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ค าน า 

 ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการตรวจ
วิเคราะห์ ข้ันการตรวจวิเคราะห์ และข้ันภายหลังการตรวจวิเคราะห์ การด าเนินการในทุกข้ันตอนดังกล่าว       
มีผลต่อคุณภาพของผลการวิเคราะห์ท้ังส้ิน ดังนั้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จึงได้จัดท าคู่มือ  
การเก็บและ ส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บตัวอย่างให้ถูกต้อง 
ส าหรับน าไปใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือริคเค็ทเซีย โดยวิธี IFA      
การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และการตรวจวินิจฉัยหาสารเสพติด    
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

 คู่มือการเก็บและส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ฉบับนี้ จะมีการทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล      
ISO 15189 : 2012 
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ขั้นตอนกำรรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำร 

ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริการของห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ตามช่องทาง ดังนี้ 

1. กล่องรับความคิดเห็นซึ่งติดต้ังอยู่บริเวณ 

- ห้องปฏิบัติการโรคติดเช้ือริคเค็ทเซีย ช้ัน 1 อาคาร 2 

- ห้องปฏิบัติการแผนกชีวเคมี ช้ัน 3 อาคาร 2 

- ห้องปฏิบัติการยาเสพติดและพิษวิทยา ช้ัน 2 อาคาร 4 

2. ส่งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทาง https://www.afrims.go.th/contact.php 

3. เขียนข้อความในแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

 

นโยบำยรักษำควำมลับข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตระหนักถึงความ
รับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการรักษาความลับของข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและผู้ใช้บริการ 
ดังนี ้

1. ไม่แสวงหาการเข้าถึงข้อมูล ท าส าเนา เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ในระหว่างหรือหลังจากการท าหน้าท่ีในฐานะผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ยกเวน้ต่อเมื่อ
ได้รับมอบหมาย หรือเมื่อต้องใช้ด าเนินการในการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน 

2. ในฐานะผู้ได้รับมอบอ านาจในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล ต้องไม่เปิดเผยผลการตรวจหรือข้อมูลอื่นๆ 

ของผู้ป่วย ท้ังในทางวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือทางส่ืออิเล็กโทรนิกส์ ต่อผู้ท่ีไม่ได้รับมอบหมายใดๆ 

3. ในฐานะผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลปกป้องข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ไม่ให้มีการท าส าเนา การดัดแปลงการ 

ท าลาย การเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับมอบหมายหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง และหากพบว่ามีการ 

วางแผนเพื่อการกระท าดังกล่าว หรือมีการกระท าดังกล่าวเกิดข้ึนแล้ว ต้องรายงานหัวหน้าหน่วยงาน 

ทันที 
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1. การเก็บตัวอย่างเลือด 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

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. หลอดพลาสติกส าหรับใส่น้ าเหลือง (Serum tube) 
7. ถุงมือยาง ส าลี และพลาสเตอร์ปิดแผล 
8. แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 
9. ถังส าหรับท้ิงหัวเข็ม 

บริเวณเจาะเลือดจากเส้นเลือดด า 

1. เส้นเลือดด าบริเวณท่ีข้อพับของข้อศอกเป็นบริเวณท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดจะเห็นเส้นเลือดด าจ านวน
มาก แต่จะมีเส้นเลือดด าขนาดใหญ่ชัดเจนสามารถเก็บเลือดได้ประมาณ 2 – 3 เส้น 

2. เส้นเลือดด าบริเวณหลังมือเป็นบริเวณท่ีผู้ป่วยไม่สามารถเจาะเลือดท่ีข้อพับของข้อศอกได้แต่จะเก็บ
เลือดได้ปริมาณน้อยกว่า 
เทคนิคการเจาะเลือดจากเส้นเลือดด า 

1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อม (ส าลี แอลกอฮอล์ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา หลอดเก็บ
เลือด) ตรวจเช็คสภาพให้สามารถใช้งานได้ 

