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เร่ือง  :  คู่มือการบริการทางหอ้งปฏิบติัการ เอกสาร ( ) ควบคุม ( )ไม่ควบคุม 
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง :OPD ,Ward ,ER ,LR 
ผูจ้ดัท า  : นางสาวรพีพรรณ เอ่ียมละออ 

นกัเทคนิคการแพทย ์ปฏิบติัการ 
ผูอ้นุมติั  :    

นางสาววศินี วรีะไวทยะ 
ต าแหน่ง:นายแพทยช์ านาญการพิเศษ      
รักษาการในต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

 

เอกสารควบคุม : หา้มคดัลอกส าเนา เปล่ียนแปลงหรือแจกจ่าย โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูรั้บผิดชอบ 

 

บันทกึการแก้ไข 
□คู่มือคุณภาพ      □ระเบียบปฏิบติั        □วธีิปฏิบติั     เอกสารสนบัสนุน      □แบบฟอร์ม 

เร่ือง : คู่มือการบริการทางห้องปฏิบติัการ 
หมายเลขเอกสาร  : SD-LAB-001 

ฉบับ
ที่ 

แก้ไข
คร้ังที่ 

จ านวน
หน้า 

วนัทีม่ีผล
บังคับใช้ 

หน้าที่
แก้ไข 

รายละเอยีดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

1 0 - 2557 ประกาศ
ใช ้

ฉบบัแรก(SD-LAB-001) นางทิพาพร       
กิตติถาวรนนท ์

2 0 30 2552 แกไ้ขทั้ง
ฉบบั 

SD-LAB-001 คู่มือการบริการทาง
หอ้งปฏิบติัการ 

นางสาวรพีพรรณ 
เอ่ียมละออ 

2 1 26 11 
มกราคม

2561 

ทบทวน SD-LAB-001 ตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย ์ และมาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์

นางสาวรพีพรรณ 
เอ่ียมละออ 

2 2 26 1  
ตุลาคม
2562 

ทบทวน SD-LAB-001 ตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย ์และมาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์

นางสาวรพีพรรณ 
เอ่ียมละออ 

2 3 26 
 

16
กุมภาพนัธ์ 

2564 

ทบทวน SD-LAB-001 ตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย ์หอ้งปฏิบติัการทาง
การแพทย ์

นางสาวรพีพรรณ 
เอ่ียมละออ 
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สารบัญ 

 หัวข้อ  เน้ือเร่ือง        หน้า 
1. พนัธกิจ 3 
2. วสิัยทศัน์        3 
3. ขั้นตอนการใหบ้ริการทางห้องปฏิบติัการ     3 
4. การติดต่อใหบ้ริการ       4 
5. อุปกรณ์ส าหรับการส่งตรวจ      4 
6. การรับการตรวจดว้ยวาจา       5 
7. การรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ / การรายงานผลทางโทรศพัท์  8 
8. การเก็บรักษาส่ิงส่งตรวจ       11  
9. การจดัการตวัอยา่งทดสอบ      12 
10. การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ       14 
11. การเตรียมและเก็บส่ิงส่งตรวจ      15 
12. การส่งตรวจวเิคราะห์โดยหอ้งปฏิบติัการท่ีรับตรวจต่อ   15 
13.  แนวทางการปฏิบติัการขอใชโ้ลหิตการรับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 17 

 14.   ภาคผนวก        19 
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1. พนัธกจิ 
  เป็นหน่วยงานใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์ว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็ว 
ผูรั้บบริการพึงพอใจและใส่ใจชุมชน 
2. วสัิยทัศน์ 
 เป็นห้องปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐาน  รวดเร็ว  ถูกตอ้ง แม่นย  า ผูรั้บบริการพึงพอใจ และใส่ใจชุมชน 
3.    ขั้นตอนการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ 
 

 ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอน เอกสารคุณภาพ 
พยาบาล, แพทย ์   
นกัเทคนิคการแพทย ์   
ผูช่้วยเหลือคนไข ้
 
นกัเทคนิคการแพทย ์   
   
 
 
นกัเทคนิคการแพทย ์   

   
 
    
    
   
    
นกัเทคนิคการแพทย ์   
   
    
    
 

เก็บส่ิงส่งตรวจ 

จุดรับส่ิงส่งตรวจ/ 
ตรวจสอบส่ิงส่ง 

ตรวจ 

เตรียมส่ิงส่งตรวจ 

   ประเมินสภาพ 
   ส่ิงส่งตรวจ 

ส่งต่อแลป็นอก ตรวจวเิคราะห์ 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

SD-LAB-006 : เร่ืองคู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจ 

 

- คู่มือการบริการทางหอ้งปฏิบติัการ 
- บนัทึกการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจในLogInSLab 
- แจง้เหตุผลการปฏิเสธการรับ-ส่ิงส่งตรวจ 

 
- คู่มือเตรียมตวัอยา่งในขั้นตอนก่อนการ 
วเิคราะห์ 

-คู่มือการบริการหอ้งธนาคารโลหิต, 
หอ้งจุลชีววทิยา, หอ้งเคมีคลินิก,  ห้อง 
ภูมิคุม้กนัวทิยา, หอ้งโลหิตวทิยา, ห้อง 
จุลทรรศน์ศาสตร์ 
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นกัเทคนิคการแพทย ์   
   
 
 
นกัเทคนิคการแพทย ์   
   
 
นกัเทคนิคการแพทย ์  
   
    
 

 
 

4. การติดต่อให้บริการ 
 ติดต่อไดท่ี้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์  เวลา  08.00 – 16.00 น. โรงพยาบาลสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
โทรศพัท ์032-688558  ต่อ 280 
 ติดต่อนอกเวลาราชการ  เวลา  16.00 – 20.00 น. โทรศพัท ์ 032-688558  ต่อ 280 
5. อุปกรณ์ส าหรับการส่งตรวจ 

