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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 ยกเว้น Sodium citrate tube ที่ส่งตรวจทดสอบความผิดปกติใน 
   การแข็งตัวของเลือดเขย่าขวดหรือเอียงไปมา 3-4 คร้ัง 
  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 าจุดรบัสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในจะโทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงานที่ส่งตรวจโดยตรง 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 
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  6. คุณภาพของสิ่งส่งตรวจไม่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของการทดสอบ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อ 
   ก าหนดของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 
5. การขอทดสอบเพิ่ม 
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพ่ิม” หน้า 4 
 
6. การรายงานผล 
 ห้องปฏิบัติการเป็นผู้รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