2. เลือกบริเวณท่ีต้องการเจาะเลือดโดยให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งวางแขนท่ีต้องการเจาะบนหมอนรอง
ข้อศอกให้อยู่ในท่าสบายท่ีสุดแล้วใช้สายยางรัดบริเวณกึ่งกลางระหว่างข้อศอกกับต้นแขน รัดสายยางให้แน่น
พอท่ีจะไม่เล่ือนหลุดได้แต่ไม่แน่นเกินไปจนดึงออกยาก 

3. เมื่อรัดสายยางบริเวณเหนือข้อศอกแล้วให้ผู้ป่วยก ามือให้แน่นก่อนท่ีผู้เจาะจะใช้มือลูบคล าบริเวณ   
ข้อพับเพื่อหาเส้นเลือดท่ีเหมาะสมในการเจาะเลือดจนผู้เจาะมีความมั่นใจจึงท าการเจาะเลือดบริเวณนั้น 

4. ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% บีบพอหมาดเช็ดบริเวณต าแหน่งท่ีต้องการเจาะเป็นวงกลมโดยเริ่มจาก
ด้านในออกสู่ด้านนอกแล้วปล่อยให้แห้ง 

5. ใช้กระบอกฉีดยาเสียบหัวเข็มฉีดยาให้เรียบร้อยแล้วเล่ือนก้านสูบข้ึนลงเพื่อเช็คความฝืดแล้วดันก้าน
สูบให้สุดหัวกระบอกไม่ให้มีอากาศในกระบอกใช้มือท่ีถนัดท่ีสุดจับกระบอกฉีดยาโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วกลางยึดให้มั่นคงส่วนนิ้วชี้กดลงบนหัวเข็มไม่ให้เล่ือนหลุดได้ 

6. ใช้มืออีกข้างจับแขนผู้ป่วยให้มั่นคงอย่าให้ผู้ป่วยขยับแขนขณะท าการเจาะเลือดแล้วใช้หัวแม่มือดึง
ผิวหนงับรเิวณใกล้ต าแหนง่เจาะเลือดใหตึ้งเล็กนอ้ยเพือ่เป็นการยดึเส้นเลือดด าไม่ให้เคล่ือนท่ีขณะเจาะเข็มลงไป 

7. แทงเข็มฉีดยาผ่านผิวหนังให้เร็วโดยให้หัวเข็มท ามุมกับผิวหนังประมาณ 45 องศาเมื่อเข็มฉีดยาผ่าน
เขา้ไปในเส้นเลือดสังเกตวา่มเีลือดไหลเขา้มาในกระบอกฉดียาแล้วจึงดึงกระบอกฉดียาใหบ้รรจุเลือดปรมิาณท่ีต้องการ 
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8. ปลดสายยางรัดแขนออกและใช้ส าลีแห้งปิดแผลท่ีเจาะถอนเข็มฉีดยาออกทันทีกดส าลีไว้จนกว่า
เลือดจะหยุดไหลแล้วใช้พลาสเตอร์ปิดแผล 

9. ใส่เลือดลงในหลอดเก็บเลือดตามความต้องการแล้วถอดหวัเข็มฉดียาออกจากกระบอกใส่ในถงัส าหรับ
ท้ิงหวัเข็ม 
หมายเหตุ 

กรณีใช้อุปกรณ์เจาะเลือดแบบสุญญากาศจะใช้เข็มปลายแหลมสองด้านปลายเข็มด้านหนึ่งจะใช้เจาะ
เลือดจากเส้นเลือดด าส่วนปลายอีกด้านหนึ่งใช้แทงจุกยางของหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศท่ีใช้เก็บเลือด
เมื่อเจาะเลือดได้แล้วจึงใช้หลอดสุญญากาศแทงปลายอีกด้านความดันเลือดจะท าให้เลือดพุ่งใส่หลอดตาม
ปริมาณของการอัดสุญญากาศ 