5.1 แบบฟอร์ม ใบน าส่งตวัอยา่ง 
5.2 ภาชนะส าหรับบรรจุส่ิงส่งตรวจ  ไดแ้ก่ 

5.2.1หลอดส าหรับบรรจุเลือด พร้อมสารกนัเลือดแขง็ (FR-LAB-027) 
สีจุก สารกนัเลือดแข็ง ส่ิงส่งตรวจ 
สีแดง ไม่มี Clotted  blood 
สีม่วง EDTA EDTA  blood 
สีเทา Sodium Fluoride Sodium Fluoride blood 
สีฟ้า 3.2 % Sodium citrate Sodium citrate blood 
สีด า  3.8% Sodium citrate  Sodium citrate blood 

ตรวจสอบผล 

บนัทึกผล 

ตรวจสอบผลขั้นสุดทา้ย 

      ส่งผลใหแ้พทย ์

YES 

YES 

NO 

 - คู่มือการบริการทางหอ้งปฏิบติัการ 
(SD-LAB-001) 
 
 

 - คู่มือการบริการทางหอ้งปฏิบติัการ 
(SD-LAB-001) 
 
 - คู่มือการบริการทางหอ้งปฏิบติัการ 
(SD-LAB-001) 
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  5.2.2     กระปุกพลาสติกใส ส าหรับบรรจุปัสสาวะ 
  5.2.3 กระปุกพลาสติกฝาเหลือง ส าหรับบรรจุเสมหะ 
  5.2.3      ตลบัพลาสติกเทาพร้อมชอ้น ส าหรับบรรจุอุจจาระ 

5.2.4 ขวดบรรจุเลือด ส าหรับการส่งเพาะเช้ือแบคทีเรีย 
5.2.5 กระปุกพลาสติกฝาแดง  ส าหรับบรรจุส่ิงส่งตรวจส่งเพาะเช้ือ 

5.3  ป้ายสต๊ิกเกอร์ส าหรับระบุช่ือเจา้ของส่ิงส่งตรวจ 
 

6. การรับการตรวจด้วยวาจา 
6.1  ความมุ่งหมาย 

 เพื่อใชเ้ป็นคู่มือมาตรฐานในการรับการตรวจวิเคราะห์  ดว้ยวาจา / โทรศพัท ์ ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
หอ้งปฏิบติัการและเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลสามร้อยยอด   ท่ีใชบ้ริการส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
6.2    การใช้งาน 

  ใชเ้ป็นคู่มือส าหรับการรับการตรวจวิเคราะห์ดว้ยวาจา / โทรศพัท ์บนัทึกลงLogInSLab 
 

6.3    นิยามและค าย่อ 
   การรับการตรวจวิเคราะห์ดว้ยวาจา/โทรศพัท ์หมายถึง การท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือแพทยไ์ดมี้การโทรศพัท ์

 เพือ่ร้องขอใหเ้พิ่มรายการตรวจวเิคราะห์ รายการ การขอเลือดเพิ่ม  จากใบน าส่งเดิมและจากส่ิงส่งตรวจ 
 ท่ีส่งมารอบแรก 

6.4 หลกัการ 
   ปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าใหผ้ลการตรวจทางห้องปฏิบติัการมีคุณภาพคือ  รวดเร็วต่อการรักษา 

6.5 เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 -  ใบน าส่งส่ิงส่งตรวจ  (ใบ Request ทุกหน่วยงาน ) 
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6.6 ความปลอดภัย 
- รายงานผล ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นการรายงานผลเบ้ืองตน้แต่ขอ้มูลผลการตรวจ

วเิคราะห์ท่ีสมบูรณ์ดูจากใบรายงานผลท่ีมีช่ือผูท้  าการตรวจวเิคราะห์และ/ หรือผูรั้บรองผลการตรวจ
วเิคราะห์ 

- ผลการตรวจท่ีมีผลเสียหายทางดา้นสังคม ต่อผูป่้วยจะรายงานโดยใส่ซองปิดผนึก และไม่มีการรายงาน
ผลทาง Hospital OS 

- การขอเลือดเพิ่มทางวาจา / โทรศพัท ์ ทางธนาคารเลือดจะเตรียมเลือดใหต่้อเม่ือมีใบขอเลือด มาให้
แลว้ 

- ใบคลอ้งเลือด 
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6.7 วธีิด าเนินการ 
แนวทางการรับการตรวจวเิคราะห์ด้วยวาจา / โทรศัพท์ 

 
ต าแหน่ง    ขั้นตอน                                 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 
เจา้หนา้ท่ี/         - 
แพทย ์
 
 
นกัเทคนิคการแพทย ์
     ใบ request ใบใหม ่
  
      
 

นกัเทคนิคการแพทย ์       - 
       
 
 
 
นกัเทคนิคการแพทย ์       
       
 
 
 
 

รอ้งขอเพิ่มรายการ
วิเคราะห ์

 บนัทกึรายละเอียด 

ตรวจสอบรายละเอียด 

ท าการตรวจ 
วิเคราะห ์
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 การขอเพิ่มแล็ปดว้ยวาจา / โทรศพัท ์ ปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1 แพทยห์รือพยาบาล โทรสอบถามการขอท าแล็ปเพิ่ม  
1.2 เม่ือทราบรายละเอียดของคนไขแ้ลว้ เจา้หนา้ท่ีจะรู้วา่ sample ID ของคนไข ้No อะไร  และท า 

 เสร็จวนัไหน  serum  พอท าหรือไม่ 
        -  ถา้พอท า ใหเ้จา้หนา้ท่ี น าใบส่งตรวจมาส่งท่ีห้องแล็ป 

  -   ถา้ไม่พอท า ใหเ้จา้หนา้ท่ีเจาะเลือดพร้อมน าใบส่ง มาส่งท่ีหอ้งแล็ป 
2.   การควบคุมคุณภาพ 
   ส่ิงส่งตรวจท่ีคา้งคืนจะไม่ขอรับเพิ่มตรวจวิเคราะห์ซ่ึงค่าท่ีได ้อาจจะไม่แน่นอน เน่ืองจากแพทย ์ 
   อาจจะไดท้  าการรักษาแลว้ ท าใหผ้ลการตรวจวเิคราะห์กบัอาการคนไขไ้ม่ไปดว้ยกนั 

