภ์ ภาควิชา 
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
 
2.  ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 ข้อก าหนดในการตรวจทารกในครรภ์ 
 2.1 ต้องทราบชนิดการผ่าเหล่าในพ่อและแม่ก่อนการเจาะตรวจทารกในครรภ์ 
 2.2 ควรตรวจระยะแรกของการตั้งครรภ์ คือ ก่อนอายุครรภ์ 14 สัปดาห์ หรืออาจตรวจไว้แต่เนิ่นๆ เมื่อคู่สมรส
  ตั้งใจจะมีบุตรแม้ยังไม่ได้ตั้งครรภ์ 
 2.3 กรณีผลตรวจทารกในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และพ่อแม่ได้ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ แพทย์จะ  
  ต้องส่งชิ้นรกหรือชิ้นเนื้อทารกที่แท้งให้ห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันทุกครั้ง เพื่อควบคุมคุณภาพการตรวจครั้งแรก 
 2.4 ถ้าพบว่าทารกในครรภ์ไม่เป็นโรค เมื่อทารกคลอด ควรส่งตรวจยืนยันผลจากเลือดจากสายสะดือทุกราย 
 
3.  วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 3.1 การตรวจพาหะหรือผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ใช้เลือดจากหลอดเลือดด าประมาณ 3 - 5 มล. เจาะใส่ขวดปราศจาก
  เชื้อที่มีสารกันเลือดแข็ง K2EDTA ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ทันทีให้แช่น้ าแข็งหรือตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4-8 o C ไม่เกิน 
  24 ชั่วโมง 
 3.2 การตรวจทารกในครรภ์ (prenatal diagnosis) สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ 
  3.2.1 ชิ้นเนื้อรก (chorionic villus sample; CVS) เก็บชิ้นรกในอายุครรภ์ประมาณ 8 - 12 สัปดาห์ ให้ได้
   อย่างน้อย 5 มก. (5 - 10 กิ่ง) โดยเทคนิคปราศจากเชื้อ ใส่ขวดสะอาดปราศจากเชื้อ ใส่น้ ายารักษา
   สภาพมีชีวิตของเซลล์ ได้แก่ น้ ายาเพาะเลี้ยงเซลล์หรือน้ าเกลือ (physiological saline) เขียนชื่อ-
   สกุลผู้ป่วย HN อายุครรภ์ วันที่เก็บ แพทย์ผู้ส่ง และน าส่งทันทีโดยเก็บที่อุณหภูมิห้อง ถ้าระยะทาง 
   ไกลให้แช่น้ าแข็งไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
  3.2.2 เซลล์น้ าคร่ า (amniotic fluid cells; AF cells) ปริมาณที่ใช้ 10 - 20 มล. แพทย์จะเจาะเก็บช่วง
   อายุครรภ ์14 - 18 สัปดาห์ ซึ่งมีน้ าคร่ าและเซลล์มากพอ ใส่ขวดสะอาดปราศจากเชื้อ ปิดฝาให้สนิท 
   เขียนชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN อายุครรภ์ วันที่เก็บ แพทย์ผู้ส่ง และน าส่งทันทีโดยเก็บที่อุณหภูมิห้อง ถ้า
   ระยะทางไกลให้แช่น้ าแข็งไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
  3.2.3 เลือดจากสายสะดือทารก (fetal blood; FB) เก็บเหมือนเลือดที่เจาะจากข้อพับแขน (ข้อ 3.1) 
 
4. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน  
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5.  การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01)  หน้า 8 
 5.2 ตามเกณฑ์ของหน่วยธาลัสซีเมีย 
  5.2.1 ชิ้นเนื้อเน่า 
  5.2.2 การเก็บไม่ถูกต้อง 
  5.2.3 ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 2.1 ส าหรับการตรวจทารกในครรภ์ 
 
6.  การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม” หน้า 4 และควรติดต่อภายใน 24 ชั่วโมง 
 
7.  การรายงานผลค่าวิกฤต       ไม่มี 
 
8.  รายการทดสอบของหน่วยธาลัสซีเมีย 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล ค่าอ้างอิง 

1. Osmotic fragility 
 test (OF) 

ดูความเปราะของเมด็
เลือดแดงใน น้ าเกลือท่ี
ความเข้มข้น 0.36% 

K2EDTA blood  
2 – 3 mL ทุกวันราชการ 1 วัน 

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 85% 
hemolysis 

2. DNA  for alpha-thal 
(SEA, Thai,-3,7,-4.2) 

- Gap-PCR 
- Multiplex-Gap –  
  PCR 
- RDB* 

K2EDTA blood  
2 – 3 mL หรือสิ่ง 
ส่งตรวจจากทารก 
ในครรภ ์
 

ทุกวันราชการ 7 วันราชการ 
ตรวจไม่พบ 
การผ่าเหล่า 

3. DNA for beta-thal   
     (RDB and Gap- 
     PCR) 

- RDB* 
- Gap-PCR 
- Multiplex-Gap –  
  PCR 

K2 EDTA blood  
2 – 3 mL หรือ 
สิ่งส่งตรวจจาก
ทารกในครรภ ์

ทุกวันราชการ 7 วันราชการ 
ตรวจไม่พบ 
การผ่าเหล่า 

4. Prenatal for alpha- 
     thal (SEA and  
     Thai) 

- Gap-PCR 
- Multiplex-Gap –  
  PCR 
- RDB* 

K2EDTA blood  
2 – 3 mL หรือสิ่ง 
ส่งตรวจจากทารก 
ในครรภ ์

ทุกวันราชการ 7 วันราชการ 
ตรวจไม่พบ 
การผ่าเหล่า 

5. Prenatal for beta- 
     thal (RDB and  
     Gap-PCR) 

- Gap-PCR 
- Multiplex-Gap –  
  PCR 
- RDB* 

K2EDTA blood  
2 – 3 mL หรือสิ่ง 
ส่งตรวจจากทารก 
ในครรภ ์

ทุกวันราชการ 7 วันราชการ 
ตรวจไม่พบ 
การผ่าเหล่า 

 
*RDB = Reverse Dot Blot Hybridization 
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การส่งตรวจทางนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 
 

ห้องปฏิบัติการ  หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา  
(Forensic Medicine and Toxicology Unit)  

ที่ตั้ง    ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยา  
วันและเวลาท าการ  ทุกวัน 24 ชั่วโมง 
หมายเลขโทรศัพท์  074-451570-1 โทรศัพท์ภายใน 1570-1 

 
 
 

1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ   ไม่มี 
 

2.  ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ  
 ขึ้นอยู่กับชนิดของการทดสอบดูรายละเอียดได้จากวิธีการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ 
 
3.  วิธีการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ 
 3.1 การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (blood alcohol content) 
  3.1.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บ  
   - Whole blood ปริมาตร 2 มล. เก็บใส่ในหลอดสุญญากาศ (vacuum tube) ที่มี KF+Na2EDTA 
    เป็นสารกันเลือดแข็ง (ฝาสีเทา) 
  3.1.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ  
   - ห้ามใช้ 70% alcohol ฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังที่เจาะเลือด ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อชนิดอื่นแทน เช่น betadine 
   - ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC 
  3.1.3 ข้อควรระวัง  
   - ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันเพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว 
 3.2 การตรวจวัดระดับยาในเลือด (therapeutic drug monitoring, TDM) 
  3.2.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บ  
   - Clotted blood ปริมาตร 5 มล.หรือซีรัม ปริมาตร 2 มล. เก็บใส่ในหลอดแก้วหรือพลาสติกสะอาด
    ปิดฝาจุกให้แน่นสนิท 
   - Whole blood ปริมาตร 2 มล. เก็บใส่ในหลอดที่มี K2EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง ส าหรับการ    
    ตรวจวัดระดับยา cyclosporine และ tacrolimus 
  3.2.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
   ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC   
   - ส าหรับการตรวจวัดระดับยา cyclosporine และ tacrolimus ไม่ต้องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ 
  3.2.3 ข้อควรระวัง 
   - ซีรัมต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงแตกปน  
   - กรณีสิ่งส่งตรวจเป็นเลือดครบส่วนผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันเพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว 
 3.3 การตรวจวัดระดับโลหะ 
  3.3.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บ  
   - Clotted blood ปริมาตร 5 มล.หรือซีรัมปริมาตร 2 มล. เก็บใส่ในหลอดแก้วหรือพลาสติกสะอาด
    ปิดฝาจุกให้แน่นสนิท 
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   - Whole blood ปริมาตร 6 มล. เก็บใส่ในหลอด EDTA ชนิด Trace Element Free ส าหรับการส่ง
    ตรวจวัดระดับตะกั่ว (ขอรับหลอดได้ที่หน่วยรับสิ่งส่งตรวจ) 
   - ปัสสาวะ ปริมาตร 20 มล. เก็บใส่ในภาชนะแก้วหรือพลาสติกปิดฝาให้แน่นสนิท 
   - ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เก็บใส่ในภาชนะแก้วสีชาที่ไม่มีวัตถุกันเสีย (ขอรับขวดเก็บสิ่งส่งตรวจได้ที่
    หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา)  
  3.3.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
   - ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC 
   - ส าหรับการตรวจวัดระดับตะกั่ว ไม่ต้องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ 
   - ส าหรับการตรวจวัดระดับโลหะในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ให้ระบุปริมาตรปัสสาวะรวมทั้งหมดที่เก็บได้ 
  3.3.3 ข้อควรระวัง 
   - ซีรัมต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงแตกปน   
   - กรณีสิ่งส่งตรวจเป็นเลือดครบส่วนผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันเพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว  
 3.4 การตรวจสารพิษทราบชนิด/ไม่ทราบชนิด 
  3.4.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บ  
   - Clotted blood ปริมาตรอย่างน้อย 10 มล. 
   - ซีรัม ปริมาตรอย่างน้อย 5 มล. 
   - ปัสสาวะ ปริมาตรอย่างน้อย 30 มล. 
   - น้ าล้างกระเพาะ (ครั้งแรกเก็บทั้งหมด) ปริมาตรอย่างน้อย 50 มล.ห้ามใส่วัตถุกันเสีย 
   - ตัวอย่างอื่นที่สงสัย หรือตัวอย่างที่พบในที่เกิดเหตุ 
   - ภาชนะที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจต้องสะอาด ปิดแน่นสนิท พันทับด้วยแผ่นพาราฟิล์ม เพื่อป้องกันการระเหย
    ของสารพิษในตัวอย่าง และต้องปลอดภัยไม่แตกเสียหายระหว่างน าส่ง 
  3.4.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ  
   ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC 
  3.4.3 ข้อควรระวัง 
   - แพทย์ควรระบุชนิดของสารพิษหรือสารต้องสงสัยว่าท าให้เกิดพิษในใบน าส่งตรวจ และหากแพทย์
    ให้ยาเพื่อการรักษาแก่ผูป้่วยก่อนส่งตรวจ จะต้องระบุยาทุกชนิดที่ให้กับผูป้่วยเพื่อใชเ้ป็นข้อมูลประกอบ
    ในการตรวจวิเคราะห์ 
 3.5 การตรวจวัดระดับเอนไซม์ cholinesterase 
  3.5.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บ 
   Clotted blood ปริมาตร 5 มล.หรือซีรัมปริมาตร 2 มล. เก็บใส่ในหลอดแก้ว หรือพลาสติกสะอาด
   ปิดฝาจุกให้แน่นสนิท 
  3.5.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
   ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC 
  3.5.3 ข้อควรระวัง 
   ซีรัมต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงแตกปน  
 3.6 การตรวจคัดกรอง (screening test) สารเสพติดกลุ่มมอร์ฟีนและเมทแอมเฟตามีน 
  3.6.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจ 
   - ปัสสาวะปริมาตรอย่างน้อย 30 มล.เก็บใส่ในภาชนะพลาสติกสะอาดปิดฝาให้แน่นสนิท 
  3.6.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
   ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC 
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 3.7 การตรวจวัตถุพยานคดีข่มขืนกระท าช าเรา ตัวอย่างที่ใช้ตรวจมี ดังนี้ 
  3.7.1 ไม้พันส าลี (cotton swab) ป้ายจากบริเวณ ดังนี้ 
   3.7.1.1 บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ได้แก่ vagina, cervix และ posterior fornix โดยผึ่งลมให้ส าลีแห้ง
    ก่อนเก็บใส่ซองกระดาษและเก็บแยกซองระบุชื่อ สกุล ให้ชัดเจน 
   3.7.1.2  รอยคราบตามร่างกาย ใช้ไม้พันส าลี ชุบน้ าเกลือหรือน้ ากลั่นพอหมาดป้ายเก็บบริเวณคราบ
    ทุกคราบที่พบ โดยใช้ไม้พันส าลีเก็บแต่ละคราบแยกออกจากกันไม่ปะปนกัน ผึ่งลมให้ส าลีแห้ง 
    เก็บไม้พันส าลีที่ป้ายคราบแล้วนี้ แยกซองระบุต าแหน่งที่ป้ายเก็บทุกซอง 
  3.7.2  วัตถุพยานอื่นที่มีรอยคราบเลือด หรือ คราบอสุจิ ติดอยู่ เช่น เสื้อผ้า ชุดชั้นใน ผ้าปูที่นอนหรือถุงยาง
   อนามัย ผึ่งลมให้รอยคราบนั้นๆ แห้ง เก็บใส่ถุงกระดาษหรือซองกระดาษ แยกชิ้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
   ระหว่างกัน 
 

หมายเหตุ ถุงกระดาษหรือซองเก็บวัตถุพยานที่ส่งตรวจแต่ละชิ้นต้องมีการระบุ ชื่อ-สกุล HN หรือ รหัสเฉพาะที่
   สามารถสืบค้นไปหาเจ้าของวัตถุพยานนั้นๆ ได้ รวมถึงต้องระบุชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจให้อ่านออกอย่างชัดเจน 
   เพื่อให้สามารถติดต่อกลับกรณีตัวอย่างตรวจมีปัญหา และต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการส่ง
   ตรวจของหน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (แบบฟอร์มส่งตรวจ สามารถ download 
   ได้จาก www.pathology.psu.ac.th/images/RequestForms/SDFoTxPre08.pdf) 
 

 3.8 การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA typing, DNA profile) เปิดบริการตรวจ ดังนี้ 
  3.8.1 การตรวจพิสูจน์ความเป็น พ่อ-แม-่ลูก (ค่าบริการตัวอย่างละ 4,000 บาท) 
  3.8.2 การตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายบิดาเดียวกัน เช่น พี่ชาย-น้องชาย ปู่-หลานอา-หลาน เป็นต้น 
   กรณีนี้ผู้รับการตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น (ค่าบริการตัวอย่างละ 5,000 บาท) 
  3.8.3 การตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายมารดาเดียวกัน เช่น พี่-น้องยาย-หลาน น้า-หลาน เป็นต้น
   ผู้รับการตรวจอาจเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ (ค่าบริการตัวอย่างละ 5,000 บาท) 
  3.8.4 การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์พี่สาว-น้องสาวร่วมบิดาเดียวกันหรือ ย่า-หลานสาว (ค่าบริการตัวอย่าง
   ละ 5,000 บาท) 
  3.8.5 การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และวัตถุพยาน (ค่าบริการตัวอย่างละ 4,000 บาท) 
 

  ข้อก าหนดส าหรับการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ มีดังนี้ 
  1. ผู้รับการตรวจต้องโทรศัพท์มานัดหมายวันและเวลาล่วงหน้าก่อนมาตรวจได้ที่เบอร์ 074-451570-1 
  2. ให้ผู้รับการตรวจมาพร้อมกันที่หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา โดยไม่ต้องท าบัตรโรงพยาบาล และไม่
   ต้องงดอาหารหรือน้ า 
  3. เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ต้องมาพร้อมผู้ปกครองหรือมีหนังสือมอบอ านาจและอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือมี
   ค าสั่งศาลมาแสดง 
  4. หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง (เอกสารตัวจริง)ของผู้รับบริการแต่ละคน 
   4.1 บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน สูติบัตร (กรณียังไม่มีบัตร

ประจ าตัวประชาชน) หรือ หนังสือเดินทาง (passport) (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
   4.2 กรณีการตรวจเพื่อขอมีบัตรประชาชนต้องมีหนังสือราชการจากอ าเภอที่ส่งตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์
    ทางสายเลือด  
  5. ผู้รับการตรวจต้องลงลายมือชื่อในเอกสารยินยอมให้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน 
  6. การเก็บตัวอย่างตรวจจะกระท าที่ภาควิชาพยาธิวิทยาโดยตรงเท่านั้นไม่รับตรวจตัวอย่างที่น ามาจาก 
   ภายนอก ยกเว้นวัตถุพยาน 
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4.  สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน ซึ่งห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการจะรับสิ่งส่ง
 ตรวจไว้โดยไม่มีการลงทะเบียน และจะน าส่งหน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยาในวันราชการและวันอาทิตย์ 
 

5.  การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01) หน้า 8 
 5.2 การทดสอบที่ไม่เปิดให้บริการที่หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 
 

6.  การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทัว่ไปในการส่งสิ่งสง่ตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม” หน้า 4 
 

7.  การรายงานผลค่าวิกฤต  
 

การทดสอบ ค่าวิกฤตที่รายงาน 
1.  Lithium > 2 mmol/L 
2.  Valproic acid > 150 mg/L 
3.  Carbamazepine > 40 mg/L 
4.  Magnesium <10 mg/L, > 45 mg/L 
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8.  รายการทดสอบของหน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 
วันท า 

ประกันเวลา 
การรายงาน

ผล 
ค่าอ้างอิง 

I)  การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (blood alcohol content) 
 1. Blood alcohol HS-GC NaF blood, KF+Na2EDTA ทุกวัน 7 วัน  50 mg% 
II) การตรวจวัดระดับยาในเลือด (therapeutic drug monitoring, TDM) 
 2. Benzodiazepines KIMS Urine, clotted blood, 

serum 
ทุกวัน 1 วัน Negative 

 3. Carbamazepine KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 4 - 12 mg/L 
 

 4. Cyclosporine ECLIA K2EDTA blood ทุกวัน 1 วัน 50 - 370 g/L 

 5. Digoxin KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 0.8 - 2.0 g/L 

 6. Gentamicin KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 6-10 mg/L 

 7. Acetaminophen EIA 
 

Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 10-30 mg/L 

 8. Phenobarbital KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 10-30 mg/L 

 9. Phenytoin KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 10 - 20 mg/L 

 10. Salicylate Trinder’s test Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 10 - 40 mg% 

 11. Tacrolimus ECLIA K2EDTA blood ทุกวัน 1 วัน 5 - 20 g/L 

 12. Theophylline KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 
 

1 วัน 10 - 20 mg/L 

 13. Valproic acid EIA Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 50 - 100 mg/L 
 14. Vancomycin EIA Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 25-40 mg/L 
III) การตรวจวัดระดับโลหะ 
 15. Copper in serum FAAS Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 0.80 - 1.50 mg/L 

 16. Copper in urine FAAS Urine ทุกวัน 1 วัน 0.017 - 0.043 mg/L 
 17. Copper in  
  24-h urine 

FAAS 24-h urine ภาชนะสีชา
ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 

ทุกวัน 1 วัน 0.095 - 0.100 
mg/day 

 18. Lead ICP-MS EDTA ชนิด Trace 
Element Freeติดต่อรับ
หลอดที่หน่วยรับสิ่งส่ง
ตรวจ 

**ส่งต่อ
ภายนอก 

2 สัปดาห ์ Adult < 40 µg%; 
Child, Pregnant  
< 25 µg% 

 19. Lithium 
 

Colorimetric Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 0.60-1.20 mmol/L 

20. Magnesium in 
serum 

Colorimetric  Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 16.0 - 26.0 mg/L 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 
วันท า 

ประกันเวลา 
การรายงาน

ผล 
ค่าอ้างอิง 

 21. Magnesium in 
  24-h urine 

Colorimetric 
 

24-h urine ภาชนะสีชา 
ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 

ทุกวัน 1 วัน 72.9-121.5 mg/day 

 22. Zinc in serum FAAS Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 0.70 - 1.50 mg/L 
IV) การตรวจคัดกรอง (screening test) สารเสพติด 
 23. Methamphetamine ICT Urine ทุกวัน 1 วัน Negative 

 24. Opiate (Morphine) ICT Urine ทุกวัน 1 วัน Negative 

 25. Marijuana 
  (Cannabinoid) 

ICT Urine ทุกวัน 1 วัน Negative 

V) การตรวจระดับเอนไซม์ cholinesterase 
 26. Cholinesterase Colorimetric 

assay 
Clotted blood, 

serum 
ทุกวัน 1 สัปดาห ์ 3,217 - 7,655 U/L 

VI) การตรวจสารพิษทราบชนิด / ไม่ทราบชนิด 
 27. Arsenic Gutzeit’s test Gastric lavage,urine ทุกวัน 1 สัปดาห ์ Negative 
 28. Cyanide Prussian blue 

test 
Gastric lavage,urine ทุกวัน 1 สัปดาห ์ Negative 

 29. Organophosphate Alkaline 
hydrolysis 

Gastric lavage,urine ทุกวัน 1 สัปดาห ์ Negative 

 30. Paraquat Alkaline 
Dithionite test 

Gastric lavage,urine ทุกวัน 1 สัปดาห ์ Negative 

 31. Urine porphyrin The Watson- 
Schwarttz test 

Urine, 24-h urine 
ภาชนะสีชา ไม่ใส่สาร
กันบูด 

ทุกวัน 2 สัปดาห ์ Negative 
 

 32. Zinc phosphide Silver nitrate 
strip 

Gastric lavage,urine ทุกวัน 1 สัปดาห ์ Negative 

 33. การวิเคราะห์ยาโดย
  ไม่ระบุชนิด 

- Automate,  
- Colorimetric 

Gastric lavage, urine, 
Clotted blood และ
ตัวอย่างยาหรือกลุ่มยาที่
สงสัย (แจ้งประวัต)ิ 

