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คานา
ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย ทางห้องปฏิบัติการแบ่ง ได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แ ก่ ขั้นตอนก่อนการตรวจ
วิเคราะห์ ขั้นการตรวจวิเคราะห์ และขั้นภายหลังการตรวจวิเคราะห์ การดาเนินการในทุกขั้นตอนดังกล่าว
มีผลต่อคุณภาพของผลการวิเคราะห์ทั้งสิ้น ดังนั้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จึงได้จัดทาคู่มือ
การเก็บและ ส่ งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติ การฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บตัว อย่างให้ถูกต้อ ง
สาหรั บน าไปใช้ต รวจวิ เคราะห์ ทางห้ องปฏิ บัติ การ ในการตรวจวิ นิจ ฉัย โรคติ ดเชื้อ ริค เค็ ทเซีย โดยวิธี IFA
การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และการตรวจวินิจฉัยหาสารเสพติด
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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นโยบำยรักษำควำมลับข้อมูลส่วนบุคคล

1

กำรเก็บตัวอย่ำงสำหรับส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
1. การเก็บตัวอย่างเลือด
2. การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
การเก็บและส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการสาหรับตรวจหาภูมิต้านทาน
ต่อโรคสครับไทฟัส มิวรีนไทฟัสและทิคไทฟัส โดยวิธี IFA
การตรวจหาภูมิต้านทานต่อโรคสครับไทฟัส มิวรีนไทฟัส และทิคไทฟัส โดยวิธี IFA
การเก็บและส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการสาหรับตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก
1. การตรวจ Glucose (GLU), Fasting Blood Sugar
2. การตรวจ Blood Urea Nitrogen (BUN)
3. การตรวจ Creatinine (CREA)
4. การตรวจ Uric acid (URIC)
5. การตรวจ Aspartate aminotransferase (AST/SGOT)
6. การตรวจ Alanine aminotransferase (ALT/SGPT)
7. การตรวจ Alkaline phosphatase (ALP)
8. การตรวจ Total cholesterol (CHOL)
9. การตรวจ Triglyceride
10. การตรวจ High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C)
การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา
การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
การเก็บและส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการสาหรับตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติด
1. การตรวจสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน (Methampheta mine)
2. การตรวจสารเสพติดกลุ่มมอร์ฟีน (Morphine)
3. การตรวจสารเสพติดกลุ่มกัญชา (Marijuana)
ผนวก
ใบคาขอส่งตรวจหาสารเสพติด
ใบคาขอส่งตรวจโรคติดเชื้อ Rickettsia โดยวิธี IFA
ข้อมูลการเจ็บป่วยโรคติดเชื้อ Rickettsia
ใบคาขอส่งตรวจรายบุคคลห้องปฏิบัติการแผนกชีวเคมี
แผนที่แสดงที่ตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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ขั้นตอนกำรรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำร
ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริการของห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ตามช่องทาง ดังนี้
1. กล่องรับความคิดเห็นซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณ
- ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย ชั้น 1 อาคาร 2
- ห้องปฏิบัติการแผนกชีวเคมี ชั้น 3 อาคาร 2
- ห้องปฏิบัติการยาเสพติดและพิษวิทยา ชั้น 2 อาคาร 4

2. ส่งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทาง https://www.afrims.go.th/contact.php
3. เขียนข้อความในแบบส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้บริ การต่อห้ องปฏิบัติ การต่างๆ ของสถาบั นวิจั ย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
นโยบำยรักษำควำมลับข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตระหนักถึงความ
รับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการรักษาความลับของข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและผู้ใช้บริการ
ดังนี้
1. ไม่แสวงหาการเข้าถึงข้อมูล ทาสาเนา เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในระหว่างหรือหลังจากการทาหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ยกเว้นต่อเมื่อ
ได้รับมอบหมาย หรือเมื่อต้องใช้ดาเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
2. ในฐานะผู้ได้รับมอบอานาจในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล ต้องไม่เปิดเผยผลการตรวจหรือข้อมูลอื่นๆ
ของผู้ป่วย ทั้งในทางวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ต่อผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายใดๆ
3. ในฐานะผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลปกป้องข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ไม่ให้มีการทาสาเนา การดัดแปลงการ
ทาลาย การเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับมอบหมายหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง และหากพบว่ามีการ
วางแผนเพื่อการกระทาดังกล่าว หรือมีการกระทาดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ต้องรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ทันที
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1. การเก็บตัวอย่างเลือด
เครื่องมือและอุปกรณ์

1. สายยางรัดแขน (Tourniquet)
2. เข็มฉีดยา (Needle) เบอร์ 21 มีความยาวประมาณ 1.5 นิ้ว
3. กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 10 มิลลิลิตร
4. เข็มเจาะเลือดระบบสุญญากาศ (Vacuum needles)
5. หลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ (Vacuum tube)
6. หลอดพลาสติกสาหรับใส่น้าเหลือง (Serum tube)
7. ถุงมือยาง สาลี และพลาสเตอร์ปิดแผล
8. แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์
9. ถังสาหรับทิ้งหัวเข็ม
บริเวณเจาะเลือดจากเส้นเลือดดา
1. เส้นเลือดดาบริเวณที่ข้อพับของข้อศอกเป็นบริเวณที่นิยมใช้มากที่สุดจะเห็นเส้นเลือดดาจานวน
มาก แต่จะมีเส้นเลือดดาขนาดใหญ่ชัดเจนสามารถเก็บเลือดได้ประมาณ 2 – 3 เส้น
2. เส้นเลือดดาบริเวณหลังมือเป็นบริเวณที่ผู้ป่วยไม่สามารถเจาะเลือดที่ข้อพับของข้อศอกได้แต่จะเก็บ
เลือดได้ปริมาณน้อยกว่า
เทคนิคการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดา
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อม (สาลี แอลกอฮอล์ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา หลอดเก็บ
เลือด) ตรวจเช็คสภาพให้สามารถใช้งานได้
2. เลือกบริเวณที่ต้องการเจาะเลือดโดยให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งวางแขนที่ต้องการเจาะบนหมอนรอง
ข้อศอกให้อยู่ในท่าสบายที่สุดแล้วใช้สายยางรัดบริเวณกึ่งกลางระหว่างข้อศอกกับต้นแขน รัดสายยางให้แน่น