 3.   การบันทกึข้อมูลและเอกสารทีใ่ช้ 
    -  บนัทึกการรับท าการตรวจวเิคราะห์และขอเลือดเพิ่มทางโทรศพัท/์วาจา บนัทึกลงLogInSLab 

  4.รายละเอยีดอ่ืน ๆ 
 

7. การรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ / การรายงานผลทางโทรศัพท์ 
7.1 วธีิด าเนินการ 
1. แจง้ผลการตรวจวเิคราะห์ทางโทรศพัท ์และบนัทึกผลใน LogInSLabในกรณีตอ้งการผลด่วน เพื่อช่วยเหลือ

ผูป่้วยในระยะ วกิฤต หรือ การรายงานผลเบ้ืองตน้  กรณีท่ีพบวา่ มีผลกระทบต่อผูป่้วยอยา่งรุนแรงโดย
ปฏิบติัตาม การรายงานผลค่าวกิฤติ (QP-LAB-023) 

2. รายงานผลผา่นระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Hospital OS 
3. ส่งใบรายงานผลท่ีมีการลงนาม รับรองผลการตรวจ โดยนกัเทคนิคการแพทย  ์
4. ผลการตรวจท่ีมีผลเสียหายทางดา้นสังคม ต่อผูป่้วย จะรายงานโดยใส่ซองปิดผนึก  
หมายเหตุ   ขอ้มูลผลการตรวจวเิคราะห์ท่ีสมบูรณ์  ดูจากใบรายงานผลท่ีมีผูท้  าการตรวจวเิคราะห์และ/ หรือผู ้

รับรองผลการตรวจวเิคราะห์ 
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ระเบียบปฏิบัติ การรายงานผลการตรวจ  Anti  HIV 
1. ใบรายงานผลการตรวจท่ีสมบูรณ์แลว้  จะScan ผลไวใ้นเอกสารความลบั เปิดดูไดเ้ฉพาะผูมี้รหสั 
2. พบัใบรายงานผลพร้อมเยบ็ผนึก บรรจุใบรายงานผลใส่ซอง  โดยแยกเป็นแต่ละจุด 
3. เจา้หนา้ท่ีแต่ละจุดจะตอ้งมารับผลดว้ยตวัเองพร้อมทั้ง ลงช่ือและวนั เดือน ปี ในสมุดรับผล 

 7.2  การค านวณ 
 - 
 7.3  การควบคุมคุณภาพ 
  - เลือดคนไขท่ี้ Positive ตอ้งท าการตรวจครบทั้งสามหลกัการ พร้อมเจาะเลือดคร้ังท่ีสอง ก่อนออกผล 

7.4 การบันทกึข้อมูลและเอกสารทีใ่ช้ 
- FR-LAB-023 ใบเซนตรั์บผลความลบั 

7.5 แนวทางการเกบ็ส าเนารายงานผลการวเิคราะห์ 
 

รายการ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
ผลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผล Anti HIV ในสมุด 
ผลการวเิคราะห์ท่ีเก่ียวกบัคดี 

10 ปี 
10ปี 
10 ปี 

พรพจน์ 
รพีพรรณ 
รพีพรรณ 

7.6  แนวทางการรายงานผลการวเิคราะห์ทีม่ีค่าวกิฤต 
1. เม่ือตรวจวเิคราะห์แลว้พบค่าวกิฤต  จะตอ้งท าการตรวจวิเคราะห์ซ ้ า 
2. ถา้ผลการตรวจวเิคราะห์ซ ้ า แลว้ค่ายงัเท่าเดิม จะโทรไปบอกเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมบนัทึกลงในสมุด

รายงานค่าวกิฤตหรือLogInSLab 
3. ถา้ในกรณีท่ีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามอาการคนไขจ้ะใหเ้จา้หนา้ท่ีเจาะเลือดซ ้ าเพื่อ 

ตรวจวเิคราะห์อีกคร้ัง 
4. กรณีจ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ตวัอยา่งท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารรับตวัอยา่ง  เช่น   Hemolysis  serum 

ผูต้รวจวเิคราะห์ ตอ้งบนัทึกลกัษณะท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑร์ะบุสภาพปัญหา ในใบรายงานผล 
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งานเคมีคลินิก 
ค่าเกณฑต์ดัสินใจของสารเคมีในซีรัม จ านวน  6 การทดสอบ 

สารชีวเคม ี ค่าวกิฤต หมายเหตุ 

BUN มากกวา่ 100 ul Renal failure 
Creatinine  Enz. มากกวา่ >2 Newcase 

หรือ 7.4mg/dl 
มีภาวะไตวาย 

Glucose นอ้ยกวา่ 55mg/dl 
มากกวา่ 400mg/dl 

ขาดกลูโคสไปเล้ียงสมอง อาจถึงขั้นหมดสติ 
หมดสติ เน่ืองจากน ้าตาลในเลือดสูง ขาดอินซูลิน ปัสสาวะ
บ่อย 

Bilirubin มากกวา่ 15 mg/dl มีภาวะโรคตบั ซ่ึงมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากไวรัส เป็นระยะท่ี
มีโอกาสในการแพร่เช้ือ 

Chloride (Cl) นอ้ยกวา่ 70mmol/l 
มากกวา่ 130 mmol/l 

มีภาวะ metabolic alkalosis 
มีภาวะ metabolic acidosis 

Potassium (K) นอ้ยกวา่ 2.5mmol/l 
 
มากกวา่ 6   mmol/l 

ตอบสนองทางระบบประสาทชา้ มีแนวโนม้ท่ีกลา้มเน้ือท่ี
ควบคุมการหายใจหยดุท างาน 
มีการผดิปกติในการเตน้ของหวัใจ 