ภายใน 
2 
สัปดาห ์

2 สัปดาห ์ Negative 

 34. การวิเคราะหส์ารพิษ  
  โดยไม่ระบุชนิด 

ICT, 
Colorimetric  

Gastric larvage, 
urine, clotted blood 
และตัวอย่างสารทีส่งสัย 

ภายใน 
2 
สัปดาห ์

2 สัปดาห ์ Negative 

 35. การตรวจยืนยันสาร
  เสพติดกลุ่มเมทแอม
  เฟตามีน (ตรวจ
  เฉพาะรายที่ใหผ้ล
  บวกด้วยวิธีตรวจคดั
  กรองแล้วเท่าน้ัน) 
 

GC Urine, clotted 
blood, serum 

ภายใน 
2 
สัปดาห ์

2 สัปดาห ์ Negative 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 
วันท า 

ประกันเวลา 
การรายงาน

ผล 
ค่าอ้างอิง 

VII) การตรวจวัตถุพยานคดีข่มขืนกระท าช าเรา 
 36. ตรวจวัตถุพยานคดี 
  ข่มขืนกระท าช าเรา 

Acid 
phosphatase 
test and 
sperm 
detection 

Vaginal swab, other 
swabs หรือวัตถุพยานท่ี
สงสัยว่ามคีราบอสุจ ิ

ภายใน  
1 เดือน 

1 เดือน Acid phosphatase 
ให้ผลลบและตรวจไม่
พบ sperm 

VIII) การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ( DNA profile) 
 37. ตรวจพิสูจน์  
  พ่อ-แม-่ลูก 

Autosomal 
STR-PCR 

K2EDTA blood หรือ
เซลล์กระพุ้งแก้ม 

ทุกวัน
ราชการ 

2 สัปดาห ์ - 
 

 38. ตรวจความสัมพันธ์
  ร่วมบรรพบุรุษ
  สายบิดาเดียวกัน 

Y STR-PCR K2EDTA blood หรือ
เซลล์กระพุ้งแก้ม 

ทุกวัน
ราชการ 

3  สัปดาห ์ - 

 39. ตรวจความสัมพันธ์  
  ร่วมบรรพบุรุษสาย 
  มารดาเดียวกัน 

Mitochondrial 
DNA 
sequencing 

K2EDTA blood หรือ
เซลล์กระพุ้งแก้ม 

ทุกวัน
ราชการ 

1 เดือน - 

 40. ตรวจความสัมพันธ์
  พี่สาว-น้องสาว
  ร่วมบิดาเดียวกัน 
  หรือย่า-หลานสาว 

X-STR-PCR K2EDTA blood หรือ
เซลล์กระพุ้งแก้ม 

ทุกวัน
ราชการ 

3 สัปดาห ์ - 

 41. ตรวจพิสูจน์
  เอกลักษณ์บุคคล 
  และวัตถุพยาน 

DNA Proflie วัตถุพยาน ภายใน 
1 เดือน 

1 เดือน - 

 42. Chimerism DNA Autosomal 
STR-PCR 

K2EDTA blood ทุกวัน
ราชการ 

1 สัปดาห ์  

 
ค าย่อของวิธีที่ใช้ตรวจ 
 
FAAS : Flame atomic absorption spectrophotometry 
GC : Gas chromatography 
HS-GC : Headspace-Gas chromatography 
ICT : Immunochromatography technique 
ICP-MS : Inductively coupled plasma mass spectroscopy 
STR-PCR : Short tandem repeated polymerase chain reaction 
UV-Vis : Ultraviolet-visible spectrophotometry 
KIMS : Kinetic interaction of microparticles in a solution 
EIA : Homogeneous enzyme immunoassay technique 
ECLIA : Electrochemiluminescence immunoassay method 
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การส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค 
 

ห้องปฏิบัติการ  หน่วยพยาธิวทิยากายวิภาค(Anatomical Pathology Unit) 
ที่ตั้ง    ชั้น  4  อาคารพยาธิวิทยา  
วันและเวลาท าการ  จันทร-์ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.  เว้นวันหยุดราชการ 

(ยกเว้นรับ-จ าหน่ายศพ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวนั) 
 

 
หมายเลขโทรศัพท์ 

074-451591-2 

ส านักงานหนว่ยพยาธิวิทยากายวิภาค 
แจ้งการส่งตรวจชิน้เนื้อระหว่างการผ่าตัด (frozen section) 

ติดต่อเพื่อส่งย้อมพิเศษ immunofluorescence 

รับ-จ าหน่ายศพในเวลาราชการ 
074-451590 ห้องตรวจทางเซลล์วิทยา 
074-451594 ห้องย้อมพิเศษ immunohistochemistry 

074-451556 รับ-จ าหน่ายศพนอกเวลาราชการ 
 
สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
1. หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคารพยาธิวิทยา โทรศัพท์ 074-451591-2 
 โทรศัพท์ ภายใน 1591-1592 ในวันราชการ เวลา 08:30-16:30 น. 
 

2.  จุดจัดเก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา  
 โทรศัพท์ 074-451560 โทรศัพท์ภายใน 1560 ตามเวลา ดังนี้ 
 วันราชการ เวลา 07:00-20:00 น.  
 วันหยุดราชการ เวลา 08:00-16:00 น. 
 
การให้บริการของหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค 
1. ตรวจวินิจฉัยทางศัลยพยาธิวิทยา (Surgical pathology) 
 1.1 การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยทั่วไป 
 1.2 การให้ค าปรึกษาระหว่างการผ่าตัด (Intraoperative consultation or frozen section) 
 1.3 การย้อมพิเศษทาง histochemistry (Special stain) 
 1.4 การย้อมพิเศษทาง immunohistochemistry 
 1.5 การย้อมพิเศษทาง immunofluorescence 
 1.6 การย้อมเชื้อราด้วย Gomori Methenamine Silver stain (GMS) 
 1.7 การขอทบทวนสไลด์ (Slide review) 
 1.8 การขอยืมสไลด์และ/หรือบล็อกพาราฟิน 
2. ตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา (Cytology) 
 2.1 เซลล์วิทยานรีเวช (Gynecologic cytology) ชนิด conventional Pap smear  
 2.2 เซลล์วิทยาของสารน้ าจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Body fluid cytology) 
    2.3 เซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Fine needle aspiration; FNA)  



  

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

92 

3. พยาธิวิทยาทางอณูชีวโมเลกุล (Molecular pathology) 
4. ตรวจศพทางวิชาการและเก็บรักษาศพ 
 4.1 การผ่าตรวจศพ (Autopsy)  
 4.2 การรับศพ รักษาศพ และจ าหน่ายศพ 
 4.3 การฉีดยาศพ  
 
1. ตรวจวินิจฉัยทางศัลยพยาธิวิทยา (Surgical pathology) 
 มาตรฐานการส่งตรวจทางศัลยพยาธิวิทยา 
 ชิ้นเนื้อ หมายถึง เนื้อเยื่อส่วนของอวัยวะ ตลอดจนวัสดุแปลกปลอมและวัสดุเทียมต่างๆ ที่น าออกจากร่างกาย
 มนุษย์ จากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยที่ 
 1. ชิ้นเนื้อทุกชิ้นที่น าออกจากร่างกายมนุษย์จากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  ต้องส่งตรวจทางพยาธิวิทยา  
 2. ชิ้นเนื้อที่น าออกจากร่างกายผู้ป่วยในคราวเดียวกันต้องส่งชิ้นเนื้อตรวจทั้งหมด การแบ่งแยกเป็นหลายส่วน 
  อาจท าให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัย และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย เพราะชิ้นเนื้อแต่ละส่วนอาจมีพยาธิ 
  สภาพที่แตกต่างกัน ในกรณีแพทย์ผู้ส่งตรวจแบ่งแยกชิ้นเนื้อก่อนส่งตรวจ หรือละเลยไม่ส่งตรวจ แพทย์ผู้นั้น
  ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระท าดังกล่าว 
 3. การส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเป็นการปรึกษาพยาธิแพทย์จึงควรถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการปรึกษาแพทย์ต่าง
  ภาควิชา/หน่วยงาน 
 วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ  
 ตามข้อก าหนดของแพทย์ทางคลินิกในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 1.1 การส่งตรวจชิ้นเนื้อเพ่ือการวินิจฉัยทั่วไป 
  1.1.1 สิ่งที่ต้องเตรียม 
   1.1.1.1 ภาชนะบรรจุปากกว้างที่มีฝาปิดสนิท หรือถุงพลาสติก 
   1.1.1.2 ฉลากติดภาชนะระบุข้อมูลผู้ป่วย เช่น ชื่อ-สกุล เพศ อายุ HN หอผู้ป่วย/หน่วยงานที่น าส่ง 
    ชื่อแพทย์ผู้ท าการผ่าตัด ต าแหน่งของชิ้นเนื้อ ว่าตัดมาจากส่วนใดของร่างกาย ข้างซ้ายหรือ
    ข้างขวาและการวินิจฉัยโรคโดยเขียนด้วยวัสดุที่ไม่ลบเลือนและลายมือตัวบรรจงอ่านง่าย ข้อมูล
    ที่ปรากฏนี้ ต้องเหมือนกันกับข้อมูลในใบขอส่งตรวจ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์
    เครือข่าย 
   1.1.1.3 น้ ายา 10% neutral buffered formalin โดยที่หน่วยงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
    ขอรับน้ ายาได้ที่ห้องเตรียมสารละลาย ชั้น basement อาคารพยาธิวิทยา ส่วนหน่วยงาน/
    โรงพยาบาลอื่นต้องจัดเตรียมเอง ดังนี้ 
    1. Formalin (37-40% formaldehyde)   100 มล.  
    2. Sodium phosphate dibasic (anhydrous)  6.5 กรัม  
    3. Sodium phosphate monobasic   4 กรัม 
    4. น้ ากลั่น      900 มล. 
    ผสมเกลือทั้งสองชนิดในน้ ากลั่น 500 มล. จนละลาย แล้วเติมฟอร์มาลิน 100 มล. คนให้เข้า
    กัน ปรับให้ได้ pH 7.0 ด้วย sodium phosphate หรือ NaOH แล้วเติมน้ ากลั่นจนได้ 
    ปริมาตร 1 ลิตร กรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.45m เก็บในตู้เย็น สามารถเก็บได้นาน 
    30 วัน ตรวจสอบ pH หากเป็นกรดแสดงว่า หมดอายุ 
   1.1.1.4 ใบขอส่งตรวจชิ้นเนื้อ (กรณีที่ส่งตรวจจากหน่วยงาน/โรงพยาบาลอื่น) 
   1.1.1.5 ใบน าส่งถึงหัวหน้าหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค (กรณีที่ส่งตรวจจากหน่วยงาน/โรงพยาบาลอื่น) 



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

93 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

  1.1.2 การเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ 
   1.1.2.1 แช่ชิ้นเนื้อในน้ ายา 10% neutral buffered formalin โดยใช้ปริมาตรน้ ายาไม่น้อยกว่า 10 
    เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อ และต้องให้ทุกส่วนของชิ้นเนื้อจมอยู่ในน้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้อเพื่อ 
    ให้ชิ้นเนื้อได้รับการดองน้ ายาอย่างทั่วถึง 
   1.1.2.2 เลือกขนาดภาชนะบรรจุให้เหมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ภาชนะที่ใส่ควรเป็นภาชนะที่มี
    ปากกว้างพอที่จะสามารถเอาชิ้นเนื้อออกมาได้ เมื่อชิ้นเนื้อแข็งเต็มที่ (การดองฟอร์มาลินจะ
    ท าให้ชิ้นเนื้อแข็งขึ้น) และควรมีฝาปิดสนิท เพื่อป้องกันการระเหยหรือการหกของน้ ายา ใน
    บางกรณีอาจใช้ถุงพลาสติกเป็นภาชนะบรรจุได้ แต่ควรใช้อย่างน้อย 2 ชั้น และรัดปากถุงแต่
    ละชั้นให้แน่น 
   1.1.2.3 ปิดฉลากที่ภาชนะเพื่อป้องกันการสับเปลี่ยน ฉลากจะต้องเขียนข้อมูลที่ชัดเจน อ่านง่ายและ
    ตรงกับข้อมูลในใบขอส่งตรวจชิ้นเนื้อ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายโดยจะ 
    ต้องมีชื่อ-สกุลของผู้ป่วย เลขที่ HN หอผู้ป่วย หน่วยงาน ชื่ออวัยวะที่ส่งตรวจและต าแหน่งที่
    ตัดชิ้นเนื้อ โดยแพทย์ผู้ส่งควรตรวจสอบฉลากให้ถูกต้องว่าตรงและครบถ้วนตามข้อมูลในใบ
    ขอส่งตรวจ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือไม่ 
   1.1.2.4 ชิ้นเนื้อที่ตัดจากหลายต าแหน่งในผู้ป่วยรายเดียวกัน ให้แยกภาชนะบรรจุและติดฉลากระบุ
    ต าแหน่งให้ชัดเจนครบถ้วน ไม่ควรเขียนเฉพาะหมายเลขล าดับของชิ้นเนื้อเพียงอย่างเดียว
    โดยไม่เขียนระบุต าแหน่งที่ตัดออกมา 
  1.1.3 ข้อควรปฏิบัติส าหรับชิ้นเนื้อบางประเภท 
   1.1.3.1 ชิ้นเนื้อไขกระดูกให้แช่ใน Bouin’s solution (น้ ายาสีเหลืองใส) ซึ่งสามารถรับได้ที่หน่วย
    จ่ายกลางภาควิชาพยาธิวิทยา 
   1.1.3.2 ชิ้นเนื้อที่ต้องการตรวจหาผลึกยูริกให้ติดต่อห้องตัดย้อมชิ้นเนื้อเพื่อขอน้ ายารักษาสภาพชิ้น
    เนื้อชนิดพิเศษ 
   1.1.3.3 ชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็กมาก (0.1 - 0.3 ซม.) ให้วางลงบนกระดาษสีขาวที่ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อถูกน้ า 
    ในกรณีของ GI biopsy ให้หงายด้านที่เป็นชั้น mucosa ขึ้นด้านบน แล้วแช่ในฟอร์มาลิน 
   1.1.3.4 ชิ้นเนื้อที่มีขนาดใหญ่หรือมีเยื่อหุ้ม (capsule) หนา เช่น ต่อมน้ าเหลือง ก้อนเนื้อจากส่วน
    ต่างๆ เต้านม หรือมดลูก น้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้อ ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ ท าให้เนื้อเยื่อ
    เสื่อมสภาพหรือเน่า (autolysis) ซึ่งอาจส่งผลให้การวินิจฉัยผิดพลาดได้ รวมถึงกรณีที่จ าเป็น 
    ต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธี immunohistochemistry ชิ้นเนื้อที่เสื่อมสภาพจากการดองที่ไม่
    เหมาะสม จะท าให้เกิดผลลบลวงได้ ดังนั้นควรผ่าชิ้นเนื้อโดยไม่ขาดจากกันความหนาประมาณ 
    1-2 ซม. ในแนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้น้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้อแทรกซึมได้อย่างทั่วถึง
    และพยาธิแพทย์สามารถจัดเรียงเป็นรูปแบบเดิมได้ขณะท าการตรวจด้วยตาเปล่า 
   1.1.3.5 ชิ้นเนื้อกระเพาะหรือล าไส้ ควรผ่าเปิดตามความยาว และล้างเอาเศษอาหารหรืออุจจาระ
    ออกให้หมดก่อนแช่ในน้ ายา ห้ามใช้มือถู mucus อย่างรุนแรง 
   1.1.3.6 ชิ้นเนื้อที่บอกได้ยากว่าส่วนใดเป็นอะไรหรือต้องการดูขอบของก้อนมะเร็งนั้น แพทย์ผู้ส่งตรวจ
    ควรท าเครื่องหมายโดยการเย็บหรือผูกไว้ แล้วเขียนอธิบาย หรือวาดรูปบรรยายไว้ในใบขอ
    ส่งตรวจทุกครั้ง 
  1.1.4 ใบขอส่งตรวจ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
   1.1.4.1 กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ เพศ HN หอผู้ป่วย/หน่วยงานที่
    ส่ง ชื่อแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
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   1.1.4.2 ระบุชนิด ลักษณะและขนาดโดยประมาณของชิ้นเนื้อ รายละเอียด ความเจ็บป่วย รอยโรค
    ในผู้ป่วย และการวินิจฉัยเบื้องต้นทางคลินิก ซึ่งจะช่วยท าให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเป็น 
    ไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง ชิ้นเนื้อที่มีข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ 
    - การส่งตรวจไขกระดูก ต้องระบุอายุ และรายละเอียดการตรวจพบทางโลหิตวิทยา อัน
     ได้แก่ CBC และ bone marrow aspiration 
    - การส่งตรวจชิ้นเนื้อกระดูก ต้องให้รายละเอียดทางรังสีวิทยาด้วยทุกครั้ง 
    - การส่งตรวจชิ้นเนื้อจากสมอง ต้องระบุต าแหน่งของรอยโรค ลักษณะทางรังสีวิทยา และ
     การวินิจฉัยเบื้องต้น 
    - การส่งตรวจชิ้นเนื้อทางนรีเวชวิทยาต้องให้รายละเอียดเก่ียวกับ ประจ าเดือนครั้งสุดท้าย 
     การคุมก าเนิด การใช้ฮอร์โมน ความผิดปกติจากการตรวจภายในและทางรังสีวิทยา (ถ้ามี) 
   1.1.4.3 การส่งตรวจชิ้นเนื้อจากหลายต าแหน่งในคราวเดียวกันต้องระบุต าแหน่งให้ชัดเจนและครบถ้วน 
    และใช้ใบขอส่งตรวจเพียงใบเดียว 
   1.1.4.4 ในกรณีที่เคยมีการส่งตรวจทางพยาธิวิทยาที่เกี่ยวข้องมาก่อน ทั้งการตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจ
    ทางเซลล์วิทยา ให้ระบุหมายเลขของรายงานนั้นด้วย หากผู้ป่วยเคยได้รับการตรวจจากที่อื่น 
    ให้ระบุว่าเป็นการตรวจจากสถาบันใด พร้อมทั้งการวินิจฉัยครั้งก่อน 
   1.1.4.5 กรณีที่ต้องการผลเร่งด่วน ให้เขียนระบุไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีพิเศษ
    ที่จ าเป็นจริงๆ ต่อการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น 
   1.1.4.6 แพทย์ผู้ส่งตรวจควรเป็นผู้เขียนหรือลงข้อมูลในแบบฟอร์มส่งตรวจด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
    ใบขอส่งตรวจหรือการสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและควรตรวจทานใบขอส่ง
    ตรวจทุกครั้ง ในกรณีที่ไม่ได้เขียนหรือลงข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อความถูกต้องและครบถ้วน
    ของข้อมูล ควรระบุเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ผู้ส่งตรวจด้วย เพื่อการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    เมื่อมีความจ าเป็น 
    ข้อแนะน าเพิ่มเติมส าหรับการสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (เฉพาะภายใน
    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) 
    1. ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าการขอส่งสิ่งส่งตรวจและการคิดราคาสิ่งส่งตรวจตามที่ปรากฏบน 
     หน้าจอคอมพิวเตอร์ 
    2. ให้ลงข้อมูลเมื่อมีสิ่งส่งตรวจพร้อมที่จะส่งแล้วเท่านั้น ไม่ควรลงข้อมูลส่งตรวจทางคอมพิวเตอร์
     ไว้ล่วงหน้า เพราะถ้าไม่สามารถตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจได้ จะท าให้มีข้อมูลค้างอยู่ในระบบ
     คอมพิวเตอร์ซึ่งทางหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคไม่สามารถลบออกได้เอง ต้องให้แพทย์ผู้
     ส่งตรวจเป็นผู้ลบข้อมูลออก นอกจากนั้นยังท าให้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีสิ่งส่ง
     ตรวจอีกด้วย 
    3. ให้กรอกรายละเอียดเฉพาะที่ส าคัญและจ าเป็นในการวินิจฉัยโรค เท่านั้น ไม่ควรคัดลอก
     ประวัติมาทั้งหมด 
  1.1.5 การน าส่ง 
   1.1.5.1 ผู้น าส่งต้องน าชิ้นเนื้อลงทะเบียนในสมุดรับชิ้นเนื้อของหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคกับเจ้าหน้าที่
    เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงชื่อรับชิ้นเนื้อทุกครั้ง 
   1.1.5.2 การส่งตรวจชิ้นเนื้อจากโรงพยาบาลอื่น ให้ห่อชิ้นเนื้อและใบขอส่งตรวจ ตามระเบียบของ
    พัสดุไปรษณีย์ เพื่อป้องกันการช ารุดเสียหายระหว่างทาง โดยส่งพร้อมหนังสือราชการน าส่ง
    และแจ้งจ านวนพร้อมรายชื่อผู้ป่วย 
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  1.1.6 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   1.1.6.1 ไม่มีใบขอส่งตรวจ/ไม่มี การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
   1.1.6.2 กรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่จ าเป็นไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะ ชื่อ-เพศ และอายุ 
   1.1.6.3 ชื่อ-สกุล และ HN ของผู้ป่วยไม่ตรงกับใบขอส่งตรวจ 
   1.1.6.4 ไม่มีประวัติผู้ป่วยในส่วนที่เก่ียวข้องกับชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจ 
   1.1.6.5 ใบขอส่งตรวจที่เขียนด้วยลายมือที่ไม่สามารถอ่านออกได้ 
   1.1.6.6 ชิ้นเนื้อเน่า  
   1.1.6.7 ชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าเป็นกลุ่ม prion disease 
   ในกรณีที่ตรวจพบว่า ใบขอส่งตรวจชิ้นเนื้อและ/หรือชิ้นเนื้อส่งตรวจไม่สมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้น หน่วย
   พยาธิวิทยากายวิภาคจะส่งคืนสิ่งส่งตรวจพร้อมใบปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ซึ่งจะแจ้งเหตุผลทางการปฏิเสธ 
   หลังจากหน่วยงานแก้ไขเรียบร้อนต้องส่งสิ่งส่งตรวจอีกครั้งพร้อมใบปฏิเสธคืนพร้อมระบุสิ่งที่แก้ไข
   หรือวิธีการแก้ไขในเอกสารและส่งคืนหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค การรับสิ่งส่งตรวจจึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
  1.1.7 การขอทดสอบเพิ่ม 
   หลังจากรายงานผลแล้วทางหน่วยฯ จะเก็บชิ้นเนื้อไว้ 3 เดือน ก่อนส่งท าลาย แพทย์ผู้ส่งตรวจสามารถ
   ตรวจเพิ่มได้ตามรายการ และข้อก าหนดของการทดสอบที่ทางหน่วยเปิดให้บริการ 
 1.2 การขอค าปรึกษาระหว่างการผ่าตัด (Intraoperative consultation or frozen section) 
  การให้ค าปรึกษาระหว่างผ่าตัด เป็นบริการการตรวจชิ้นเนื้อในระหว่างการผ่าตัดด้วยวิธี  frozen section 
  หรือการท า imprint ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการรักษาระหว่างผ่าตัด การตัดสินใจตรวจ frozen 
  section เป็นดุลยพินิจของพยาธิแพทย์ กรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้ เช่น ไม่มีความจ าเป็นหรือเร่งด่วนในการทราบผล
  เพื่อการรักษา หรือวินิจฉัยได้จากตาเปล่า พยาธิแพทย์อาจพิจารณาส่งชิ้นเนื้อเข้าสู่กระบวนการปกติโดยไม่
  ท า frozen section เนื่องจาก tissue section จากกระบวนการปกติ ให้คุณภาพที่ดีกว่ามาก ซึ่งเป็นปัจจัย
  ส าคัญในการให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นย า 
  1.2.1 ข้อปฏิบัติในการส่งตรวจ frozen section 
   1.2.1.1 ก่อนส่งทุกครั้ง แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-451591-2 เพื่อเตรียมบุคลากร 
    (พยาธิแพทย์และเจ้าหน้าที่) น้ ายาและเครื่องมือให้พร้อม กรณีที่ เป็น elective case ควร
    แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ส่วนในรายที่เร่งด่วน (emergency case) ให้โทรศัพท์
    แจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะส่งชิ้นเนื้อตรวจ กรณีที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆ อาจพิจารณาไม่รับตรวจ 
   1.2.1.2 เตรียมภาชนะปากกว้าง เช่น ขวดที่มีฝาปิดสนิท หรือถุงพลาสติก โดยไม่ต้องใส่น้ ายารักษา
    สภาพเซลล์ในภาชนะ 
   1.2.1.3 กรอกข้อมูลในใบขอส่งตรวจ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเช่นเดียวกันกับ
    การส่งตรวจชิ้นเนื้อพยาธิศัลยกรรม แต่ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์กลับ หมายเลขห้องผ่าตัด 
    รวมทั้งความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ในการส่ง frozen section อาทิ ต้องการทราบว่าเป็น
    มะเร็งหรือไม่ ต้องการหา ganglion cells ต้องการดูขอบของก้อนว่ามีมะเร็งเหลืออยู่หรือไม่ 
    เป็นต้น  
   1.2.1.4 ปิดฉลากข้อมูลผู้ป่วย คือ ชื่อ-สกุล HN เพศ อายุ หน่วยงาน ชื่อแพทย์ผู้ท าการผ่าตัด ต าแหน่ง
    ของชิ้นเนื้อว่ามาจากอวัยวะส่วนใด การวินิจฉัยโรค โดยเขียนให้อ่านง่ายและชัดเจน 
   1.2.1.5 ในกรณีที่งดการส่งตรวจหรือเลื่อนเวลาส่ง ต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้ง 
  1.2.2 การน าส่งชิ้นเนื้อเพื่อตรวจ frozen section 
   1.2.2.1 ห่อชิ้นเนื้อด้วยผ้าก๊อซชุบ normal saline หมาดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นเนื้อแห้งระหว่างการน าส่ง 
    ถ้าชิ้นเนื้อมีขนาดเล็ก (0.1 - 0.3 ซม.) ให้ใส่ชิ้นเนื้อในขวดขนาดเล็กที่มีฝาปิด หยดด้วย 
    normal saline 1 - 2 หยด โดยไม่ต้องห่อด้วยผ้าก๊อซหรือวางชิ้นเนื้อบนกระดาษ 



