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ข้อมูลการให้บริการ 
 

ติดต่อขอรับบริการไดท่ี้   สถาบนัโรคผวิหนงั อาคารท าการชัว่คราว ชั้น 10   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี 
สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวถีิ  
กรุงเทพมหานคร 

 

เวลาใหบ้ริการ 
                          ในเวลาราชการ               วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 นอกเวลาราชการ  วนัจนัทร์ - องัคาร, พฤหสับดี - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น. 
             วนัเสาร์ เวลา 08.00 - 16.30 น. 

 

เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน 
ราวทิยา      โทรศพัท ์09 5207 2860, 09 5207 2859 
ภูมิคุม้กนัวทิยาและเคมีคลินิก   โทรศพัท ์09 5207 2857, 09 5207 2856 
โลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  โทรศพัท ์09 5207 2858 
แบคทีเรียวทิยา     โทรศพัท ์09 5207 2862, 09 5205 1302 

  

ขั้นตอนการส่งต่อไปยงัหอ้งปฏิบติัการภายนอก 

  1. เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ เก็บตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจ 

  2. เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการภายนอก (out lab) รับส่ิงส่งตรวจ ช่วงเชา้ เวลา 11.00-12.00 น. 

ช่วงบ่าย เวลา 15.00-16.00 น.ของทุกวนัราชการส่วนวนัหยดุราชการ เจา้หนา้ท่ีสถาบนัโรคผิวหนงัตอ้งโทร

ไปท่ีหอ้งปฏิบติัการภายนอกใหเ้จา้หนา้ท่ีมารับส่ิงส่งตรวจ 

  3. เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการภายนอกส่งรายงานผลการตรวจตามระยะเวลาท่ีก าหนดในคู่มือ

การส่งตรวจหอ้งปฏิบติัการภายนอก 

  4. เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการท าการสแกนผลการตรวจเขา้ฐานขอ้มูลผูป่้วย 

  5. เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการท่านอ่ืนท าการยนืยนัผลการตรวจในระบบ 
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การส่งตรวจไปยงัห้องปฏบิัติการภายนอก 
 

ก าหนดวนั / เวลา ก าหนดรอบรับงาน หมายเหตุ 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ รับงาน 2 รอบ กรณีการส่งเพาะเช้ือ 

  รอบเชา้รับงานประมาณ 11.00 น. หรือก่อนเท่ียง ถา้ส่งรอบบ่าย หลงั 15.00 น. 

  รอบบ่ายรับงานประมาณ 15.00 - 16.00 น. จะเก็บส่ิงส่งตรวจวเิคราะห์ 

วนัอาทิตย ์ รับงาน 2 รอบ ในวนัถดัไป 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ รอบเชา้ รับงานประมาณ 11.00 น.   

(โทรแจง้เม่ือมีงาน) รอบบ่ายรับงานประมาณ 15.00 น.   

     

คลินิกนอกเวลาเฉพาะ     

วนัเสาร์ (คลินิกพิเศษนอก

เวลาราชการ) 

รับงาน 2 รอบ 

รอบเชา้รับงานประมาณ 11.00 น. หรือก่อนเท่ียง 

รอบบ่ายรับงานประมาณ 15.00 - 16.00 น. 

 

 
 

หมายเหตุ ใชป้ฏิบติัในการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทยไ์ปยงัหอ้งปฏิบติัการ

ภายนอก 
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กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบนัโรคผิวหนัง ให้บริการตรวจวิเคราะห์ครอบคลุมการตรวจ

วิเคราะห์ดา้นต่างๆไดแ้ก่ ราวิทยา ภูมิคุม้กนัวิทยาและเคมีคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

และแบคทีเรียวิทยา บริการตรวจวิเคราะห์ทางดา้นโรคผิวหนงั ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและประสบการณ์

เพื่อช่วยแพทยว์ินิจฉัยและให้การรักษาโรคผิวหนงัไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย  าและรวดเร็วห้องปฏิบติัการผา่น

การรับรองมาตรฐานคุณภาพงานเทคนิคการแพทยโ์ดยสภาเทคนิคการแพทย ์
 

                      
 

 การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 

การควบคุมคุณภาพภายในหน่วยงานมีการควบคุมมาตรฐานการปฏิบติังานประจ าวนัโดยการท า 
Internal Quality Control  ในทุกรายการทดสอบ 

การทดสอบความช านาญ (Proficiency testing scheme) โดยองคก์รภายนอก ไดแ้ก่ ส านกัมาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการกรมวทิยาศาสตร์การแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข,  คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหิดล 
, ภาควชิาตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นตน้ มีการด าเนินการโครงการInter-lab comparison 
เปรียบเทียบผลระหวา่งห้องปฏิบติัการในเครือข่าย ไดแ้ก่  งานราวิทยา โดยท า Inter-lab comparison ในการ
ทดสอบ KOH preparation และการเพาะเช้ือรา ร่วมกบั รพ.ศิริราช รพ.พระมงกุฎ และสถาบนัโรคทรวงอก
งานแบคทีเรียวิทยา ทดสอบ Tzanck test ร่วมกับ สถาบนัป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองโรงพยาบาลโรค
ผวิหนงัเขตร้อนภาคใต ้จ.ตรัง  สถาบนัโรคทรวงอกงานโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ร่วมกบั 
บริษทัยโูรอินมูน และบริษทัเฟิร์มเมอร์ 

การควบคุมคุณภาพกบัหน่วยงานภายนอกประเทศ ไดแ้ก่  An Institution of the EUROIMMUN 
Medizinische Labordiagnostika AG Germany 
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ราวทิยา 
ขอบเขตการให้บริการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ ตรวจหาเช้ือรา โดยใช้ KOH 

และสียอ้มต่างๆ  ให้บริการวินิจฉยัชนิดของเช้ือราประเภท Cutaneous mycoses จากการเพาะเล้ียงบนอาหาร
วุน้ ให้บริการวินิจฉัยชนิดของเช้ือราประเภท Subcutaneous and systemic mycoses จากการเพาะเล้ียงบน
อาหารวุน้ ใหบ้ริการตรวจหาเช้ือปรสิต ไดแ้ก่ หิด เหา โลน เล็นไร โดยใชก้ลีเซอรีน หรือ KOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.foodnetworksolution.com http://thunderhouse4-
yuri.blogspot.com 

www.chromagar.com http://2 dravi.euro.c2 

www.pinterest.com 

http://thyroidstory.blogspot.com http://thaihealthlife.com http:///clinicalgate.com 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการราวทิยา 
 

ชนิดรอยโรคและ
ส่ิงส่งตรวจ 

วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ การน าส่ง หมายเหตุ 

1. จากผิวหนงั ท าความสะอาดบริเวณรอยโรคดว้ย 70 % 
Ethanol ใชใ้บมีดผา่ตดัเบอร์ 10 ขดูสะเก็ดรอบ
ขอบแผล สะเก็ดแผลเลก็ๆตามรอยโรค 

ส่งหอ้งปฏิบติัการ
ทนัทีหรือเก็บท่ี
อุณหภูมิหอ้ง 

Unacceptable specimen 
≥ 72 ชัว่โมง 

2. จากผมและขน เลือกเสน้ผมหรือขนท่ีหกัเป็นตอตดัเสน้ผมหรือ
เสน้ขนท่ีมีปมสีด า ปมสีขาวเก็บใส่สไลดแ์กว้ 

ส่งหอ้งปฏิบติัการ
ทนัทีหรือเก็บท่ี
อุณหภูมิหอ้ง 

Unacceptable specimen 
≥ 72 ชัว่โมง 

3. จากเลบ็ ท าความสะอาดเลบ็ดว้ย 70% Ethanol ใช้
กรรไกรตดัเลบ็ ตดัเลบ็ท่ีหนา สีขาว เป็นขยุ มี
ความผิดปกติท้ิงไปแลว้ใชใ้บมีดผา่ตดัเบอร์ 15 
ขดูตรงรอยต่อระหวา่งเลบ็ดีกบัเลบ็เสียโดยท า
การขดูบริเวณพ้ืนผิวท้ิงไปก่อน แลว้เก็บขยุใต้
แผน่เลบ็ ใส่บนสไลดแ์กว้และห่อ 

ส่งหอ้งปฏิบติัการ
ทนัทีหรือเก็บท่ี
อุณหภูมิหอ้ง 

Unacceptable specimen 
≥ 72 ชัว่โมง 

4. เลือด ท าความสะอาดผิวหนงัและฝายางปิดขวดใส่
อาหารเล้ียงเช้ือดว้ยส าลีชุบ 70 % Ethanol และ
โพรวโิดนไอโอดีนปล่อยใหแ้หง้เจาะเลือด
ผูป่้วยจากหลอดเลือดด าโดยวธีิ Sterile 
technique ประมาณ 5 มิลลิลิตร ส าหรับผูใ้หญ่ 
และ 3 มิลลิลิตรส าหรับเด็กใส่ในขวด 
Hemoculture เขยา่ขวดเบาๆเพ่ือใหเ้ลือดและ
น ้ ายาเขา้กนัดี 

ส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน 2 ชัว่โมงหรือ
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

Unacceptable specimen 
≥ 24 ชัว่โมง 

5. ช้ินเน้ือ เก็บในน ้ ากลัน่หรือน ้ าเกลือปราศจากเช้ือ 
 1–2 มิลลิลิตรหรือวางบนผา้ก๊อสท่ีช้ืนพอ
หมาดๆเพ่ือป้องกนัการแหง้ของช้ินเน้ือ  
ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 

น าส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน 15 นาที หรือ
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

Unacceptable specimen 
≥ 24 ชัว่โมง 

6. เสมหะ ควรเก็บในตอนเชา้หลงัต่ืนนอนประมาณ 
5-10 มิลลิลิตรโดยท าความสะอาดช่องปากก่อน 
ดว้ยการแปรงฟันและกลั้วคอ เก็บในขวด
ปากกวา้งมีฝามิดชิด 