Hematology ค่าวกิฤต หมายเหตุ 

Hctผูใ้หญ่ นอ้ยกวา่ 20 % 
มากกวา่ 61 % 

มีภาวะท่ีตอ้งการใหเ้ลือด 
มีภาวะท่ีท าใหเ้ลือดมีความเขม้ขน้มากอาจท าให้เสียชีวติได ้

Platelet นอ้ยกวา่ 20,000cu.mm 
มากกวา่ 1,000,000cu.mm 

ท าใหเ้สียชีวติได ้

Differntial พบ Blas cell อาจท าใหภ้าวะการณ์แทรกจากโรคท่ีรุนแรงได ้
Malaria smear พบมาลาเรีย ท าใหเ้สียชีวติได ้
WBC ผูใ้หญ่ นอ้ยกวา่ 2,000 เกิดภาวะการติดเช้ือง่าย 
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มากกวา่ 25,000 
WBC ทารก 
1วนั-1ปี 

นอ้ยกวา่ 5,000 
มากกวา่ 25,000 

เกิดภาวะการติดเช้ือง่าย 

Microbiology ค่าวกิฤต หมายเหตุ 

Cryptococcal 
antigen 

ไดผ้ลบวก เป็นการติดเช้ือในน ้าเจาะไขสันหลงั 

AFB ไดผ้ลบวก เป็นการติดเช้ือวณัโรคในระบบทางเดินหายใจ 
  

8. การเกบ็รักษาส่ิงส่งตรวจ 
   บริการเก็บรักษาส่ิงส่งตรวจท่ีตรวจวเิคราะห์แลว้ไวใ้นอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพื่อการตรวจยนืยนัสอบ
กลบั ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการร้องขอ  ดงัน้ี 
    งาน ระยะเวลาจัดเกบ็ 

1. งานจุลชีววทิยา เก็บตวัอยา่งไว ้      7  วนั 
2. งานจุลทรรศน์ศาสตร์ ทิ้งภายในวนันั้น(Urine Meth 1 เดือน) 
3. งานเคมีคลินิก Clot  blood             7 วนั 
4. งานภูมิคุม้กนั Clot  blood             7 วนั ( HIV 7 วนั ) 
5. งานโลหิตวทิยา tubeCBC                7 วนั 

      Slide                       7  วนั 
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9. การจัดการตัวอย่างทดสอบ 
9.1 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ไม่ถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Request 

เก็บตวัอยา่งจากผูป่้วย  

 ตรวจรับตวัอยา่ง +คดักรอง 
บนัทึกรายการตรวจลง 

ระบบ computer 

ปฏิเสธตวัอยา่ง 
บนัทึก 

แจง้หอผูป่้วย 

 ตรวจสอบสภาพตวัอยา่งซ ้ าและ 
   เตรียมตวัอยา่งเพ่ือท าการทดสอบ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

แพทย ์

พยาบาล/ เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ี
หอ้งปฎิบติัการ 

นกัเทคนิคการแพทย ์
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ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

1. เม่ือแพทย ์ Request  ท าการเก็บตวัอยา่งจากผูป่้วยโดยปฏิบติัตามวธีิการเตรียมและเก็บส่ิงส่งตรวจ 
ตามคู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจ  

2. เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ รับตวัอยา่งต รวจสอบสภาพตวัอยา่ง คดักรอง บนัทึกรายการตรวจลง 
ในระบบ  Computer   

3. นกัเทคนิคการแพทย ์หรือเจา้พนกังานวทิยฯ์ ท าการทดสอบตวัอยา่ง ตามคู่มือมาตรฐานการ 
ทดสอบต่างๆ ดงัน้ี   

ทดสอบตวัอยา่งตาม 
รายการในใบ Request 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 ของผลการวเิคราะห์ 

ลงบนัทึกและรายงาน 
ผลในระบบคอมพิวเตอร์ 

      เก็บตวัอยา่งเพ่ือน ามา   
    ตรวจซ ้ าในรายท่ีมีปัญหา 

ท าลายตวัอยา่งในสภาพท่ีปลอดภยั 

    ไม่ถูกตอ้ง 

แพทยข์อตรวจซ ้ า, ตรวจเพ่ิมเติม 

มีปัญหา 

ไม่มีปัญหา 

นกัเทคนิคการแพทย ์
 

นกัเทคนิคการแพทย ์
 
 
 

นกัเทคนิคการแพทย ์
 

นกัเทคนิคการแพทย ์
 

นกัเทคนิคการแพทย ์
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1. งานธนาคารเลือด ปฏิบติัตามคู่มือการบริการงานธนาคารเลือด (WI-LAB-BB) 
2. งานจุลชีววทิยา ปฏิบติัตามคู่มือการบริการทางจุลชีววทิยา (WI-LAB-BAC) 
3. งานภูมิคุม้กนัวทิยา ปฏิบติัตามคู่มือการบริการทางภูมิคุม้กนัวทิยา (WI-LAB-IMM) 
4. งานเคมีคลินิก ปฏิบติัตามคู่มือการบริการทางห้องเคมีคลินิก (WI-LAB-CHEM) 
5. งานโลหิตวทิยา ปฏิบติัตามคู่มือการบริการทางห้องโลหิตวทิยา (WI-LAB-HEM) 
6. งานจุลทรรศน์ศาสตร์ ปฏิบติัตามคู่มือการบริการงานจุลทรรศน์ศาสตร์(WI-LAB-MICROS) 
 

4. นกัเทคนิคการแพทยต์รวจสอบความถูกตอ้งของผลการวเิคราะห์ถา้สงสัยวา่ไม่ถูกตอ้งท าการ 
ตรวจซ ้ าตามคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ ตามขอ้3. 