  

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

96 

   1.2.2.2 ห้ามแช่ชิ้นเนื้อในน้ ายารักษาสภาพเซลล์ใดๆ ทั้งสิ้น 
   1.2.2.3 บรรจุชิ้นเนื้อในภาชนะและปิดฉลากที่เตรียมไว้ แล้วรีบน าส่งพร้อมใบขอส่งตรวจทันที 
   1.2.2.4 ในระหว่างการรอผล ควรงดใช้โทรศัพท์หมายเลขที่ระบุไว้ในใบส่งตรวจ เพื่อให้พยาธิแพทย์
    สามารถติดต่อรายงานผลได้ทันที 
  1.2.3 เกณฑ์การปฏิเสธส าหรับ frozen section 
   1.2.3.1 ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าทั้งรายที่เป็น elective case และ emergency case 
   1.2.3.2 ส่งชิ้นเนื้อมาถึงหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคช้ากว่าก าหนดมา 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้โทรแจ้งการ
    เลื่อนเวลา 
   1.2.3.3 ชิ้นเนื้อกระดูก (bone) หรือชิ้นเนื้อแข็งคล้ายกระดูก (calcifiedtissue) 
   1.2.3.4 ชิ้นเนื้อที่ได้รับการแช่น้ ายาอื่นๆ มาก่อนยกเว้น normal saline 
   1.2.3.5 ชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อวัณโรค 
   1.2.3.6 ชิ้นเนื้อจากผู้ป่วยที่มีผลเลือดผิดปกติ ได้แก่ HIV และไวรัสตับอักเสบ 
   1.2.3.7 การตรวจนอกเวลาราชการ ยกเว้นรายที่ผ่าตัดต่อเนื่องมาจากในเวลาราชการ ซึ่งให้ด าเนินการ 
    เช่นเดียวกับการขอตรวจ frozen section ที่ ระบุไว้ข้างต้น 
  1.2.4 การรายงานผล frozen section  
   รายงานผลทางโทรศัพท์ โดยบันทึกชื่อแพทย์ผู้รับผล เวลาที่รายงาน และพยาธิแพทย์ลงนามในใบรายงาน
   ผล frozen section ไว้เป็นหลักฐานเพื่อทวนสอบ   
 1.3 การย้อมพิเศษทาง histochemistry (Special stain) 
  การย้อมพิเศษทาง histochemistry หรือที่เรียกว่า special stain นั้น เป็นการตรวจที่ช่วยในการยืนยันพยาธิ 
  สภาพของโรค เช่น ตัวเชื้อโรค ผลผลิตของเซลล์ สารเคมี หรือโลหะที่ตกตะกอนในเซลล์หรือเนื้อเยื่อ หรือ
  ชนิดของเซลล์ เป็นต้น ทั้งนี้การส่งย้อมพิเศษทาง histochemistry ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพยาธิแพทย์ว่าจะ
  ท าการตรวจหรือไม่ หรือตรวจอะไรบ้าง 
  สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ ชิ้นเนื้อแช่ฟอร์มาลินหรือน้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้ออื่นๆ ชิ้นเนื้อสด และชิ้นเนื้อที่ฝังในพาราฟิน 
  tissue section, cytospin, cell block หรือ cell smear 
  รายการย้อมพิเศษทาง histochemistry (special stain) ที่มี ได้แก ่

 

1. Acid Fast Bacilli (AFB) 12. Masson trichrome 
2. Alcian blue 13. Mucin 
3. Calcium 14. Oil red O 
4. Crystal violet 15. Periodic acid-Schiff (PAS) 
5. Congo red 16. Periodic acid-Schiff-diastase 
6. Elastin digestion (PAS-D) 
7. Fite’s stain 17. Periodic acid-methenamine silver 
8. Fontana (PAMS) 
9. Giemsa 18. Reticulin 
10. Gomori Methenamine Silver stain (GMS) 19. Spirochete 
11. Iron  
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 1.4 การย้อมพิเศษทาง immunohistochemistry 
  การย้อมพิเศษทาง immunohistochemistry เป็นการตรวจที่ช่วยในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรค และศึกษา
  ปัจจัยพยากรณ์โรค ทั้งนี้การส่งย้อมพิเศษทาง immunohistochemistry ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพยาธิแพทย ์
  ว่าจะท าการย้อมหรือไม่และย้อมอะไรบ้าง 
  สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ ชิ้นเนื้อที่แช่ฟอร์มาลินและฝังในพาราฟิน cell block หรือ tissue section ที่วางบนสไลด์
  ที่เคลือบด้วยสารตรึงชิ้นเนื้อแล้ว 
  เนื่องจากชนิดของแอนติบอดีที่ใช้ย้อมมีการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จึงขอให้ติดตามชนิดของแอนติบอดีได้จาก 
  website ของภาควิชาฯ 
 1.5 การย้อมพิเศษทาง immunofluorescence 
  สิ่งส่งตรวจ คือ ชิ้นเนื้อสด เท่านั้น ชนิดของแอนติบอดีที่มีการตรวจ ได้แก่ IgA, IgG, IgM, C3c, C1q 
  1.5.1 ค าแนะน าในการส่งตรวจ immunofluorescence 
   1.5.1.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนส่งตรวจที่โทรศัพท์หมายเลข 074-451591-2 หรือเบอร์ภายใน 
    155993 
   1.5.1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเก็บชิ้นเนื้อ ซึ่งประกอบด้วย Petri-dish ส าหรับใส่ชิ้นเนื้อพร้อม 
    ฝาปิด ผ้าก๊อซ และ normal saline (สามารถติดต่อขอรับอุปกรณ์ทั้งหมดได้ที่หน่วยพยาธิ
    วิทยากายวิภาค) 
   1.5.1.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปรับตัวอย่างชิ้นเนื้อทันทีที่ตัดชิ้นเนื้อออกจากผู้ป่วย ไม่ควรวางทิ้งไว้นาน 
    เนื่องจากจะท าให้แอนติเจนบนเนื้อเยื่อเสื่อมสภาพและให้ผลลบลวงได้ 
   1.5.1.4 ไม่รับตรวจชิ้นเนื้อจากผู้ป่วยที่มีผลเลือดผิดปกติ ได้แก่ HIV ไวรัสตับอักเสบ เนื่องจากในขั้นตอน
    การตรวจนั้น เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ สัมผัสกับชิ้นเนื้อสดโดยตรง 
   1.5.1.5 ห้ามแช่ชิ้นเนื้อในน้ ายาทุกชนิด ยกเว้น normal saline 
  1.5.2 การส่งตรวจ immunofluorescence 
   1.5.2.1 ชิ้นเนื้อไต ให้วางบนผ้าก๊อซที่ชุบ normalsaline หมาดๆ ใส่ใน Petri-dishแล้วน าส่งห้อง
    ตัดย้อมชิ้นเนื้อทันที 
   1.5.2.2 ชิ้นเนื้อส่วนอื่นๆ เช่น ผิวหนัง ปอด เยื่อบุช่องปาก ให้แบ่งชิ้นเนื้อเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
    - ส่วนที่หนึ่ง ให้วางบนผ้าก๊อซที่ชุบ normalsaline หมาดๆ ใส่ใน Petri-dish ส าหรับย้อม 
     immunofluorescence 
    - ส่วนที่สองแช่ใน 10% neutral buffered formalin ส าหรับ ย้อม H & E 
   1.5.2.3 ให้ส่งชิ้นเนื้อถึงห้องตัดย้อมภายในเวลาท าการและก่อน 12:00 น. ของวันศุกร์ หากเลยเวลา
    ดังกล่าวจะไม่สามารถย้อมได้ทันเวลา ต้องรอผลในวันจันทร์ 
 1.6 การส่งสเมียร์ sputum หรือ bronchial lavage เพื่อย้อมเชื้อราด้วย Gomori-Methenamine Silver 
  stain (GMS) 
  การย้อม GMS บนสเมียร์ ใช้ส าหรับการตรวจหาเชื้อราอย่างหยาบเท่านั้น เช่น Candida, Histoplasma, 
  Cryptococcus หรือ Pneumocystis แต่ไม่สามารถจ าแนกย่อยจนถึง species ได้ 
  1.6.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ เตรียมสไลด์ปลายฝ้า (frosted slide) เขียนชื่อ-สกุล และ HN ผู้ป่วย ด้วยดินสอ
   ด าลงบนสไลด์ส่วนที่เป็นฝ้าให้ชัดเจน อ่านออก ป้ายสิ่งส่งตรวจลงบนสไลด์ แล้วแช่ใน 95% ethyl 
   alcohol ทันที อย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือน าสไลด์ไปลนไฟให้แห้งเหมือนการป้ายสไลด์ย้อมเชื้อทางจุลชีว 
   วิทยา แล้วน าส่งที่หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค 
  1.6.2 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   1.6.2.1 ไม่มีใบขอส่งตรวจ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือสิ่งส่งตรวจ 
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   1.6.2.2 กรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ-สกุล เพศ และ HN หรือข้อมูลในใบ
    ขอส่งตรวจกับสิ่งส่งตรวจไม่ตรงกัน 
   1.6.2.3 ไม่มีข้อมูลว่า สิ่งส่งตรวจนั้นได้มาจากส่วนใดของร่างกายและไม่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งส่ง
    ตรวจ 
   1.6.2.4 ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ป่วยบนสไลด์ หรือภาชนะส่งตรวจ 
   1.6.2.5 สไลด์แตกเสียหายจนไม่สามารถประกอบเป็นแผ่นเหมือนเดิมได้ 
   1.6.2.6 รายละเอียดของฉลากบนสิ่งส่งตรวจหรือใบขอส่งตรวจไม่สามารถอ่านออกได้ 
 1.7 การขอทบทวนสไลด์ (Slide review) 
  ในกรณีที่ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัยทางคลินิก หรือตรวจไม่สมบูรณ์ แพทย์เจ้าของ 
  ไข้สามารถขอให้มีการทบทวนสไลด์ได้ โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ คือ 
  1.7.1 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อแจ้งให้พยาธิแพทย์ผู้ให้การวินิจฉัยทราบ 
  1.7.2 แจ้งเบอร์สไลด์ ชื่อผู้ขอทบทวน เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งควรนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า เพื่อที่จะได้จัดเตรียม
   สไลด์ไว้ให้พร้อม 
  1.7.3 ช่วงเวลาที่อนุญาตให้มีการทบทวนสไลด์คือ 11:00-12:00 น. และ 15:00-16:00 น. ในวันราชการ
   ส าหรับการขอทบทวนสไลด์ช่วงเวลาอื่นสามารถท าได้ในกรณีที่เร่งด่วน หรือได้มีการตกลงกับพยาธิแพทย์
   ผู้ให้การวินิจฉัยแล้ว 
  1.7.4 กรอกข้อมูลในใบขอทบทวนสไลด์ (ขอได้จากเจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค) ก่อนเข้า
   ทบทวนสไลด์ร่วมกับพยาธิแพทย์ 
  ส าหรับการทบทวนสไลด์ที่ส่งมาจากห้องปฏิบัติการอื่น ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอทบทวนสไลด์ที่ได้รับการ
  วินิจฉัยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แต่จะต้องน าใบรายงานผลเดิมมาด้วย เพื่อตรวจสอบว่าสไลด์ดังกล่าว
  ตรงกันกับชื่อผู้ป่วยที่ปรากฏในใบรายงานผลหรือไม่ กรณีที่พยาธิแพทย์มีความเห็นว่าต้องมีการย้อมพิเศษเพิ่มเติม 
  พยาธิแพทย์อาจจะต้องให้แพทย์ผู้ขอทบทวนสไลด์ติดต่อญาติเพื่อขอยืมบล็อกพาราฟินจากสถาบันนั้นๆ ซึ่ง
  ในกรณีนี้แพทย์ผู้ขอทบทวนสไลด์จะต้องลงข้อมูลขอส่งตรวจในคอมพิวเตอร์ (การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์ 
  เครือข่าย) โดยระบุว่า สิ่งส่งตรวจเป็นบล็อกพาราฟิน 
  หมายเหตุ การขอทบทวนสไลด์อย่างเดียวไม่คิดค่าบริการ 
 1.8 การขอยืมสไลด์และ/หรือบล็อกพาราฟิน 
  การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ควรยืมสไลด์ชิ้นเนื้อ และแนบผลการตรวจชิ้นเนื้อไปพร้อม
  ผู้ป่วยเนื่องจากแพทย์ในสถาบันที่รับส่งต่อมักจะขอให้มีการทบทวนสไลด์ก่อนท าการผ่าตัดและ/หรือรักษา 
  ขั้นตอนในการด าเนินการ 
  1.8.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคก่อน อย่างน้อย 2 วันท าการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 
   074-451591-2 เพื่อด าเนินการผลิตและเตรียมแผ่นสไลด์รวมทั้งใบรายงานผลให้พร้อม 
  1.8.2 แจ้งชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และนัดหมายเวลาที่จะมารับสไลด์ 
  1.8.3 ผู้มารับสไลด์จะต้องลงลายมือชื่อในสมุดยืมทุกครั้งก่อนการน าสไลด์ออกจากหน่วยฯ 
  1.8.4 ในกรณียืมบล็อกพาราฟิน ให้ติดต่อพยาธิแพทย์ เพื่อพิจารณาความจ าเป็น เป็นรายๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
   การสูญหายของบล็อกพาราฟิน โดยปกติหน่วยฯ จะเตรียมแผ่นสไลด์ชนิดที่ยังไม่ได้ย้อมสี (unstained 
   slide) ให้แทนซึ่งโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้รักษาต่อสามารถด าเนินการตรวจเพิ่มเติมทาง histochemistry 
   และ immunohistochemistry ได้โดยไม่ต้องน าบล็อกพาราฟินไป 
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2. ตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา (Cytology) 
 บริการรับตรวจ 3 รายการดังต่อไปนี้ 
 1. เซลล์วิทยานรีเวช (gynecologic cytology) ชนิด conventional Pap smearsmear และ liquid based 
  (ThinPrep pap test) 
 2. เซลล์วิทยาของสารน้ าจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย (body fluid cytology) 
 3. เซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (fine needle aspiration; FNA) 
 
 2.1 เซลล์วิทยานรีเวช (Gynecologic cytology)  
  2.1.1 ชนิด conventional pap smear 
   สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ เซลล์บริเวณ endocervix, cervix และ vagina ที่ป้ายลงบนสไลด์ 
   2.1.1.1 สิ่งที่ต้องเตรียม 
    a) สไลด์ปลายฝ้า (frosted slide) เขียนชื่อ-สกุลและ H.N. ผู้ป่วยด้วย ดินสอ ด าลงบน
     สไลด์ด้านที่เป็นฝ้า 
    b) น้ ายารักษาสภาพเซลล์ (fixative) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการรักษาสภาพของเซลล์ให้คง
     รูปร่างและโครงสร้างใกล้เคียงกับสภาพเมื่อมีชีวิตอยู่ fixative ที่นิยมใช้ คือ 95% alcohol 
     หรือใช้ spray fixative ที่มีส่วนประกอบของ carbowax และ alcohol  
   2.1.1.2 การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
    a) สิ่งส่งตรวจควรเก็บโดยสูติ-นรีแพทย์แพทย์สาขาอื่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 
    b) หลังเก็บสิ่งส่งตรวจต้องแช่สไลด์ลงใน 95% ethyl alcohol ทันทีอย่าปล่อยให้สไลด์แห้ง
     ในอากาศ เพราะจะท าให้โครงสร้างของเซลล์เปลี่ยนแปลงไป (drying artifact) จนอาจ
     ท าให้ไม่สามารถวินิจฉัยได้ต้องใส่น้ ายาให้ท่วมบริเวณที่สเมียร์ปิดฝาภาชนะให้สนิทเพื่อ
     ป้องกันการระเหยของ alcohol ขณะน าส่งจะแช่ใน 95% alcohol หรือจัดส่งในลักษณะ
     สไลด์แห้ง โดยผึ่งสไลด์ให้แห้งหลังแช่ไว้อย่างน้อย 30 นาที หากสถานที่ส่งอยู่ไกลควรแช่
     สไลด์ไว้ในน้ ายา 95% alcohol อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนน ามาผึ่งให้แห้งเพื่อเตรียมส่ง
     ในกรณีที่ใช้ spray fixative ให้พ่นทันทีหลังจากป้ายสไลด์เสร็จ โดยถือขวด spray พ่น
     ห่างจากแผ่นสไลด์ ประมาณ 6-8 นิ้ว และพ่นให้ทั่วสไลด์ (ถ้าพ่นใกล้กว่าระยะนี้อาจท า
     ให้เซลล์หลุดออกจากสไลด์ได้) ผึ่งสไลด์ให้แห้งก่อนเรียงใส่ถาดส าหรับใส่แผ่นสไลด์ หรือ
     ซองซิปพลาสติก เพื่อเตรียมส่ง 
  2.1.2 ชนิด liquid based (ThinPrep pap test) 
   สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ เซลล์บริเวณ endocervix, cervix และ vagina 
   2.1.2.1 สิ่งที่ต้องเตรียม 
    a) ขวดน้ ายา PreservCyt solution ส าหรับเก็บรักษาสภาพเซลล์ให้คงรูปร่างและโครงสร้าง
     ใกล้เคียงกับสภาพเมื่อมีชีวิตอยู่ 
    b) Cytobrush แบบ broom หรือแบบ plastic spatula และ endocervical brush 
     ส าหรับ เก็บเซลล์จากบริเวณปากมดลูก 
    c) ฉลากติดภาชนะที่ระบุชื่อ-สกุล H.N. อายุ วันที่เก็บ หน่วยงานที่ส่ง สมบูรณ์และชัดเจน 
   2.1.2.2 การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
    a) สิ่งส่งตรวจควรเก็บโดยสูติ-นรีแพทย์แพทย์สาขาอื่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 
    b) กรณีที่ใช้ Cytobrush แบบ broom เก็บเซลล์จากด้านนอกและด้านในผนังปากมดลูก
     โดยให้ส่วนกลางของ broom เข้าไปด้านในของปากมดลูก (หมุน 5 รอบในทิศทางเดียวกัน) 
     น า broom มาแกว่งไปมาในน้ ายา PreservCyt solution เพื่อให้เซลล์หลุดออกจาก 
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     broomให้หมด แล้วปิดฝาขวดน้ ายา PreservCyt solution ให้สนิท (ขีดสีด าที่ฝาตรง
     กับขีดสีด าที่ขวด) 
    c) กรณีที่ใช้ Cytobrush แบบ plastic spatula และ endocervical brush เก็บเซลล์
     จากผนังด้านนอกปากมดลูกโดยใช้ plastic spatula(หมุน 1 รอบ) น า plastic spatula 
     มาแกว่งไปมาในน้ ายา PreservCyt solution เพื่อให้เซลล์หลุดออกมา แล้วใช้endocervical 
     brush เก็บเซลล์จากผนังด้านในปากมดลูก (หมุน ครึ่งรอบ) แล้วน า endocervical 
     brush มาแกว่งไปมาในน้ ายา PreservCyt solution ปิดฝาขวดน้ ายา PreservCyt 
     solution ให้สนิท (ขีดสีด าที่ฝาตรงกับขีดสีด าที่ขวด) 
    d) ติดฉลากที่ภาชนะ โดยปิดทับฉลากน้ ายาข้างขวด เพื่อเว้นช่องว่างให้เห็นระดับน้ ายาใน