น าส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน 2 ชัว่โมง หรือ
เก็บท่ีอุณหภูมิ 
4  องศาเซลเซียส 

Unacceptable specimen 
≥ 24 ชัว่โมง 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการราวทิยา ( ต่อ ) 
 

ชนิดรอยโรคและ
ส่ิงส่งตรวจ 

วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ การน าส่ง หมายเหตุ 

7. ไขกระดูก เก็บ 0.2-0.3 มิลลิลิตรในขวดแกว้ท่ีมี 
สารป้องกนัเลือดแขง็เฮปาริน 

น าส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน 2  ชัว่โมง หรือ
เก็บท่ี 4 องศาเซลเซียส 

Unacceptable specimen 
≥ 24 ชัว่โมง 

8. น ้าไขสนัหลงั เก็บ  2-5 มิลลิลิตรในขวดท่ีปราศจากเช้ือ น าส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน 15 นาที หรือ
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

Unacceptable specimen 
≥ 24 ชัว่โมง 

9. หนอง ดูดหรือป้ายหนองจากแผลปิดหรือถา้เป็น
แผลเปิดจะกดเอาหนอง หรือ Exudate 
ออกมา ใส่ในขวดท่ีปราศจากเช้ือ 

น าส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน 2  ชัว่โมง หรือ
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

Unacceptable specimen 
≥ 24 ชัว่โมง 

10. ปัสสาวะ ควรเก็บ  25–50 มิลลิลิตรดว้ยวธีิสวน
ปัสสาวะออกหรือเก็บในตอนเชา้หลงัต่ืน
นอน ถ่ายส่วนแรกท้ิงไปบางส่วน 
 เก็บปัสสาวะส่วนกลางโดยเก็บในขวด
ปราศจากเช้ือ 

น าส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน  2  ชัว่โมง หรือ 
เก็บท่ี4 องศาเซลเซียส 

Unacceptable specimen 
≥ 24 ชัว่โมง 

11. ป้ายจากตา ใหจ้กัษุแพทยป้์ายจากแผลโดยใช ้ Kinura 
spatula ป้ายบนอาหารวุน้โดยตรงเช้ือ 

น าส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน 15 นาที หรือ
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

Unacceptable specimen 
≥ 24 ชัว่โมง 

12. ป้ายจากช่อง
คลอด 

ใช ้ Swab ชุบน ้ ากลัน่ปราศจากเช้ือพอ
หมาดๆป้ายฝ้าขาวหรือเมือกบริเวณท่ีเป็น 
ใส่ในหลอดแกว้ท่ีปราศจากเช้ือ 

น าส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน 2  ชัว่โมง หรือ
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

Unacceptable specimen 
≥ 24 ชัว่โมง 

13. Body fluid, 
gastric wash 
(GW), bronchial 
wash (BW), 
bronchoalveolar 
lavage (BAL) 

เก็บส่ิงส่งตรวจ 5-10 มิลลิลิตรในขวดแกว้
ปราศจากเช้ือ 

น าส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน 2  ชัว่โมง หรือ
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

Unacceptable specimen 
≥ 24 ชัว่โมง 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการราวทิยา ( ต่อ ) 
 

ภาชนะทีใ่ช้เกบ็ส่ิงส่งตรวจ ชนิดของส่ิงส่งตรวจ 

                
กระป๋องปราศจากเช้ือ 

 
ใชส้ าหรับเก็บปัสสาวะเพาะเช้ือปริมาณ  25-50 มิลลิลิตร
ใชส้ าหรับเก็บเสมหะเพาะเช้ือ ปริมาณ  5-10 มิลลิลิตร    
ส่งตรวจภายใน 2 ชัว่โมง หลงัเก็บส่ิงส่งตรวจ  
ไม่ตอ้งแช่เยน็ 

 

 
ขวดบรรจุปราศจากเช้ือ 

 
ใชส้ าหรับเก็บ Skin Biopsy  เพ่ือส่งเพาะเช้ือราโดยน าช้ิน
เน้ือแช่ในน ้ าเกลือปราศจากเช้ือ ส่งตรวจภายใน 75 นาที
หรือไม่เกิน 24 ชัว่โมง ไม่ตอ้งแช่เยน็และไม่ตอ้งแช่ 
ฟอร์มาลีน 

 
Transport media 

 
ส าหรับเก็บหนองเพาะเช้ือรา ส่งภายใน 2 ชัว่โมง หรือ 
ไม่เกิน 24 ชัว่โมง หลงัเก็บส่ิงส่งตรวจ ไม่ตอ้งแช่เยน็ 

 

 
ขวด Hemo culture 

 
ส าหรับเก็บเลือดเพาะเช้ือรา ปริมาณ 5-10 มิลลิลิตร 
ส่งภายใน 2 ชัว่โมง หรือไม่เกิน 24 ชัว่โมง หลงัเก็บส่ิงส่ง
ตรวจไม่ตอ้งแช่เยน็ 
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รายการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิัติการราวทิยา 
* ราคาส าหรับรัฐบาล , ** ราคาส าหรับเอกชน 

รายการตรวจ รหัส วธีิการทดสอบ ส่ิงส่งตรวจ อุณหภูมิในการเกบ็ ระยะเวลา ราคา 
KOH  preparation for fungus 35004 น ้ายาด่างจะช่วยยอ่ยเซลลผ์วิหนงั

ท าใหม้องเห็นเช้ือราไดช้ดัเจนข้ึน 
Skin and nail scrapings, Hair, 
Tissue biopsy, etc. 

อุณหภูมิหอ้ง 30 นาที 60* 100** 

Culture for fungus 35107 เล้ียงบนอาหารวุน้ 
Identify ชนิดของเช้ือโดยใช ้
colony/ microscopic 
morphology และการทดสอบ
ต่างๆเพ่ิมเติม 

Skin and nail scrapings, Hair, 
Hemoculture, Body fluid, Bone 
marrow, CSF, Discharge, 
Exudate, Sputum, Urine, Tissue 
biopsy 

อุณหภูมิหอ้ง 4-6  
สปัดาห์ 

110* 400** 

India ink for fungus 35003 พ้ืนหลงัเป็นสีน ้ าตาลด าท าให้
มองเห็นเช้ือราไดช้ดัเจน 

CSF อุณหภูมิหอ้ง 30 นาที 60* 100** 

Glycerol mount for scabies  35008 Glycerol ท าใหก้ารเคล่ือนไหว
ของตวัหิดชา้ลง 

Skin scrapings อุณหภูมิหอ้ง 30 นาที 50* 100** 

KOH preparation for Demodex 35004 น ้ายาด่างจะช่วยยอ่ยเซลล์
ผิวหนงัท าใหม้องเห็นตวัเลน็ไร
ไดช้ดัเจนข้ึน 

Skin scrapings อุณหภูมิหอ้ง 30 นาที 60* 100** 
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ระยะเวลาในการเกบ็ส่ิงส่งตรวจหลงัการตรวจวเิคราะห์ห้องปฏบิัติการราวทิยา 
 

รายการตรวจ ส่ิงส่งตรวจ ระยะเวลาการจัดเกบ็ 

KOH preparation for fungus Skin and nail scrapings, Hair, 
Tissue biopsy, etc. 

ภายในวนัท่ีส่งตรวจ (07.30-16.00น.) 

KOH preparation for Demodex Skin scrapings ภายในวนัท่ีส่งตรวจ (07.30-16.00น.) 

Glycerol mount for scabies  Skin scrapings ภายในวนัท่ีส่งตรวจ (07.30-16.00น.) 

Glycerol mount for Pediculus, 
Phthirus 

Hair ภายในวนัท่ีส่งตรวจ (07.30-16.00น.) 

Culture for fungus (cutaneous 
mycoses) 

Skin and nail scrapings, Hair    4 สปัดาห์ (ในกรณีท่ีส่ิงส่งตรวจเหลือ) 

Culture for fungus (Subcutaneous 
mycoses & Systemic mycoses ) 

Hemoculture, Body fluid, Bone 
marrow, CSF, Discharge, 
Exudate, Sputum, Urine, Tissue 
biopsy, etc. 

 6 สปัดาห์ (ในกรณีท่ีส่ิงส่งตรวจเหลือ) 

India ink for fungus CSF  6 สปัดาห์ (ในกรณีท่ีส่ิงส่งตรวจเหลือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

เกณฑ์การปฏเิสธส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการราวทิยา 
 

เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการอาจท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจในกรณีท่ีเห็นวา่การตรวจส่ิงส่งตรวจดงักล่าว
อาจให้ค่าท่ีเช่ือถือไม่ได้และเกิดผลเสียในการแปลผลการทดสอบโดยเจา้หน้าท่ีจะแจง้บุคลากรทางการ
แพทยท่ี์ส่งส่ิงส่งตรวจนั้นมา พร้อมทั้งบนัทึกลงในแบบฟอร์มการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ถา้ผูส่้งตรวจยนืยนัท่ีจะ
ท าการทดสอบ ห้องปฏิบติัการจะท าการตรวจและพิมพร์ายละเอียดสภาพท่ีไม่เหมาะสมของส่ิงส่งตรวจนั้น 
ๆ ลงในใบรายงานผลดว้ย 

เกณฑก์ารปฏิเสธส่ิงส่งตรวจมีดงัน้ี 
• การติดป้ายส่ิงส่งตรวจไม่ถูกตอ้ง 
   1. ช่ือ - นามสกุลในใบส่งตรวจไม่ตรงกบัช่ือ – นามสกุลท่ีติดบนภาชนะส่ิงส่งตรวจนั้น 
   2. ไม่ติดป้ายช่ือ - นามสกุล บนภาชนะส่ิงส่งตรวจ 
• การส่งส่ิงส่งตรวจ โดยไม่มีใบส่งตรวจ หรือไม่ผา่นการช าระเงิน 
• ส่ิงส่งตรวจหกเป้ือนภาชนะท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจ หรือใบส่งตรวจ 
• ปริมาณส่ิงส่งตรวจไม่เพียงพอ 
• คุณภาพของส่ิงส่งตรวจไม่ไดม้าตรฐานดงัน้ี 
   1. ส่ิงส่งตรวจมีการปนเป้ือนฝุ่ น  ผง ชดัเจน หรือไม่ไดใ้ส่ภาชนะท่ีปราศจากเช้ือ 
   2. ส่ิงส่งตรวจท่ีเป็นผวิหนงั เล็บผม ขน มีการเก็บเกิน 72 เซนติเมตร และ/ หรือส่งในอุณหภูมิท่ีไม่