5. นกัเทคนิคการแพทย ์บนัทึกผลการวเิคราะห์ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 

6. เก็บตวัอยา่งไว ้ เพื่อน ามาตรวจซ ้ าในรายท่ีมีปัญหาและขอท า Lab เพิ่มเติม 
7. คนงานท าลายตวัอยา่ง โดยปฏิบติัตามการการป้องกนัการติดเช้ือและแพร่กระจายในส่ิงแวดลอ้ม

(QP-LAB-014) 
 

10. การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ 
 เกณฑก์ารปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ  ประกอบดว้ย 

 1. ปริมาณของส่ิงส่งตรวจ นอ้ยกวา่ท่ีก าหนด  
2.    ส่ิงส่งตรวจ  clot  เช่น  CBC  Clot  ท าใหค้่า  Platelet  ต  ่ากวา่ปกติได ้
3.    ชนิดของส่ิงส่งตรวจผิดประเภท 
4.    ส่ิงส่งตรวจ Hemolysis 
7.    ภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจ มีหก หรือ ปนเป้ือน  
8.    ส่ิงส่งตรวจกบัใบน าส่งช่ือ-สกุล ไม่ตรงกนั 
9.    ส่ิงส่งตรวจ ไม่ระบุ ช่ือ - นามสกุล  HN, WARD  ไม่ครบ  
10.  Microbilirubin   ไม่มีวธีิป้องกนัแสงแดด 
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 เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ บนัทึกการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ตามบนัทึก การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจเจา้หนา้ท่ี
หอ้งปฏิบติัการ หา้มคืน ส่ิงส่งตรวจหรือใบ request ใหแ้ก่ผูน้ าส่ง 

10.1 เอกสารอ้างองิ 
   - 
 10.3ดัชนีช้ีวดั 

    การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ 
  
 10.4 แบบฟอร์ม 
    - 
11. การเตรียมและเกบ็ส่ิงส่งตรวจ 
 - ปฏิบติัตามคู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจ (SD-LAB-006) 
 

12. การส่งตรวจวเิคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่รับตรวจต่อ 
การทดสอบท่ีกลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ไม่สามารถตรวจสอบได ้ จะเหมาช่วงให้หน่วยงานท่ีคดัเลือกท่ีมี
คุณภาพบริการและบนัทึกการตรวจสอบความสามารถของหน่วยงานรับตรวจต่อ 

 12.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.  ขั้นตอนการส่งแลปไปยงัหน่วยงานภายนอก 

ผู้รับผดิชอบ 
 
 
 
    

     
 
 
     

แพทยส์ัง่ตรวจ 

ถูกตอ้ง 

เจา้หนา้ท่ี
หอ้งปฏิบติัการ 

เก็บส่ิงส่งตรวจและ Request 
ระบบคอมพิวเตอร์ 
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   เก็บส่ิงส่งตรวจในสภาพท่ีเหมาะสม 
   เพ่ือรอส่งหอ้งปฏิบติัการภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นตอนก 

ตอ้งการหนงัสือน าส่ง 

เจา้หนา้ที
หอ้งปฏิบติัการ 

เจา้หนา้ที
หอ้งปฏิบติัการ 
 

ส่งส่ิงส่งตรวจและใบน าส่ง 
ไปยงัหอ้งปฏิบติัการภายนอก 

พิมพห์นงัสือน าส่ง 
เสนอ ผอ.  
โรงพยาบาล 

ผอ.โรงพยาบาล 
เซ็นหนงัสือน าส่ง 

ออกเลขท่ีหนงัสือ 
ทีฝ่ายธุรการ 

เตรียมส่งส่ิงตรวจ,ใบน าส่ง 
และหนงัสือน าส่งให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีมารับ 

เจา้หนา้ท่ีจากภายนอก
น าส่งตรวจ 

เจา้หนา้ที
หอ้งปฏิบติัการ 
 

เจา้หนา้ที
หอ้งปฏิบติัการ 

ธุรการ 
โรงพยาบาล 

เจา้หนา้ที
หอ้งปฏิบติัการ 
 

 

 

บนัทึกลงในสมุดส่งต่อ 
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ภาคผนวก 
1. ห้องปฏิบัติการภายนอกที่ขึน้ทะเบียนไว้  มีดังนี้ 

: บริษทั ศูนยแ์ลบธนบุรี จ  ากดั 628,630 ซอยพระรามท่ี2 ซอย60 แขวง แสมด า เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพฯ 10150 
 
รายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  ทีต้่องส่งหน่วยงานภายนอก  มีดังนี้ 

ช่ือหน่วยงานภายนอก รายการตรวจวเิคราะห์ ส่ิงส่งตรวจ เวลารับผล ค่าตรวจ 

บริษทั ศูนยแ์ลบธนบุรี 
จ  ากดั  
 
 

สารพิษและโลหะหนกั 
ฮอร์โมน อ่ืนๆ 
Acid  phosphates 

Serum 5 ml. 
Serum 5 ml. 
Swab 

2สปัดาห์ 
2สปัดาห์ 
1 เดือน 

ราคาตามเอกสาร 
จากภายนอก 

 

13.แนวทางการปฏิบัติการขอใช้โลหิตการรับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 