ขวดได้ 
  2.1.3 การขอส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวช 
   2.1.3.1 หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้กรอกข้อมูลการขอส่งตรวจผา่นระบบคอมพิวเตอร์
    เครือข่าย (การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย) ส าหรับหน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาล
    อื่นให้ใช้ใบขอส่งตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวช (ดูตัวอย่างจากท้ายเล่ม) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
    และอ่านง่าย 
   2.1.3.2  กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ เพศ H.N. หน่วยงานที่ส่ง วันที่เก็บสิ่งส่ง 

ตรวจ แพทย์ผู้ส่งตรวจพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสอบถามประวัติเพิ่มเติมในกรณีที่จ าเป็น 
   2.1.3.3 ประวัติโดยย่อรวมทั้งการตรวจพบที่ส าคัญของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ได้แก่ 
    - อาการส าคัญ : มาตรวจตามปกติหรือมีอาการผิดปกติที่ต้องตรวจ pap smear  
    - ประจ าเดือนคร้ังสุดท้าย (last menstrual period)  
    - จ านวนคร้ังของการคลอด (parity)  
    - ประวัติเกี่ยวกับอาการและการรักษาเช่นการได้รับฮอร์โมนการฉายแสง เคมีบ าบัด เป็นต้น 
    - ผลการตรวจครั้งก่อนพร้อมหมายเลขการตรวจทางเซลล์วิทยา (ถ้ามี)  
    - ผลการตรวจร่างกายทางนรีเวชวิทยาที่ส าคัญ (PV examination)  
    - การวินิจฉัยทางคลินิก 
  2.1.4 การน าส่ง 
   2.1.4.1 หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์น าส่งสิ่งส่งตรวจที่กรอกการสั่งตรวจทางระบบ
    คอมพิวเตอร์เครือข่ายเรียบร้อยแล้วส่วนหน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาลอื่นให้แนบใบขอส่ง
    ตรวจและหนังสือราชการน าส่งทีร่ะบุจ านวน รายชื่อผู้ป่วยและควรห่อแผ่นสไลด์ให้แน่นหนา
    เพื่อป้องกันการช ารุดเสียหายระหว่างน าส่ง 
   2.1.4.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 
 2.2 เซลล์วิทยาของสารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย (Body fluid cytology)  
  สิ่งส่งตรวจ ได้แก ่สารน้ าที่ได้จากส่วนต่างๆ ของร่างกายเช่นจากช่องปอดช่องท้องช่องหัวใจน้ าไขสันหลังน้ า
  จากข้อต่างๆ เสมหะ ปัสสาวะ น้ าล้างจากทางเดินหายใจ น้ าล้างช่องท้อง เป็นต้น 
  2.2.1 สิ่งที่ต้องเตรียม 
   2.2.1.1 ภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาขนาด 50 มล. หรือภาชนะอื่นที่สะอาดมีฝาปิด
    สนิทเหมาะสมกับปริมาณสารน้ าที่ส่งตรวจกรณีที่ ใช้ภาชนะอื่นให้ระบุห้องปฏิบัติการเซลล์
    วิทยา (cytology) ไว้ด้วยป้องกันการส่งผิดพลาด 
   2.2.1.2 น้ ายารักษาสภาพเซลล์ (fixative) ที่ใช้คือ 95% alcohol ส าหรับสารน้ าที่ป้ายลงบนสไลด์
    และน้ ายา Saccomanno ส าหรับ bronchoalveolar lavage หรือ bronchial washing  
   2.2.1.3  ฉลากติดภาชนะที่ระบุชื่อ-สกุล H.N. เพศ อายุ หน่วยงาน ชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ ชนิดสิ่งส่ง
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ตรวจ และวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจให้ชัดเจน 
   2.2.1.4 ใบขอส่งตรวจทางเซลล์วิทยา/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
  2.2.2 การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
   2.2.2.1 สิ่งส่งตรวจที่เป็นสารน้ าทุกชนิดไม่ต้องเติมน้ ายารักษาสภาพเซลล์ ให้น าส่งเร็วที่สุดเท่าที่จะ
    ท าได้หากส่งไม่ทันภายใน 30 นาที ให้เก็บไว้ในตู้เย็นที่ 4 °C แล้วรีบน าส่งอีกเช่นกันห้ามเก็บ
    ไว้ในช่องแช่แข็งหรือวางไว้ในอุณหภูมิห้องหรืออาจเลือกใช้วิธีป้ายสิ่งส่งตรวจลงบนสไลด์และ
    แช่สไลด์ใน 95% ethyl alcohol ทันทีแช่ไว้อย่างน้อย 24 ชม. แล้วน ามาผึ่งให้แห้งและส่ง
    ตรวจ 
   2.2.2.2 ส าหรับสารน้ าที่ได้จาก bronchoalveolar lavage หรือ bronchial washing ให้ผสมกับ
    น้ ายา Saccomanno อัตราส่วน 1:1  
   2.2.2.3 ปิดฉลากที่ภาชนะป้องกันการสลับรายสลับต าแหน่งหรือชนิดของสิ่งส่งตรวจ 
   2.2.2.4  กรณีหน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาลอื่นอาจน าส่งในลักษณะของสไลด์โดยน าสารน้ าไปปั่น
    ตกตะกอน (centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 2,000 rpm. นาน 5 นาทีแล้วเทน้ าส่วนบนทิ้งน า
    ส่วนที่เป็นตะกอนมาป้ายบนสไลด์ จ านวน 4 แผ่นไถแบบเดียวกับการเจาะเลือดท า blood 
    smear หรือป้ายประกบแล้วดึงแยกจากกันแช่สไลด์ลงใน 95% alcohol ทันทีอย่างน้อย 
    24 ชม. น ามาผึ่งให้แห้งก่อนส่งไม่ควรส่งสิ่งส่งตรวจมาทั้งหมด โดยไม่ได้แช่ในน้ ายารักษาสภาพ 
    เซลล์เนื่องจากเซลล์จะเสื่อมสลาย (autolysis) ท าให้มีปัญหาในการวินิจฉัย 
  2.2.3 การขอส่งตรวจสารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย 
   2.2.3.1 กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยในใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยา/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์

เครือข่ายได้แก่ชื่อ-สกุล H.N. อายุ เพศ หน่วยงานที่ส่ง ชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจพร้อมเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจประวัติส าคัญและสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบพร้อม
การวินิจฉัย กรณีของการสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่ควรคัดลอกประวัติมา
ทั้งหมดให้กรอกรายละเอียดเฉพาะที่ส าคัญและจ าเป็นในการวินิจฉัยเท่านั้น 

   2.2.3.2 ระบุชนิดปริมาณและลักษณะของสิ่งส่งตรวจส าหรับสิ่งส่งตรวจที่เป็นสไลด์ต้องระบุจ านวน
    สไลด์ที่ส่งมาด้วย 
  2.2.4 การน าส่ง 
   2.2.4.1 หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์น าส่งสิ่งส่งตรวจที่กรอกการสั่งตรวจทางระบบ
    คอมพิวเตอร์เครือข่ายเรียบร้อยแล้วส่วนหน่วยงานภายนอก/ โรงพยาบาลอื่นให้แนบใบขอ
    ส่งตรวจและหนังสือราชการน าส่งที่ระบุจ านวนรายชื่อผู้ป่วย กรณีที่เป็นสไลด์ควรห่อแผ่นสไลด์
    ให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการช ารุดเสียหาย ระหว่างน าส่ง 
   2.2.4.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 
 
 2.3 เซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Fine needle aspiration; FNA)  
  สิ่งส่งตรวจได้แก่สารน้ าหรือสไลด์ที่ป้ายสารน้ าที่ได้จากการท าหัตถการเจาะดูดจากอวัยวะต่างๆ ด้วยเข็มเล็ก
  เช่น จากต่อมธัยรอยด์ (thyroid gland), ต่อมน้ าเหลือง (lymph node), เต้านม (breast) หรืออวัยวะอื่นๆ 
  2.3.1 สิ่งที่ต้องเตรียม 
   2.3.1.1 สไลด์ปลายฝ้า (frosted slide) เขียนชื่อ-สกุลและ H.N. ผู้ป่วยด้วยดินสอด าลงบนสไลด์ด้าน
    ที่เป็นฝ้า 
   2.3.1.2 ภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาขนาด 50 มล. หรือภาชนะอื่นที่สะอาดมีฝา
    ปิดสนิทเหมาะสมกับปริมาณสารน้ าที่ส่งตรวจกรณีที่ใช้ภาชนะอื่นให้ระบุห้องปฏิบัติการเซลล์ 
    วิทยา (cytology) ไว้ด้วยป้องกันการส่งผิดพลาด 
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   2.3.1.3  ฉลากติดภาชนะที่ระบุชื่อ-สกุล H.N. เพศอายุหน่วยงานชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจชนิดสิ่งส่งตรวจ 
    และวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจให้ชัดเจน 
   2.3.1.4  น้ ายารักษาสภาพเซลล์ (fixative) ที่ใช้ คือ 95% alcohol  
   2.3.1.5  ใบขอส่งตรวจทางเซลล์วิทยา/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
  2.3.2 การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
   2.3.2.1 หยดสิ่งที่เจาะดูดได้ลงบนสไลด์จ านวน 4 แผ่น ไถแบบเดียวกับการเจาะเลือดท า blood 
    smear หรือป้ายประกบแล้วดึงแยกจากกันแช่สไลด์ใน 95% alcohol ทันทีทิ้งไว้อย่างน้อย 
    30 นาที 
   2.3.2.2 ในกรณีที่เจาะดูดได้ของเหลวให้บรรจุลงในภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา
    ปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งตรวจสารน้ าจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
   2.3.2.3 หน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาลอื่นให้แช่สไลด์ไว้ใน 95% alcohol อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
    ก่อนน ามาผึ่งให้แห้งก่อนส่งไม่ควรส่งสิ่งส่งตรวจมาทั้งหมดโดยไม่ได้แช่ในน้ ายารักษาสภาพ
    เซลล์ เนื่องจากเซลล์จะเสื่อมสลาย (autolysis) ท าให้มีปัญหาในการวินิจฉัย 
  2.3.3 การขอส่งตรวจสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยาโดยการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก 
   2.3.3.1 กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยในใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยา/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์
    เครือข่าย ได้แก่ ชื่อ-สกุล H.N. อายุเพศหน่วยงานที่ส่งชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ พร้อมเบอร์ 
    โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจประวัติส าคัญ และสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบพร้อม
    การวินิจฉัยกรณีของการสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่ควรคัดลอกประวัติมา
    ทั้งหมดให้กรอกรายละเอียดเฉพาะที่ส าคัญและจ าเป็นในการวินิจฉัยเท่านั้น 
   2.3.3.2 ระบุชนิดปริมาณและลักษณะของสิ่งส่งตรวจส าหรับสิ่งส่งตรวจที่เป็นสไลด์ต้องระบุจ านวน
    สไลด์ที่ส่งมาด้วย 
  2.3.4 การน าส่ง 
   2.3.4.1 หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์น าส่งสิ่งส่งตรวจที่กรอกการสั่งตรวจทางระบบ
    คอมพิวเตอร์เครือข่ายเรียบร้อยแล้วส่วนหน่วยงานภายนอก/ โรงพยาบาลอื่นให้แนบใบขอ
    ส่งตรวจและหนังสือราชการน าส่งที่ระบุจ านวนรายชื่อผู้ป่วยและควรห่อแผ่นสไลด์ให้แน่นหนา
    เพื่อป้องกันการช ารุดเสียหายระหว่างน าส่ง 
   2.3.4.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 
  เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา 
  1. หากตรวจสอบพบลักษณะต่อไปนี้ให้ปฏิเสธการรับสิ่งส่งตรวจ 
   1.1 ไม่มีชื่อ-สกุล H.N. ผู้ป่วยบนภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ หรือที่ปลายด้านฝ้าของสไลด์ 
   1.2 ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ หรือสไลด์เสียหายจนไม่สามารถย้อมสีหรือวินิจฉัยได้ 
  2. หากตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ หรือข้อสงสัยอื่นๆ ให้ติดต่อประสานงานกับผู้ส่ง เพื่อด าเนินการแก้ไข 
   2.1 มีการขอส่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย แต่ไม่มีสิ่งส่งตรวจ  
   2.2 มีใบขอส่งตรวจ แต่ไม่มีสิ่งส่งตรวจ 
   2.3 มีสไลด์ Pap smear ที่ส่งมามากกว่า 1 แผ่นในผู้ป่วย 1 คน 
   2.4 ข้อมูลการขอตรวจ ระบุประเภท/ชนิด ของสิ่งส่งตรวจ ไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสิ่งส่งตรวจที่ได้รับ 
   2.5 จ านวนสิ่งส่งตรวจในค าขอ ไม่ตรงกับที่ได้รับ  
   2.6 ข้อสงสัยอื่นๆ 
หมายเหต ุ ในกรณีที่ตรวจพบว่าใบขอส่งตรวจ/สิ่งส่งตรวจไม่สมบูรณ์ทางหน่วยฯ จ าเป็นที่จะต้องให้แพทย์ผู้ขอส่งตรวจ
   แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนจึงจะลงทะเบียนรับและด าเนินการตรวจทางเซลล์วิทยาต่อไป 
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3. พยาธิวิทยาทางอณูชีวโมเลกุล (Molecular pathology) 
 3.1 การตรวจยีน BCR-ABL gene เชิงคุณภาพ (RT-PCR) (BCR-ABL detection by RT-PCR) 
  3.1.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) 
   เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเร้ือรังแบบมัยอีลอยด์ (Chronic Myeloid Leukemia, CML) 
  3.1.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 
   เลือดปริมาณ 5-10 มล. หรือไขกระดูกประมาณ 2-3 มล. ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือด
   ชนิด EDTA และกลับหลอดสิ่งส่งตรวจไปมาเพื่อให้สิ่งส่งตรวจผสมกับสารกันเลือดแข็งตัว 
  3.1.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) 
   สิ่งส่งตรวจควรน าส่งห้องปฏิบัติการในทันทีหลังจากเจาะเลือด ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 
   4C ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
  3.1.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule) 
   รับสิ่งส่งตรวจตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัสบดี งดรับสิ่งส่งตรวจวันศุกร์และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  3.1.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 10 วันท าการ 
  3.1.6 การรายงานผล 
   BCR-ABLtranscript (major) b3a2 = positive/negative 
   BCR-ABLtranscript (major) b2a2 = positive/negative 
   BCR-ABLtranscript (minor) e1a2 = positive/negative 
  3.1.7 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference): สิ่งส่งตรวจที่ใช้ heparin เป็นสารกันการแข็งตัวของ
   เลือด 
  3.1.8 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   3.1.8.1 ข้อมูลของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 
   3.1.8.2 สิ่งส่งตรวจที่แข็งตัว เช่น เก็บใน dry ice 
   3.1.8.3 สิ่งส่งตรวจเก็บไว้ที่ 4C นานกว่า 24 ชั่วโมงหรือไม่เก็บที่ 4C ทันทีหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 
 3.2 การตรวจยีน BCR-ABL gene เชิงปริมาณ (RQ-PCR) (Real time quantitative PCR) 
  3.2.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) 
   เพื่อติดตามผลการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (Chronic Myeloid Leukemia, 
   CML) 
  3.2.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 
   เลือดปริมาณ 10 มล. หรือไขกระดูกประมาณ 5 มล. ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือดชนิด 
   EDTA และกลับหลอดสิ่งส่งตรวจไปมาเพื่อให้สิ่งส่งตรวจผสมกับสารกันเลือดแข็งตัว 
  3.2.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) 
   สิ่งส่งตรวจควรน าส่งห้องปฏิบัติการในทันทีหลังจากเจาะเลือด ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ ต้องเก็บไว้ที่
   อุณหภูมิ 4C ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
  3.2.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule) 
   รับสิ่งส่งตรวจตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัสบดี งดรับสิ่งส่งตรวจวันศุกร์และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  3.2.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 10 - 15 วันท าการ 
  3.2.6 การรายงานผล:  รายงานผลเป็นระบบ International Scale (IS): %BCR-ABL/ABL 
  3.2.7 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference): สิ่งส่งตรวจที่ใช้ heparin เป็นสารกันการแข็งตัวของ
   เลือด 
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  3.2.8 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   3.2.8.1 ข้อมูลของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 
   3.2.8.2 สิ่งส่งตรวจที่แข็งตัว เช่น เก็บใน dry ice 
   3.2.8.3 สิ่งส่งตรวจเก็บไว้ที่ 4C นานกว่า 24 ชั่วโมงหรือไม่เก็บที่ 4C ทันทีหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 
 3.3 การตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BCR-ABL (Mutation analysis by sequencing) 
  3.3.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) 
   ผู้ป่วย CML ที่ได้รับการรักษาและเกิดการดื้อยา 
  3.3.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ  
   เลือดปริมาณ 5-10 มล. หรือไขกระดูกประมาณ 2-3 มล. ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือด
   ชนิด EDTA และกลับหลอดสิ่งส่งตรวจไปมาเพื่อให้สิ่งส่งตรวจผสมกับสารกันเลือดแข็งตัว 
  3.3.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) 
   สิ่งส่งตรวจควรน าส่งห้องปฏิบัติการในทันทีหลังจากเจาะเลือด ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 
   4C ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
  3.3.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule) 
   รับสิ่งส่งตรวจตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัสบดี งดรับสิ่งส่งตรวจวันศุกร์และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  3.3.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 15 - 20 วันท าการ 
  3.3.6 การรายงานผล: BCR-ABLKD (exon4-10) mutation = mutation/no mutation 
  3.3.7 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference): สิ่งส่งตรวจที่ใช้ heparin เป็นสารกันการแข็งตัวของ
   เลือด 
  3.3.8 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   3.3.8.1 ข้อมูลของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 
   3.3.8.2 สิ่งส่งตรวจที่แข็งตัว เช่น เก็บใน dry ice 
   3.3.8.3 สิ่งส่งตรวจเก็บไว้ที่ 4C นานกว่า 24 ชั่วโมงหรือไม่เก็บที่ 4C ทันทีหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 
 3.4 การทดสอบ HPV DNA 
  3.4.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) 
   3.4.1.1 Equivocal Pap smear กรณี ASC-US และ ASC-H 
   3.4.1.2 Test of cure กรณีการติดตามผู้ป่วยเพื่อติดตามหลังการรักษาเสร็จสิ้น 
   3.4.1.3 กรณีอื่นๆ 
  3.4.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 
   3.4.2.1 เก็บเซลล์ใน PreservCyt solution โดยใช้อุปกรณืที่เรียกว่า Broom-type device (Cytobrush)  
  3.4.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) 
   สิ่งส่งตรวจควรน าส่งห้องปฏิบัติการในทันทีหลังจากเก็บ ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ต้องเก็บที่อุณหภูมิ 4C 
   ได้นาน 3 สัปดาห์ 
  3.4.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule): สิ่งส่งตรวจน าส่งได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร ์
  3.4.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 1 - 3 สัปดาห์ 
  3.4.6 การรายงานผล: Positive high-risk types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 
   68) หรือ HPV type 16, 18 
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  3.4.7 การตรวจวิเคราะห์ (methodology):  Cervista HPV HR 
  3.4.8 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference): การเก็บเซลล์ได้ปริมาณน้อยและมีมูกมาก อาจท าให้เกิด 
   ผลลบลวงได้ 
  3.4.9 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   3.4.9.1 ข้อมูลของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 
   3.4.9.2 สิ่งส่งตรวจเก็บที่อุณหภูมิสุงกว่า 30C 
 
 3.5  การตรวจยีน KRAS mutation  
  3.5.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)  
   การตรวจหา KRAS mutation ในมะเร็งล าไส้ใหญ่เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์ใช้เป็นแนวทางในการรักษา 
   ผู้ป่วยด้วยยากลุ่ม KRAS tyrosine kinase inhibitor 
  3.5.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 
   3.5.2.1 ชิ้นเนื้อ Paraffin block (ชิ้นเนื้อแช่ใน 4-10% formalin ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนท า block) 
   3.5.2.2 ชิ้นเนื้อ fresh tissue มีขนาดอย่างน้อย 3x4x3 มิลลิเมตร ใส่ sterile eppendorf  tube 
    วางบนน้ าแข็งและส่งห้องปฏิบัติการทันที 
  3.5.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : 
   3.5.3.1 ชิ้นเนื้อ Paraffin block น าส่งพร้อม H&E slide และใบรายงานผลตรวจทางพยาธิวิทยา 
   3.5.3.2 ชิ้นเนื้อ fresh tissue เก็บใส่ sterile  tube วางบนน้ าแข็งและส่งห้องปฏิบัติการทันที 
  3.5.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ 
   รับสิ่งส่งตรวจในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 
  3.5.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):  
   รายงานผลภายใน 10 -15 วันท าการหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจเป็น Paraffin block 
   รายงานผลภายใน 10 วันท าการหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจเป็นfresh tissue  
  3.5.6 การรายงายผล  
   KRAS codon12,13  =  Negative/ no mutation detected 
   KRAS codon 12,13 =  Positive/ mutation detected 
  3.5.7 วิธีการตรวจวิเคราะห์ (Methodology) 
   Direct sequencing โดยตรวจ exon2 ของ KRAS  
  3.5.8 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference)  
   คุณภาพของ DNA และสารยับยั้งปฏิกิริยา PCR 
 