เหมาะสม 
   3. ส่ิงส่งตรวจท่ีนอกเหนือจากขอ้ 2 มีการเก็บไวท่ี้หน่วยงานเกิน 24 ชัว่โมง และ/หรือในอุณหภูมิ

ท่ีไม่เหมาะสม 
• ส่ิงส่งตรวจส่งถึงหอ้งปฏิบติัการเกิน 14.00 น. 
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ค่าวกิฤติทางห้องปฏบิัติการราวทิยา 
 

ห้องปฏิบติัการจะโทรแจง้ค่าวิกฤติให้กบัแพทย ์หากแพทยเ์จา้ของเคสไม่อยู่จะแจง้กบัพยาบาล 
Incharge เพื่อแจง้แพทยท์ราบตามล าดบั โดยห้องปฏิบติัการจะโทรแจง้ค่าวิกฤติทนัทีหรือไม่เกิน 15 นาที
หลงัจากพบค่าวิกฤติ จะมีการลงบนัทึกเวลาในการแจง้ผลค่าวิกฤติ ผูรั้บรายงานค่าวิกฤติในสมุดบนัทึกและ
ระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบนัโรคผิวหนงั ส่วนรายงานผลการทดสอบค่าวิกฤติในระบบคอมพิวเตอร์จะ
ตามไปภายหลงั 

 

รายการตรวจ ค่าวกิฤติ 

    India Ink for Fungus พบ Encapsulated budding yeast cells 
 
Direct Examination for Fungus 

พบเช้ือราในส่ิงส่งตรวจประเภท Subcutaneous และ Systemic เช่น เลือด 
Bone และ Bone marrow, CSF, Corneal scrapings, External auditory 
canal debris, Joint fluid, Mucocutanous tissue, Nasal tissue, Skin, 
Sputum, Bronchial washing, Subcutaneous tissue, Abscesses, Urineและ 
Vaginal specimen 

 

 Subcutaneous and Systemic Mycoses 
Culture 

พบเช้ือราในส่ิงส่งตรวจประเภท Subcutaneous และ Systemic เช่น เลือด 
Bone และ Bone marrow, CSF, Corneal scrapings, External auditory 
canal debris, Joint fluid, Mucocutanous tissue, Nasal tissue, Skin, 
Sputum, Bronchial washing, Subcutaneous tissue, Abscesses, Urineและ 
Vaginal specimen 

 

รายการตรวจ                     Alert Lab 

  Glycerol mount for  scabie                                       
(การทดสอบ Contact precaution ส าหรับ IPD ) 

พบ Sarcoptes scabiei (Adult, Egg, Feces) 
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ภูมคุ้ิมกนัวทิยาและเคมคีลนิิก 
 

ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการภูมิคุ้มกนัวิทยาในการ
ทดสอบหา  Immunoreactants (Ig G, Ig M, Ig A, C3 , Fibrinogen) ใน ช้ิน เ น้ือผิวหนังโดยวิ ธี  Direct 
immunofluorescence การทดสอบหาแอนติบอดียแ์ละโปรตีนชนิดต่างๆ ในน ้ าเหลือง ได้แก่ การตรวจหา 
Antinuclear antibody (FANA), dsDNA antibody, Sm/RNP antibody, Intercellular antibody (IC), Basement 
membrane zone antibody (BMZ), Salt split antibody IgG, anti-desmoglein 1 Ab, anti-desmogelin 3 Ab, BP 
180 antibody, BP 230 antibody, RPR, anti-TP, HIV antibody, HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab, HCV Ab, 
Rheumatoid factor, Cryoglobulin, Allergy Profile, COVID-19 Antigen Test (ATK) และการตรวจทางเคมี
คลินิก ได้แก่ การตรวจหาระดับของ  Glucose, Triglyceride, Cholesterol, HDL, LDL, BUN, Creatinine, 
Albumin, Total protein, AST, ALT, Alkaline phosphatase, Total bilirubin, Direct bilirubin เป็นตน้ 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวิทยาและเคมคีลนิิก 
 

ชนิดรอยโรคและ 
ส่ิงส่งตรวจ วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ การน าส่ง หมายเหตุ 

1. เลือด เก็บเลือดใส่ Heparinized Tube              เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง ส่งตรวจทางเคมีคลินิก 

Clotted Blood Tube ปริมาณ  
3-5 มิลลิลิตร 

เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง/ใส่ใน
กล่องท่ีมี Ice Pack 

ส่งตรวจทางภูมิคุม้กนัวทิยา 

2. Skin Biopsy           
ขนาด 2-5 มิลลิลิตร 

แช่ใน Normal saline                                     ส่งภายใน 24 ชัว่โมง ใส่ในกล่องท่ีมี Ice Pack 

แช่ใน Michel's Transport 
Medium 

ส่งภายใน 3-5 วนั 
ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

สามารถส่งทางไปรษณียไ์ด ้
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวิทยาและเคมคีลนิิก (ต่อ) 
 

ภาชนะทีใ่ช้เกบ็ส่ิงส่งตรวจ ชนิดของส่ิงส่งตรวจ 
 

 
Clotted Blood Tube 

 
ใชส้ าหรับเก็บเลือด ปริมาณ 3-5 มิลลิลิตร 
ส่งตรวจทางภูมิคุม้กนัวทิยาและเคมีคลินิก 

 

 
Lithium Heparin Tube 

 
 
ใชส้ าหรับเก็บเลือด ปริมาณ 4 มิลลิลิตร 
ส่งตรวจทางเคมีคลินิก 

 

 
Sodium Fluoride Tube 

 
ใชส้ าหรับเก็บเลือด ปริมาณ 4 มิลลิลิตร 
ส่งตรวจทางเคมีคลินิก 

 

 
ขวดบรรจุ Normal Saline 

 
ใชส้ าหรับเก็บ Skin Biopsyเพ่ือส่งตรวจ 
Direct Immunofluorescence (DIF)  
ส่งภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากตดัช้ินเน้ือ 

 

 
Michel's Transport Medium 

 
ใชส้ าหรับเก็บ Skin Biopsy เพ่ือส่งตรวจ 
Direct Immunofluorescence (DIF) ท่ีเกิน 24 ชัว่โมง 
หลงัจากตดัช้ินเน้ือ ส่งภายใน 3-5  วนั 
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รายการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวทิยาและเคมคีลนิิก 
* ราคาส าหรับรัฐบาล , ** ราคาส าหรับเอกชน 

 
 
 

รายการตรวจ 
รหัส วธีิการทดสอบ ส่ิงส่งตรวจ อุณหภูมิในการเกบ็ ระยะเวลา ราคา 

Direct 
Immunofluorescence Ig G 

38612 Immunofluorescence assay Skin Biopsy / Oral 
mucosa 

ส่งภายใน 24 ชัว่โมง แช่ใน NSS ใส่ Ice 
pack, แช่ใน Michel's medium  
ส่งภายใน 3 – 5 วนั 

7-14  
วนัท าการ 

 

280* 300** 

Direct 
Immunofluorescence Ig M 

38613 Immunofluorescence assay Skin Biopsy / Oral 

mucosa 

ส่งภายใน 24 ชัว่โมง แช่ใน NSS ใส่ Ice 
pack, แช่ใน Michel's medium  
ส่งภายใน 3 – 5 วนั 

7-14  
วนัท าการ 

 

250* 300** 

Direct 
Immunofluorescence Ig A 

38610 Immunofluorescence assay Skin Biopsy / Oral 

mucosa 

ส่งภายใน 24 ชัว่โมง แช่ใน NSS ใส่ Ice 
pack, แช่ใน Michel's medium  
ส่งภายใน 3 – 5 วนั 

7-14  
วนัท าการ 

 

280* 300** 

Direct 
Immunofluorescence 
Complement C3 

38523 Immunofluorescence assay Skin Biopsy / Oral 

mucosa 

ส่งภายใน 24 ชัว่โมง แช่ใน NSS ใส่ Ice 
pack, แช่ใน Michel's medium  
ส่งภายใน 3 – 5 วนั 

7-14  
วนัท าการ 

 

280* 300** 

Direct 
Immunofluorescence 
Fibrinogen 

38586 Immunofluorescence assay Skin Biopsy / Oral 

mucosa 

ส่งภายใน 24 ชัว่โมง แช่ใน NSS ใส่ Ice 
pack, แช่ใน Michel's medium  
ส่งภายใน 3 – 5 วนั 

7-14  
วนัท าการ 

 

250* 300** 
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รายการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวทิยาและเคมคีลนิิก (ต่อ) 
* ราคาส าหรับรัฐบาล , ** ราคาส าหรับเอกชน 

 

รายการตรวจ รหัส วธีิการทดสอบ ส่ิงส่งตรวจ อุณหภูมิในการเกบ็ ระยะเวลา ราคา 

FANA 37003 Immunofluorescence assay Serum 1-2 มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 7 วนัท าการ 450 

ds DNA antibody 37004 Immunofluorescence assay Serum 1-2 มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 7 วนัท าการ 200 

Sm antibody 37006 ELISA Serum 1-2 มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 7 วนัท าการ 350 

nRNP/U1RNP antibody 37008 ELISA Serum 1-2 มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 7 วนัท าการ 350 

Intercellular antibody IgG 37003 Immunofluorescence assay Serum 1-2 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 2 – 4องศาเซลเซียส 7-14  
วนัท าการ 