31.3 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 31.3.3  การขอใช้โลหิต 
 1. เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยตรวจดูปริมาณเลือดท่ีมีอยูใ่นคลงัผา่นทางระบบออนไลน์ ส่งใบขอเลือดและตวัอยา่ง
เลือดผูป่้วยมาท่ีกลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
 2. เจา้หนา้ท่ีธนาคารเลือดตรวจสอบช่ือ–สกุลผูป่้วยหอผูป่้วยHN หมู่เลือดช่ือผูเ้จาะเลือดชนิดจ านวนของ
เลือดท่ีตอ้งการใชใ้หถู้กตอ้งครบถว้นและตรวจหมู่เลือดดว้ยวธีิslide technique  
 3.เจา้หนา้ท่ีธนาคารเลือดแจง้เม่ือสามารถน าเลือดมา Cross match ได ้หรือตามญาติมาบริจาค 
 31.3.2  การรับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 
 1. เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยน าภาชนะท่ีรักษาความเยน็ไดน้านเช่นกระติกน ้าแขง็ท่ีมีIce pack มารับเลือดพร้อมใบ
ส าเนาขอเลือดและตวัอยา่งเลือดผูป่้วยท่ีเจาะใส่Hematocrit tube จ านวน  2 tube  
 2. เจา้หนา้ท่ีธนาคารเลือดตรวจสอบช่ือ–สกุลอายผุูป่้วยHN และตรวจหมู่เลือดABO ผูป่้วยซ ้ าจาก
Hematocrit tubeท่ีward ส่งมาดว้ยวธีิslide technique  
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 3. เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยลงลายมือช่ือบนัทึกการรับเลือดและรับเลือดใส่ภาชนะรักษาความเยน็น าไปใหผู้ป่้วย
ตามช่ือ–สกุลและจ านวนยนิูตตามท่ีแพทยข์อ 
 4. หากพบอุบติัการณ์ใหเ้ลือดผดิหมู่ผดิคนหรือเกิดปฏิกิริยาจากการใหเ้ลือดใหห้ยดุการใหเ้ลือดทนัทีแจง้
แพทยเ์จา้ของไขเ้พื่อด าเนินการรักษาและแจง้ธนาคารเลือดโดยน าถุงเลือดใบคลอ้งเลือดท่ีเกิดปฏิกิริยาจากการรับ
เลือดและเจาะเลือดผูป่้วยใส่tube เลือดส่งธนาคารเลือดเพื่อตรวจสอบโดยทนัที 

31.2  เอกสารอ้างองิ 
 - 

31.1  ดัชนีช้ีวดั 
 จ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บโลหิตผิด 
13.4 แบบฟอร์ม 

- ใบขอเลือด ( Requested ) (FR-LAB-029) 
- แบบบนัทึกการCross matchลง สมุด 1.4 และ LogSInLaB 
- ใบรับเลือด 
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14. ภาคผนวก 
รายการตรวจทาง   ธนาคารโลหิต 

 
ชนิดการตรวจ หลอดบรรจุ ปริมาณที ่ใช้ 

(ml) 
Method เวลาในการรายงาน

ผล 
ราคา 

Blood grouping(ABO) Tube จุกสีแดง 5 Tube  Test 30 นาที 100 
ABO Cell grouping Tube จุกสีม่วง 3 Slide Test 15 นาท่ี 50 
RhD Typing Tube จุกสีม่วง 3 Slide Test 15 นาท่ี 40 

Whole blood ( NAT) Tube จุกสีแดง 5 Gel test 2 ช.ม. 1200 

PRC ( NAT) Tube จุกสีแดง 5 Gel test 2 ช.ม. 780 
Leukocyte poor PRC ( NAT) Tube จุกสีแดง 5 Gel test 2 ช.ม. 850 
Leukocyte poor pooied platelet 
conc.  

Tube จุกสีแดง 5 Gel test 2 ช.ม. 4800 

Platelet  concentrate Tube จุกสีแดง 5 Gel test 2 ช.ม. 380 
Direct antiglobulin test (gel test) Tube จุกสีแดง 5 Gel test 1 ช.ม. 100 
Antibody Screening (Indirect 
antiglobulin) (gel test) 

Tube จุกสีแดง 5 Gel test 1 ช.ม. 100 

 
 

รายการตรวจทาง   เคมีคลนิิก 
 

ชนิดการตรวจ หลอดบรรจุ ค่าปกต ิ ปริมาณที ่
ใช้ 
 (ml) 

Method เวลาในการ 
รายงานผล 

Glucose Tube จุกสีแดง 74-100 mg/dl 2 Glucose Oxidase 3  ชม. 
BUN Tube จุกสีแดง 7-18 mg/dl 5 Enz .kinetic 3  ชม. 

Creatinine Tube จุกสีแดง 0.67-1.17mg/dl 5 Enzyme 3  ชม. 
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Na Tube จุกสีแดง 135-145 mg/dl 5 

Direct ISE 

3  ชม. 
K  Tube จุกสีแดง 3.5 5.0 mg/dl 5 3  ชม. 
Cl Tube จุกสีแดง 90-10/mg/dl 5 3  ชม. 
CO2 Tube จุกสีแดง 20-30 mmol/l 5 3  ชม. 
Uric  Acid  Tube จุกสีแดง 3.5-7.2 mg/dl 5 Enz.Color-UB 3  ชม. 
Cholesterol  Tube จุกสีแดง <200 mg/dl 5 Enz.Colr.Bichrom 3  ชม. 
Triglyceride  Tube จุกสีแดง 0-150mg/dl 5 Enz.Colr. 3  ชม. 
HDL – Cholesterol Tube จุกสีแดง 35-79mg/dl 5 Imm.Inhibit 3  ชม. 
Total  protein  Tube จุกสีแดง 6.4-8.2 g/dl 5 Biuret-UB 3  ชม. 
Albumin  Tube จุกสีแดง 3.4-5.0 g.dl 5 BCG 3  ชม. 
Globulin Tube จุกสีแดง - 5 Calculate 3  ชม. 
Total  bilirubin Tube จุกสีแดง <1.00 mg/dl 5 DCA/DPD 3  ชม. 
Direct bilirubin Tube จุกสีแดง 0.0-0.30 mg/dl 5 Jendrassik 3  ชม. 
AST/GOT Tube จุกสีแดง 0-35u/l 5 KE37C 3  ชม. 
ALT/GOT Tube จุกสีแดง 0-45u/l 5 KE37C 3  ชม. 
Alk  phosphatase Tube จุกสีแดง 53-128u/l 5 PNPP-

ampKE;IFCC 
3  ชม. 

Troponin I Tube จุกสีม่วง 0-6 u/l 5  30 นาที 
CSF - Protein ขวดปราศจากเช้ือ 15-45 mg/dl 2 1 1  ชม. 
CSF - Sugar ขวดปราศจาก

เช้ือ 

40-75 mg/dl 2 1 1 ชม. 

Body Fluid – Protein ขวดปราศจาก
เช้ือ 

 2 9 2  ชม. 

DTX  ปลายน้ิว 70-110 
 

 Glucose 
Dehydrogenase 

5 นาที 

Body Fluid – Sugar ขวดปราศจาก
เช้ือ 

 2 1 2  ชม. 

