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23 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

การส่งตรวจนอกเวลาราชการ 
 

ห้องปฏิบัติการ จุดรับสิ่งสง่ตรวจ 
ที่ตั้ง  ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา  
วันและเวลาท าการ เปิดท าการทุกวนัตามช่วงเวลา ดังนี ้
 วันราชการ เวลา 16:15-06:50 น. ของวันรุ่งขึ้น  
 วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 16:15-08:15 น. ของวันรุ่งขึ้น 
หมายเลขโทรศัพท์ 074-451561   โทรศัพท์ภายใน 1561 

 
 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 

- Complete blood count (CBC)  
- Hemoglobin (Hb) 
- Hematocrit (Hct) 
- WBC count 
- RBC count 
- MCV, MCH, MCHC, RDW 
- Platelet count 
- Reticulocyte count 
- Malarial parasite 
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-  Partial thromboplastin time (PTT) 
-  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 1562 
 ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก โทรศัพท์ภายใน 1563 
 ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โทรศัพท์ภายใน 1566 
 ห้องปฏิบัติการจุลชวีวิทยาคลินกิ โทรศัพท์ภายใน 1582 
 ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา โทรศัพท์ภายใน 1585 
 ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา โทรศัพท์ภายใน 1570, 1571 
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