450* 600** 

Intercellular antibody IgM 37003 Immunofluorescence assay Serum 1-2 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส 7-14  
วนัท าการ 

450* 600** 

Intercellular antibody IgA 37003 Immunofluorescence assay Serum 1-2 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส 7-14  
วนัท าการ 

450* 600** 

Basement Membrane Zone 
antibody IgG 

37003 Immunofluorescence assay Serum 1-2 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 2 – 4องศาเซลเซียส 7-14  
วนัท าการ 

450* 600** 

Basement Membrane Zone 
antibody IgM 

37003 Immunofluorescence assay Serum 1-2 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 2 – 4องศาเซลเซียส 7-14  
วนัท าการ 

450* 600** 
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รายการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวทิยาและเคมคีลนิิก (ต่อ) 
 

รายการตรวจ รหัส วธีิการทดสอบ ส่ิงส่งตรวจ อุณหภูมิในการเกบ็ ระยะเวลา ราคา 
Basement Membrane Zone 
antibody IgA 

37003 Immunofluorescence assay Serum 1 - 2  มิลลิลิตร อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส 7-14  
วนัท าการ 

450* 600** 

Anti Desmoglein 1 
antibody 

- ELISA Serum 1 - 2  มิลลิลิตร อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส 14 วนัท าการ 800 

Anti Desmoglein 3 
antibody 

- ELISA Serum 1 - 2  มิลลิลิตร อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส 14 วนัท าการ 800 

Rheumatoid factor 37001 Latax agglutination Serum 1 - 2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 80 

Cryoglobulin - การตกตะกอน Serum 1 - 2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 50 

RPR card test 36003 Floculation Serum 1 - 2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 50 

RPR card test  
(Prozone) 

36003 Floculation Serum 1 - 2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 50 

Anti-TP 36006 Immunochromatography Serum 1 - 2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 100 

Anti HIV (Rapid test) 36350 Immunochromatography Serum 1 - 2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 250 

Hepatitis B surface antigen 36318 Immunochromatography Serum 1 - 2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 80 
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รายการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวทิยาและเคมคีลนิิก (ต่อ) 
* ราคาส าหรับรัฐบาล , ** ราคาส าหรับเอกชน 

รายการตรวจ รหัส วธีิการทดสอบ ส่ิงส่งตรวจ อุณหภูมิในการเกบ็ ระยะเวลา ราคา 
Hepatitis B surface 
antibody 

36316 Immunochromatography Serum 1 -  2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 100 

Hepatitis B core 
antibody 

36310 Immunochromatography Serum 1 -  2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 140 

Hepatitis C antibody 36330 Immunochromatography Serum 1 -  2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 200 
Salt split antibody IgG 37003 Immunochromatography Serum 1 -  2  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 7 วนัท าการ 450 

Allergy Inhalation Ig E 
Profile (20 Allergens) 

37353 Immunoblot Serum 3  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 3 วนัท าการ 2000 

Allergy Food Ig E 
Profile (20 Allergens) 

37351 Immunoblot Serum 3  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 3 วนัท าการ 2000 

Total Ig E (หลกัการ ELISA) 37350 ELISA Serum 3  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 5 วนัท าการ 900 

Allergy Inhalation  & 
Food Ig E Profile 

 - Immunoblot Serum 5  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 
3 วนัท าการ 

3500 

Allergy Inhalation  & Food 
& Total Ig E Profile 

-  Immunoblot,ELISA Serum 5  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 5 วนัท าการ 4000 

BP 180 antibody - ELISA Serum 3  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 14 วนัท าการ 800 
BP 230 antibody - ELISA Serum 3  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 14 วนัท าการ 800 
COVID-19 Antigen Test  Rapid test Nasopharyngeal swab อุณหภูมิหอ้ง 60 นาที 150 
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รายการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวทิยาและเคมคีลนิิก (ต่อ) 
* ราคาส าหรับรัฐบาล, ** ราคาส าหรับเอกชน, ***ขอผลด่วน 

รายการตรวจ รหัส วธีิการทดสอบ ส่ิงส่งตรวจ อุณหภูมิในการเกบ็ ระยะเวลา ราคา 
Glucose 32203 Automate BS-200 NaF Blood  อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 40 
Cholesterol 32501 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 60 
Triglyceride 32502 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 60 
HDL- Cholesterol 32503 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 100 
LDL-Cholesterol (direct) 32504 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 150 

Blood Urea Nitrogen 32201 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 50 

Creatinine 32202 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 50 

Albumin 32403 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 50 

Total Protein 32402 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 50 

Total Bilirubin 32208 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 50 

Direct Bilirubin 32207 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 50 
AST (SGOT) 32310 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 50 
ALT (SGPT) 32311 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 50 
Alkaline phosphatase 
(ALP) 

32309 Automate BS-200 Heparinzied blood อุณหภูมิหอ้ง 90 นาที*** 1 วนัท าการ 50 
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การรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวทิยาและเคมคีลนิิก 
 

ผลการตรวจวเิคราะห์ วธีิการรายงานผล หมายเหตุ 

ส่ิงส่งตรวจท่ีส่งมาจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบนัโรคผิวหนงั 

น าใบนดัมารับรายงานผลการตรวจ
ท่ีงานเวชระเบียน/ส่งรายงานผล
ทางอีเมลของหน่วยงาน 

รับรายงานผลการตรวจในวนัและเวลา
ราชการ 

ส่ิงส่งตรวจท่ีส่งมาจากหน่วยงาน
ภายในสถาบนัโรคผิวหนงั 

รายงานผลผา่นระบบ LIS และ
คอมพิวเตอร์ของสถาบนัโรค
ผิวหนงั 

- 

กรณีตอ้งการรายงานผล Anti - HIV เจา้หนา้ท่ีงานเวชระเบียนท่ีถูก
ก าหนดใหส้ามารถพิมพร์ายงานผล 
Anti - HIV ไดจ้ะเป็นผูพ้ิมพ์
รายงานผล 

รับรายงานผลการตรวจในวนัและเวลา
ราชการ 
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ระยะเวลาในการเกบ็ส่ิงส่งตรวจหลงัการตรวจวเิคราะห์ 
ห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวทิยาและเคมคีลนิิก 

 

ส่ิงส่งตรวจ ระยะเวลาในการเกบ็ การขอเพิม่การทดสอบ 

Skin Biopsy 30 วนั ภายใน 7 วนั หลงัรายงานผล 

Slide DIF, IIF 7 วนัท าการ ภายใน 7 วนั หลงัรายงานผล 

Serum ส่งตรวจเคมีคลินิก 7 วนัท าการ 24 ชัว่โมงหลงัเจาะเลือด 

Serum ส่งตรวจภูมิคุม้กนัวทิยา 30 วนั ภายใน 7 วนั หลงัรายงานผล 

Serum ท่ีรายงานผล Anti-HIV 
Positive 

30 วนั ควรเจาะเลือดซ ้ าเพ่ือยนืยนัตวับุคคล 
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เกณฑ์การปฏเิสธส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวทิยาและเคมคีลนิิก 
 

ห้องปฏิบติัการอาจท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ในกรณีท่ีเห็นวา่ การตรวจส่ิงส่งตรวจดงักล่าวอาจให้
ค่าท่ีเช่ือถือไม่ได ้และเกิดผลเสียในการแปลผลการทดสอบ โดยเจา้หนา้ท่ีจะแจง้บุคลากรทางการแพทยท่ี์ส่ง
ส่ิงส่งตรวจนั้นมา พร้อมทั้งบนัทึกลงในแบบฟอร์มการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ถา้ผูส่้งตรวจยืนยนัท่ีจะท าการ
ทดสอบ ห้องปฏิบติัการจะท าการตรวจและ พิมพร์ายละเอียดสภาพท่ีไม่เหมาะสมของส่ิงส่งตรวจนั้น ๆ ลง
ในใบรายงานผลดว้ย 

เกณฑก์ารปฏิเสธส่ิงส่งตรวจมีดงัน้ี 
1.การติดป้ายส่ิงส่งตรวจไม่ถูกตอ้งช่ือ - นามสกุลในใบส่งตรวจไม่ตรงกบัช่ือ – นามสกุลท่ีติดบน

ภาชนะส่ิงส่งตรวจนั้น 
2.ไม่ติดป้ายช่ือ - นามสกุล บนภาชนะส่ิงส่งตรวจ 
3.การส่งส่ิงส่งตรวจ โดยไม่มีใบส่งตรวจ 
4.ส่ิงส่งตรวจเก็บในภาชนะท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ ใชส้ารกนัเลือดแข็งท่ีไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีห้องปฏิบติัการ

ก าหนด 
5.ส่ิงส่งตรวจบรรจุในภาชนะท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจมีการแตกหกั 
6.ส่ิงส่งตรวจท่ีไม่ไดเ้ก็บตามอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
7.ปริมาณส่ิงส่งตรวจไม่เพียงพอ 
8.ส่ิงส่งตรวจถึงหอ้งปฏิบติัการชา้กวา่เวลาท่ีหอ้งปฏิบติัการก าหนด 
9.ส่ิงส่งตรวจมีระดบัการ Hemolysis  2+, 3+, 4+ 

             10. ส่ิงส่งตรวจมีระดบัการ Lipemic 2+, 3+, 4+ 
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ค่าวกิฤติทางห้องปฏบัิติการภูมคุ้ิมกนัวทิยาและเคมคีลนิิก 
 

ห้องปฏิบติัการจะโทรแจง้ค่าวิกฤติให้กบัแพทย ์หากแพทยเ์จา้ของเคสไม่อยู่จะแจง้กบัพยาบาล 
Incharge เพื่อแจง้แพทยท์ราบตามล าดบั โดยห้องปฏิบติัการจะโทรแจง้ค่าวิกฤติทนัทีหรือไม่เกิน 15นาที
หลงัจากพบค่าวิกฤติ จะมีการลงบนัทึกเวลาในการแจง้ผลค่าวิกฤติ ผูรั้บรายงานค่าวิกฤติในสมุดบนัทึกและ
ระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบนัโรคผิวหนงั ส่วนรายงานผลการทดสอบค่าวิกฤติในระบบคอมพิวเตอร์จะ
ตามไปภายหลงั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการตรวจ 
ค่าวกิฤติ 