Serum Ketone จุกยางสีม่วง Negative 5 6 1  ชม. 
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ชนิดการตรวจ หลอดบรรจุ ค่าปกต ิ ปริมาณที ่
ใช้ (ml) 

Method เวลาในการ 
รายงานผล 

Microbilirubin Capilary tube
ห่อปิดกนัแสง 

 1 capilary 13 0.30  ชม. 

HbA1 C จุกยางสีม่วง 4.8-6.0 % 2 18 2  ชม. 

หมายเหตุ * 1. Enzyme Colorimetric Method 
  2.  Modification of The leinetic Jaffe Reaction 
  3.  integrated Multisensor 
  4.  Modification of the calcium Ocresolthalein Complexone (OCPC) Reaction 
  5.  Modification of the classical Phosphomolythat Method 
  6.  Enz. Cdc 
  7.  Homogeneous Method for Direcly Measuring HDL Level 
  8.  Homogeneous Method for Direcly Measoring LDL Level 
  9.  Modification of the Prioret Reaction 
  10. Bromcresol Purple (BCG) Dye-Binding Method 
  11. Modification of the Jendressik Grof Precedure 
  12. The international Federation of Clinical chemistry (IFCC) 
  13. Adaptation of IFCC by Bergmeger 
  14. Bowers and PIC comb preoedure 
  15. L-The International Federation of Clinical chemistry 
  16. Nac.optimum 
  17. Ion Setecive Electrode 
  18. Kinetic method 
  19. ท าการตรวจวิเคราะห์เวลา 8.30-16.30 น. 
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รายการตรวจทาง   โลหิตวทิยา  (Hemato) 
 

ชนิดการตรวจ หลอดบรรจุ ปริมาณที ่ใช้ (ml) Method เวลาในการรายงาน
ผล 

CBC Tube จุกสีม่วง EDTA blood  2 Elcetrical Impedance 1 ช.ม. 
Hb Tube จุกสีม่วง EDTA blood  2 Elcetrical Impedance 1 ช.ม. 
Hct Tube จุกสีม่วง EDTA blood  2 Elcetrical Impedance 30 นาที 
Platelet  Count Tube จุกสีม่วง EDTA blood  2 Elcetrical Impedance 30 นาที 
ESR Tube จุกสีด า Sodium 

citrae3.8% 
Sedimentation  2 ช.ม. 

Venous Clotting time - - Clot reaction time 1 ชม. 
Malaria Tube จุกสีม่วง EDTA blood  2 Color stain 30 นาที 
PT INR, APTT Tube จุกสีฟ้า Sodium 

citrae3.2% 
Nephelometry 45 นาที 

DCIP Tube จุกสีม่วง EDTA blood  2 Agglutination 30 นาที 

 
รายการตรวจทาง   จุลทรรศน์ศาสตร์ 

 

ชนิดการตรวจ หลอดบรรจุ ปริมาณที ่ใช้ (ml) Method เวลาในการรายงานผล 
Urine exam กระป๋อง+ฝา > 10  1ช.ม. 
Stool  exam ตลบั  ประมาณ 1-5 กรัม Direct smear 1ช.ม. 
Albumin กระป๋อง > 10 Strip 1 ช.ม. 
Sugar กระป๋อง > 10 Strip 1ช.ม. 
Specific  quavity กระป๋อง > 10 Strip 1ช.ม. 
PH กระป๋อง > 10 Strip 1 ช.ม. 
Microalbumin 
(Random urine) 

กระป๋อง+ฝา > 10 Strip 1 ช.ม. 

Methamphetamine กระป๋อง > 10 Strip 1 ช.ม. 
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ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

 

เอกสารควบคุม : หา้มคดัลอกส าเนา เปล่ียนแปลงหรือแจกจ่าย โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูรั้บผิดชอบ 

 

Occult  blood (Stool) ตลบั 1-5 กรัม Benzidine test 1 ช.ม. 

 
รายการตรวจทาง   ภูมิคุ้มกนัวทิยา  (ในกรณีเร่งด่วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการตรวจทาง    จุลชีววทิยา 

ชนิดการตรวจ หลอดบรรจุ ปริมาณที ่ใช้ 
(ml) 

Method เวลาในการรายงานผล 

   Gram >>>> 
Sputum , Pus ,Body fluid 
 

ขวด sterile 
กลอ่งมีฝาปิด 

1-5 Microscopy 1ช.ม. 

  AFB>> Sputum , Pus ,Body 
fluid 
 

แผน่  slide 1-3 Microscopy 1ช.ม. 

Wet smear Swab  Microscopy 1ช.ม. 
KOH ส่ิงส่งตรวจ  Microscopy 1ช.ม. 

 
 

 

ชนิดการตรวจ หลอดบรรจุ ปริมาณที ่ใช้ (ml) Method เวลาในการรายงานผล 
VDRL วิธี RPR Tube จุกสีแดง Clot blood 3-5 Carbon antigen 1 ช.ม. 
Pregancy  test กระป๋อง UA ปัสสาวะ  10 Immunoassay 30 นาที 
HBsAg Tube จุกสีแดง Clot blood  3-5 I Chromatography 1ช.ม. 
Anti - HBs Tube จุกสีแดง Clot blood  3-5 I Chromatography 1ช.ม. 
Anti - HBc Tube จุกสีแดง Clot blood  3-5 I Chromatography 1 ช.ม. 
Anti HIV Tube จุกสีแดง Clot blood 3-5 ELISA,Immunoassay 1วนั 
Anti - HCV Tube จุกสีแดง Clot blood  3-5 I Chromatography 1 ชม. 
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รายการตรวจทาง   ห้องปฏิบัติการนอก 
ชนิดการตรวจ หลอดบรรจุ ปริมาณที่ ใช้ 

(ml) 
Method เวลาในการรายงาน

ผล 
Amylase SERUM 2 Enzymetic  2 สปัดาห์ 
ANA SERUM 2 IFA 2 สปัดาห์ 
Acid Phosphatase Swab 1 อนั CMA 2 สปัดาห์ 