 3.6 การตรวจยีน JAK2 V167F ด้วยเทคนิค ARMS-PCR (Amplification refractory mutation system- 
  PCR) 
  3.6.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)  
   เพื่อวินิจฉัยโรคในกลุ่ม  Myeloproliferative neoplasms (MPN) 
  3.6.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 
   เลือดปริมาณ 3 มล. ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA กลับหลอดสิ่งส่งตรวจไป
   มาเพ่ือให้สิ่งส่งตรวจผสมกับสารกันเลือดแข็งตัว 
  3.6.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : 
   สิ่งส่งตรวจควรน าส่งห้องปฏิบัติการในทันทีหลังจากเจาะเลือด ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ ต้องเก็บไว้ที่
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   อุณหภูมิ 4C ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
  3.6.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule)  
   ท าการตรวจเฉพาะวันจันทร์ แต่รับสิ่งส่งตรวจตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 
  3.6.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):10 วันท าการ 
 3.6.6  การรายงานผล  
  JAK2  (wild type)  = positive/negative 
  JAK2 V617F mutation = positive/negative 
  3.6.7 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference)  
   สิ่งส่งตรวจที่ใช้ heparin เป็นสารกันการแข็งตัวของเลือด 
  3.6.8 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   3.6.8.1 ข้อมูลของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 
   3.6.8.2 สิ่งส่งตรวจที่แข็งตัว เช่น เก็บใน dry ice 
   3.6.8.3 สิ่งส่งตรวจเก็บไว้ที่ 4 C นานกว่า 72 ชั่วโมง หรือไม่เก็บที่ 4 C ทันทีหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 
 3.7 การตรวจยีน EGFR mutation ด้วย Therascreen kit 
   3.7.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)  

การตรวจหา EGFR mutation ในมะเร็งปอด เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์ใช้เป็นแนวทางในการรักษา
ผู้ป่วยด้วยยากลุ่ม EGFR tyrosine kinase inhibitor    

  3.7.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 
        3.7.2.1 ชิ้นเนื้อ  
    1) Paraffin block (ชิ้นเนื้อแช่ใน 4-10% formalin ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนท า block) 
    2) ชิ้นเนื้อ fresh tissue มีขนาดอย่างน้อย 3x4x3 มิลลิเมตร ใส่ sterile eppendorf   
     tube วางบน น้ าแข็งและส่งห้องปฏิบัติการทันที 
        3.7.2.2 เซลล์จากสารน้ าช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural effusion) สารน้ ามีปริมาณอย่างน้อย 50 มล. 
  3.7.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : 
        3.7.3.1 ชิ้นเนื้อ Paraffin block น าส่งพร้อม H&E slide และใบรายงานผลตรวจทางพยาธิวิทยา 
        3.7.3.2 ชิ้นเนื้อ fresh tissue เก็บใส่ sterile  tube วางบนน้ าแข็งและส่งห้องปฏิบัติการทันที 
        3.7.3.3 สารน้ าช่องเยื่อหุ้มปอด หลังเก็บใส่ภาชนะและน าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
  3.7.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule)  
        รับสิ่งส่งตรวจในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 
  3.7.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):   
       รายงานผลภายใน 10 -15 วันท าการ หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจเป็น Paraffin block 

รายงานผลภายใน 10 วันท าการหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจเป็น  fresh tissue และ สาร
น้ า 

  3.7.6 การรายงานผล  
        EGFR mutation (exon 18-21) = Negative/ mutation not detected 
        EGFR mutation (exon18-21) = Positive for mutation:  
    exon 18 = G719X (3 mutation) 
   exon 19 = Del (19 deletions) 
   exon 20 = S768I, Insertions (3 insertions), T790M 
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    exon 21 = L858R, L861Q 
  3.7.7 วิธีการตรวจวิเคราะห์ (Methodology) 
        Therascreen EGFR RGQ PCR kit 
  3.7.8 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference)  
        คุณภาพของ DNA และสารยับยั้งปฏิกิริยา PCR 
 
4. ตรวจศพทางวิชาการและการเก็บรักษาศพ 
 4.1 การผ่าตรวจศพ (Autopsy) 
  หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคให้บริการตรวจศพทางวิชาการ หมายถึง การตรวจศพผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและ
  เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมทั้งศพทารกที่แพทย์ต้องการขอตรวจ นอกจากนี้ยังรับปรึกษา
  จากแพทย์นิติเวชในกรณีที่มีการร้องขอ โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1.1 การขออนุญาตตรวจศพ 
   4.1.1.1 แพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ต้องขออนุญาตจากญาติผู้ป่วย ให้ท าการผ่าศพได้ซึ่งต้องเป็น
    ญาติที่ใกล้ชิดเรียงล าดับ ดังนี้ 
    - คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
    - บุตร ธิดาที่บรรลุนิติภาวะ 
    - บิดา มารดา (อันดับ 1 กรณีที่ผู้ตายยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
    - พี่ น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกันที่บรรลุนิติภาวะ 
    - พี่ น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกันที่บรรลุนิติภาวะ 
    - ปู่ ย่า ตา ยาย 
    - ลุง ป้า น้า อา 
    - ญาติที่รับผิดชอบเป็นผู้ปกครองดูแลกันมาตลอด ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาต จะท า
     การผ่าศพไม่ได้ 
   4.1.1.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ไม่สามารถเซ็นอนุญาตให้ท าการผ่าศพได้ 
   4.1.1.3 แพทย์ผู้ขอท าการตรวจศพ ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ การผ่าศพอย่างชัดเจน 
    ซึ่งโดยปกติในการผ่าตรวจศพแต่ละราย ลงมีดเป็นรูปตัว “Y” จากหน้าอกไปจนถึงบริเวณ
    หัวเหน่า เพื่อน าอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องออกมาตรวจ และเก็บตัวอย่างไปเพื่อท า 
    การศึกษาต่อ ในส่วนของศีรษะจะเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อน าเอาสมองออกมาตรวจอย่างละเอียด 
    ส่วนอวัยวะที่ไม่ได้เก็บไปศึกษาเพิ่มเติมนั้น จะน าคืนใส่ในตัวผู้ตายแล้วเย็บแผล อาบน้ าศพ 
    และแต่งศพ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยใช้เวลาในการตรวจศพทั้งสิ้นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
   4.1.1.4 ไม่รับตรวจศพผู้ป่วย HIV หรือเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ 
  4.1.2 ข้อควรปฏิบัติในการขอตรวจศพ 
   4.1.2.1 แพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจศพต้องติดต่อกับพยาธิแพทย์ผู้มีหน้าที่ผ่าตรวจศพในวันนั้น โดยใน
    วันและเวลาราชการสามารถติดต่อผ่านธุรการ หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค (โทรศัพท์ 1591-2) 
    กรณีที่ต้องมีการผ่าตรวจศพนอกเวลาราชการให้แพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจศพติดต่อประสานงาน 
    กับเจ้าหน้าที่ห้องศพที่อยู่ประจ าวันนั้น (โทรศัพท์ 1556) เพื่อด าเนินการแจ้งให้พยาธิแพทย์
    ทราบ 
   4.1.2.2 ผู้เขียนใบขออนุญาตผ่าศพต้องเป็นแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยและสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เท่านั้น 
    เมื่อญาติผู้ป่วยอนุญาตให้ท าการผ่าตรวจศพแล้วให้แพทย์ผู้ขออนุญาตกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
    ผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการตรวจร่างกายแรกรับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษา
    ที่ได้รับ การด าเนินของโรค การวินิจฉัยโรค ตลอดจนประเด็นที่ต้องการให้พยาธิแพทย์ตรวจ
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    เป็นพิเศษในขณะท าการผ่าศพ ข้อมูลทางคลินิกที่ครบถ้วนจะช่วยให้การผ่าตรวจศพเป็นไป
    ได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง (ตัวอย่างใบขออนุญาตผ่าตรวจศพดูได้ท้ายเล่ม) 
   4.1.2.3 ให้ญาติลงนามยินยอมการผ่าตรวจศพในช่องผู้อนุญาต โดยที่การขออนุญาตจะต้องไม่เป็น
    การบังคับให้ญาติยินยอม 
   4.1.2.4 แพทย์ผู้ขออนุญาตลงชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อการติดต่อใน
    กรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ขออนุญาต
    ท าการผ่าตรวจศพ ต้องให้อาจารย์เจ้าของไข้เซ็นชื่อรับรองด้วย 
   4.1.2.5 แพทย์ผู้ขออนุญาตต้องระบุในช่องให้ชัดเจนว่า ได้ขออนุญาตผ่าศพเพื่อตรวจทุกอวัยวะหรือ
    เพื่อตรวจเฉพาะบางอวัยวะ ในกรณีทั่วไปการตรวจทุกอวัยวะ จะหมายถึง การตรวจอวัยวะ
    ในช่องอก ช่องท้อง และสมอง ถ้าญาติอนุญาตให้ตรวจศพเป็นบางอวัยวะ แพทย์ผู้ขอต้อง
    ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการตรวจอวัยวะในส่วนไหน เช่น อวัยวะในช่องอก ช่องท้อง หรือสมอง 
    ถ้าแพทย์ผู้ขอระบุในช่องขอผ่าตรวจบางอวัยวะ พยาธิแพทย์จะท าการตรวจเฉพาะอวัยวะที่
    ระบุไว้เท่านั้น 
   4.1.2.6 การผ่าตรวจศพทารกในกรณีที่ทารกนั้นมีอายุครรภ์มากกว่า 16 สัปดาห์ หรือน้ าหนักมากกว่า 
    500 กรัม จะต้องส่งรกมาด้วยทุกคร้ัง โดยทารกและรกที่รอส่งตรวจให้เก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดา 
    ห้ามแช่แข็ง ส าหรับทารกที่อายุครรภ์น้อยกว่า 16 สัปดาห์หรือน้ าหนักตัวน้อยกว่า 500 กรัม 
    ให้ส่งตรวจแบบการส่งตรวจชิ้นเนื้อพยาธิศัลยกรรมคือ ให้แช่ 10% neutral buffered 
    formalin 
   4.1.2.7 ส่งใบขออนุญาตผ่าตรวจศพที่สมบูรณ์มายังหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค 
หมายเหตุ การขอผ่าตรวจศพทารกจากโรงพยาบาลอื่น ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการขอผ่าตรวจศพทารกที่เสียชีวิต
   ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 
  4.1.3 เกณฑ์การปฏิเสธการตรวจศพ 
   4.1.3.1 ไม่มีใบขออนุญาตตรวจศพ 
   4.1.3.2 ไม่มีการลงนามอนุญาตของผู้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการอนุญาตให้ตรวจศพ 
   4.1.3.3 ไม่มีชื่อแพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจศพ 
   4.1.3.4 กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่มีประวัติการเจ็บป่วยที่ชัดเจนหรือที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต 
   4.1.3.5 เขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก 
   4.1.3.6 ชื่อ นามสกุลและเลขที่เวชระเบียนของศพในใบขออนุญาตตรวจศพไม่ตรงกับชื่อ นามสกุล
    และเลขที่เวชระเบียนที่ระบุไว้กับศพ 
   4.1.3.7 ศพที่มีการติดเชื้อที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อพยาธิแพทย์และผู้ช่วยผ่าศพ เช่น ติดเชื้อ HIV 
    และอื่น ๆ แล้วแต่กรณีหรือสงสัยว่ามีการติดเชื้ออย่างรุนแรง แต่ยังไม่มีผลการตรวจทาง
    ห้องปฏิบัติการยืนยัน 
   4.1.3.8 ศพที่ได้รับสารกัมมันตรังสีหรือสารพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อพยาธิแพทย์และผู้ช่วยผ่าศพ 
   4.1.3.9 ศพผู้ป่วย HIV และพาหะไวรัสตับอักเสบ 
   4.1.3.10 ศพเน่า 
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   4.1.3.11 ศพทารกที่ตายมาแล้วมากกว่า 10 วัน เนื่องจากมีการสลายตัว (autolysis) ของเนื้อเยื่อที่มี
    ผลท าให้การวินิจฉัยไม่สามารถท าได้ 
   4.1.3.12 ศพที่ต้องได้รับการตรวจศพทางนิติเวชศาสตร์ 
 
 4.2 การรับศพ รักษาศพและจ าหน่ายศพ 
  4.2.1 ระเบียบและขั้นตอนการรับและรักษาศพ 
   4.2.1.1 เจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ป่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องศพทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดย
    ในเวลาราชการติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 155992 และนอกเวลาราชการ ให้ติดต่อที่เบอร์ 1556 
   4.2.1.2 ศพติดเชื้อที่ติดต่อได้ทางเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น ตับอักเสบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ห้อง
    ศพทราบก่อนทุกครั้ง 
   4.2.1.3 เจ้าหน้าที่ห้องศพจะเก็บศพไว้ในตู้เย็นเก็บศพ พร้อมลงทะเบียนรับศพเข้าเพื่อรอให้ญาติมา
    รับศพ 
   4.2.1.4 ศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาศพ 
    แต่ศพจากที่อื่นที่น ามาฝากไว้ในตู้เย็นห้องเก็บศพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะต้อง
    เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาศพ เป็นจ านวนเงิน 500 บาทต่อวัน 
   4.2.1.5 หากญาติมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ฉีดยารักษาศพให้ ให้ญาติติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องศพ 
    และช าระค่าฉีดยารักษาศพ จ านวน 500 บาท โดยด าเนินการจ่ายเงินที่ห้องการเงินผู้ป่วย
    ในบริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล แล้วน าเอกสารการจ่ายเงินกลับมาที่ห้องศพก่อนรับศพ
    ออกไป เจ้าหน้าที่จะฉีดยาศพที่ห้องเก็บศพเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที และเปิดให้ 
    บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
   4.2.1.6 เมื่อญาติน าใบจ าหน่ายผู้ป่วยจากฝ่ายการเงินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มายื่นเป็นหลักฐาน
    ในการน าศพออกจากโรงพยาบาลแล้ว จึงจะด าเนินการต่อได้ 
   4.2.1.7 เจ้าหน้าที่ห้องศพ ลงบันทึกการจ าหน่ายศพโดยกรอกเอกสารเกี่ยวกับผู้ตาย และรายละเอียด
    ของผู้รับศพ โดยต้องเป็นทายาทของผู้ตายตามล าดับขั้น หรือผู้มีอ านาจที่ได้รับมอบหมาย
    ตามกฎหมายเท่านั้นเป็นผู้รับศพ 
   4.2.1.8 กรณีไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพภายใน 1 สัปดาห์ จะด าเนินการให้มูลนิธิน าศพไปฝังเพื่อรอ
    ญาติต่อไป 
  4.2.2 ระเบียบและขั้นตอนการจ าหน่ายศพ 
   ญาติติดต่อขอรับศพได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   4.2.2.1 ญาติน าใบจ าหน่ายผู้ป่วยจากหน่วยเงินรายได้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ 
    ห้องศพ 
   4.2.2.2 แสดงบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ห้องศพ เพื่อกรอกรายละเอียดของผู้รับศพในบันทึก
    การส่งศพ 
   4.2.2.3 เซ็นรับศพในใบส่งศพ 
   4.2.2.4 ญาติสามารถน ารถมารับศพได้ที่ด้านข้างห้องพักญาติซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ 
   4.2.2.5 ญาติสามารถรอรับศพได้ที่ห้องพักญาติซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ 
 
 4.3 การฉีดยารักษาศพ 
  4.3.1 ระเบียบและขั้นตอนการฉีดรักษายาศพ 
   4.3.1.1 ญาติผู้ตายติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องศพโดยตรงทางโทรศัพท์ ในเวลาราชการที่หมายเลข 1591-2 
    นอกเวลาราชการที่ 1556 หรือติดต่อด้วยตนเองในเวลาราชการที่หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค 
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    ชั้น 4 อาคารพยาธิวิทยา หรือนอกเวลาราชการที่ห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องศพ ชั้น basement 
    อาคารพยาธิวิทยา 
   4.3.1.2 ญาติผู้ตายต้องช าระค่าฉีดศพ จ านวน 500 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะออก ใบเสร็จรับเงินให้ 
   4.3.1.3 เจ้าหน้าที่จะฉีดยาศพที่ห้องเก็บศพเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
   4.3.1.4 เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
  4.3.2 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   ไม่ฉีดยาศพในรายที่มีผลเลือด anti-HIV เป็นบวก หรือติดเชื้อที่ระบาดรุนแรง 
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การส่งตรวจทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
 

ห้องปฏิบัติการ  หน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy Unit) 
ที่ตั้ง    ชั้น basement   อาคารพยาธวิิทยา  
วันและเวลาท าการ  จันทร-์ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
หมายเลขโทรศัพท์  074-451557   โทรศัพท์ภายใน 1557 

 
 
1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ ไม่มี 
  
2.  ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 2.1 ปรึกษาและแจ้งพยาธิแพทย์ล่วงหน้าก่อนส่งสิ่งส่งตรวจ 
 2.2 ขอรับน้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้อ (4% paraformaldehyde) ที่หน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในวันราชการ 
  เวลา 08:30-16:30 น. 
 2.3 น าส่งหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทันที หากส่งไม่ทันให้เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4oC ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง 
 2.4 ส่งใบขอตรวจโดยทางเอกสารหรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
 
3.  วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ ได้แก่ ชิ้นเนื้อสด ไขกระดูก เลือด หรือชิ้นเนื้อที่แช่ในน้ ายา 10% formalin ตรวจวิเคราะห์
 โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบล าแสงส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope; TEM) มีวิธีการ
 เก็บสิ่งส่งตรวจ ดังนี้ 
 3.1 ชิ้นเนื้อ ซึ่งอาจได้จากการผ่าตัด ตัดชิ้นเนื้อบางส่วน (biopsy) หรือเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็ก (fine needle 
  aspiration; FNA) และบรรจุชิ้นเนื้อประเภท Autopsy 
  3.1.1 หั่นชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 1 - 2 มม. จ านวน 5 - 10 ชิ้น ล้างเลือดและสิ่งเจือปนออกด้วย 0.85% 
   normal saline แล้วรีบจุ่มลงในน้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้อทันที (ใช้น้ ายาประมาณ 2 มล.) 
  3.1.2 ชิ้นเนื้อที่แช่ใน 10% formalin ถ้าจ าเป็นต้องส่งตรวจทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ต้องล้างชิ้นเนื้อด้วย 
   0.1M phosphate buffer saline (PBS) 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที ก่อนน ามาแช่ในน้ ายา 4%  
   paraformaldehyde  
 3.2 ไขกระดูกใช้ประมาณ 1 - 2 มล. ใส่ลงใน 4% paraformaldehyde ปริมาณ 2 มล. เขย่าเบาๆ ให้เข้ากัน 

และน าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
 3.3 เลือด ใช้เลือดประมาณ 2 มล. ใส่หลอดแก้วที่มีสารกันเลือดแข็ง heparin ที่ความเข้มข้น 50 IU/มล. และ
  น าส่งห้องปฏิบัติการทันที  
 
4.  สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 4.1 หน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น basement ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. 
  โทรศัพท์ 074-451557 โทรศัพท์ภายใน 1557 
 4.2 หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. โทรศัพท์ 
  074-451591 โทรศัพท์ภายใน 1591 
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5.  การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01) หน้า 8 
 5.2 ตามเกณฑ์ของหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
  5.2.1 ชิ้นเนื้อเน่า เนื่องจากไม่แช่ใน 4% paraformaldehyde 
  5.2.2 ใบสั่งตรวจมีรายละเอียดของข้อมูลตามแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 
  5.2.3 ชื่อที่ใบสั่งตรวจและที่ภาชนะบรรจุชิ้นเนื้อไม่ตรงกัน 
  5.2.4 ชิ้นเนื้อที่มีปริมาณน้อยและชิ้นเนื้อที่ไม่ได้แช่อยู่ในน้ ายาตลอดเวลา 
 
6.  การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม” หน้า 4 และควรติดต่อภายใน 24 ชั่วโมง 
 
7.  การรายงานผลค่าวิกฤต  ไม่มี 
 
8.  รายการทดสอบของหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล 

EM study (ดูการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์ระดับ ultrastructure) 

ใช้กล้อง TEM รุ่น 100 CX-II 
และวิธีมาตรฐานในการเตรียม
สิ่งส่งตรวจ 

ชิ้นเนื้อ 
ไขกระดูก 
เลือด 

ทุกวันราชการ 7 วันท าการ 
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การส่งตรวจทางคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 
 
ห้องปฏิบัติการ หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตรบ์ริการโลหิต 
 (Blood Bank and Transfusion Medicine Unit) 
ที่ตั้ง   ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยา  
วันและเวลาท าการ -  ขอเลือด/จองเลือด ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 - เปิดรับบริจาคโลหิต  
 จันทร-์ศุกร์ เวลา 08:30-16:00 น. 
 อาทิตย์  เวลา 08:30-11:45 น., 13:00-16:00 น. 
หมายเลขโทรศัพท์ 074-451575, 074-451577 
 โทรศัพท์ภายใน 
 1575  ประชาสัมพนัธ-์รับบริจาคโลหิต 
 1577  ห้องปฏิบัติการคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต  
โทรสาร 074-451574 

 
 

ค าแนะน าการส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการหน่วยคลงัเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 
 
1. บทบาทและหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิต (transfusion medicine doctor) 
 แพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิต มีหน้าที่ก ากับดูแลการให้บริการโลหิตแก่ผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมทั้ง
 ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการให้ค าปรึกษาแก่แพทย์สาขาอื่นเกี่ยวกับปัญหาการใช้เลือดและส่วนประกอบ
 ของเลือดในผู้ป่วย การเตรียมเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่จ าเพาะให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาและการตรวจวินิจฉัยพิเศษ
 ที่นอกเหนือจากวิธีปกติ การปรึกษาสามารถท าได้ตลอดเวลาโดยขอให้ติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่หน่วยคลังเลือด หรือ
 ห้องปฏิบัติการหน่วยคลังเลือด แต่เนื่องจากมีแพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิตไม่เพียงพอที่จะให้ค าปรึกษาหรือดูแล
 การให้บริการโลหิตได้อย่างครอบคลุม ดังนั้นการขอใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ถูกต้องเหมาะสมหรือการที่
 ต้องเตรียมเลือดอย่างจ าเพาะและการท าหัตถการทาง therapeutic apheresis แก่ผู้ป่วย จึงขอให้แพทย์เจ้าของ
 ไข้มีส่วนรับผิดชอบร่วมด้วย 
 
2. การขอเลือด  
 2.1 ใบขอเลือด (request form) 
  การขอใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดทุกครั้ง สามารถขอผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย หรือขอโดย
  การส่งใบขอเลือด (ใบ request) ผู้ที่กรอกข้อความในใบขอเลือดควรเป็นแพทย์ โดยกรอกรายละเอียดลงใน
  ใบขอเลือดให้สมบูรณ์และชัดเจน การขอเลือดทุกครั้งต้องเขียน การวินิจฉัย โรคหัตถการที่จะท า ข้อมูลทางคลินิก
  ที่ส าคัญ และข้อบ่งชี้ของการใช้เลือด พร้อมกับลงลายมือชื่อตัวบรรจง รหัสประจ าตัวและชื่ออาจารย์แพทย์ที่
  ปรึกษา หากรายละเอียดไม่ครบถ้วนหน่วยคลังเลือด จะส่งคืนให้แก้ไข ซึ่งอาจจะมีผลท าให้ได้รับเลือดล่าช้า
  และจะไม่รับการขอเลือดด้วยวาจา 
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 2.2 การชี้บ่งผู้ป่วยในการเจาะเลือด 
  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ในการเจาะเลือดเพื่อส่งขอเลือดควรปฏิบัติตามคู่มือการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจของ
  หอผู้ป่วย ตัวอย่างเลือดที่ติดฉลากผิดและ/หรือมีรายละเอียดไม่ชัดเจนทางห้องปฏิบัติการหน่วยคลังเลือดจะ
  ไม่รับ ดังนั้นโปรดตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนส่งตัวอย่างเลือดเพื่อป้องกันความล่าช้าในการเตรียมเลือด
  ให้ผู้ป่วย 
  ข้อแนะน าในการเจาะเลือดผู้ป่วย 
  2.2.1 ชี้บ่งผู้ป่วย โดยการถามให้ผู้ป่วยตอบชื่อและนามสกุลเอง (positive identification) หรือตรวจสอบ
   จากป้ายชื่อข้อมือของผู้ป่วยก่อนเจาะเลือดทุกครั้ง 
  2.2.2 เมื่อมีการเจาะเลือดผู้ป่วยควรท าให้แล้วเสร็จทีละคน การเตรียมหลอดใส่เลือดและการเขียนฉลากข้าง
   หลอดเลือดควรปฏิบัติที่ข้างเตียงผู้ป่วย หน่วยคลังเลือด ใคร่แนะน าว่าการเขียนชื่อและรายละเอียด
   ต่างๆ ควรเป็นลายมือของผู้เจาะ การพิมพ์ sticker ชื่อผู้ป่วยติดที่หลอดทดสอบที่หอผู้ป่วยมีโอกาส
   ผิดพลาดสูงในการเจาะเลือดผู้ป่วยผิดหรือสลับคน 
  2.2.3 หลอดใส่เลือดผู้ป่วยต้องมีข้อมูล ที่ระบุชื่อ-สกุล HN ของผู้ป่วย หอผู้ป่วย วันและเวลาที่เจาะเลือด
   และชื่อผู้เจาะเลือดให้ครบถ้วนและตรงกับใบขอเลือด 
 2.3 ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วย (blood sample) 
  เนื่องด้วยหน่วยคลังเลือด ได้เปลี่ยนเทคนิคการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดจากวิธี  manual เป็นตรวจ
  แบบอัตโนมัติโดยวิธี column agglutination technology (CAT) หรือ gel test ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
  2550 จึงขอให้ส่งสิ่งส่งตรวจมาให้เหมาะกับเทคนิค CAT หรือ gel test ดังรายละเอียดการส่งสิ่งส่งตรวจ
  ดังต่อไปนี้ 
  2.3.1 ผู้ป่วยทั่วไป (เด็กอายุมากกว่า 3 ปีหรือผู้ใหญ่) ที่จะท า crossmatching, Typing and Screening 
   (T & S) ให้เจาะเลือดจากหลอดเลือดด าและเก็บเป็น EDTA blood จ านวน 5-6 มล. โดยใช้หลอด
   ฝาจุกสีม่วง 
  2.3.2 เด็กอายุ 4 เดือนถึงอายุ 3 ปี ให้เจาะเลือดจากหลอดเลือดด า 2 - 3 มล. เก็บเป็น EDTA blood   โดย

ใช้หลอดฝาจุกสีม่วงตามขนาด ถ้ามีปัญหาการเจาะหลอดเลือดด า ให้ใช้ heparinized capillary 
 tube 3-5 หลอดได้ 

  2.3.3 เด็กอายุน้อยกว่า 4 เดือน ให้เจาะใส่ heparinized capillary tube จ านวน 3-5 หลอด บรรจุลงใน
   หลอดที่ติด sticker ชื่อ-สกุล HN และหอผู้ป่วย โดยส่งเฉพาะการจองเลือดสองครั้งแรกของการ 
   admission และให้ส่งเลือดมารดาที่เป็น EDTA blood จ านวน 5 - 6 มล. มาด้วยส่วนการขอเลือด
   ครั้งต่อไปของการ admission ครั้งนั้นไม่จ าเป็นต้องส่งตัวอย่างเลือดของทารกมาอีก เพราะทางหน่วย
   คลังเลือด จะไม่ท าการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดซ้ า แต่จะจ่ายเลือดที่มีหมู่เลือดตรงกันกับการจ่าย
   เลือดครั้งแรก เพื่อป้องกันภาวะซีดในทารกจากการเจาะเลือดซ้ าๆ (ถ้าเป็น cord blood จากห้องสูติ
   กรรมก็ให้ใช้ EDTA blood 5 – 6 มล. เหมือนของมารดา พร้อมกับส่งตัวอย่างเลือดของมารดามา
   ด้วย) ทารกที่สงสัยเป็น haemolytic disease of the newborn ก็ใช้ตัวอย่างเลือดเกณฑ์เดียวกัน 
  2.3.4 ในกรณีที่มีการเจาะเลือดผิดจากที่ก าหนดคือเจาะเป็น clotted blood ก็สามารถใช้ได้ แต่จะท าให้
   ได้รับเลือดช้า เพราะต้องทดสอบด้วยวิธี manual 
 2.4 การขอเลือดซ้ าหรือต่อเน่ือง  
  จะต้องส่งตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยไปด้วยทุกครั้งที่ขอเลือดครั้งแรกและตามเกณฑ์ข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ยกเว้น 
  ทารกแรกคลอดอายุน้อยกว่า 4 เดือน ให้ส่งตัวอย่างเลือดตามเกณฑ์ข้อ 2.3.3 
  2.4.1 ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยรับเลือดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถ้าจองเลือด dose ที่ 2 ห่างจาก dose 
   แรกภายใน 48 ชั่วโมง ไม่ต้องส่งตัวอย่างเลือดใหม่ เว้นแต่ตัวอย่างเลือดเดิมมีปริมาณไม่เพียงพอ  
   ส าหรับการทดสอบ 



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

115 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

  2.4.2 ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีประวัติการรับเลือด ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หลังส่งตัวอย่างจองเลือดครั้ง
   แรกแล้ว เม่ือจองเลือด dose ถัดไปถึงแม้จะเป็นเวลาใกล้เคียงกัน ขอให้ส่งตัวอย่างเลือดผู้ป่วยซ้ าด้วย 
 2.5 การจองเลือดและส่วนประกอบของเลือดทั่วไปในผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน 
  หน่วยคลังเลือด ประกันเวลาว่าผู้ป่วยจะได้เลือด PRC หรือ LPRC พร้อมใช้ใน 4 ชั่วโมง ยกเว้น ในบางกรณี 
  เช่น หมู่เลือดหายาก มี autoantibody หรือ alloantibody อาจจะใช้เวลานานกว่า แต่ถ้าผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
  ต้องการเลือดเร็วขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ transfusion medicine เป็นรายๆ ไปเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 
  แนวปฏิบัติในการจองเลือดและส่วนประกอบของเลือด มีดังนี้ 
  2.5.1 ผู้ป่วยที่จะผ่าตัด ต้องขอล่วงหน้าก่อนผ่าตัด 1 วัน (ก่อนเวลา 15:00 น. ของวันก่อนผ่าตัดถ้าส่งหลัง
   เวลา 15:00 น. เลือดจะพร้อมใช้ในเวลา 11:00 น.ของวันผ่าตัด) 
  2.5.2 ผู้ป่วยใน ควรขอเลือดเวลา 08:30-15:00 น. และส่งในช่วงเช้าเพื่อจะได้เลือดเร็ว ซึ่งสามารถให้เลือด
   แก่ผู้ป่วยได้ในเวลากลางวัน ไม่ควรขอเลือดผู้ป่วยทั่วไปนอกเวลาราชการเพราะมีเจ้าหน้าที่อยู่เวรจ านวน
   น้อย มีโอกาสเสี่ยงต่อความผิดพลาด 
  2.5.3 การขอเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ต้องเตรียมเป็นพิเศษ เช่น การฉายรังสี (irradiation) การกรอง
   เพื่อก าจัดเม็ดเลือดขาว (filtration) ต้องระบุความต้องการในการขอเลือดทุกคร้ัง เพื่อหน่วยคลังเลือด 
   จะได้เตรียมเลือด/ส่วนประกอบของเลือดให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ 
  2.5.4 ผู้ป่วยที่ต้องการเลือดเร่งด่วน (emergency) สามารถขอเลือดได้ทุกเวลา โปรดศึกษารายละเอียด
   และ turnaround time จากใบ request 
  2.5.5 การขอเลือด uncrossmatched PRC group O ควรขอเฉพาะรายที่จ าเป็น และแพทย์ผู้ขอต้อง 
   รับผิดชอบต่ออันตราย ซึ่งอาจเกิดข้ึนแก่ผู้ป่วย รายละเอียดมีในข้อปฏิบัติการขอเลือดฉุกเฉิน 
  2.5.6 การขอเลือดทุกครั้ง หน่วยคลังเลือด จะจองเลือดไว้ให้ 2 วัน เพื่อให้มีเลือดหมุนเวียนเพียงพอ 
  2.5.7 การขอ platelet concentrate เนื่องจากเกล็ดเลือดต้องเตรียมจากเลือดสด ปัจจุบันมีจ านวนไม่
   เพียงพอกับผู้ป่วยและเป็นส่วนประกอบของเลือดที่มีอายุจ ากัด จึงควรขอเกล็ดเลือดช่วงเช้า เนื่องจาก
   ต้องรวบรวมเลือดและปั่นแยกเฉพาะ 
   การขอเกล็ดเลือดมีขั้นตอนการปฏิบัติคือ 
   2.5.7.1 ส่งใบขอเลือดที่มีข้อบ่งชี้ครบถ้วน โดยทั่วไปการให้เกล็ดเลือดจะไม่มีการท า crossmatching 
    หากผู้ป่วยเคยขอเลือดแล้ว และต้องการขอเกล็ดเลือดอย่างเดียวไม่ต้องส่งตัวอย่างเลือด 
   2.5.7.2 ควรขอก่อนเวลา 12:00 น. เพื่อจะได้เกล็ดเลือดทันใช้ในวันเดียวกัน 
   2.5.7.3 เนื่องจากมีการขอเกล็ดเลือดเผื่อไว้เป็นจ านวนมาก โดยบางครั้งผู้ป่วยไม่มีความจ าเป็นต้อง

   ใช้จริง กรณีขอแล้วและผู้ป่วยต้องใช้เกล็ดเลือดขอให้โทรศัพท์แจ้งหรือประสานงานกับหน่วย 
    คลังเลือดทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการใช้ 
   2.5.7.4 ผู้ป่วยที่ใช้เกล็ดเลือดในการผ่าตัด ควรส่งใบขอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 
   2.5.7.5 นอกเวลาราชการ จะไม่มีการปั่นแยกเกล็ดเลือด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย ยกเว้น
    กรณีจ าเป็นขอให้โทรศัพท์ปรึกษาหัวหน้าหน่วยคลังเลือด เป็นรายๆ ไป 
   2.5.7.6 การขอ single donor platelet หรือ plateletpheresis ซึ่งเตรียมโดยเครื่องอัตโนมัติ 
    สามารถส่งขอได้ปกติเหมือนเกล็ดเลือดทั่วไป และควรขอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน แต่ต้นทุน
    การเตรียม plateletpheresis สูงกว่าการเตรียมจากผู้บริจาคเลือดทั่วไป ดังนั้นโปรดพิจารณา
    เงื่อนไขของค่าใช้จ่ายร่วมด้วย 
   2.5.7.7 ผู้ป่วยที่มีปัญหา platelet refractoriness ที่อาจเกิดจาก alloimmunization ควรปรึกษา
    แพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิตให้เร็วที่สุด เพราะต้องใช้เวลานานในการหาผู้บริจาคเกล็ดเลือด
    ที่เข้ากันได้ซึ่งอาจใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ 
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  2.5.8 การขอพลาสมา (FFP และ PCR) กรุณาเขียนการวินิจฉัย ข้อบ่งชี้ในการขอ ผล screening coagulogram
และปริมาณ FFP และ PCR เป็นมิลลิลิตร หน่วยคลังเลือด จะไม่ท า crossmatching หากผู้ป่วยเคย
 ขอเลือดแล้วและต้องการขอพลาสมาอย่างเดียว ไม่ต้องส่งตัวอย่างเลือด หน่วยคลังเลือด จะจ่าย
พลาสมาตรงหมู่หรือหมู่ที่เข้ากันได้แก่ผู้ป่วยพร้อมกับมีบริการละลายพลาสมาให้เพื่อจุดประสงค์ควบคุม
คุณภาพ  โดยหลังจากส่งใบขอใช้พลาสมาแล้วให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยคลังเลือดก่อนใช้ เพื่อจะได้
ละลายให้ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที จากนั้นพลาสมาจะพร้อมใช้และน าไปให้ผู้ป่วยได้ 

  2.5.9 การขอ cryoprecipitate ส าหรับผู้ป่วย haemophilia A ในหัตถการที่มีการนัดล่วงหน้า เช่น ถอน
   หรืออุดฟัน หรือ elective surgery และอื่นๆ ให้นัดหมายกับหน่วยคลังเลือด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
   สัปดาห์ เพื่อจะเตรียม cryoprecipitate ให้เพียงพอส าหรับผู้ป่วยรายนั้นๆ จนครบ course   
   การละลายและ pool cryoprecipitate ในวันราชการ บริการในช่วงเวลา 09:00-11:00 น. และ 
   21:00-23:00 น. และให้ทางหอผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งหน่วยคลังเลือดล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ส่วนวันหยุด
   นักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการไม่ได้ให้บริการ 
 
3. การท า crossmatching และ typing and screening (T&S) 
 3.1 การท า Typing and Screening (T & S) ประกอบด้วย การตรวจหมู่เลือด ABO, Rh (D) และการตรวจ 
  unexpected antibody วิธีนี้เหมาะส าหรับการจองเลือดที่เป็น elective case ที่มีโอกาสใช้เลือดน้อย สามารถ
  จองได้ทั้งผู้ป่วยศัลยกรรมและผู้ป่วยที่ไม่ผ่าตัด เมื่อผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้เลือดก็สามารถท า crossmatching 
  เบื้องต้นซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที และน าไปให้ผู้ป่วยได้เลยมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับการ crossmatching 
  ปกติ หรือถ้าผู้ป่วยไม่เร่งด่วนก็ให้ยึดเวลาตามการขอใช้เลือดปกติ การท า T&S เป็นการทดสอบเบื้องต้นว่า
  ผู้ป่วยจะไม่มีปัญหาในการท า crossmatching เหมาะส าหรับผู้ป่วยที่มีโอกาสใช้เลือดน้อย ถ้าผู้ป่วยจ าเป็น 
  ต้องใช้เลือดแน่นอนควรขอเลือดแบบ crossmatching 
 3.2 การท า crossmatching ท าเฉพาะผู้ป่วยที่ขอใช้ PRC, LPRC และ LDPRC เท่านั้น เวลาที่ใช้ท า crossmatching 
  (turnaround time) ในผู้ป่วย elective case แต่ละราย จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ถ้าเลือดผู้ป่วยมีปัญหา
  อาจใช้เวลานานกว่านี้ซึ่งหน่วยคลังเลือด จะแจ้งให้ผู้ขอทราบ หรือสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์ ส่วนประกอบ
  ของเลือดชนิดอื่นจะไม่ท า crossmatching 
 3.3 เลือดที่ท า crossmatching แล้วและพร้อมจะให้ผู้ป่วย ต้องมีใบคล้องผูกติดกับยูนิตที่ขอทุกชนิด 
 3.4 ผู้ป่วยที่ขอเลือดฉุกเฉิน จะต้องระบุการขอเลือดเป็นแบบฉุกเฉินในใบขอเลือดทุกครั้ง ถ้าการขอเดิมเป็นแบบ
  ปกติ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบฉุกเฉินตามอาการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยโทรศัพท์แจ้งหน่วยคลังเลือดเป็น
  รายๆ ไป ขอให้ศึกษาและโปรดท าความเข้าใจกับแนวทางการขอเลือด ฉุกเฉินทุกครั้ง 
 
4. แนวทางปฏิบัติในการขอเลือดกรณีฉุกเฉิน  
 เมื่อพิจารณาความเร่งด่วนของการใช้เลือดของผู้ป่วยจะมีขั้นตอนการขอและเตรียมเลือด ดังนี้  
 4.1 ผู้ป่วยเร่งด่วนแต่สามารถรอได้ประมาณ 1 ชั่วโมง จะได้เลือดแบบ complete crossmatching ให้ส่ง blood 
  sample พร้อมใบ request โดยระบุความเร่งด่วนของความต้องการมาในใบ request 
 4.2 กรณีผู้ป่วยที่มีอาการหนักและสามารถรอได้ประมาณ 10 - 15 นาที ขอให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยคลังเลือด ส่งใบ 
  request ระบุความเร่งด่วนพร้อมกับ blood sample และรับ partially crossmatched PRC ไปได้เลย 
  หน่วยคลังเลือด จะท าการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดต่อ ถ้าผลการท า crossmatching ไม่เข้ากัน  
  (incompatible) ทางหน่วยฯ จะโทรศัพท์แจ้งงดการใช้เลือด unit ที่ผลเป็น incompatible และจัดหาเลือดที่
  เข้ากันได้ให้ 
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 4.3 ผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากรอไม่ได้ ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยคลังเลือด เตรียม uncrossmatched group O 
  packed red cell โดยให้เจ้าหน้าที่น าใบ request ที่มีลายเซ็นแพทย์ไปรับเลือดทันที และขอให้ส่งเลือด
  ผู้ป่วยไปให้หน่วยคลังเลือด โดยเร็วที่สุด เพื่อท าการตรวจหมู่เลือดและท า crossmatching ภายหลัง ถ้าผล 
  crossmatching เข้ากันไม่ได้ หน่วยคลังเลือด จะโทรศัพท์แจ้งให้หยุดการให้เลือด และจะจ่ายเลือดที่ผ่าน
  การท า crossmatching แล้วให้ ในกรณีที่ผู้ป่วยยังต้องการเลือดอีก และผู้ป่วยได้เลือด uncrossmatched 
  group O แล้ว ให้ส่ง blood sample ใหม่เมื่อขอเลือดเพิ่มโดยหน่วยคลังเลือด จะพิจารณาการให้เลือด 
  ดังนี้ 
  4.3.1 ท า crossmatching ตามหมู่เลือดผู้ป่วย ถ้าไม่เข้ากันให้ PRC group O ต่อ  
  4.3.2 ผู้ป่วยใช้เลือดมาก แต่เลือดตามหมู่เลือดของผู้ป่วยมีจ านวนน้อย ให้ใช้ PRC group O 
  4.3.3 หน่วยคลังเลือด มีเลือดหมู่เดียวกับผู้ป่วยจ านวนเพียงพอ และผล crossmatching เข้ากันได้จะ 
   เปลี่ยนกลับไปใช้หมู่เลือดเดิมของผู้ป่วย 
   การขอเลือดในข้อ 4.1, 4.2, 4.3 ให้ท าเครื่องหมายในข้อที่ต้องการในใบ request หัวข้อการขอเลือด 
   กรณีฉุกเฉิน 
   ส าหรับผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วนในการใช้เลือดและเสียเลือดมากจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่จากเกล็ดเลือด หรือ 
   coagulopathy ควรขอเลือดฉุกเฉินเฉพาะ PRC ก่อน เพื่อหน่วยคลังเลือด จะเตรียมเลือดได้อย่าง
   รวดเร็วที่สุด หลังจากนั้นจึงค่อยพิจารณาขอ blood component ชนิดอื่นตามความเหมาะสมทาง
   คลินิกหลังจากที่ได้ประเมินผู้ป่วยแล้ว เพราะ blood component ชนิดอื่นใช้เวลาเตรียมสั้นกว่า 
   PRC มาก 
 4.4 ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ที่ขอเลือด uncrossmatched LPRC group O สามารถใช้
  เลือดหมู่ O Rh positive จ านวน 4 ยูนิต ที่เก็บในตู้เย็นเก็บเลือดของห้องฉุกเฉินได้เลย และแจ้งหน่วยคลัง
  เลือดทันทีที่ใช้ เพื่อหน่วยคลังเลือด จะได้จัดเลือดไปส ารองไว้พร้อมใช้ต่อไป โดยปฏิบัติตามแนวทางการน า
  เลือดไปให้ผู้ป่วย ที่ระบุไว้ที่หน้าตู้เย็นอย่างเคร่งครัด 
 4.5 การขอเลือด massive transfusion protocol (MTP) ให้เจ้าหน้าที่ที่มาส่งตัวอย่างเลือดน ากระติกใส่เลือด