ค่าต ่า ค่าสูง 

Glucose < 50 mg/dl > 400 mg/dl 
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โลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 
 

 ขอบเขตการให้บริการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการโลหิตวิทยา ดงัน้ี การตรวจ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete blood count (CBC), อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือด (ESR), 
Reticulocyte count, G-6-PD screening test, LE cell และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก ดังน้ี การตรวจตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ (Urine analysis), การตรวจการตั้ งครรภ์ Urine 
pregnancy test (UPT), Urine porphyrin, การตรวจหาปรสิตในอุจจาระ (Stool examination), การตรวจหา
เลือดในอุจจาระ (Stool occult blood) 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 
 

ชนิดรอยโรคและ
ส่ิงส่งตรวจ วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ การน าส่ง หมายเหตุ 

1. เลือด เก็บโดยเจาะเลือดจากเสน้เลือดด า
ประมาณ 3–5 มิลลิลิตรใส่ในหลอดท่ี
ตอ้งการตรวจ ใหพ้อดีกบัขีดท่ีบอก
ปริมาตรถา้เป็นหลอดท่ีมีสารกนัเลือด
แขง็ตวัหลงัจากเจาะเลือดใส่หลอดแลว้ 
ใหพ้ลิกหลอดเลือดกลบัไปกลบัมา
ประมาณ 6-8 คร้ังอยา่งชา้ๆ 

ส่งหอ้งปฏิบติัการ 
ภายใน 2 ชัว่โมง 

  

2. ปัสสาวะ ปัสสาวะส าหรับการส่งตรวจจะเป็น 
Random Urine ซ่ึงเป็นการเก็บปัสสาวะ
คร้ังเดียวทนัทีการเก็บใหถ่้ายปัสสาวะ
ในช่วงตน้ท้ิงไปก่อน แลว้เก็บในช่วง
กลางของการถ่ายปัสสาวะ (Mid-stream 
Urine) ประมาณ 15  มิลลิลิตร 

ส่งหอ้งปฏิบติัการ 
ภายใน 2 ชัว่โมง 

  

3. อุจจาระ ควรเก็บอุจจาระท่ีถ่ายออกมาใหม่ๆเพ่ือ
ป้องกนัไม่ใหโ้ปรโตซวัและตวัอ่อนของ
พยาธิตายก่อนส่งตรวจและไม่ควร
ปนเป้ือนน ้ าหรือปัสสาวะ เก็บอุจจาระ
ปริมาณอยา่งนอ้ยประมาณ 1–5 กรัม 
(เท่ากบัขอ้น้ิวขอ้แรกของน้ิวหวัแม่มือ)
ส่วนอุจจาระเหลวเก็บประมาณ 5-10 
มิลลิลิตร 

ส่งหอ้งปฏิบติัการ 
ภายใน 2 ชัว่โมง 

ใหเ้ลือกเก็บบริเวณมี
มูกเลือด (ถา้มี) 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก (ต่อ) 
 

ตารางแสดงชนิดหลอดบรรจุทีใ่ช้กบัรายการส่งตรวจ 
 

รายการส่งตรวจ ชนิดหลอดบรรจุ ชนิดสารกนัเลือดแข็ง ปริมาตร 
CBC  EDTA  Blood EDTA 3มิลลิลิตร 

Reticulocyte count EDTA  Blood EDTA 3 มิลลิลิตร 

ESR  EDTA  Blood EDTA 3 มิลลิลิตร 

G-6-PD screening 
test 

EDTA  Blood EDTA 3มิลลิลิตร 

LE cell Clotted blood - 5มิลลิลิตร 

Urine Examination กระป๋องเก็บปัสสาวะ - Mid-stream urine  15 มิลลิลิตร 

Urine Porphyrin test กระป๋องเก็บปัสสาวะ - Mid-stream urine  15 มิลลิลิตร 

Urine Pregnancy test กระป๋องเก็บปัสสาวะ - ปัสสาวะ 15 มิลลิลิตร 

Stool Examination ตลบัเก็บอุจจาระ - อุจจาระอยา่งนอ้ยประมาณ 1–5 กรัม 
(เท่ากบัขอ้น้ิวขอ้แรกของ

น้ิวหวัแม่มือ)ส่วนอุจจาระเหลวเก็บ
ประมาณ 5–10 มิลลิลิตร 

Occult Blood ตลบัเก็บอุจจาระ - อุจจาระอยา่งนอ้ยประมาณ 1–5 กรัม 
(เท่ากบัขอ้น้ิวขอ้แรกของ

น้ิวหวัแม่มือ)ส่วนอุจจาระเหลวเก็บ
ประมาณ 5–10 มิลลิลิตร 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก (ต่อ) 
 

ภาชนะทีใ่ช้เกบ็ส่ิงส่งตรวจ ชนิดของส่ิงส่งตรวจ 
 

 

EDTA Tube 
 

 

 

ใชส้ าหรับเก็บเลือด ปริมาณ 3 มิลลิลิตร 

 

 

Clotted Blood Tube 

 
 
 

ใชส้ าหรับเก็บเลือด ปริมาณ 3 มิลลิลิตร 

 

 

กระปุกพร้อมชอ้นตกั 
 

 

 

ใชส้ าหรับเก็บอุจจาระ 

 

 

กระปุกใส 
 

 
 
 

ใชส้ าหรับเก็บปัสสาวะ 
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รายการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิติการโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 
 

รายการตรวจ รหัส วธีิการทดสอบ ส่ิงส่งตรวจ อุณหภูมิในการเกบ็ ระยะเวลา ราคา 
CBC 30101 Automatic Cell Counter EDTA  Blood   3  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 60 นาที(ขอด่วน) 90 

Reticulocyte count 30103 Manual method  EDTA  Blood   3  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 60 นาที(ขอด่วน) 40 

ESR  30105 Modified westergren EDTA  Blood   3  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 60 นาที(ขอด่วน) 40 

LE cell 30124 LE preparation Clotted  Blood   3  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ  - 150 

G6PD screening test 30310 Fluorescence spot test EDTA  Blood   3  มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 60 นาที(ขอด่วน) 60 

Urine Examination 31001 Reagent strip, Microscopic 
Examination 

Mid-stream Urine 15 มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง  
ไม่เกิน 2 ชัว่โมง 

1 วนัท าการ 30 นาที(ขอด่วน) 50 

Urine Porphyrin test 34115 Fluorescent detection Mid-stream Urine 15 มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง  
ภาชนะทึบแสง 

1 วนัท าการ 
 - 

100 

Pregnancy test 31101 Immunochromatography ปัสสาวะ ประมาณ 3 มิลลิลิตร อุณหภูมิหอ้ง 1 วนัท าการ 30 นาที(ขอด่วน) 70 

Stool Examination 31201 Wet preparation อุจจาระปริมาณเท่าเมด็ถัว่ด า อุณหภูมิหอ้ง  
ไม่เกิน 2 ชัว่โมง 

1 วนัท าการ 30 นาที(ขอด่วน) 40 

Occult Blood 
31203 

Immunochromatography อุจจาระปริมาณเท่าเมด็ถัว่ด า อุณหภูมิหอ้ง  
ไม่เกิน 2 ชัว่โมง 

1 วนัท าการ 30 นาที(ขอด่วน) 30 
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การรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ห้องปฏบัิติการโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 
 

ผลการตรวจวเิคราะห์ วธีิการรายงานผล หมายเหตุ 

กรณีผลการตรวจวเิคราะห์
หอ้งปฏิบติัการภายในสถาบนั
โรคผิวหนงั 

บนัทึกผลทางคอมพิวเตอร์ กรณีตอ้งการใบรายงานผลตอ้ง
ขอรับท่ีงานเวชระเบียน 

กรณีผลการตรวจวเิคราะห์จาก
หอ้งปฏิบติัการภายนอกสถาบนั
โรคผิวหนงั 

สแกนใบผลการตรวจวเิคราะห์
ลงคอมพิวเตอร์ 

กรณีตอ้งการรายงานฉบบัจริง
สามารถติดต่อท่ีห้องปฏิบติัการใน
เวลาราชการ 
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ระยะเวลาในการเกบ็ส่ิงส่งตรวจหลงัการตรวจทางห้องปฏบิัติการโลหิตวทิยาและ 
จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 

 

ส่ิงส่งตรวจ ระยะเวลาในการเกบ็ หมายเหตุ 

Tube EDTA  7 วนั การ repeat ซ ้ าไม่ควรเกิน 24 ชัว่โมงเน่ืองจากความ
ถูกตอ้งและแม่นย  าจะลดลงเน่ืองจากการเส่ือมสภาพ
ของเมด็เลือด 

Slide CBC 7 วนั - 
Urine 1 วนั การ repeat ซ ้ าไม่ควรเกิน 2 ชัว่โมง 
Stool 1 วนั - 
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เกณฑ์การปฏเิสธส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 
 

ห้องปฏิบติัการอาจท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ในกรณีท่ีเห็นวา่ การตรวจส่ิงส่งตรวจดงักล่าวอาจให้
ค่าท่ีเช่ือถือไม่ได ้และเกิดผลเสียในการแปลผลการทดสอบ โดยเจา้หนา้ท่ีจะแจง้บุคลากรทางการแพทยท่ี์ส่ง
ส่ิงส่งตรวจนั้นมา พร้อมทั้งบนัทึกลงในแบบฟอร์มการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ถา้ผูส่้งตรวจยืนยนัท่ีจะท าการ
ทดสอบ ห้องปฏิบติัการจะท าการตรวจและ พิมพร์ายละเอียดสภาพท่ีไม่เหมาะสมของส่ิงส่งตรวจนั้น ๆ ลง
ในใบรายงานผลดว้ย 