 
ข้อควรระวัง 

1. ควรตรวจเช็คบริเวณท่ีต้องการเจาะเลือดให้มั่นใจก่อนว่าสามารถท าการเจาะเลือดได้ถ้าไม่แน่ใจควร
ปรึกษาผู้ช านาญหรือเลือกบริเวณอื่น 

2. การเจาะเลือดท่ีดีต้องให้เลือดออกอย่างอิสระและปริมาณมากพอท่ีใช้ทดสอบถ้าเกิดการอุดตันหรือหยุด
ไหลควรเริ่มเจาะเลือดบริเวณอื่นใหม่ไม่ควรบีบเค้นมากจนเกินไปจะได้เลือดท่ีมีคุณภาพไม่ดีพอ 

3. ควรท าความสะอาดบริเวณเจาะเลือดให้ดีเพื่อป้องกันการติดเช้ือจากบาดแผลท่ีเกิดจากใบมีดและผู้เจาะ
ควรสวมถุงมือป้องกันการติดเช้ือจากเลือดผู้ป่วย 

4. การแทงเข็มฉีดยาควรท าอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดมากถ้าเข็มฉีดยาไม่เข้าเส้นเลือดด าอาจ
ขยับปลายเข็มเล็กน้อยเพื่อหาเส้นเลือดเมื่อแทงเข้าไปในเส้นเลือดด าแล้วต้องให้เข็มฉีดยาอยู่นิ่งไม่เคล่ือน
หลุดออกมาจากผิวหนังขณะท าการดูดเลือด 

5. ถ้ารู้สึกว่าเส้นเลือดด าท่ีเจาะนั้นแตกไม่ควรฝืนท าการเจาะเลือดต่อจะท าให้ผู้ป่วยเจ็บปวดผิวหนังบวมเขียว
คล้ าได้ 

6. เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องท าความสะอาดด้วยวิธีที่ถูกต้องปลอดภัย 
7. ผู้เจาะเลือดควรสวมถงุมอืปอ้งกนัการเปือ้นเลือดผู้ปว่ยและระมดัระวงัไมใ่หเ้ขม็ฉดียาท่ิมผิวหนงัตนเอง 
8. ท้ิงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในถังขยะส าหรับส่ิงติดเช้ือเท่านั้น 
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2. การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

1. ขวดเก็บปัสสาวะชนิดฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร  
2. ฉลากบ่งช้ีรายละเอียดข้างขวด เช่น ช่ือ นามสกุล หน่วยงานท่ีส่งตรวจ วันท่ีเก็บปัสสาวะ ลายมือช่ือ  
   เจ้าของปัสสาวะ เป็นต้น 

ค าแนะน าในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

กรณีออกภาคสนาม (นอกสถานท่ี) 

1. แจก/รับ ขวดเก็บปัสสาวะพร้อมฉลากบ่งชี้รายละเอียดให้ผู้เข้ารับการตรวจบัญชีรายช่ือท่ีได้รับ 
2. จัดเจ้าหน้าท่ีควบคุมและดูแลผู้รับการตรวจ ระวังอย่าให้มีการสับเปล่ียนหรือปลอมในสารอื่นใดลง

ในปัสสาวะ 
3. ผู้รับการตรวจเก็บปัสสาวะลงในขวดเก็บปัสสาวะพร้อมปิดฝาให้สนิท แล้วรีบน าส่งเจ้าหน้าท่ีซึ่งรอ

รับอยู่และรีบน าส่ง สวพท. กรณีไม่สามารถน าส่งได้ทันทีให้เก็บตัวอย่างส่ิงส่งตรวจไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส แล้วรีบน าส่งในวันรุ่งขึ้นทันที 

4. ส่งเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมาขอรับผลการตรวจท่ี ธุรการกองวิเคราะห์ หลังจากวันส่งส่ิงส่งตรวจ
ประมาณ 5 วันท าการ โดยสามารถโทรมาประสานเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า 