 มารอรับที่หน่วยคลังเลือดฯ เจ้าหน้าที่คลังเลือดฯ จะจ่ายเลือดภายใน 25 นาที ซึ่งประกอบด้วย PRC 6 ยูนิต  
  FFP แบบละลาย 500 มล.และ PC 6 ยูนิต หรือ single donor platelet 1 dose 
 
5. การท า autologous transfusion 
 การท า autologous transfusion แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ปัจจุบันที่ปฏิบัติมี 2 วิธี คือ 
 5.1 Predeposit autologous donation ซึ่งผู้รับผิดชอบคือแพทย์ transfusion medicine ซึ่งหน่วยคลังเลือด 
  ส่งเสริมให้ท ามากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการติดเชื้อไวรัสจากการได้รับเลือดของผู้อื่น ก่อนท าขอให้แพทย์
  ตรวจสุขภาพเบื้องต้นของผู้ป่วย จึงส่งผู้ป่วยพร้อมใบ request ไปพบแพทย์ที่หน่วยคลังเลือดก่อนผ่าตัดหรือ
  ติดต่อล่วงหน้าที่โทรศัพท์ 1575 (โปรดศึกษารายละเอียดในใบขอท า autologous blood donation) และ
  ควรวางแผนล่วงหน้า เพราะหน่วยคลังเลือด จะให้ผู้ป่วยบริจาคเลือดเก็บไว้ทุกสัปดาห์และยูนิตสุดท้ายจะเก็บ
  ก่อนผ่าตัด 3 วัน 
 5.2 Acute normovolaemic haemodilution ผู้รับผิดชอบคือวิสัญญีแพทย์ ซึ่งจะท าในห้องผ่าตัดก่อนเริ่มผ่าตัด 
  เลือดที่เก็บโดยวิธีนี้จะเปลี่ยนเป็น predeposit autologous donation ไม่ได้ยกเว้นได้รับความเห็นชอบ
  จากแพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิตเป็นรายๆ ไป เพราะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก predeposit 
  autologous donation 
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6. วิธีการรับเลือดจากหน่วยคลังเลือด 
 6.1 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยน ากระติกเพื่อใส่เลือดและสมุดขอรับเลอืดหรือมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย 
  ชื่อ-สกุลผู้ป่วย บาร์โค้ดของ HN ชนิดของเลือด จ านวนยูนิตหรือปริมาตรของเลือดไปแสดงต่อหน่วยคลังเลือด 
  ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายเลือด 
 6.2 ถ้าต้องการทราบว่าเลือดที่ขอได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบที่ระบบคอมพิวเตอร์ จะมีข้อความ “ready” เจ้าหน้าที่
  สามารถไปรับได้ โดยไม่ต้องโทรศัพท์ยืนยันอีก 
 6.3 เลือดที่จองไว้ในกรณีผ่าตัด เจ้าหน้าที่หน่วยคลังเลือด จะน าเลือดไปส่งที่ห้องผ่าตัดเวลา 09:00 น. และรับ
  กลับ เวลา 15:00 น. ทุกวันราชการ นอกเหนือเวลาดังกล่าวจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปรับเลือดเองที่หน่วยคลัง
  เลือด 
 6.4 ควรน าเลือดออกจากหน่วยคลังเลือด เมื่อพร้อมที่จะให้ผู้ป่วยเท่านั้น หากน าเลือดไปแล้วแต่ไม่พร้อมจะให้
  ผู้ป่วยภายใน 30 นาที ควรน าส่งคืนคลังเลือดฯ เกล็ดเลือดให้ส่งคืนทันที PRC และ thawed plasma  
  สามารถเก็บที่ตู้เย็น 4 oC และ frozen plasma เก็บในตู้แช่แข็ง ส่วนประกอบของเลือดทุกชนิด ยกเว้น  
  เกล็ดเลือดสามารถเก็บตามรายละเอียดดังกล่าวได้ประมาณ 30 นาที หากเกินนั้นควรน าคืนคลังเลือดฯ 
 6.5 กรณีผู้ป่วยเลื่อนการผ่าตัด ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งเลื่อนผ่าตัดและการจองเลือดต่อหน่วยคลังเลือดทางโทรศัพท์
  หรือเป็นลายลักษณ์อักษร อนึ่งถ้าเลื่อนผ่าตัดจะเลื่อนการจองเลือดต่อได้เพียง 1 วัน  ยกเว้นกรณีพิเศษ เช่น 
  หมู่เลือดหายาก เป็นต้น 
 6.6 ในช่วงเวลา 16:30-07:30 น. (เวรบ่าย-ดึก) หน่วยคลังเลือด จะมีเจ้าหน้าที่ 2 คน ท าหน้าที่บริการส่งเลือดให้
  หอผู้ป่วย ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้บริการ ดังนี้ 
  6.6.1 ส าหรับหอผู้ป่วยต่างๆ 
   การส่งเลือดจะท าตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
   เวรบ่าย เวลา 17:30 น., 19:00 น., 21:00 น., 23:00 น. 
   เวรดึก  เวลา 01:30 น., 03:30 น., 05:00 น., 07:00 น. 
   โดยหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานที่ต้องการจะรับเลือด และส่วนประกอบของเลือด ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วย
   คลังเลือด ที่เบอร์ 1577 หลังจากดูจากคอมพิวเตอร์ว่าการเตรียมเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (“Ready”) 
   โดยโทรแจ้งก่อนถึงก าหนดเวลาส่งเลือดอย่างน้อย 30 นาที 
  6.6.2 ส าหรับห้องผ่าตัด การส่งและรับคืนเลือด จะท าตามที่ห้องผ่าตัดโทรศัพท์แจ้งหน่วยคลังเลือด 
  6.6.3 กรณีขอเลือดให้ผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินหลังจากส่งใบ request แล้ว ถ้าต้องการเลือดทันที กรุณาโทรศัพท์
   แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 1577 ถ้าเจ้าหน้าที่เวรส่งเลือดอยู่ในหน่วยคลังเลือด ก็จะน าเลือดส่งให้ทันที แต่
   หากเจ้าหน้าที่เวรยังไม่กลับมาจากการส่งเลือดที่หอผู้ป่วย ขอให้ผู้ขอเลือดจัดเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยมารับเอง 

 โปรดระลึกไว้เสมอว่า การขอใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดนอกเวลาราชการโดยที่
ผู้ป่วยยังอยู่ในสภาวะที่รอได้เป็นการเพ่ิมความเสี่ยงให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่จ าเป็น เน่ืองจากมีขีดจ ากัด
ของจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

 
7. การคืนเลือด 
 7.1 ควรจะคืนเลือดมาเก็บไว้ที่หน่วยคลังเลือด เมื่อไม่พร้อมจะให้ผู้ป่วยภายในเวลา 30 นาที หลังรับเลือดออก
  จากคลังเลือด ไม่ควรเก็บเลือดในตู้เย็นของหอผู้ป่วย หรือตู้เย็นที่ไม่ผ่านการรับรองโดยหน่วยคลังเลือด แต่ถ้า
  ต้องการให้เลือดอีกจะต้องแจ้งหน่วยคลังเลือด เพื่อเก็บเลือดนั้นไว้ เนื่องจากหน่วยคลังเลือด จะปลดเลือด
  หรือยกเลิกการจองเลือดเวลา 08:00 น. เมื่อการจองเลือดครบ 2 วัน (ประมาณ 48 ชั่วโมง ของการจองทั้ง
  เลือดผ่าตัดและจองเลือดทั่วไป) 
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 7.2 กรณีที่เตรียมจะให้เลือดผู้ป่วยโดยได้แทงชุดให้เลือดเข้าไปในถุงเลือดแล้ว ไม่ว่าจะให้เลือดผู้ป่วยไปแล้วหรือ
  ไม่ได้เร่ิมต้น ถ้าคืนถุงเลือดห้ามดึงชุดให้เลือดออกให้ส่งคืนพร้อมชุดให้เลือดที่ค้างอยู่กับถุง (หน่วยคลังเลือด 
  จะไม่น ายูนิตนั้นไปใช้อีก) 
 
8. การอุ่นเลือด 
 การให้เลือดจ านวนไม่มากและไม่เร็วเกินไป ไม่จ าเป็นต้องอุ่นเลือด แต่ถ้าจ าเป็นให้อุ่นด้วยน้ าอุ่นที่วัดอุณหภูมิแน่นอน
 ด้วยเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิไม่เกิน 37oC ถ้าต้องคืนเลือดที่อุ่นแล้วให้หน่วยคลังเลือด กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์
 อักษรถึงวัน-เวลาที่อุ่นเลือด โดยเขียนไว้ที่ใบคล้องเลือดหรือบนถุงเลือด เพราะหน่วยคลังเลือด จะไม่เก็บไว้ใช้ต่อไป 
 
9. การให้เลือดผู้ป่วย ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการให้เลือดในหอผู้ป่วย โดยมีค าแนะน าดังนี้ 
 9.1 ก่อนให้เลือดต้องตรวจดูชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN ที่ใบคล้องเลือด และตรวจสอบกับผู้ป่วยว่าตรงกัน โดยเป็น positive 
  identification คือ ให้ผู้ป่วยบอกชื่อและนามสกุลเอง และ/หรือตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกับป้ายชื่อข้อมือหรือไม่  
 9.2 ตรวจสอบเบอร์ donor ที่ใบคล้องกับถุงเลือดว่าถูกต้องตรงกัน  
 9.3 ตรวจสอบหมู่เลือดของผู้ป่วย และ donor ที่ถุงเลือดว่าเป็นหมู่ตรงกันหรือเข้ากันได้  
 9.4 ตรวจสอบลักษณะเลือดในถุงว่ามีสีผิดปกติ มีรอยรั่วซึม หรือมีก้อนเลือดแข็งตัว (clot)หรือไม่ 
 9.5 เฝ้าระวังการเกิด transfusion reaction ในผู้ป่วย  
 
10. Transfusion reactions  
 10.1 แจ้งหน่วยคลังเลือด ทุกคร้ังที่ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนจากการให้เลือด  
 10.2 ข้อปฏิบัติกรณีเกิด transfusion reaction  
  10.2.1 หยุดการให้เลือด (ดูหมายเหตุ)  
  10.2.2 ส่งถุงเลือดที่เหลือพร้อมใบคล้องเลือด และชุดให้เลือดที่เสียบคาอยู่ในถุงเลือดที่ปิด clamp เรียบร้อย
   แล้วกลับไปที่หน่วยคลังเลือด  
  10.2.3 ส่งตัวอย่างเลือด post-transfusion sample (EDTA blood 5-6 มล.)  
  10.2.4 ส่งใบ request การ investigate transfusion reaction ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มาพร้อม
   กับตัวอย่างเลือดและถุงเลือด  
หมายเหตุ การตัดสินใจในการให้เลือดผู้ป่วยต่อหรือหยุดการให้เลือดต้องเป็นการตัดสินใจของแพทย์ที่รักษา อย่างไรก็
  ตามสามารถขอค าแนะน าได้จากแพทย์ transfusion medicine โทรศัพท์ 1575, 1577 นอกเวลาราชการ
  ติดต่อผ่านห้องปฏิบัติการคลังเลือด ที่เบอร์ 1577 
 
11. การย้ายหอผู้ป่วย  ให้พยาบาลหอผู้ป่วยเดิมแจ้งชื่อหอผู้ป่วยใหม่ที่จะย้ายไปต่อหน่วยคลังเลือด 
 
12. การขอท า therapeutic apheresis  
 กรณีที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องใช้ apheresis technique เช่น plateletpheresis, leukapheresis หรือ plasma 
 exchange ขอให้เขียนใบ consult ท า apheresis ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและโทรแจ้งให้คลังเลือดฯ
 รับทราบ เพื่อจะได้พิจารณาความเหมาะสม และนัดหมายเวลาท า apheresis กับหอผู้ป่วยต่อไป การขอท า 
 therapeutic apheresis ทุกครั้งจะต้องผ่านอาจารย์แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย และอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิต 
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13. การส่งตรวจ antenatal screening ในหญิงตั้งครรภ์ 
 ควรส่งตรวจ ABO, Rh(D) และ irregular antibody ในเลือดของมารดาทุกครั้งของการตั้งครรภ์ เพื่อพยากรณ์
 การเกิด haemolytic disease of the newborn และให้การรักษาที่เหมาะสม กรณีที่จ าเป็นต้องท า intrauterine 
 transfusion กรุณาติดต่อแพทย์เวชศาสตร์บริการโลหิตทุกครั้งเพื่อจะได้เตรียมเลือดที่เหมาะสมและปลอดภัยให้ 
 
14. การส่งตรวจ tissue typing (HLA) 
 ผู้บริจาคอวัยวะหรือ stem cells ที่ส่งตรวจ HLA typing ต้องผ่านการตรวจหมู่เลือดและตรวจเชื้อต่างๆ เช่น 
 เดียวกับผู้บริจาคโลหิตและแพทย์เห็นสมควรให้เป็นผู้บริจาคได้ มีขั้นตอน คือ 
 14.1 การขอท า HLA typing หรือ crossmatching โดยเขียนใบ request หรือสั่งผ่านระบบเครือข่ายส าหรับ   

HLA crossmatching for Kidney Transplant ให้นัดหมายวันเจาะเลือดกับเจ้าหน้าที่คลังเลือดฯ 
ล่วงหน้า 

 14.2  การส่ง Platelet Antibody และ Plalet crossmatching (HLA X-mat for Plt) ขอให้เขียนใบ consult 
  ผ่านระบบคอมพวิเตอร์เครือข่ายและโทรแจ้งให้คลังเลือดฯ รับทราบ เพื่อจะได้นัดหมายเวลาเจาะเลือดกับ
  หอผู้ป่วย 
 14.3 ตัวอย่างเลือด  
  14.3.1 ตรวจ HLA typing ใช้ ACD หรือ K2EDTA blood 5-6 มล.  
  14.3.2 ตรวจ HLA crossmatching ใช้ ACD blood 50 มล.±10% และ clotted blood 5 มล.±10%  
  14.3.3 ตรวจ platelet crossmatching กรณีสงสัย platelet antibody ใช้ ACD blood 10 มล.±

10% และ clotted blood 10 มล. ±10%  
  14.3.4 การส่งตรวจ neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT)  
   14.3.4.1 เลือดแม่เก็บเป็น clotted blood 10 มล.±10% และ ACD blood 10 มล.±10%  

ใส่หลอดพลาสติก  
   14.3.4.2 เลือดพ่อเก็บเป็น ACD blood 10 มล.±10% ใส่หลอดพลาสติก  
   14.3.4.3 เลือดลูกเก็บเป็น EDTA blood 3-5 มล. ใส่หลอดพลาสติก  
  14.3.5 ผู้ป่วยใน ขอให้เจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ป่วยเป็นผู้เจาะเลือด โดยใช้หลอดใส่เลือดที่หน่วยคลังเลือด
   เตรียมให้ แล้วส่งเลือดมายังหน่วยคลังเลือดทันที ห้ามเก็บในตู้เย็น 
 14.4 หน่วยคลังเลือด จะแจ้งผลแก่แพทย์ผู้รักษา 
  - HLA Typing ภายใน 2 สัปดาห ์
  - Platelet crossmatching  ภายใน 2 วัน  
 
15. การส่งตรวจ leukemia immunophenotyping, stem cells (CD34) โดย Flow cytometry  
 15.1 ส่งใบ request  
 15.2 ส่งเลือดหรือ bone marrow จ านวน 2-3 มล. โดยเก็บในน้ ายา heparin หรือ EDTA 
 15.3 Leukemia immunophenotype แจ้งผลภายใน 1 สัปดาห์  
 15.4 CD34 แจ้งผลภายใน 2 วัน  
 การทดสอบใดที่หน่วยคลังเลือด ไม่ได้เปิดบริการก็จะส่งต่อไปท าการทดสอบยังห้องปฏิบัติการภายนอก ขอให้ติดต่อ
 หัวหน้าหน่วยคลังเลือด หรือเจ้าหน้าที่หน่วยคลังเลือด โทรศัพท์ 1577 เพื่อขอข้อมูลผู้ป่วยและชี้แจงวิธีการเก็บสิ่ง
 ส่งตรวจ และรายละเอียดเก่ียวกับข้อบ่งชี้ทางคลินิกของการส่งตรวจ 
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16. การส่งตรวจ thromboelastogram โดย thromboelastometry  
 16.1 ส่ง request 
 16.2 ส่งตัวอย่างเลือด โดยเก็บเป็น sodium citrate blood 3 มล. ±10% (หลอดฝาจุกสีฟา้) 
 16.3 ผลที่จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ชั่วโมง 30 นาที แพทย์สามารถดูผลแบบ real time ในจุดที่ได้ติดตั้ง

โปรแกรมส าหรับดูผล 
 
17. รายการทดสอบของหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
ค่าอ้างอิง 

Routine test 
1. Crossmatching 

Automate 
CAT/ Gel 

EDTA blood 5-6 mL ทุกวัน 

4 ชม. Negative 
2. Typing and screening 4 ชม. Negative 
3. ABO, Rh (D) 1 ชม. Rh positive 
4. Antihuman globulin 
 test 

4.1 IAT 

 
2 ชม. 

 
Negative 

4.2 DAT Gel test EDTA blood 5-6 mL ทุกวัน 1 ชม Negative 
Special test 
1. Tissue typing (HLA)   

นัดเป็นกรณี
พิเศษ 

  
 1.1 HLA typing PCR-SSO, SSP ACD or EDTA blood 5-

6 mL  
2 สัปดาห์ - 

 1.2 HLA   
   crossmatching 

LCT & Flow 
cytometry 

ACD blood 50 mL ±10% 
และ clotted blood 5 mL 
±10%   

2 สัปดาห์ Negative 

 1.3 Platelet   
   crossmatching Flow cytometry 

ACD blood 10 mL ±10%  
และ clotted blood 10 
mL ±10%   

2 วัน - 

 1.4 Neonatal  
  alloimmune  
  thrombocytopenia 
  (NAIT) Flow cytometry 

แม่ ACD blood 10 mL 
±10%  
และ clotted blood 10 
mL ±10%   
พ่อ ACD blood 10 mL 
±10%   
ลูก EDTA blood 3-5  mL 

2 วัน Negative 

2. Flow cytometry 

Flow cytometry 
Heparinized/ EDTA 
blood/ 
bone marrow 2-3  mL 

ทุกวัน
ราชการ 

 
 

1 สัปดาห์ 

 
 
- 

 2.1 Leukemia  
  immunophenoty- 
  ping 
 2.2 Stem cells (CD 34) 2 วัน - 
3. Thromboelastogram  Thromboelastomet

ry 
Na Citrate blood 3 mL 
±10% 

ทุกวัน 1.5 ชม. - 
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ค าย่อของน้ ายาและวิธีที่ใช้ตรวจ 
ACD : Acid citrate dextrose (anticoagulant) 
LCT : Lymphocytotoxicity test 
PCR-SSO : PCR - Sequence-specific oligonucleotides 
PCR-SSP : PCR - Sequence-specific primer 
CAT : Column Agglutination Technology 

 
เอกสารอ้างอิง 
 

1. British Committee for standard in Haematology. Blood Transfusion Task Force (Chairman P. 
Kelsey) in collaboration with the Royal College of Nursing and the Royal College of Surgeons of 
England. The administration of blood and blood components and the management of 
transfused patients. Transfusion Medicine 1999;9: 227-238. 
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การส่งตรวจของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน) 
 

จุดปฏิบตัิการ  ห้องปฏิบัติการพยาธิวทิยา (เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน) 
ที่ตั้ง   ชั้น 2 อาคารรัตนชีวรักษ ์
วันและเวลาท าการ วันจันทร์ - ศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น 
หมายเลขโทรศัพท์ 075-451500 ต่อ 170258 โทรศัพท์ภายใน 170258 

 
 

 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน) เป็นห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการแก่ห้องฉุกเฉินโดยเปิดบริการ
ตรวจเฉพาะการทดสอบที่จ าเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยของห้องปฏิบัติการหลัก 2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ห้องปฏิบัติการ
เคมีคลินิกและห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกส าหรับการทดสอบอื่นๆที่ไม่เปิดบริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 
(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) จะรับสิ่งส่งตรวจไว้และจะส่งต่อให้จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในโดยหน่วยรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน
จะด าเนินการส่งต่อให้แก่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
 
1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 ดูรายละเอียดของการทดสอบแยกตามห้องปฏิบัติการ 
 

2. ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 ตามข้อก าหนดของห้องปฏิบัติการต่างๆ ในแต่ละการทดสอบ 
 

3. รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ 
 3.1 การทดสอบทางเคมีคลินิกเป็นการทดสอบของ routine test ใน serum ดังต่อไปนี้ glucose, blood urea 
  nitrogen (BUN), creatinine, electrolyte, calcium, phosphorous, billirubin, AST (SGOT), ALT 
  (SGPT), alkaline phosphatase, total protein, albumin, serum ketone, osmolality 
 3.2 การทดสอบทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ มีดังต่อไปนี้ 
  -  Urinalysis (UA)  
  -  Urine pregnancy test   
 

4. วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ัวไปและหลักเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 

5. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน) ชั้น 2 อาคารรัตนชีวรักษ์ เปิดรับสิ่งส่งตรวจทางท่อลมเท่านั้นในวัน
 จันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. 
 
6. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 
 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01) หน้า 8 และเกณฑ์ของ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 

7. การขอทดสอบเพิ่ม 
 การขอทดสอบเพิ่มโดยใช้สิ่งส่งตรวจที่ส่งมาก่อนหน้านั้นสามารถติดต่อขอทดสอบเพิ่มได้ด้วยการโทรศัพท์ติดต่อไป
 ยังห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งส่งตรวจที่เหลือมีเพียงพอที่จะใช้ท าการทดสอบ
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 เพิ่มหรือไม่ควรติดต่อภายในวันเดียวกันนั้นหรือภายในระยะเวลาที่ห้องปฏิบัติการก าหนดเมื่อทางห้องปฏิบตัิการได้
 ตรวจสอบและตกลงรับท าการทดสอบเพิ่มแล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 7.1 สั่งตรวจเพิ่มทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
 7.2  ส่ง barcode ที่ patch แล้วมาที่ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน) โดยขอให้บันทึกว่าได้ติดต่อ
  ห้องปฏิบัติการแล้วไม่ต้องเจาะเลือดใหม่หรือเก็บสิ่งส่งตรวจเพิ่ม 
 

8. การรายงานผลค่าวิกฤต 
 ดูรายละเอียดวิธีการรายงานผลค่าวิกฤตในหน้า 10-12 ของคู่มือฉบับนี ้
 
9.  รายการทดสอบของห้องปฏิบตักิารพยาธิวิทยา (เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน) 
การทดสอบ วิธีวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวัน

ท า 
ประกันเวลา 

การรายงานผล 
1. Glucose E (automate) NaF blood, Random 

urine ทุกวัน 1 ชม. 

2. Blood urea  
nitrogen (BUN) 

E (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood, Random 
urine 

ทุกวัน 1 ชม. 

3. Creatinine 
*eCFR รายงานคา่เมื่อ
สั่งตรวจ blood  
creatinine (ยกเว้น 
ในเด็ก < 18 ปี) 

E (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood, Random 
urine 

ทุกวัน 1 ชม. 

4. Electrolyte     
4.1 Na+, K+, Cl-, ISE(automate) Lithium heparin/ 

Clotted blood, Random 
urine 

ทุกวัน 1 ชม. 

 
4.2 TCO2 

C (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood, Random 
urine 

ทุกวัน 1 ชม. 

5. Calcium C (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood, Random 
urine 

ทุกวัน 1 ชม. 

6. Phosphorus C (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood, Random 
urine 

ทุกวัน 1 ชม. 

7. Bilirubin C (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

8. AST (SGOT) K (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

9. ALT (SGPT) K (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน 1 ชม. 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวัน
ท า 

ประกันเวลา 
การรายงานผล 

10. Total protein C (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

11. Alkaline 
phosphatase 

K (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

12. Albumin C (automate) Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

13. Serum ketone Reagent strip Lithium heparin/ 
Clotted blood 

ทุกวัน 1 ชม. 

14. Osmolality Freezing Point 
Depression 

Lithium heparin/ 
Clotted blood, Random 
urine 

ทุกวัน 1 ชม. 

15. Urinalysis     
     Glucose - Automate 

- ดูด้วยกล้อง  
  จุลทรรศน ์

ปัสสาวะช่วงกลาง ทุกวัน 1 ชม. 

     Protein 

     Bilirubin 

     Urobilinogen  
     pH 

     Blood 

     Ketone 

     Nitrite 

     Leucocyte esterase 

     Specific gravity 

     ตะกอนปัสสาวะ 

16. Pregnancy test Immunochroma
tography 

ปัสสาวะ ทุกวัน 1 ชม. 

 
หมายเหตุ 

1. ค าย่อของวิธีที่ใช้ตรวจ 
  C (automate): Colorimetric method ใช้เคร่ืองอัตโนมัติ Cobas C 501 
  E (automate): Enzymatic method ใช้เคร่ืองอัตโนมัติ Beckman Synchron LX 20 Pro Cobas 501 
  K (automate): Kinetic method ใช้เคร่ืองอัตโนมัติ Beckman Synchron LX 20 Pro Cobas 501 
  ISE: Ion Selective Electrode method ใช้เครื่องอัตโนมัติ Beckman Synchron LX 20 Pro Cobas 
501 
 2. ค่าอ้างอิงของการส่งตรวจทางเคมีคลินิก และจุลทรรศนศาสตร์คลินิกให้ยึดถือตามเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการ

เคมีคลินิก และห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
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หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต  ภาควิชาพยาธิวิทยา 

 
ใบขอส่งตรวจ 

Leukemia immunophenotypingby Flow cytometry 
 
ชื่อผู้ป่วย...........................................................นามสกุล...................................................................... 
H.N…………………………………..Ward…………………………………………..Tel……….………….. 
ชนิด specimen………………..………….….วันที่เก็บ...........................................เวลา......................น. 
อาจารย์แพทย์ผู้ดูแล..........................................................................................................(ระบุทกุครั้ง) 
Clinical information (โปรดเติมทุกครั้ง) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
ผล CBC (โปรดเติมทุกครั้ง) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
Clinical diagnosis (โปรดเติมทุกครั้ง) 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
     
 

ลายเซ็นแพทย์..................................................... 
       ................/................ /.................. 

 

Note หน่วยคลังเลือด จะตรวจ markers ต่อไปนี้  
 CD45, CD34, CD7, CD19, CD10, HLA-DR, CD13/33, CD117, TdT,MPO และ CD79a, CD3  
 สามารถส่งได้ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์และก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ส่งก่อนเวลา 12:00 น. โดยเก็บ specimen 
ใน K2EDTA tube จ านวน  0.5-5 mL แล้วแต่จ านวน cell ที่มีอยู่ จะแจ้งผลสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 22 
± 2°C ที่คลังเลือด 
 
       (รหัสกรมบัญชีกลาง 30501 ราคา 2,760 บาท) 
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รายการทดสอบตามล าดับตัวอักษร 
 

ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
17-Ketosteroid (17-KS) เคมีคลินิก 32 
17-OH-Corticosteroids  (17-OHCS) เคมีคลินิก 32 

5-Hydroxyindo-acetic acid (5-HIAA) เคมีคลินิก 33 

   
A   
ABO, Rh (D) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
Acetaminophen นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Acid elution test โลหิตวิทยา 43 
Acid fast stain จุลชีววิทยา 57 
Adrenoleukodystrophy, ADL  มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Albumin เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  

(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 
32,125 

Aldolase เคมีคลินิก 33 
Alkaline phosphatase ห้องปฏิบัติการพยาธิวทิยา (เพื่อผู้ป่วยห้อง

ฉุกเฉิน) 
125 

Alkaline phosphates (ALP), total เคมีคลินิก 31 
Alpha fetoprotein antigen (AFP) เคมีคลินิก 34 
ALT (SGPT) เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (เพื่อ

ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 
31,124 

Ammonia เคมีคลินิก 33 
Amylase เคมีคลินิก 31 
ANCA ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 67 
Anti-cardiolipin IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Anti-cardiolipin IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Anti-centromere ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Anti-citrullinated protein (ACPA) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 65 
Anti-ds DNA ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Anti-ENA profile (nRNP, Sm, SS-A, SS-B,  
Ro-52, Scl70, Jo-1) 

ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 

Anti-HAV IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 62 
Anti-HAV IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 62 
Anti-HBc (total Ab) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 62 
Anti-HBc IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 62 
Anti-HBe ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Anti-HBs ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 62 



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

141 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
Anti-HCV ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Anti-HIV: rapid test ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Anti-HIV: screening test ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Anti-HIV: second sample ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Antihuman globulin test (IAT, DAT) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
Anti-nRNP ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Anti-nuclear factor (ANF) หรือ  
Anti nuclear antibody (ANA) 

ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 

Anti-Sm ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Anti-SS-B ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Anti-streptolysin O (ASO test) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Antithrombin III โลหิตวิทยา 44 
Anti-VZV IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Arsenic นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
ARX common mutation screening in exon 2 มนุษยพันธุศาสตร ์ 77 
ARX whole gene sequencing (5 exons) มนุษยพันธุศาสตร ์ 77 
AST (SGOT) เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  

(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 31,124 
   
B   
β2-microglobulin เคมีคลินิก 33 
Bence - Jone’s protein จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 51 
Benzodiazepines นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Bilirubin เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  

(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 31,124 
Bleeding time โลหิตวิทยา 44 
Blood alcohol นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Blood urea nitrogen (BUN) เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  

(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 30,124 
Brucella antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
   
C   
CA 125 เคมีคลินิก 34 
CA 153 เคมีคลินิก 34 
CA 19-9 เคมีคลินิก 34 
CADASIL (NOTCH 3) Mutation มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Calcium เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  30,124 
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ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 

Campylobacter detection จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 51 
Carbamazepine นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Carcinoembryonic antigen (CEA) เคมีคลินิก 34 
CD3 & CD19 ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
CD3/CD4 ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
CD3/CD4/CD8 ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
CD3/CD8 ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Cell count and differential count จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 51 
Ceruloplasmin เคมีคลินิก 33 
Charcot - Marie-Tooth type I A มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Chikungunya IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Chikungunya IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Chikungunya virus ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Chimerism DNA นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 89 
Cholesterol เคมีคลินิก 31 
Cholinesterase นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
Chromogranin A ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 65 
Chromosome study by FISH  มนุษยพันธุศาสตร ์ 77 
Chromosome study by standard 
karyotyping   

มนุษยพันธุศาสตร ์ 77 

Citrate เคมีคลินิก 33 
CK (total) เคมีคลินิก 32 
CK-MB mass เคมีคลินิก 33 
Clostridium difficile toxin A/B จุลชีววิทยา 58 
CMV-IgG antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
CMV-IgM antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
CMV viral load ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Cold hemagglutinin ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 67 
Complement hemolytic activity (CH50) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Complete blood count (CBC) โลหิตวิทยา 43 
Copper in 24-h urine นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Copper in serum นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Copper in urine นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
C-reactive protein ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 67 
Creatinine  เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  

(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 
32,124 
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ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
Criggler-Najjar (UGT1A1) มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Crossmatching คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
Cryoglobulin test ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 65 
Cryptococcal antigen ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Cryptosporidium detection จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 51 
Culture for aerobe จุลชีววิทยา 57 
Culture for anaerobe จุลชีววิทยา 57 
Culture for B. pertussis จุลชีววิทยา 58 
Culture for B. pseudomallei จุลชีววิทยา 57 
Culture for Brucella จุลชีววิทยา 58 
Culture for C. diptheriae จุลชีววิทยา 57 
Culture for Campylobacter spp. จุลชีววิทยา 58 
Culture for drinking water  จุลชีววิทยา 58 
Culture for fungus จุลชีววิทยา 57 
Culture TB/ Automate TB จุลชีววิทยา 57 
Culture for renal dialysate  จุลชีววิทยา 58 
Cyanide นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
Cyclosporine นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
   
D   
D-Dimer เคมีคลินิก 33 
Deafness (Cx 26/GJB 2) Mutaion มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Dengue Ag/Ab rapid test ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Dengue IgM/ IgG antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Digoxin นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
DMRV (GNE) Mutation มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
DNA detection for β-thalassemia gene ธาลัสซีเมีย 82 
DNA detection for -thalassemia gene ธาลัสซีเมีย 82 
DNA extraction (สกัดดีเอ็นเอ) มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
DNA study   มนุษยพันธุศาสตร ์ 77 
Dopa-responsive dystonia (DYT1)/Primary 
Torsion Dystonia (PTD) 

มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 

Duchenne/Becker-Linkage มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Duchenne/Becker-MLPA มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Dysferlinopathy (Dysferlin) มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
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ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
E   
E. histolytica antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
EBV: Anti VCA IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
EBV: Anti-VCA IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Electrolyte เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  

(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 
30,124 

EM study  จุลทรรศน์อิเล็กตรอน 112 
Erythrocyte sedimentation rate (ESR) โลหิตวิทยา 43 
Euglobulin lysis time (ELT) โลหิตวิทยา 44 
   
F   
Factor IX assay โลหิตวิทยา 44 
Factor VIII assay โลหิตวิทยา 44 
Factor VIII inhibitor โลหิตวิทยา 44 
Factor XI Deficiency (F11)  มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Factor XII /Hageman Deficiency (F12) มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Ferritin เคมีคลินิก 33 
FGFR2 Mutation  มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
FGFR3 Mutation  มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Fibrinogen level โลหิตวิทยา 44 
Folate เคมีคลินิก 34 
Free light chain: kappa ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 65 
Free light chain: lambda ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 65 
Free PSA/total PSA เคมีคลินิก 34 
FTA-ABS ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
FTA-ABS IgM antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
   
G   
G-6-PD screening โลหิตวิทยา 43 
Galactomannan Ag ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Gamma glutamyl transferase (GGT) เคมีคลินิก 32 
GCPS, Greig Cephalopolysyndactyly มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Gentamicin นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
GFS, Goldmann-Favre Syndrome มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Globulin เคมีคลินิก 31 
Glucose เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  

(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 
30,124 
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ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
GNAS1 Mutation Analysis มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Gram stain จุลชีววิทยา 57 
   
H   
Ham’s test โลหิตวิทยา 43 
HbA1c เคมีคลินิก 32 
HBe Ag ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
HBsAg ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 62 
HBsAg Quantitative ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
HBV viral load ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
HCV genotyping ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
HCV viral load ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
HDL-cholesterol เคมีคลินิก 31 
HE4 เคมีคลินิก 34 
Hematocrit (Hct) โลหิตวิทยา 43 
Hematocrit (new born) เคมีคลินิก 32 
Hemochromatosis (HFE) มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Hemoglobin (Hb) โลหิตวิทยา 43 
Hemoglobin typing โลหิตวิทยา 44 
Hemophillia A (F8) Int22Inversion มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Hemophillia A (F8) Linkage มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Hemophillia A (F8) Mutation มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Hemophillia B (F9) Mutaion มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Hemosiderin จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 51 
Heterophile antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
HIV-1 genotyping drug resistance ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
HIV-1 viral load ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
HLA-B*58:01 screening มนุษยพันธุศาสตร ์ 79 
HLA crossmatching คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
HLA typing คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
hs-CRP เคมีคลินิก 34 
Human herpes virus (HHV) type 1-6 HHV1 
& 2, VZV, EBV, CMV, HHV6 

ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 

Huntington disease มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Hyperuricemia (HPRT1) มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
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ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
I   
Immunoglobulin abnormalities ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 65 
Immunoglobulin assays : IgA level ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 65 
Immunoglobulin assays : IgE level ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 65 
Immunoglobulin assays : IgG level ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 65 
Immunoglobulin assays : IgM level ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 65 
Inclusion body โลหิตวิทยา 43 
India ink stain จุลชีววิทยา 57 
Influenza virus: rapid test (FIA) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Influenza A, B and RSV (PCR) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Influenza A,B (PCR) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
   
J   
Japanese encephalitis B IgM  ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
   
K   
Kennedy disease (Spinobulbar muscular 
atrophy) 

มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 

KOH จุลชีววิทยา 57 
   
L   
Lactic acid เคมีคลินิก 33 
LDH (total) เคมีคลินิก 32 
LDL-cholesterol เคมีคลินิก 31 
Lead นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Leptospira antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Leptospira spp. ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Leukemia immunophenotyping คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
Leukocyte alkaline phosphatase stain 
(LAP) 

โลหิตวิทยา 45 

Lipase เคมีคลินิก 33 
Lithium นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Lupus Anticoagulant (Complete 
investigation) 

โลหิตวิทยา 44 

   
M   
Magnesium in 24-h urine นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
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ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
Magnesium in serum นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Malarial parasite examination โลหิตวิทยา 43 
Marfan (FBN-1) Mutaion  มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Marijuana (Cannabinoid) นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
MCV, MCH, MCHC, RDW โลหิตวิทยา 43 
Melioidosis IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Melioidosis IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Melioidosis IHA titer (total antibody) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
MEN 2A, MEN 2B (RET) Mutation มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
MERS-CoV  ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Methamphetamine  นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
MIC ต่อเชื้อ จุลชีววิทยา 58 
Microalbumin เคมีคลินิก 33 
Mitochondrial DNA analysis - 
Encephalomyopathy 

มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 

Mitochondrial DNA analysis - Kearns 
Sayre/CPEO 

มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 

Mitochondrial DNA analysis - Leber optic 
atrophy 

มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 

Mixed study โลหิตวิทยา 44 
MLD, Metachromatic Leukodystrophy มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Modified acid  fast stain จุลชีววิทยา 57 
Mycoplasma IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Mycoplasma IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
   
N   
Nemaline Myopathy (ACTA1) มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Neonatal alloimmune thrombocytopenia 
(NAIT) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
Nitroblue tetrazolium test (NBT) โลหิตวิทยา 43 
Non protein nitrogen เคมีคลินิก 32 
Non-specific esterase stain โลหิตวิทยา 44 
NT-proBNP เคมีคลินิก 33 
   
O   
Occult blood in feces จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 51 
Oculopharyngeal muscular dystrophy  มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
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ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
Opiate นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
Organophosphate  นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
Osmolality เคมีคลินิก 32 
Osmotic fragility test (OF 13 tube),(OF) โลหิตวิทยา, ธาลสัซีเมีย 43,88 
   
P   
Pancreatitis (PRSS1) มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Pancreatitis (SPINK1) มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 
Paraquat นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
Partial thromboplastin time (PTT) โลหิตวิทยา 44 
PAS stain โลหิตวิทยา 44 
PCR for 7 bacterial gastroenteritis จุลชีววิทยา 58 
PCR for MDR-TB จุลชีววิทยา 58 
PCR for TB จุลชีววิทยา 58 
Peroxidase stain โลหิตวิทยา 44 
pH เคมีคลินิก 32 
Phenobarbital นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Phenytoin นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Phosphorus เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (เพื่อ

ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 30,124 
Platelet count โลหิตวิทยา 43 
Platelet crossmatching คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
PND (CBC + Thalassemia  screening) โลหิตวิทยา 45 
Prenatal for -thal (SEA and Thai) ธาลัสซีเมีย 82 
Prenatal for -thal (RDB and Gap-PCR) ธาลัสซีเมีย 82 
Pregnancy test จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 51 
Procalcitonin (PCT) เคมีคลินิก 34 
Protein เคมีคลินิก 31 
Protein C โลหิตวิทยา 44 
Protein electrophoresis เคมีคลินิก 33 
Protein S โลหิตวิทยา 44 
Prothrombin time (PT) โลหิตวิทยา 44 
   
Q   
Quantitative: ß1C (C3c) level ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
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ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
R   
RBC count โลหิตวิทยา 43 
Respiratory syncytial virus (RSV) rapid test ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
RSV (PCR) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Reticulocyte count โลหิตวิทยา 43 
Rheumatoid factor ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Rickettsia antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Rotavirus antigen ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Rubella IgG antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Rubella IgM antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
   
S   
Salicylate นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Salmonella  antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 63 
Semen analyses จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 51 
Serum Iron (SI) และ total iron binding 
capacity (TIBC) 

เคมีคลินิก 32 
Serum ketone เคมีคลินิก, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 
32,125 

SIT ต่อเชื้อ จุลชีววิทยา 58 
Specific IgE panel 1 (food allergens 1): egg 
white, cow’s milk, wheat, soybean 

ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 
65 

Specific IgE panel 2 (food allergens 2): 
shrimp, fish, peanut, egg yolk 

ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 
65 

Specific IgE panel 3 (inhalant allergens):D. 
pteronyssinus, American cockroach, cat 
dander, Bermuda grass 

ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 

65 
Spinal muscular atrophy (Pre and 
Postnatal cases) 

มนุษยพันธุศาสตร ์ 78 

Spinocerebellar ataxia type 1,2,3  มนุษยพันธุศาสตร ์ 79 
Spirochaete by dark field microscope ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Stem cells (CD 34) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
Stool examination จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 50 
Syphilis (RPR) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Syphilis (VDRL) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
   
T   
T. pallidum antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
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ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
Tacrolimus 
 

นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
TB Ag MPT64 test จุลชีววิทยา 58 
TB IGRA  ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 67 
Theophylline นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 
Thrombin time (TT) โลหิตวิทยา 44 
Thromboelastogram คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
Thrombophilia-FII & FV HK มนุษยพันธุศาสตร ์ 79 

Thrombophilia-FV Leiden มนุษยพันธุศาสตร ์ 79 

Thrombophilia-MTHFR มนุษยพันธุศาสตร ์ 79 
Total protein ห้องปฏิบัติการพยาธิวทิยา  

(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 
125 

Tourniquet test โลหิตวิทยา 44 
Toxoplasma IgG antibody  ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 64 
Transferrin เคมีคลินิก 32 
Triglyceride เคมีคลินิก 31 
Troponin T เคมีคลินิก 33 
Typing and screening คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 121 
   
U   
Urea solubility for factor XIII โลหิตวิทยา 44 
Uric acid เคมีคลินิก 31 
Urinalysis ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา(เพื่อผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน) 125 

Urine examination จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 50 
Urine porphyrin นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 

   

V   

Valproic acid นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 

Vancomycin นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 87 

Vanilyl mandelic acid (VMA) เคมีคลินิก 32 

Vitamin A (Retinol) เคมีคลินิก 33 

Vitamin B1 (Thiamine) เคมีคลินิก 33 

Vitamin B12 (Cobalamin) เคมีคลินิก 34 
Vitamin D2/D3 (25-OH Vitamin D2/D3) เคมีคลินิก 34 
Vitamin E (Tocopherol) เคมีคลินิก 34 



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

151 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
VLDL เคมีคลินิก 31 
Von Hippel Lindau disease มนุษยพันธุศาสตร ์ 79 
W   
WBC count โลหิตวิทยา 43 
Wilson disease Mutation มนุษยพันธุศาสตร ์ 79 
   
Z   
Zika virus (blood) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Zika virus (Urine) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวทิยา 66 
Zinc in serum นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
Zinc phosphide นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
 

ชื่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ หน้า 
ก   
การตรวจยืนยันสารเส 
พติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
การวิเคราะห์ยาโดยไม่ระบชุนิด นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
การวิเคราะห์สารพิษโดยไม่ระบชุนิด นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 88 
   
ต   
ตรวจความสัมพนัธ์พี่สาว-น้องสาวร่วมบิดาเดียวกันหรือ 
ย่า-หลานสาว 

นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 89 

ตรวจความสัมพนัธ์ร่วมบรรพบุรษุสายบิดาเดียวกนั นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 89 
ตรวจความสัมพนัธ์ร่วมบรรพบุรษุสายมารดาเดียวกัน นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 89 
ตรวจพิสูจน์พ่อ-แม-่ลูก นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 89 
ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและวัตถุพยาน นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 89 
ตรวจวัตถุพยานคดีข่มขืนกระท าช าเรา นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 89 
 
 
 
 
 