เกณฑก์ารปฏิเสธส่ิงส่งตรวจมีดงัน้ี 
1.ช่ือ-นามสกุล ผูป่้วยไม่ถูกตอ้ง 
2. ไม่ระบุรายการตรวจ หรือระบุรายการตรวจไม่ครบถว้น 
3. ปริมาณส่ิงส่งตรวจไม่พอเพียง/ ไม่ถูกตอ้ง 
4. ใส่ภาชนะบรรจุไม่ถูกตอ้ง 
5. ส่ิงส่งตรวจท่ี Clot ในการตรวจท่ีตอ้งใช้ Whole blood หรือ plasma ไดแ้ก่ ส่ิงส่งตรวจในหลอด 

เลือด EDTA (จุกสีม่วง), Sodium citrate (จุกสีฟ้า) 
6. มีเกล็ดเลือดเกาะกลุ่มกนั (Platelet clumping) 
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ค่าวกิฤติทางห้องปฏบัิติการโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 
 

ห้องปฏิบติัการจะโทรแจง้ค่าวิกฤติให้กบัแพทย ์หากแพทยเ์จา้ของเคสไม่อยู่จะแจง้กบัพยาบาล 
Incharge เพื่อแจง้แพทยท์ราบตามล าดบั โดยห้องปฏิบติัการจะโทรแจง้ค่าวิกฤติทนัทีหรือไม่เกิน 15 นาที
หลงัจากพบค่าวิกฤติ จะมีการลงบนัทึกเวลาในการแจง้ผลค่าวิกฤติ ผูรั้บรายงานค่าวิกฤติในสมุดบนัทึกและ
ระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบนัโรคผิวหนงั ส่วนรายงานผลการทดสอบค่าวิกฤติในระบบคอมพิวเตอร์จะ
ตามไปภายหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการตรวจ 
ค่าวกิฤติ 

ค่าต ่า ค่าสูง 

WBC (ผูใ้หญ่) < 2,500/cu.mm > 30,000/cu.mm 

Hb < 8.0 g/dl > 21.0 g/dl 

Hct < 24 % > 61 % 

Platelet count < 50,000/cu.mm > 800,000/cu.mm 

Malaria Found 

Stool examination Cryptosporidium parvum cyst found 
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แบคทเีรียวทิยา 
 

ขอบเขตการใหบ้ริการการส่งตรวจโดยตรง (Direct examination)บริการตรวจหาเช้ือแบคทีเรียทัว่ไป
ใชสี้ยอ้มแกรม (Gram stain), สียอ้มสีทนกรด Acid fast stain (AFB) และ Modified acid fast stain (MAFB), 
ตรวจหาเซลล์ผิวหนงัผิดปกติโดยแซงค์ สเมียร์ (Tzanck smear), ตรวจหา Molluscum bodies โดยใช้สียอ้ม 
Giemsa ตรวจหาเช้ือโรคเร้ือนโดยวธีิ Slit Skin Smear (SSS), การเพาะเล้ียงและวินิจฉยัชนิดแบคทีเรีย ไดแ้ก่ 
Aerobic culture, Anaerobic culture, Actinomycetesculture, Mycobacterium culture และการทดสอบความไว
ต่อเช้ือต่อยา 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวิทยา 
 

ชนิดรอยโรคและ
ส่ิงส่งตรวจ 

วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ การน าส่ง หมายเหตุ 

1. หนองจาก 
ผิวหนงัปิด 

1.ท าความสะอาดดว้ยส าลีชุบ  
70 % Ethanol ปล่อยใหแ้หง้ 
2.ใชใ้บมีดผา่ตดัท่ีปราศจากเช้ือ
เปิดผิวหนงัเพ่ือเก็บ หนอง / 
ของเหลวหรือป้ายดว้ย  Sterile 
swab ใส่ภาชนะสะอาดปราศจาก
เช้ือหรือใส่ใน Transport medium 

ภายใน 2 ชัว่โมง หรือ 
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
ไม่เกิน 24 ชัว่โมง 

1.กรณีส่ง Direct 

examination สามารถ

ป้ายหนองบนสไลด์

แกว้ 

2. pus swab ไม่

เหมาะสมส าหรับการ

ส่ง Mycobacterium 

culture และ Anaerobic 

culture      

2. หนองจาก 
แผลเปิด 

1.ท าความสะอาดแผลโดยรอบ
ดว้ย ส าลีชุบ 70 % Ethanol 
จากนั้นท าความสะอาดบริเวณ
แผลดว้ยส าลีชุบน ้ าเกลือ (NSS)                                                        
2.ใชไ้มพ้นัส าลี/ใบมีดปราศจาก
เช้ือเก็บหนองหรือของเหลวจาก
แผลใส่ภาชนะสะอาดปราศจาก
เช้ือ หรือใส่ใน Transport 
medium 

ภายใน 2 ชัว่โมง อุณหภูมิหอ้ง  
ไม่ควรเก็บไวเ้กิน 24 ชัว่โมง 

  

3. โพรงหนอง 
 

1.ท าความสะอาดแผลโดยรอบ
ดว้ย ส าลีชุบ 70 % Ethanol 
จากนั้นท าความสะอาดบริเวณ
แผลดว้ยส าลีชุบน ้ าเกลือ (NSS)    
2.กดบีบใหห้นองไหลจากโพรง 
ใชใ้บมีดปราศจากเช้ือเก็บหนอง
ใส่ภาชนะสะอาดปราศจากเช้ือ
หรือใส่ในTransport medium     
 

ภายใน 2 ชัว่โมง หรือ 
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง ไม่เกิน 24 
ชัว่โมง 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวิทยา (ต่อ) 
 

ชนิดรอยโรคและ
ส่ิงส่งตรวจ 

วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ การน าส่ง หมายเหตุ 

4. หนองจากแผล
ลึก/หนองจากหู
ส่วนใน 

เก็บโดยวธีิส าหรับเพาะเช้ือ 
anaerobe โดยใช ้syringe เจาะแลว้
ใชจุ้กยางปิดท่ีปลายเขม็แลว้น าส่ง 

ส่งทนัทีหรือเก็บท่ี
อุณหภูมิหอ้ง 
ไม่เกิน 2 ชัว่โมง 
 

หา้มน าเก็บตูเ้ยน็และหากอยู่
ในต าแหน่งท่ีลึกมากตอ้ง
เก็บโดยแพทย ์

5. เลือด 1.ท าความสะอาดผิวหนงัและฝายาง
ปิดขวดใส่อาหารเล้ียงเช้ือดว้ยส าลี
ชุบ 70 % Ethanol และโพรวโิดน
ไอโอดีนปล่อยใหแ้หง้ 
2.เจาะเลือดผูป่้วยจากหลอดเลือดด า 
โดยวธีิ Sterile technique ประมาณ 
5 มิลลิลิตรส าหรับผูใ้หญ่และ 3 
มิลลิลิตรส าหรับเด็กใส่ในขวด 
Hemoculture เขยา่ขวดเบาๆเพ่ือให้
เลือดและน ้ ายาเขา้กนัดี 
 

น าส่งหอ้งปฏิบติัการ
โดยเร็ว หากยงัไม่
สามารถน าส่ง
หอ้งปฏิบติัการไดใ้นทนัที 
ใหต้ั้งไวใ้นอุณหภูมิหอ้ง 
(หา้มน าเขา้แช่ในตูเ้ยน็)
และน าส่งหอ้งปฏิบติัการ
ภายใน 24 ชัว่โมง 
 
 
 
 

1.การส่งตวัอยา่งตรวจถึง 3 
ขวดจะมีโอกาสพบเช้ือมาก
ท่ีสุด 
2.ควรเจาะเลือดห่างกนั
ตวัอยา่งละอยา่งนอ้ยคร่ึง
ชัว่โมงหรือตามแพทย์
พิจารณาและควรเปล่ียน
ต าแหน่งเจาะเลือด 
3.ไม่ควรเจาะเลือดแขนท่ี
ใหส้ารน ้ า 
4.ควรเจาะเลือดก่อนให ้
Antibiotic 

6. อุจจาระ เก็บอุจจาระส่วนท่ีผิดปกติ เช่น มี
มูกเลือด, หนองประมาณ 5-10 กรัม
หรือประมาณคร่ึงชอ้นชาหรือ
ประมาณหวัไมขี้ดไฟใส่ขวด
สะอาดปราศจากเช้ือหรือใชไ้มพ้นั
ส าลีจุ่มน ้ าเกลือ (NSS) ป้ายบริเวณ
ทวารหนกั (Rectal swab) หรือป้าย
อุจจาระ ใส่ในขวดปราศจากเช้ือ 

น าส่งภายใน 1 ชัว่โมง ใน
อุณภูมิหอ้งถา้เก็บไวน้าน 
1 ชัว่โมง ใหเ้ก็บท่ี 2-8 
องศาเซลเซียส ไม่เกิน 24 
ชัว่โมง 

ใหเ้ลือกเก็บบริเวณมีมูก
เลือด (ถา้มี) 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวิทยา (ต่อ) 
 

ชนิดรอยโรคและ
ส่ิงส่งตรวจ 

วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ การน าส่ง หมายเหตุ 

7.  เสมหะ ควรเก็บทนัทีหลงัต่ืนนอนในตอนเชา้
โดยใหผู้ป่้วยนอนลกัษณะศีรษะไหล่ต ่า
กวา่ทรวงอกเป็นเวลา 10 นาที จึงเก็บ
เสมหะโดยใหผู้ป่้วยไอลงในภาชนะ
ปราศจากเช้ือท่ีมีปากกวา้งฝาเกลียว 
ลกัษณะเสมหะท่ีดีตอ้งขน้เหนียวไม่ใช่
น ้ าลาย ปริมาณ  2-3  มิลลิลิตร 

ภายใน 2 ชัว่โมง อุณภูมิหอ้ง 
ถา้เก็บไวเ้กิน 2 ชัว่โมง ให้
เก็บท่ี 2-8 องศาเซลเซียส ไม่
เกิน 24 ชัว่โมง 