Culture&Sensitivity(Aerobic) Anykind Specimens  Culture 2 สปัดาห์ 
CRP (C-Reactive Protein) SERUM 2 AGG 2 สปัดาห์ 

CPK SERUM 2 Kinetic 2 สปัดาห์ 
CEA SERUM 2 ECLIA 2 สปัดาห์ 
CA 12-5 SERUM 2 PCR 2 สปัดาห์ 

CA 15-3 SERUM 2 PCR 2 สปัดาห์ 

CA 19-9 SERUM 2 PCR 2 สปัดาห์ 

CMV lgG SERUM 5 ECLIA 2 สปัดาห์ 

CMV lgM SERUM 2 C 2 สปัดาห์ 

Cortisol SERUM 2 ECLIA 2 สปัดาห์ 

D-Dimer Citrate blood 5 ml 
(1 หลอด) 

10 KIMS 2 สปัดาห์ 

Digoxin จุกยางสีแดง 5 HAI 2 สปัดาห์ 
Diazepam จุกยางสีแดง 5 EIA 2 สปัดาห์ 

Erytropoitin จุกยางสีแดง 5 ECLIA 2 สปัดาห์ 

Ferritin จุกยางสีแดง 5 ECLIA 2 สปัดาห์ 

Folate จุกยางสีแดง 5 ECLIA 2 สปัดาห์ 

FTA-ABS lgG จุกยางสีแดง 5 K 2 สปัดาห์ 

FTA-ABS lgM จุกยางสีแดง 5 PHA 2 สปัดาห์ 

Flbrinogen Citrate blood 5 ml 5 AGG 2 สปัดาห์ 

FSH จุกยางสีแดง 5 AGG 2 สปัดาห์ 

Growth Hormone จุกยางสีแดง 5 IBA 2 สปัดาห์ 
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G-6-PD EDTA blood  2 Fluorescent spot test 2 สปัดาห์ 

HemoC/S (Fluorescent 
Technology) 

Blood Culture ขวด Fluorescent 2 สปัดาห์ 

Hb typing EDTA blood 2 HPLC 2 สปัดาห์ 
HBV-DNA จุกยางสีแดง 5 ECLIA 2 สปัดาห์ 
HCV-RNA จุกยางสีแดง 5 ECLIA 2 สปัดาห์ 

HSV lgG จุกยางสีแดง 5 ECLIA 2 สปัดาห์ 

HSV lgM จุกยางสีแดง 5 ECLIA 2 สปัดาห์ 

H.pylori lgG จุกยางสีแดง 5 ECLIA 2 สปัดาห์ 

Reticulocyte Count EDTA blood 2 Microscopic 2 สปัดาห์ 

Iron Study (Serum 
Iron,TIBC,Tranferin sat) 

Serum 2 Colorimetric 2 สปัดาห์ 

Serum Iron Plueral fluid 3 ml,  
CSF 

5 C 2 สปัดาห์ 

Serum Osmolarity Random urine  
(ภาชนะทึบแสง) 

5 Spectro 2 สปัดาห์ 

TIBC Fresh EDTA blood 5 Spectro 2 สปัดาห์ 

Toxoplasma LgG จุกยางสีแดง 5 Enzymatic 2 สปัดาห์ 

Toxoplasma lgM Haparin blood แช่
เยน็ 

5 RIA 2 สปัดาห์ 

Transferrin Random urine 5 Turbidity 2 สปัดาห์ 

Testosterone EDTA  blood 5 AA 2 สปัดาห์ 

LDH (Serum)  5 Kinetic 2 สปัดาห์ 
LDH (Fluid) Fluid 5 Kinetic 2 สปัดาห์ 
Urine Osmolarity Random Urine 5 FPIA 2 สปัดาห์ 

Urine VMA 24 hrsUrine+6 
NHCL 
With total volume 

5 HPLC (Remidi) 2 สปัดาห์ 
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VZV lgG Serum + ประวติั 5 IFA 2 สปัดาห์ 

VZV lgM Serum + ประวติั 5 IFA 2 สปัดาห์ 

Aldosterone Serum + ประวติั 5 IFA 2 สปัดาห์ 

Rickettsia Citrate plasma แช่
เยน็ 

5 Chromogenic 2 สปัดาห์ 

Scrub typhus )พร้อมประวติั(  จุกยางสีแดง 5 NEPH 2 สปัดาห์ 
Anti HBe จุกยางสีแดง 5 NEPH 2 สปัดาห์ 
Anti DNase-B Gastric content 

ยาสมุนไพร 
5 Screening 2 สปัดาห์ 

Alcohol EDTA blood 5 ml 5 CMA 2 สปัดาห์ 
TSH (PHU) กระดาษกรองสนัเทา้

เด็ก 
5 Turbidity 2 สปัดาห์ 

TB Culture (profile 1) จุกยางสีแดง 5 Chromatography 2 สปัดาห์ 

TB Culture (Profile 2) 24 hrs. Urine  
(+6 NHCL) แช่เยน็ 

5 Chromatography 2 สปัดาห์ 

PCR for alpha-thalassemia 
(โครงการ ANC) 

จุกยางสีม่วง 5 HAI 2 สปัดาห์ 

Anti Thrombinll เบิกได ้ จุกยางสีแดง 5 IFA 2 สปัดาห์ 

Parathyroid Hormone จุกยางสีแดง 5 HPLG (Remidi) 2 สปัดาห์ 

ADA (Adenosine 
Deaminase) เบิกได ้

CSF, Stool, Swab 
พร้อมประวติั 

5 Culture 2 สปัดาห์ 

ADA (Adenosine 
Deaminase) เบิกได ้

Random  urine 5 HPLC 2 สปัดาห์ 

HBV Viral Load 
(copies/ml) 

EDTA  blood 5 Special  stain 2 สปัดาห์ 

HCV Viral Load  
(copies/ml) 

EDTA  blood 5 MEIA 2 สปัดาห์ 

 