 

กรณีเก็บท่ีหน่วย (ในสถานท่ี) 

1. รับขวดเก็บปัสสาวะ พร้อมฉลากบ่งช้ีรายละเอียดข้างขวดจากเจ้าหน้าท่ีรับส่ิงส่งตรวจ 
2. เจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลผู้รับการตรวจ ระวังอย่าให้มีการสับเปล่ียนหรือปลอมปนสารอื่นใดลงใน

ปัสสาวะ 
3. ผู้รับการตรวจเก็บปัสสาวะลงในขวดเก็บปัสสาวะพร้อมปิดฝาให้สนิท แล้วน าส่งเจ้าหน้าท่ีรับส่ิง     

ส่งตรวจ 
4. ช าระค่าบริการ พร้อมรอรับผลภายใน 3 วันท าการ 
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การตรวจหาภูมิต้านทานต่อโรคสครับไทฟัส มิวรีนไทฟัส และทิคไทฟัส โดยวิธี IFA 

1. ช่ือรายการทดสอบ: การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือริคเค็ทเซีย โดยวิธี Indirect Immuno fluorescence  
    Assay (IFA) 
2. ข้อบ่งชี้การตรวจ: เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคสครับไทฟัส ท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือ Orientia tsutsugamushi 
โรคมิวรีนไทฟัส ท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือ Rickettsia typhi และโรคทิคไทฟัส ท่ีมีสาเหตุจากการ 
    ติดเช้ือ Rickettsia honei (TT118) โดยวิธี Indirect Immunofluorescence Assay (IFA) ในผู้ป่วยไข้ 
    ไม่ทราบสาเหตุ หรือผู้ป่วยท่ีถูกตัวไรอ่อน หมัด เห็บ กัด 
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่ม ี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): เลือด (Clotted Blood) หรือ น้ าเหลือง (Serum) หรือ น้ าไขสันหลัง (CSF) 

ปริมาตร (volume): กรณี Clotted Blood ปริมาตรไม่น้อยกว่า 3 มิลลิลิตร น้ าเหลือง ปริมาตรไม่น้อยกว่า     
0.5 มิลลิลิตร น้ าไขสันหลังปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร 
ภาชนะท่ีใช้เก็บตัวอย่าง (collection container): เลือด บรรจุในหลอดเก็บเลือดจุกสีแดง น้ าเหลือง 
หรือน้ าไขสันหลังบรรจุในหลอดเก็บน้ าเหลือง โดยพันรอบปากหลอดด้วยด้วยพาราฟิล์ม 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง: น าหลอดเลือดหรือหลอดน้ าเหลืองหรือหลอดน้ าไขสันหลัง ผู้ป่วยใส่ใน
ถุงพลาสติกแล้วปิดปากถุงให้มิดชิด น าตัวอย่างส่งตรวจพร้อมกับใบค าขอส่งตรวจ ส่งท่ีห้องปฏิบัติการ      
โรคติดเช้ือริคเค็ทเซีย กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

  หมายเหตุ :  
   - เลือด (Clotted Blood) การน าส่งภายในไม่เกิน 6 ช่ัวโมง หลักจากเจาะเลือด ถ้าไม่สามารถส่ง

ได้ทันให้ปั่นแยกน้ าเหลืองท่ีความเร็ว 3,000 รอบ/นาที นาย 5 นาที เก็บแยกน้ าเหลืองใส่หลอดน าส่ง
ห้องปฏิบัติการโรคติดเช้ือริคเค็ทเซีย กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

   - ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ทันภายใน 24 ช่ัวโมง ให้เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 
6. วันเวลาท าการตรวจ: ทุกวันในเวลาราชการ (08.30 น.-14.00 น.) กรณีห้องปฏิบัติการหยุดจะแจ้งล่วงหน้า