หา้มใชน้ ้ ายาบว้น
ปากถา้ตอ้งการเพาะ
หาเช้ือวณัโรค(AFB 
stain) ควรเก็บ
ติดต่อกนั 3 วนั 

8. Throat swab ใชไ้มก้ดล้ินผูป่้วยไว ้แลว้ใช ้Swab ป้าย

รอบๆทอนซิลทั้ง 2 ขา้ง และบริเวณ 

Posterior Pharynx หรือดา้นหลงัของ 

Oropharynxจุ่มปลาย Swab ลงในหลอด

เก็บตวัอยา่ง หกัดา้ม Swab ท้ิงเพ่ือปิด

หลอดใหส้นิท 

ส่งตรวจทนัทีหรือภายใน 2 
ชัว่โมงหรือเก็บท่ี
อุณหภูมิหอ้ง ไม่เกิน 24 
ชัว่โมง 

1.หลีกเล่ียงอยา่ให ้
Swab ถูกน้้ าลายใน
ช่องปาก 
2. ควรเก็บโดย
แพทย ์
3. กรณีส่งตรวจหา
ไวรัส ส่งตรวจทนัที
หรือ เก็บท่ีอุณหภูมิ 
2-8  องศาเซลเซียส 
ไม่เกิน 72 ชัว่โมง 

9. Nasal swab 1.ใช ้Sterile Swab สอดเขา้ในรูจมกู

ขนานกบั palate ท้ิงไวป้ระมาณ 2-3 

วนิาที ค่อยๆหมุน Swab ออก แลว้ดึง

ออก 

2.จุ่มปลาย Swab ลงในหลอดเก็บ

ตวัอยา่ง หกัดา้ม Swab ท้ิงเพ่ือปิดหลอด

ใหส้นิท 

 
 

ส่งตรวจทนัทีหรือภายใน 2 
ชัว่โมงหรือเก็บท่ี
อุณหภูมิหอ้ง ไม่เกิน 24 
ชัว่โมง 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวิทยา (ต่อ) 
 

ชนิดรอยโรคและ
ส่ิงส่งตรวจ วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ การน าส่ง หมายเหตุ 

10. Nasopharyngeal 
swab 

1.ผูเ้ก็บตวัอยา่งควรเขา้เก็บตวัอยา่งจาก

ทางดา้นหลงัของผูป่้วย เพ่ือป้องกนัการ

ติดเช้ือมาสู่ผูเ้ก็บตวัอยา่ง 

2.ควรใหผู้ป่้วยแหงนหนา้ข้ึนประมาณ 

70 องศา และคา้งไว ้

3.วดัลวด Swab จากปลายจมูกถึงต่ิงหู

ของผูป่้วย แลว้หกัคร่ึงใหล้วด Swab ท า

มุม 90 องศา 

4.สอดลวด Swab เขา้จนสุดของคร่ึงท่ี

ไดห้กัไว ้(ถา้สอดเขา้ไม่ไดจ้นสุด แสดง

วา่ปลาย Swab เขา้ไม่ถึงตา้แหน่ง

บริเวณ Nasopharynx) การสอดลวด 

Swab ควรสอดใหทิ้ศทางตั้งฉากกบั

ใบหนา้ของผูป่้วย  

5.หมุนลวด Swab โดยรอบประมาณ 3 

วนิาที แลว้ดึงลวด Swab ออก 

6.จุ่มปลาย Swab ลงในหลอดเก็บ

ตวัอยา่ง และตดัปลายลวดส่วนเกินจาก

หลอด 

 

ส่งตรวจทนัทีหรือภายใน 2 
ชัว่โมงหรือเก็บท่ี
อุณหภูมิหอ้ง ไม่เกิน 24 
ชัว่โมง 

1. ควรเก็บโดย
แพทย ์
2. กรณีส่งตรวจหา
ไวรัส ส่งตรวจทนัที
หรือ เก็บท่ีอุณหภูมิ 
2-8  องศาเซลเซียส 
ไม่เกิน 72ชัว่โมง 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวิทยา (ต่อ) 
 
 

ชนิดรอยโรคและ
ส่ิงส่งตรวจ วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ การน าส่ง หมายเหตุ 

11. Swab จากตา, 
จมูก, ช่องคลอด 

ใชไ้มพ้นัส าลีปราศจากเช้ือป้ายใส่ขวด
ปราศจากเช้ือหรือ Transport medium 

ภายใน 2 ชัว่โมง หรือ 
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง ไม่เกิน 24 
ชัว่โมง 

 

12. น ้าไขสนัหลงั เจาะเก็บน ้ าไขสนัหลงัใส่ในขวด
ปราศจากเช้ือ ปริมาณ  
3–5 มิลลิลิตร 

ส่งหอ้งปฏิบติัการโดยเร็ว
ท่ีสุดหา้มเก็บใส่ตูเ้ยน็ เพราะ
เช้ือบางชนิด อาจตายได ้

 

13. น ้าจากช่องต่าง ๆ 
ของร่างกาย ไดแ้ก่ 
ช่องทอ้งช่องปอด 
ช่องเยือ่หุม้หวัใจ น ้ า
จากขอ้ต่าง ๆ 

เก็บโดยแพทยเ์ก็บใส่ภาชนะฝาเกลียว
สะอาดปราศจากเช้ือปริมาณ 
3-5 มิลลิลิตร 

น าส่งทนัทีในภาวะ
อุณหภูมิหอ้ง 

น ้าจากกระเพาะ
อาหารตอ้งปรับให ้
pH เป็นกลางภายใน 
1 ชัว่โมง หลงัจาก
เก็บ 

14. ปัสสาวะ เก็บปัสสาวะแบบ Mid-stream urine ใน
ตอนเชา้ โดยใหผู้ป่้วยปัสสาวะเป็น 3 
ระยะโดยปัสสาวะระยะแรกท้ิงก่อนเก็บ
ปัสสาวะระยะท่ี 2 ใส่ขวดปราศจากเช้ือ
ปากกวา้งฝาเกลียว ปริมาณ 3-5 
มิลลิลิตร 

ภายใน 2 ชัว่โมง หรือ 
เก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศา
เซลเซียส ไม่เกิน 24 ชัว่โมง 

 

15. ผิวหนงัผมเลบ็ ขดูหรือตดับริเวณท่ีสงสยัวา่จะติดเช้ือ
ใส่ขวดปราศจากเช้ือ 

ภายใน 2 ชัว่โมง หรือ 
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง ไม่เกิน 24 
ชัว่โมง 

 

16. ช้ินเน้ือ เก็บโดยแพทยเ์ก็บใส่ขวดปราศจากเช้ือ
และหยดน ้ าเกลือปราศจากเช้ือเลก็นอ้ย
เพ่ือรักษาความช้ืนแยกขวดตามรายการ
เพาะเช้ือ ขนาด 1–3 มิลลิลิตร 

ภายใน 30 นาที หรือ 
เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง ไม่เกิน 24 
ชัว่โมง 

จ านวนช้ินเน้ือตาม
รายการท่ีส่งตรวจ
แต่กรณีมีการตรวจ
โดยตรงและเพาะ
เช้ือสามารถใชช้ิ้น
เน้ือช้ินเดียวกนัได ้
เช่น Gram stain กบั 
Aerobic culture 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวิทยา (ต่อ) 
 

ชนิดรอยโรคและ
ส่ิงส่งตรวจ 

วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ การน าส่ง หมายเหตุ 

17. การเก็บส่ิงส่ง
ตรวจ เพื่อตรวจวธีิ  
Tzanck smear 

1.ท าความสะอาดตุ่มน ้ าดว้ยส าลีชุบ  
70 % Ethanol                                                    
2.ใชใ้บมีดผา่ตดัปราศจากเช้ือเปิดตุ่มน ้ า 
3.ขดูเก็บเน้ือเยือ่บริเวณฐานของตุม่น ้ า
ป้ายบางเป็นวงกลมบนกระจกสไลด ์
4.ท าความสะอาดตุ่มน ้ าดว้ยส าลีชุบโพวิ
โดนไอโอดีน 10%  ปิดดว้ยพลาสเตอร์
หรือผา้ก๊อซ 

  

หลีกเล่ียงหนองหาก
มีหนองควรขดูท้ิง
ไปก่อน 

18. การเก็บส่ิงส่ง
ตรวจ เพื่อตรวจหา 
Molluscum bodies         

1. ท าความสะอาดตุ่มน ้ าดว้ยส าลีชุบ  
70 % Ethanol                                                    
2.บีบบริเวณรอยโรคท่ีเป็นตุ่มแขง็สีขาว
ดว้ยน้ิวช้ีและน้ิวหวัแม่มือ 
3.ใชเ้ขม็หรือใบมีดผา่ตดัปราศจากเช้ือขดู
เก็บตุ่มสีขาวใส่กระจกสไลด ์
4.ประกบกระจกสไลดท่ี์มีส่ิงส่งตรวจดว้ย
กระจกสไลดอี์กแผน่และค่อยๆกดบ่อยๆ 
เพ่ือใหส่ิ้งส่งตรวจมีความบางท่ีเหมาะสม
ส าหรับตรวจโดยกลอ้งจุลทรรศน ์
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวิทยา (ต่อ) 
 

ภาชนะทีใ่ช้เกบ็ส่ิงส่งตรวจ ชนิดของส่ิงส่งตรวจ 

 
กระป๋องปราศจากเช้ือ 

 
ส าหรับเก็บปัสสาวะเพาะเช้ือ ปริมาณ  3-5 มิลลิลิตร 
ส าหรับเก็บเสมหะเพาะเช้ือ ปริมาณ  2-3 มิลลิลิตร 
ส าหรับเก็บอุจจาระเพาะเช้ือ ปริมาณ 5-10 กรัม 

 
Transport media 

 

 
ส าหรับเก็บหนองเพาะเช้ือ Aerobic bacteria 

 