พอที่จะไม่เลื่อนหลุดได้แต่ไม่แน่นเกินไปจนดึงออกยาก
3. เมื่อรัดสายยางบริเวณเหนือข้อศอกแล้วให้ผู้ป่วยกามือให้แน่นก่อนที่ผู้เจาะจะใช้มือลูบคลาบริเวณ
ข้อพับเพื่อหาเส้นเลือดที่เหมาะสมในการเจาะเลือดจนผู้เจาะมีความมั่นใจจึงทาการเจาะเลือดบริเวณนั้น
4. ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์ 70% บีบพอหมาดเช็ดบริเวณตาแหน่งที่ต้องการเจาะเป็นวงกลมโดยเริ่มจาก
ด้านในออกสู่ด้านนอกแล้วปล่อยให้แห้ง
5. ใช้กระบอกฉีดยาเสียบหัวเข็มฉีดยาให้เรียบร้อยแล้วเลื่อนก้านสูบขึ้นลงเพื่อเช็คความฝืดแล้วดันก้าน
สูบให้สุ ดหัวกระบอกไม่ใ ห้มีอากาศในกระบอกใช้มือที่ถ นัดที่สุ ดจับกระบอกฉีดยาโดยใช้นิ้ว หัวแม่ มือและ
นิ้วกลางยึดให้มั่นคงส่วนนิ้วชี้กดลงบนหัวเข็มไม่ให้เลื่อนหลุดได้
6. ใช้มืออีกข้างจับแขนผู้ป่วยให้มั่นคงอย่าให้ผู้ป่วยขยับแขนขณะทาการเจาะเลือดแล้วใช้หัวแม่มือดึง
ผิวหนังบริเวณใกล้ตาแหน่งเจาะเลือดให้ตงึ เล็กน้อยเพือ่ เป็นการยึดเส้นเลือดดาไม่ให้เคลือ่ นที่ขณะเจาะเข็มลงไป
7. แทงเข็มฉีดยาผ่านผิวหนังให้เร็วโดยให้หัวเข็มทามุมกับผิวหนังประมาณ 45 องศาเมื่อเข็มฉีดยาผ่าน
เข้าไปในเส้นเลือดสังเกตว่ามีเลือดไหลเข้ามาในกระบอกฉีดยาแล้วจึงดึงกระบอกฉีดยาให้บรรจุเลือดปริมาณทีต่ อ้ งการ
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8. ปลดสายยางรัดแขนออกและใช้สาลีแห้งปิดแผลที่เจาะถอนเข็มฉีดยาออกทันทีกดสาลีไว้จนกว่า
เลือดจะหยุดไหลแล้วใช้พลาสเตอร์ปิดแผล
9. ใส่เลือดลงในหลอดเก็บเลือดตามความต้องการแล้วถอดหัวเข็มฉีดยาออกจากกระบอกใส่ในถังสาหรับ
ทิง้ หัวเข็ม
หมายเหตุ
กรณีใช้อุปกรณ์เจาะเลือดแบบสุญญากาศจะใช้เข็มปลายแหลมสองด้านปลายเข็มด้านหนึ่งจะใช้เจาะ
เลือดจากเส้นเลือดดาส่วนปลายอีกด้านหนึ่งใช้แทงจุกยางของหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศที่ใช้เก็บเลือด
เมื่อเจาะเลือดได้แล้วจึงใช้หลอดสุญญากาศแทงปลายอีกด้านความดันเลือดจะทาให้เลือดพุ่งใส่หลอดตาม
ปริมาณของการอัดสุญญากาศ
ข้อควรระวัง
1. ควรตรวจเช็คบริเวณที่ต้องการเจาะเลือดให้มั่นใจก่อนว่ าสามารถทาการเจาะเลือดได้ ถ้าไม่แน่ใจควร
ปรึกษาผู้ชานาญหรือเลือกบริเวณอื่น
2. การเจาะเลือดที่ดีต้องให้เลือดออกอย่างอิสระและปริมาณมากพอที่ใช้ทดสอบถ้าเกิดการอุดตันหรือหยุด
ไหลควรเริ่มเจาะเลือดบริเวณอื่นใหม่ไม่ควรบีบเค้นมากจนเกินไปจะได้เลือดที่มีคุณภาพไม่ดีพอ
3. ควรทาความสะอาดบริเวณเจาะเลือดให้ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากบาดแผลที่เกิดจากใบมีดและผู้เจาะ
ควรสวมถุงมือป้องกันการติดเชื้อจากเลือดผู้ป่วย
4. การแทงเข็มฉีดยาควรทาอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดมากถ้าเข็มฉีดยาไม่เข้าเส้นเลือดดาอาจ
ขยับปลายเข็มเล็กน้อยเพื่อหาเส้นเลือดเมื่อแทงเข้าไปในเส้นเลือดดาแล้วต้องให้เข็มฉีดยาอยู่นิ่งไม่เคลื่อน
หลุดออกมาจากผิวหนังขณะทาการดูดเลือด
5. ถ้ารู้สึกว่าเส้นเลือดดาที่เจาะนั้นแตกไม่ควรฝืนทาการเจาะเลือดต่อจะทาให้ผู้ป่วยเจ็บปวดผิวหนังบวมเขียว
คล้าได้
6. เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องทาความสะอาดด้วยวิธีที่ถูกต้องปลอดภัย
7. ผูเ้ จาะเลือดควรสวมถุงมือป้องกันการเปือ้ นเลือดผูป้ ว่ ยและระมัดระวังไม่ให้เข็มฉีดยาทิม่ ผิวหนังตนเอง
8. ทิ้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในถังขยะสาหรับสิ่งติดเชื้อเท่านั้น
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2. การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ขวดเก็บปัสสาวะชนิดฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร
2. ฉลากบ่งชี้รายละเอียดข้างขวด เช่น ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่ส่งตรวจ วันที่เก็บปัสสาวะ ลายมือชื่อ
เจ้าของปัสสาวะ เป็นต้น
คาแนะนาในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
กรณีออกภาคสนาม (นอกสถานที่)
1. แจก/รับ ขวดเก็บปัสสาวะพร้อมฉลากบ่งชี้รายละเอียดให้ผู้เข้ารับการตรวจบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
2. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลผู้รับการตรวจ ระวังอย่าให้มีการสับเปลี่ยนหรือปลอมในสารอื่นใดลง
ในปัสสาวะ
3. ผู้รับการตรวจเก็บปัสสาวะลงในขวดเก็บปัสสาวะพร้อมปิดฝาให้สนิท แล้วรีบนาส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งรอ
รับอยู่และรีบนาส่ง สวพท. กรณีไม่สามารถนาส่ง ได้ทันทีให้เก็บตัวอย่างสิ่ง ส่ง ตรวจไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส แล้วรีบนาส่งในวันรุ่งขึ้นทันที
4. ส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมาขอรับผลการตรวจที่ ธุรการกองวิเคราะห์ หลังจากวันส่งสิ่งส่งตรวจ
ประมาณ 5 วันทาการ โดยสามารถโทรมาประสานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
กรณีเก็บที่หน่วย (ในสถานที่)
1. รับขวดเก็บปัสสาวะ พร้อมฉลากบ่งชี้รายละเอียดข้างขวดจากเจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจ
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลผู้รับการตรวจ ระวัง อย่าให้มีการสับเปลี่ยนหรือปลอมปนสารอื่นใดลงใน
ปัสสาวะ
3. ผู้รับการตรวจเก็บปัสสาวะลงในขวดเก็บปัสสาวะพร้อมปิดฝาให้สนิท แล้วนาส่ง เจ้าหน้าที่รับสิ่ง
ส่งตรวจ
4. ชาระค่าบริการ พร้อมรอรับผลภายใน 3 วันทาการ
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การตรวจหาภูมิต้านทานต่อโรคสครับไทฟัส มิวรีนไทฟัส และทิคไทฟัส โดยวิธี IFA
1. ชื่อรายการทดสอบ: การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย โดยวิธี Indirect Immuno fluorescence
Assay (IFA)
2. ข้อบ่งชี้การตรวจ: เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคสครับไทฟัส ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Orientia tsutsugamushi
โรคมิวรีนไทฟัส ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Rickettsia typhi และโรคทิคไทฟัส ที่มีสาเหตุจากการ
ติดเชื้อ Rickettsia honei (TT118) โดยวิธี Indirect Immunofluorescence Assay (IFA) ในผู้ป่วยไข้
ไม่ทราบสาเหตุ หรือผู้ป่วยที่ถูกตัวไรอ่อน หมัด เห็บ กัด
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): เลือด (Clotted Blood) หรือ น้าเหลือง (Serum) หรือ น้าไขสันหลัง (CSF)
ปริมาตร (volume): กรณี Clotted Blood ปริมาตรไม่น้อยกว่า 3 มิลลิลิตร น้าเหลือง ปริมาตรไม่น้อยกว่า
0.5 มิลลิลิตร น้าไขสันหลังปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (collection container): เลือด บรรจุในหลอดเก็บเลือดจุกสีแดง น้าเหลือง
หรือน้าไขสันหลังบรรจุในหลอดเก็บน้าเหลือง โดยพันรอบปากหลอดด้วยด้วยพาราฟิล์ม
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง: นาหลอดเลือดหรือหลอดน้าเหลืองหรือหลอดน้าไขสันหลัง ผู้ป่วยใส่ใน
ถุง พลาสติ กแล้ว ปิด ปากถุ งให้ มิด ชิด น าตั วอย่า งส่ ง ตรวจพร้ อมกับ ใบคาขอส่ง ตรวจ ส่ง ที่ห้ องปฏิ บัติ การ
โรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
หมายเหตุ :
- เลือด (Clotted Blood) การนาส่งภายในไม่เกิน 6 ชั่วโมง หลักจากเจาะเลือด ถ้าไม่สามารถส่ง
ได้ ทัน ให้ ปั่น แยกน้ าเหลือ งที่ ความเร็ ว 3,000 รอบ/นาที นาย 5 นาที เก็ บแยกน้าเหลื องใส่ หลอดนาส่ ง
ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
- ถ้าไม่สามารถนาส่งได้ทันภายใน 24 ชั่วโมง ให้เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
6. วันเวลาทาการตรวจ: ทุกวันในเวลาราชการ (08.30 น.-14.00 น.) กรณีห้องปฏิบัติการหยุดจะแจ้งล่วงหน้า
ให้ทราบ **ปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (Turnaround time: TAT): 3 วันทาการ
8. การรายงานผล: รายงานผลเป็นค่า titer ของ IgM และ IgG
โดยแปลผล (Interpretation) ดังต่อไปนี้
- กรณีที่ titer <1:50 = ไม่พบการติดเชื้อริคเค็ทเซีย (Titer of less than 1:50 = Negative,
no antibodies (IgM and IgG) detected)
- กรณีที่ titer 1:50 ถึง 1:400 = พบการติดเชื้อริคเค็ทเซียในระยะเวลาไม่นานหรือติดเชื้อมา
ก่อน (Titer 1:50 – 1:400 = Past or recent infection, required second sample 7-14
days apart for rising titer)
- กรณีที่ titer ≥ 1:400 (Single serum) หรือ 4 fold rising antibody (Pair sera) ร่วมกับ
อาการทางคลินิก ให้สงสัยว่าผู้ป่วยป่วยด้วยโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย (Titer of 1:400 or over :
Indicates recent infection on single serum)
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9. ค่าตรวจ:
9.1 การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคริคเค็ทเซีย ชนิดใดชนิดหนึ่ง
- Scrub typhus หรือ Murine typhus หรือ Tick typhus
700 บาท
9.2 การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคริคเค็ทเซีย 2 ชนิด
- Scrub typhus และ Murine typhus
800 บาท
- Scrub typhus และ Tick typhus
800 บาท
- Murine typhus และ Tick typhus
800 บาท
9.3 การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคริคเค็ทเซีย ทั้ง 3 ชนิด
Scrub typhus, Murine typhus และ Tick typhus
900 บาท
10. วิธีวิเคราะห์: ตรวจวิเคราะห์โดยใช้ปฏิกิริยาทางน้าเหลืองวิทยา โดยวิธี Indirect Immunofluorescence Assay (IFA)
11. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์: hemolysis และ non-specific antibody
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ภายในเวลา 7 วันหลังจากวันที่ส่ง
น้าเหลือง
13. อื่น ๆ:
13.1 สถานที่ส่งตรวจ: ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย กองวิจัย ชั้น 1 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
(ไม่พักเที่ยง) ติดต่อ โทร. 0-2354-5310 โทรทหาร 85158
13.2 ใบคาขอส่งตรวจ: ใบคาขอส่งตรวจโรคติดเชื้อ Rickettsia โดยวิธี IFA รหัสเอกสาร
FM-WI-RIC-001/01 และข้อมูลการเจ็บป่วยโรคติดเชื้อ Rickettsia รหัสเอกสาร
FM-WI-RIC-001/02 โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและบรรจุแยกต่างหากกับ
ตัวอย่าง (ภาคผนวก)
13.3 เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ: มีดังต่อไปนี้
13.3.1 ไม่มีใบคาขอส่งตรวจ หรือใช้แบบฟอร์มคาขอส่งตรวจที่แตกต่างกับ ข้อ 13.2
13.3.2 ไม่ระบุชื่อ นามสกุล หรือรหัสแทนตัวผู้ป่วย
13.3.3 ไม่ระบุชื่อผู้ส่ง หรือหน่วยงานผู้ส่ง
13.3.4 ชื่อ นามสกุล หรือรหัสแทนตัวผู้ป่วย และHN ไม่ตรงกันระหว่างใบคาขอส่งตรวจ
กับภาชนะบรรจุตัวอย่างตรวจ
13.3.5 ภาชนะบรรจุตัวอย่างตรวจแตกหัก หรือตัวอย่างตรวจหกเลอะภายนอกภาชนะ
13.3.6 ไม่ระบุชื่อผู้ป่วยในภาชนะเก็บตัวอย่าง
13.3.7 ปริมาณตัวอย่าง น้อยกว่าที่กาหนดไว้
13.3.8 ส่งตัวอย่างผิดประเภท
13.3.9 ส่งตัวอย่างผิด (ไม่ใช่ของห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย)
**หมายเหตุ หากพบข้อผิดพลาดดังกล่าวทางห้องปฏิบัติการจะบันทึกลงในใบคาขอส่งตรวจและจะ
ส่งคืนพร้อมตัวอย่าง
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13.4 การส่งสิ่งส่งตรวจครั้งที่ 2: สาหรับผู้ป่วยที่มีผลการตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อริคเค็ทเซีย
เป็นบวก ทางห้องปฏิบัติการจะร้องขอให้ส่งสิ่งส่งตรวจครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันผลการตรวจ จึงควร
ส่งเลือด หรือน้าเหลืองครั้งที่ 2 โดยเว้นระยะประมาณ 5-10 วัน (Second serum) หลังจาก
เจาะเลือดผู้ป่วยในครั้งแรกหรือเจาะเลือดในวันที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
**หมายเหตุ กรณีส่งน้าเหลืองตรวจ ครั้งที่ 2 ตามที่ห้องปฏิบัติการร้องขอ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
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การตรวจ Glucose (GLU), Fasting Blood Sugar
1. ชื่อรายการทดสอบ: Glucose
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคที่เกิดจาก
ความผิดปกติของ Carbohydrate metabolism เช่น โรคเบาหวาน หรือภาวะ Hypoglycemia
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ควรงดอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
เพราะอาหารมีผลต่อระดับกลูโกสในเลือด (ดื่มน้าเปล่าได้)
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): พลาสมา
ปริมาตร (volume): 1 - 3 มิลลิลิตร
หลอดเก็บตัวอย่าง (Sample tube): หลอดเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด sodium fluoride
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ค่ากลูโคสจะลดลง 5-10 mg/dL/hr ในเลือดที่ไม่ได้ปั่น
แยกพลาสมาและไม่ ไ ด้ ใ ช้ ห ลอดเลื อ ดที่ มี ส ารกั น เลื อ ดแข็ ง ชนิ ด sodium fluoride ควรน าส่ ง
ห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถทาได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกพลาสมาแล้วเก็บไว้ใน
ตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการนาส่ง ขณะนาส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดมี
การควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย mg/dL
ค่าอ้างอิง (reference value) ในเลือด : ผู้ใหญ่ 74-109 mg/dL
ค่าวิกฤติ (critical Value): ค่า glucose น้อยกว่า 45 mg/dL หรือมากกว่า 500 mg/dL
9. ค่าตรวจ (charge): 40 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10.วิธีวิเคราะห์ (methodology): Enzymatic method (Hexokinase)
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interferences):
ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กาหนด ดังต่อไปนี้
- Icterus: Conjugated Bilirubin และ Unconjugated bilirubin ไม่เกิน 60 mg/dl
- Hemolysis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกิน 1000 mg/dL
- Lipemia: L index ไม่เกิน 1000
