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85 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

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 เจาะเก็บเลือดจากหลอดเลือดด าประมาณ  2 - 6 มล. ใส่หลอด

ปราศจากเชื้อที่มีสารกันเลือดแข็ง K2EDTA น าส่งทันทีหรือเก็บที่ตู้เย็นอุณหภูมิ 4-8 o C หรือถ้าระยะทางไกล
ให้แช่น้ าแข็งไม่เกิน 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 ใส่ขวดหรือหลอดสะอาดปราศจากเชื้อ ที่มี
น้ ายารักษาสภาพเซลล์ ได้แก่ น้ ายาเพาะเลี้ยงเซลล์หรือน้ าเกลือ (physiological saline) เขียนชื่อ-
สกุลผู้ป่วย HN อายุครรภ์ วันที่เก็บ แพทย์ผู้ส่ง และน าส่งทันที โดยเก็บที่อุณหภูมิห้องหรือเก็บที่ตู้เย็น
อุณหภูมิ 4-8 o C หรือถ้าระยะทางไกลให้แช่น้ าแข็งไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

  3.2.2 เซลล์น้ าคร่ า (amniotic fluid cells; AF cells) เก็บจากอายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์ ใช้ sterile 
disposable syringe ดูดเก็บน้ าคร่ า 1 มล. ทิ้งก่อน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเซลล์แม่ แล้วดูดเก็บ
ต่อจากนั้น ประมาณ 10-20 มล. อาจเก็บใน syringe ที่ดูดนั้นหรือย้ายไปเก็บใส่หลอดปราศจากเชื้อ
และมีฝาเกลียวปิดแน่น พันทับด้วยพาราฟิล์ม ให้แน่นไม่ให้รั่วซึม การส่งน้ าคร่ าที่เก็บใน syringe 
ต้องปิดปลอกเข็ม ตรึงกระบอกสูบให้แน่น พันด้วยพาราฟิล์ม ปิดฉลากชื่อ-สกุล HN. ของผู้ป่วยทุก
หลอด ส่งพร้อมใบส่งตรวจ ระบุชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN อายุครรภ์ วันที่เก็บ แพทย์ผู้ส่ง และน าส่งทันที 
โดยเก็บที่อุณหภูมิห้องหรือเก็บที่ตู้เย็นอุณหภูมิ 4-8 o C หรือถ้าระยะทางไกลให้แช่น้ าแข็งไม่เกิน 24 
ชั่วโมง 
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  3.2.3 เลือดจากสายสะดือทารก (fetal blood; FB) เก็บเหมือนเลือดที่เจาะจากข้อพับแขน (ข้อ 3.1) 
4. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน หรือหน่วยธาลัสซีเมีย  
 
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) 

ดูความเปราะของ
เม็ดเลือดแดงใน 
น้ าเกลือท่ีความ
เข้มข้น 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 – 6 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 – 6 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 – 6 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 – 6 mL หรือสิ่ง 
ส่งตรวจจากทารก 
ในครรภ ์

ทุกวันราชการ 7 วันราชการ 
ตรวจไม่พบ 
การผ่าเหล่า 

 
*RDB = Reverse Dot Blot Hybridization 