 
ขวด Hemo culture 

 
ส าหรับเก็บเลือดเพาะเช้ือ Hemo culture ส่งภายใน 

ส่งภายใน 2 ชัว่โมง หรือไม่เกิน 24 ชัว่โมง   
ปริมาณ 1-3 มิลลิลิตร 

(ส าหรับผูป่้วยเด็กหรือผูป่้วยท่ีเจาะเลือดไดน้อ้ย) 

 

 
ขวด Hemo culture 

 
ส าหรับเก็บเลือดเพาะเช้ือ Hemo culture ส่งภายใน 

ส่งภายใน 2 ชัว่โมง หรือไม่เกิน 24 ชัว่โมง   
ปริมาณ 8-10  มิลลิลิตร 
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รายการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวทิยา 
 

รายการตรวจ รหัส วธีิการทดสอบ ส่ิงส่งตรวจ อุณหภูมิในการเกบ็ ระยะเวลา ราคา 
Acid fast stain 35001 Micoscopic examination pus, tissue biopsy, sputum, 

fluid 
อุณหภูมิหอ้ง < 24 ชัว่โมง (ยกเวน้ sputum 
เก็บท่ี 2– 8 องศาเซลเซียส) 

< 30 นาที 60 

Modified acid fast 
stain 

35005 Micoscopic examination pus, tissue biopsy, sputum, 
fluid 

อุณหภูมิหอ้ง < 24 ชัว่โมง (ยกเวน้ sputum 
เก็บท่ี 2–8 องศาเซลเซียส) 

< 30 นาที 70 

Gram stain 35002 Micoscopic examination pus, tissue biopsy, sputum, 
fluid,Urine 

อุณหภูมิหอ้ง < 24 ชัว่โมง  (ยกเวน้ 
sputum,urine เก็บท่ี 2–8 องศาเซลเซียส) 

< 30 นาที 65 

Routine aerobic 
culture and sensitivity 

35101 Culture(conventional) pus, tissue biopsy, sputum, 
fluid,Urine,stool 

ส่งทนัทีหรืออุณหภูมิหอ้ง < 24 ชัว่โมง 
(ยกเวน้ urine ส่งภายใน 2 ชัว่โมงหรือเก็บ
ท่ี 2–8 องศาเซลเซียส) 

3-5 วนัท าการ 200 

Anaerobic culture  
(non fastidious 
organism) 

35102 Culture(conventional) pus in deep lesion,  fluid, 
tissue : Aspirated technique 
or sterile biopsy 

ส่งทนัทีหรืออุณหภูมิหอ้ง < 2 ชัว่โมง 5 – 10วนัท าการ 200 

Actinomycetes culture  35103 Culture(conventional) pus, tissue biopsy, sputum, 
fluid 

ส่งทนัทีหรืออุณหภูมิหอ้ง < 24 ชัว่โมง 2 เดือน 200 
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รายการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวทิยา (ต่อ) 

รายการตรวจ รหัส วธีิการทดสอบ ส่ิงส่งตรวจ อุณหภูมิในการเกบ็ ระยะเวลา ราคา 
Mycobacterium culture  35103 Culture(conventional) pus, tissue biopsy, sputum, 

fluid 
ส่งทนัทีหรืออุณหภูมิหอ้ง 
< 24 ชัว่โมง 

2 เดือน 200 

Hemoculture and  
sensitivity,Manual 

35104 Culture(conventional) blood ส่งทนัทีหรืออุณหภูมิหอ้ง 
< 24 ชัว่โมง 

3-5 วนัท าการ 220 

Tzanck’s smear  31503 Micoscopic examination Tissue&secretion from 
direct lesion 

ป้ายสไลดเ์ก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
< 48ชัว่โมง 

< 25 นาที 80 

Molluscum bodies  31503 Micoscopic examination Tissue&secretion from 
lesion 

ป้ายสไลดเ์ก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
< 48 ชัว่โมง 

< 30 นาที 80 

Leprosy smear (Acid 
fast stain 1 ต าแหน่ง) 

35001 Micoscopic examination Tissue&secretion from 
direct lesion 

ป้ายสไลดเ์ก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
< 48 ชัว่โมง 

< 45 นาที 60 
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การรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวทิยา 
 

ผลการตรวจวเิคราะห์ วธีิการรายงานผล หมายเหตุ 

กรณีผลการตรวจวเิคราะห์
หอ้งปฏิบติัการภายใน
สถาบนัโรคผวิหนงั 

บนัทึกผลทางคอมพิวเตอร์ กรณีตอ้งการใบรายงานผลตอ้งขอรับท่ีงาน 
เวชระเบียน 

กรณีผลการตรวจวเิคราะห์
จากหอ้งปฏิบติัการภายนอก
สถาบนัโรคผวิหนงั 

สแกนใบผลการตรวจ
วเิคราะห์ลงคอมพิวเตอร์ 

กรณีตอ้งการรายงานฉบบัจริงสามารถติดต่อท่ี
หอ้งปฏิบติัการในเวลาราชการ 
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ระยะเวลาในการเกบ็ส่ิงส่งตรวจหลงัการตรวจวเิคราะห์ห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวทิยา 
 

ส่ิงส่งตรวจ ระยะเวลาในการเกบ็ หมายเหตุ 

1. ส่ิงส่งตรวจ ไม่มีการจดัเก็บ ส่ิงส่งตรวจจะถูกท าการวเิคราะห์ทั้งหมด 

2. Slide Giemsa stain 1 เดือน Slide ท่ียอ้มสีและท าการตรวจวเิคราะห์แลว้ 

3. Slide Gram stain 1 เดือน Slide ท่ียอ้มสีและท าการตรวจวเิคราะห์แลว้ 

4. Slide AFB, MAFB 
stain 

2 เดือน Slide ท่ียอ้มสีและท าการตรวจวเิคราะห์แลว้ 

5. การเพาะเช้ือ 5 วนั เช้ือจะเก็บรักษาไว ้5 วนัหลงัการรายงานผล 
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เกณฑ์การปฏเิสธส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวทิยา 
 

ห้องปฏิบติัการอาจท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ในกรณีท่ีเห็นวา่ การตรวจส่ิงส่งตรวจดงักล่าวอาจให้
ค่าท่ีเช่ือถือไม่ได ้และเกิดผลเสียในการแปลผลการทดสอบ โดยเจา้หนา้ท่ีจะแจง้บุคลากรทางการแพทยท่ี์ส่ง
ส่ิงส่งตรวจนั้นมา พร้อมทั้งบนัทึกลงในแบบฟอร์มการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ถา้ผูส่้งตรวจยืนยนัท่ีจะท าการ
ทดสอบ ห้องปฏิบติัการจะท าการตรวจและ พิมพร์ายละเอียดสภาพท่ีไม่เหมาะสมของส่ิงส่งตรวจนั้น ๆ ลง
ในใบรายงานผลดว้ย 

เกณฑก์ารปฏิเสธส่ิงส่งตรวจมีดงัน้ี 
1.ช่ือ-นามสกุลในใบส่งตรวจไม่ตรงกบัส่ิงส่งตรวจ 
2.ไม่ติดป้ายช่ือ - นามสกุล บนภาชนะส่ิงส่งตรวจ 
3.ไม่ระบุชนิดส่ิงส่งตรวจหรือรายการตรวจบนภาชนะส่งตรวจ 
4.ส่ิงส่งตรวจหกเลอะเทอะ ปิดฝาภาชนะไม่สนิท มีรอยแตกร้าว มีการปนเป้ือน 
5.ส่ิงส่งตรวจไม่เหมาะสม เก็บในภาชนะหรือ transport media ท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีห้องปฏิบติัการ

ก าหนดเช่น pus swab ไม่เหมาะสมส าหรับเพาะเช้ือ Mycobacterium spp. และแบคทีเรียกลุ่ม Anaerobe 
6.ส่ิงส่งตรวจ ท่ีเก็บรักษาใน formalin 
7.ระยะเวลาในการเก็บ และน าส่งส่ิงส่งตรวจถึงห้องปฏิบติัการเกินเวลาท่ีก าหนดเช่น ปัสสาวะเก็บ

ไวท่ี้อุณภูมิหอ้งนานเกิน 2 ชัว่โมง 
8.ปริมาณส่ิงส่งตรวจไม่เพียงพอ เช่น ช้ินเน้ือท่ีขนาดนอ้ยกวา่ 3  มิลลิลิตร 
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ค่าวกิฤติทางห้องปฏบิัติการแบคทเีรียวทิยา 
 

ห้องปฏิบติัการจะโทรแจง้ค่าวิกฤติให้กบัแพทย ์หากแพทยเ์จา้ของเคสไม่อยู่จะแจง้กบัพยาบาล 
Incharge เพื่อแจง้แพทยท์ราบตามล าดบั โดยห้องปฏิบติัการจะโทรแจง้ค่าวิกฤติทนัทีหรือไม่เกิน 15นาที
หลงัจากพบค่าวิกฤติ จะมีการลงบนัทึกเวลาในการแจง้ผลค่าวิกฤติ ผูรั้บรายงานค่าวิกฤติในสมุดบนัทึกและ
ระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบนัโรคผิวหนงั ส่วนรายงานผลการทดสอบค่าวิกฤติในระบบคอมพิวเตอร์จะ
ตามไปภายหลงั 

 
 

รายการตรวจ ค่าวกิฤติ 

Hemo culture พบเช้ือแบคทีเรียในการเพาะเช้ือในเลือด/น ้าไขสันหลงัดว้ยวธีิยอ้มสี Gram stain 
จากขวดเพาะเช้ือ 

AFB Stain Positive 

Tzanck Test Multinucleated Giant Cell Found (ผูป่้วยใน) 

 

 

รายการตรวจ                     Alert Lab 

การเพาะเช้ือและทดสอบการด้ือยา พบเช้ือด้ือยา ชนิด MRSA, ESBL, MDR, Carbapenem resistance 
(ผูป่้วย IPD) 
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