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ชั่วโมง (กรณีใช้หลอดเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด
Sodium fluoride)
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การตรวจ Blood Urea Nitrogen (BUN)
1. ชื่อรายการทดสอบ: Blood Urea Nitrogen
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication):
- ช่วยประเมินการทางานของไต
- ช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการรักษา ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
- ช่วยประเมินสภาพสมดุลของไนโตรเจนในร่างกาย
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): - ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา
ปริมาตร (volume): 1 - 3 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube): ใส่หลอดเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดที่มีสาร
กันเลือดแข็งชนิด lithium heparin หรือ k2-EDTA
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรนาส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถ
นาส่งได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการนาส่ง ขณะ
นาส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย mg/dL
ค่าอ้างอิง (reference value) ซีรั่ม: 6-20 mg/dL
9. ค่าตรวจ (charge): 50 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Kinetic test (urease และ glutamate dehydrogenase)
11. สารรบกวน (interferences): ในเลือด
ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าที่กาหนด ดังต่อไปนี้
- Icterus: Bilirubin ไม่เกิน 60 mg/dL
- Hemolysis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกิน 1000 mg/dL
- Lipemia: L index ไม่เกิน 1000
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ชั่วโมง
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การตรวจ Creatinine (CREA)
1. ชื่อรายการทดสอบ: Creatinine
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): ช่วยประเมินการทางานของไต
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา
ปริมาตร (volume) : 1 - 3 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : หลอดเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดที่มีสาร
กันเลือดแข็งชนิด lithium heparin หรือ k2-EDTA
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรนาส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถ
นาส่งได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการนาส่ง
ขณะนาส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย mg/dL
ค่าอ้างอิง (reference value): ชาย 0.67 - 1.17 mg/dl หญิง 0.51 - 0.95 mg/dl
9. ค่าตรวจ (charge): 50 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Enzymatic colorimetric method
11. สารรบกวน (interferences):
1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าที่กาหนด ดังต่อไปนี้
- Icterus: Conjugate bilirubin ไม่เกิน 15 mg/dL, Unconjugate bilirubin ไม่เกิน 20 mg/dL
- Hemolysis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกิน 800 mg/dL
- Lipemia: L index ไม่เกิน 2000
- Ascorbic acid ไม่เกิน 300 mg/dL
2) ผู้ป่วยที่ได้รับ Rifampicin, Levodopa and Calcium dobesilate ทาให้ค่า serum creatinine
ต่ากว่าความเป็นจริงได้
3) ยาที่มีผลต่อ tubular creatinine excretion ได้แก่ cimetidine, trimethopim ทาให้ serum
creatinine สูงขึ้น
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ชั่วโมง
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การตรวจ Uric acid (URIC)
1. ชื่อรายการทดสอบ: Uric acid
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): ช่วยในประเมิน ติดตาม ควบคุมโรคเก๊าท์ หรือโรคที่มีระดับกรด
ยูริคสูงกว่าปกติอาจก่อให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคไขข้อกระดูกหรือเส้นเอ็นอักเสบ
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation):
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา
ปริมาตร (volume): 1– 3 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : ใส่หลอดเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดที่มีสาร
กันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling ) : ควรนาส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถนาส่งได้
กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการนาส่ง ขณะนาส่งห้องปฏิบัติ
การควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule) : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย mg/dL
ค่าอ้างอิง (reference value): ชาย 3.4 - 7.0 mg/dL หญิง 2.4 - 5.7 mg/dL
ค่าวิกฤต (critical Value): ค่า Uric acid มากกว่า 15.0 mg/dL
9. ค่าตรวจ (charge): 60 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Enzymatic colorimetric method
11. สารรบกวน ( interferences ):
1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าที่กาหนด ดังต่อไปนี้
- Icterus: Conjugated Bilirubin และ Unconjugated bilirubin ไม่เกิน 40 mg/dL
- Hemolysis: Hemoglobin ไม่เกิน 1000 mg/dL
- Lipemia: L index ไม่เกิน 1500
- Ascorbic acid: น้อยกว่า 3 mg/dL
2) ยาต่อไปนี้ได้ทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่า ทาให้ค่า uric acid ที่ได้ต่ากว่าความเป็นจริงได้แก่
alpha-methyldopa, desferoxamine และ calcium dobesilate (เช่น dexium)
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ชั่วโมง
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การตรวจ Aspartate aminotransferase (AST/SGOT)
1. ชื่อรายการทดสอบ: Aspartate aminotransferase (AST) หรือ Serum glutamate oxaloacetatetransaminase (SGOT)
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคและประเมินการทางานของ
ตับ รวมถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยเอนไซม์ AST พบได้มากที่ตับ และกล้ามเนื้อหัวใจ
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): - ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม
ปริมาตร (volume) : 1 – 3 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube): ใส่หลอดเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดที่มีสาร
กันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรนาส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถ
นาส่งได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการนาส่ง ขณะ
นาส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย U/L
ค่าอ้างอิง (reference value): ชาย 10 - 50 U/L, หญิง 10 - 35 U/L
9. ค่าตรวจ (charge): 50 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Kinetic method
11. สารรบกวน (interferences):
ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กาหนด ดังต่อไปนี้
- Icterus: Conjugated Bilirubin และ Unconjugated Bilirubin ไม่เกิน 60 mg/dL
- Hemolysis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกิน 20 mg/dL
- Lipemia: L index ไม่เกิน 150
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ชั่วโมง
เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว: 30 วัน
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การตรวจ Alanine aminotransferase (ALT/SGPT)
1. ชื่อรายการทดสอบ: Alanine aminotransferase (ALT) หรือ Serum glutamate pyruvatetransaminase (SGPT)
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): ช่วยตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบ และโรคตับแข็ง
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา
ปริมาตร (volume) : 1 - 3 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube): ใส่หลอดเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดที่มีสาร
กันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรนาส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที หรือนาส่ง
ห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ แต่ถ้าไม่สามารถทาได้ กรณีตัวอย่างเป็นเลือด
ควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการนาส่ง ขณะนาส่ง ห้องปฏิบัติการควร
บรรจุตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานผลเป็นตัวเลข และหน่วยเป็น U/L
ค่าอ้างอิง (reference value): ชาย 10 - 50 U/L, หญิง 10 - 35 U/L
9. ค่าตรวจ (charge): 50 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Kinetic method
11. สารรบกวน (interferences):
ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าที่กาหนด ดังต่อไปนี้
- Icterus: Conjugated Bilirubin และ Unconjugated Bilirubin ไม่เกิน 60 mg/dL
- Hemolysis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกิน 170 mg/dL
- Lipemia: L index ไม่เกิน 150
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ : ภายใน 24 ชั่วโมง
เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว : 30 วัน
13. อื่น ๆ (comment) : สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การตรวจ Alkaline phosphatase (ALP)
1. ชื่อรายการทดสอบ: Alkaline phosphatase
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): ใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรคตับ กระดูก และภาวะท่อน้าดี
อุดตัน
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา
ปริมาตร (volume): 1-3 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : ใส่หลอดเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดที่มี
สารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรนาส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที หรือนาส่ง
ห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ แต่ถ้าไม่สามารถทาได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควร
ปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการนาส่ง ขณะนาส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุ
ตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย U/L
ค่าอ้างอิง (reference value): ชาย 40 - 129 U/L, หญิง 35 - 104 U/L
9. ค่าตรวจ (charge): 50 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology) Colorimetric method
11. สารรบกวน (interferences):
ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าที่กาหนด ดังต่อไปนี้
- Icterus: Conjugated Bilirubin และ Unconjugated Bilirubin ไม่เกิน 60 mg/dL
- Hemolysis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกิน 200 mg/dL
- Lipemia: L index ไม่เกิน 2,000
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ชั่วโมง
เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว: 30 วัน
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การตรวจ Total Cholesterol
1. ชื่อรายการทดสอบ: Total Cholesterol
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication):
1) ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)
2) วินิจฉัยและรักษาโรคที่มีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation):
1) ควรบริโภคอาหารตามปกติ และมีน้าหนักตัวคงที่ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนตรวจ และงดอาหารอย่างน้อย
12 ชั่วโมง (ดื่มน้าเปล่าได้)
2) ค่า cholesterol อาจสูงขึ้น 10-15% ถ้ารัด tourniquet นานเกินไป ไม่ควรรัดนานเกิน 2 นาที
3) ท่าของผู้ใช้บริการมีผลกับ cholesterol โดย ค่าจะลดลง 10-15% หลังนอนลง 20 นาทีและค่าจะลดลง
6% หลังจากเปลี่ยนท่ายืนเป็นนั่ง ดังนั้นควรอยู่ในท่านั่งขณะตรวจเลือด หรือหากตรวจในท่านอนควร
ตรวจด้วย ท่าเดิมในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันผลจากการเปลี่ยนแปลงท่าทาง
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา
ปริมาตร (volume) : 1 - 3 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : ใส่หลอดเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดที่มี
สารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่ ง สิ่ ง ส่ ง ตรวจและข้ อ ควรระวั ง (handling): ควรน าส่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยทั น ที หรื อ น าส่ ง
ห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจแต่ถ้าไม่สามารถทาได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่น
แยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการนาส่งขณะนาส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างใน
ภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึงรายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึงการตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย mg/dL
ค่าอ้างอิง (reference value) < 200 mg/dL
9. ค่าตรวจ (charge): 60 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Enzymatic colorimetric method
11. สารรบกวน (interferences):
ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าที่กาหนด ดังต่อไปนี้
- Icterus: Conjugated Bilirubin ไม่เกิน 16 mg/dL และ Unconjugated bilirubin ไม่เกิน 14 mg/dL
- Hemolysis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกิน 700 mg/dL
- Lipemia: L index ไม่เกิน 2,000
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ชั่วโมง
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การตรวจ Triglyceride
1. ชื่อรายการทดสอบ: Triglyceride
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication):
1) ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)
2) ติดตามการรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดระดับไขมันในเลือด
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation):
1) ควรบริโภคอาหารตามปกติ และมีน้าหนักตัวคงที่ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนตรวจ และงดอาหารอย่างน้อย
12 ชั่วโมง (ดื่มน้าเปล่าได้)
2) งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา
ปริมาตร (volume) : 1 - 3 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : ใส่หลอดเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดที่มี
สารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรนาส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถทา
ได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการนาส่งขณะนาส่ง
ห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย mg/dL
ค่าอ้างอิง (reference value) < 150 mg/dL
9. ค่าตรวจ (charge): 60 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10.วิธีวิเคราะห์ (methodology): Enzymatic colorimetric method
11 สารรบกวน (interferences):
1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าที่กาหนด ดังต่อไปนี้
- Icterus: Conjugated bilirubin ไม่ เ กิ น 10 mg/dL และ Unconjugated bilirubin ไม่ เ กิ น
35 mg/dL
- Hemolyis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกิน 700 mg/dL
- Lipemia : L index ไม่เกิน 3,000
2) endoqenous unesterified glycerol ทาให้ค่าสูงผิดปกติได้
3) ascorbic acid และ calcium dobesilate ทาให้ค่าต่าผิดปกติได้ และ intralipid ทาให้ค่าสูงได้
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ชั่วโมง
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

25

การตรวจ High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C)
1. ชื่อรายการทดสอบ: High Density Lipoprotein Cholesterol
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication):
1) ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) เนื่องจากระดับ HDL-Cholesterol
มีความสัมพันธ์แบบผกผันต่อการเกิด atherosclerosis
2) ใช้ช่วยวินจิ ฉัยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation):
1) ควรบริโภคอาหารตามปกติ และมี น้าหนั กตัว คงที่ ในช่ว ง 2 สัปดาห์ก่ อนตรวจ และงดอาหารอย่า งน้อ ย
12 ชั่วโมง (ดื่มน้าเปล่าได้)
2) ค่า cholesterol อาจสูงขึ้น 10-15% ถ้ารัด tourniquet นานเกินไป ไม่ควรรัดนานเกิน 2 นาที
3) ท่าของผู้ใช้บริการมีผลกับ cholesterol โดย ค่าจะลดลง 10-15% หลังนอนลง 20 นาทีและค่าจะลดลง 6%
หลังจากเปลี่ยนท่ายืนเป็นนั่ง ดังนั้นควรอยู่ในท่านั่งขณะตรวจเลือด หรือหากตรวจในท่านอนควรตรวจด้วย
ท่าเดิมในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันผลจากการเปลี่ยนแปลงท่าทาง
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา
ปริมาตร (volume): 1 - 3 มิลลิลิตร
ภาชนะทีใ่ ช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube): ใส่หลอดเลือดที่ไม่มสี ารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดที่มี
สารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรนาส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที หรือนาส่งห้องปฏิบัติการ
ภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ แต่ถ้าไม่สามารถทาได้ กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้
ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการนาส่งขณะนาส่งห้องปฏิบัติการ ควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย mg/dL
ค่าอ้างอิง (reference value): ชาย > 55 mg/dL, หญิง > 65 mg/dL
9. ค่าตรวจ (charge): 100 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10.วิธีวิเคราะห์ (methodology): Homogeneous enzymatic colorimetric assay
11. สารรบกวน (interferences):
1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าที่กาหนด ดังต่อไปนี้
- Icterus: Conjugated bilirubin ไม่เกิน 30 mg/dL และ Unconjugated bilirubin ไม่เกิน 60 mg/dL
- Hemolysis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกิน 1200 mg/dL
- Lipemia: L index ไม่เกิน 1,800, triglyceride ไม่เกิน 1,200 mg/dL
- Ascorbic acid: ไม่เกิน 50 mg/dL
2) ค่าอาจสูงขึ้นในผู้ที่มี free fatty acid เพิ่มมากขึน้ หรือมีการทาลาย lipoproteins มากขึ้น
3) ในผูท้ ี่มีการทางานของตับผิดปกติ อาจทาให้ค่าผิดปกติไปจากความเป็นจริง
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิม่ ได้: ภายใน 24 ชัว่ โมง
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา
1. ชื่อรายการทดสอบ: Complete blood count (CBC)
CBC ประกอบด้วยการทดสอบย่อย ดังนี้
- การทดสอบเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดง : hemoglobin, hematocrit, red cell count, red blood
cell indices
- การทดสอบเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาว : white blood cell count, differential count, absoluted
neutrophil count
- การทดสอบเกี่ยวกับเกร็ดเลือด : platelet count
- การอ่าน blood smear
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication):
1) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะทางโลหิตวิทยาหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา
2) เพื่อตรวจกรองความสมบูรณ์ของสุขภาพ
3) เพื่อติดตามผลของการรักษาหรือผลข้างเคียงจากการรักษา
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): เลือด
ปริมาตร (volume) : 2 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Collection medium) : หลอดเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): สิ่งส่งตรวจควรมาถึงห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง
หลังเจาะเลือดในการนาส่งที่อุณหภูมิห้อง
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานผลเป็นตัวเลข
ค่าอ้างอิง (reference value) :
RBC
ชาย
4.5-6.5 (X106/ul)
หญิง
3.8-5.8 (X106/ul)
Hb
ชาย
13.0-18.0 (g/dl)
หญิง
12.5-16.5 (g/dl)
Hct
ชาย
39.0-54.0 (%)
หญิง
36.0-48.0 (%)
MCV
82.0-92.0 (fL)
MCH
27.0-31.0 (pg)
MCHC
32.0-36.0 (g/dl)
RDW
12.3-15.1 (%)
WBC
5.0-10.0 (X103/ul)
Basophil
0.0-2.0 (%)
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Neutrophil
35.0-75.0 (%)
Lymphocyte
20.0-40.0 (%)
Monocyte
0.0-8.0 (%)
Eosinophil
0.0-8.0 (%)
Platelet
140.0 – 400.0 (X103/ul)
ค่าวิกฤติ (critical Value)
9. ค่าตรวจ (charge): 90 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.

10.วิธีวิเคราะห์ (methodology): โดยใช้เครื่องตรวจวัดเม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex รุ่น XN-1500
โดยมีหลักการดังนี้
11. สารรบกวน (interferences): สิ่งส่งตรวจที่มีลิ่มเลือด ใช้สารกันเลือดแข็งที่ไม่เหมาะสม

12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ไม่ได้
13. อื่น ๆ (comment):
1) สิ่งส่งตรวจที่ตรวจพบลิ่มเลือดจะถูกปฏิเสธ เนื่องจากทาให้ผลการตรวจเกิดความผิดพลาดได้
2) การตรวจ blood smear ไม่ได้ทาทุกราย จะทาเฉพาะในรายที่มีความผิดปกติจากการตรวจโดย
เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ และ/หรือตรงตามเกณฑ์การตรวจ blood smear ของห้องปฏิบัติการ
3) สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
1. ชื่อรายการทดสอบ: การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urinalysis)
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication):
1) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ หรือโรคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางปัสสาวะ
2) เพื่อติดตามผลของการรักษาหรือผลข้างเคียงจากการรักษา
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): การเก็บปัสสาวะต้องเก็บอย่างสะอาด ถูกวิธีและเก็บเฉพาะช่วงกลางของ
ปัสสาวะ (midstream urine) โดยผู้ใช้บริการทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แล้วถ่ายปัสสาวะ
ในช่วงแรกทิ้ง เก็บปัสสาวะช่วงกลางลงภาชนะ
ปริมาตร (volume) : 10 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : หลอดเก็บปัสสาวะขนาด 10 มิลลิลิตร
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling):
ตัวอย่างปัสสาวะที่ใช้สาหรับการตรวจวิเคราะห์ควรทาการทดสอบทันที โดยไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง
หลังจากเก็บตัวอย่างตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ทันทีควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8°C และ
ตรวจวิเคราะห์ภายใน 6 ชั่วโมงหลังการเก็บตัวอย่างตรวจ
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):
- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน
8. การรายงานผล: รายงานเป็นผลบวก ผลลบ และตัวเลข
ค่าอ้างอิง (reference value) :
การตรวจทางกายภาพ
Color
Yellow
Appecerance
Clear
การตรวจทางเคมี
Sp.gr.
1.005-1.030
pH
4.5-8.0
Urobilinogen
Normal
Glucose
Negative
Ketone
Negative
Bilirubin
Negative
Protein
Negative
Nitrite
Negative
Blood
Negative
Leukocyte
Negative
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การตรวจทางกล้องจุลทรรศน์
Red blood cell
0-1 cells/HPF
White blood cell
0-5 cells/HPF
Epithelial cells
0-5 cells/HPF
Cast
Not found (/LPF)
Crystal
Not found (/HPF)
Amorphous
Not found (/HPF)
Bacteria
Not found (/HPF)
Budding yeast
Not found (/HPF)
Pseudohyphae
Not found (/HPF)
9. ค่าตรวจ (charge): 50 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สวพท.
10.วิธีวิเคราะห์ (methodology):
ตรวจทางกายภาพและทางเคมีด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automated urine chemistry
analyzer) และตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic examination)
11. สารรบกวน (interferences):
กรณีที่ทาให้ผลเป็นบวกปลอม มีดังนี้
- Protein อาจเกิดจากปัสสาวะที่มีความเป็นด่างสูง (pH > 9)
- Ketone อาจเกิดจากสารกลุ่ม Phathaline และอนุพนั ธ์ของ Anthrachinone
- Bilirubin และ urobilinogen อาจเกิดจาก metabolize ของยาบางชนิดที่ทาให้สีของปัสสาวะเป็น
สีแดงในภาวะที่เป็นกรด เช่น Pyridium และ Serenium
- Leukocyte อาจเกิดจากการปนเปื้อนของ Vaginal secretion หรือ Formaldehyde
- Nitrite อาจเกิดจากการปนเปื้อนยากลุ่ม Phenazopyridine หรือปัสสาวะที่ทิ้งไว้นาน
กรณีที่ทาให้ผลเป็นลบปลอม มีดังนี้
- Glucose และ Blood อาจตรวจไม่พบถ้าในปัสสาวะมีวิตามินซีปริมาณมาก
- Bilirubin อาจเกิดจากปัสสาวะถูกแสงเป็นเวลานาน มีวิตามินซีหรือไนโตรท์ปริมาณมาก
- Urobilinogen อาจเกิดจากปัสสาวะถูกแสงเป็นเวลานาน หรือมี Formaldehyde ในปัสสาวะ
- Leukocyte อาจเกิดจากมียาในกลุ่ม Cephalexin, Cephalothine, Thetracyclin หรือ Glucose
หรือ Oxalic acid ในปัสสาวะปริมาณมาก
- Nitrite อาจตรวจไม่พบถ้าในปัสสาวะมีวิตามินซีปริมาณมาก หรือเป็นแบคทีเรีย Non-Nitrate
Reductase Bacteria
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: กรณีขอตรวจใหม่ควรใช้ปัสสาวะใหม่เสมอ
13. อื่น ๆ (comment):
1) การตรวจตะกอนปัสสาวะ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ไม่ได้ทาทุกราย จะทาเฉพาะในรายที่มีความผิดปกติ
จากการตรวจโดยเครื่องอัตโนมัติ และ/หรือ ตรงตามเกณฑ์การตรวจตะกอนปัสสาวะของห้อง
ปฏิบัติการ
2) สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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การตรวจสารเสพติดชนิดแอมเฟตามีน (Methampheta mine)
1. ชื่อรายการทดสอบ: Metham phetamine
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): การตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ปัสสาวะที่ถ่ายแต่ละครั้งในเวลาใดก็ได้
ปริมาตร (volume): ปริมาตรอย่างน้อย 30 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (collection container): ขวดเก็บปัสสาวะชนิดฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling):
หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจควรส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายในเวลา 1 ชั่วโมง แต่ในกรณีที่ไม่สามารถนาส่งได้
ภายใน 1 ชั่วโมง ควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2-8°C ก่อนนาส่งห้องปฏิบัติการ
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันเวลาราชการ
7. การประกันเวลาการทดสอบ (Turnaround Time: TAT): Screening test 3 วันทาการ
Confirmation test 5 วันทาการ
8. การรายงานผล: รายงานเป็นผลบวก และผลลบ
ค่าอ้างอิง (reference value):
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะน้อยกว่า 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เป็น ผลลบ
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เป็น ผลบวก
9. ค่าตรวจ (charge):
9.1 เอกชน: Screening test 200 บาท และ Confirmation test 1,000 บาท
9.2 หน่วยงานภาครัฐ: Screening test 150 บาท และ Confirmation test 900 บาท
10.วิธีวิเคราะห์ (methodology):
10.1 วิเคราะห์โดยใช้ Reagent Strip for Methamphetamine ที่ใช้หลักการ Immunochromatography
10.2 การตรวจยืนยันโดยวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry
11. ตัวอย่างไม่เหมาะสม:
11.1 ภาชนะบรรจุชารุดเสียหาย
11.2 ชนิดสิ่งส่งตรวจไม่ใช่ปัสสาวะ
11.3 ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบคาขอส่งตรวจ
11.4 ปริมาตรน้อยกว่า 30 มิลลิลิตร
11.5 กรอกรายละเอียดฉลากบ่งชี้ข้างขวดไม่ครบ
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 7 วันหลังรับสิ่งส่งตรวจ
เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว:
- เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้วให้ผลลบที่อุณหภูมิ 2-8°C เป็นเวลา 7 วัน
- เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจที่วิเคราะห์แล้วให้ผลบวกที่อุณหภูมิ -20°C เป็นเวลา 1 ปี
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
**ปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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การตรวจสารเสพติดกลุ่มมอร์ฟีน (Morphine)
1. ชื่อรายการทดสอบ: Morphine
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): การตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดชนิดมอร์ฟีน
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ปัสสาวะที่ถ่ายแต่ละครั้งในเวลาใดก็ได้
ปริมาตร (volume): ปริมาตรอย่างน้อย 30 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (collection container): ขวดเก็บปัสสาวะชนิดฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling):
หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจควรส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายในเวลา 1 ชั่วโมง แต่ในกรณีที่ไม่สามารถนาส่งได้
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2-8°C ก่อนนาส่งห้องปฏิบัติการ
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันเวลาราชการ
7. การประกันเวลาการทดสอบ (Turnaround Time: TAT): Screening test 3 วันทาการ
8. การรายงานผล: รายงานเป็นผลบวก และผลลบ
ค่าอ้างอิง (reference value):
ปริมาณมอร์ฟีนในปัสสาวะน้อยกว่า 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เป็น ผลลบ
ปริมาณมอร์ฟีนในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เป็น ผลบวก
9. ค่าตรวจ (charge):
9.1 เอกชน: Screening test 200 บาท
9.2 หน่วยงานภาครัฐ: Screening test 150 บาท
10.วิธีวิเคราะห์ (methodology):
10.1 วิเคราะห์โดยใช้ Reagent Strip for Morphine ที่ใช้หลักการ Immunochromatography
11. ตัวอย่างไม่เหมาะสม:
11.1 ภาชนะบรรจุชารุดเสียหาย
11.2 ชนิดสิ่งส่งตรวจไม่ใช่ปัสสาวะ
11.3 ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบคาขอส่งตรวจ
11.4 ปริมาตรน้อยกว่า 30 มิลลิลิตร
11.5 กรอกรายละเอียดฉลากบ่งชี้ข้างขวดไม่ครบ
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 7 วันหลังรับสิ่งส่งตรวจ
เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว:
- เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้วให้ผลลบที่อุณหภูมิ 2-8°C เป็นเวลา 7 วัน
- เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจที่วิเคราะห์แล้วให้ผลบวกที่อุณหภูมิ -20°C เป็นเวลา 1 ปี
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
**ปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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การตรวจสารเสพติดชนิดกัญชา (Marijuana)
1. ชื่อรายการทดสอบ: Marijuana
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): การตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดชนิดกัญชา
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ปัสสาวะที่ถ่ายแต่ละครั้งในเวลาใดก็ได้
ปริมาตร (volume): ปริมาตรอย่างน้อย 30 มิลลิลิตร
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (collection container): ขวดเก็บปัสสาวะชนิดฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling ):
หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจควรส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายในเวลา 1 ชั่วโมง แต่ในกรณีที่ไม่สามารถนาส่งได้
ภายใน 1 ชั่วโมง ควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2-8°c ก่อนนาส่งห้องปฏิบัติการ
6. วันเวลาทาการตรวจ (testing schedule): วันเวลาราชการ
7. การประกันเวลาการทดสอบ (Turnaround Time: TAT): Screening test 3 วันทาการ
8. การรายงานผล: รายงานเป็นผลบวก และผลลบ
ค่าอ้างอิง (reference value):
ปริมาณกัญชาในปัสสาวะน้อยกว่า 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เป็น ผลลบ
ปริมาณกัญชาในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เป็น ผลบวก
9. ค่าตรวจ (charge):
9.1 เอกชน: Screening test 200 บาท
9.2 หน่วยงานภาครัฐ: Screening test 150 บาท
10.วิธีวิเคราะห์ (methodology):
10.1 วิเคราะห์โดยใช้ Reagent Strip for THC (Tetrahydrocannabinol) ที่ใช้หลักการ
Immunochromatography
11. ตัวอย่างไม่เหมาะสม:
11.1 ภาชนะบรรจุชารุดเสียหาย
11.2 ชนิดสิ่งส่งตรวจไม่ใช่ปัสสาวะ
11.3 ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบคาขอส่งตรวจ
11.4 ปริมาตรน้อยกว่า 30 มิลลิลิตร
11.5 กรอกรายละเอียดฉลากบ่งชี้ข้างขวดไม่ครบ
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 7 วันหลังรับสิ่งส่งตรวจ
เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว:
- เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้วให้ผลลบที่อุณหภูมิ 2-8°C เป็นเวลา 7 วัน
- เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจที่วิเคราะห์แล้วให้ผลบวกที่อุณหภูมิ -20°C เป็นเวลา 1 ปี
13. อื่น ๆ (comment): สถานที่ส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ชั้น 3 อาคาร 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
**ปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ผนวก