ให้ทราบ **ปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
7. การประกันเวลาการทดสอบ (Turnaround time: TAT): 3 วันท าการ 
8. การรายงานผล: รายงานผลเป็นค่า titer ของ IgM และ IgG 
            โดยแปลผล (Interpretation) ดังต่อไปนี้ 

  - กรณีท่ี titer <1:50 = ไม่พบการติดเช้ือริคเค็ทเซีย (Titer of less than 1:50 = Negative,    
         no antibodies (IgM and IgG) detected) 
  - กรณีท่ี titer 1:50 ถึง 1:400 = พบการติดเช้ือริคเค็ทเซียในระยะเวลาไม่นานหรือติดเช้ือมา 
         ก่อน (Titer 1:50 – 1:400 = Past or recent infection, required second sample 7-14   
         days apart for rising titer) 
  - กรณีท่ี titer ≥ 1:400 (Single serum) หรือ 4 fold rising antibody (Pair sera) ร่วมกับ  
         อาการทางคลินิก ให้สงสัยว่าผู้ป่วยป่วยด้วยโรคติดเช้ือริคเค็ทเซีย (Titer of 1:400 or over :  
         Indicates recent infection on single serum) 

11 



9.  ค่าตรวจ:  
9.1 การตรวจแอนติบอดีต่อเช้ือก่อโรคริคเค็ทเซีย ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
 - Scrub typhus หรือ Murine typhus หรือ Tick typhus  700   บาท 
9.2 การตรวจแอนติบอดีต่อเช้ือก่อโรคริคเค็ทเซีย 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 การตรวจแอนติบอดีต่อเช้ือก่อโรคริคเค็ทเซีย ท้ัง 3 ชนิด 
 Scrub typhus, Murine typhus และ Tick typhus   900   บาท 

10. วิธีวิเคราะห์: ตรวจวิเคราะห์โดยใช้ปฏิกิริยาทางน้ าเหลืองวิทยา โดยวิธี Indirect Immunofluores-
cence Assay (IFA) 

11. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์: hemolysis และ non-specific antibody 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ภายในเวลา 7 วันหลังจากวันท่ีส่ง

น้ าเหลือง 
13. อื่น ๆ: 

 13.1 สถานที่ส่งตรวจ: ห้องปฏิบัติการโรคติดเช้ือริคเค็ทเซีย กองวิจัย ช้ัน 1 อาคาร 2   
           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ต้ังแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.                  
           (ไม่พักเท่ียง) ติดต่อ โทร. 0-2354-5310 โทรทหาร 85158 

13.2  ใบค าขอส่งตรวจ:  ใบค าขอส่งตรวจโรคติดเช้ือ Rickettsia โดยวิธี IFA รหัสเอกสาร     
  FM-WI-RIC-001/01 และข้อมูลการเจ็บป่วยโรคติดเช้ือ Rickettsia รหัสเอกสาร     
  FM-WI-RIC-001/02 โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและบรรจุแยกต่างหากกับ 
  ตัวอย่าง (ภาคผนวก) 

13.3 เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ: มีดังต่อไปนี ้
 13.3.1 ไม่มีใบค าขอส่งตรวจ หรือใช้แบบฟอร์มค าขอส่งตรวจท่ีแตกต่างกับ ข้อ 13.2 
 13.3.2 ไม่ระบุช่ือ นามสกุล หรือรหัสแทนตัวผู้ป่วย  
 13.3.3 ไม่ระบุช่ือผู้ส่ง หรือหน่วยงานผู้ส่ง 
 13.3.4 ช่ือ นามสกุล หรือรหัสแทนตัวผู้ป่วย และHN ไม่ตรงกันระหว่างใบค าขอส่งตรวจ 

   กับภาชนะบรรจุตัวอย่างตรวจ 
 13.3.5 ภาชนะบรรจุตัวอย่างตรวจแตกหัก หรือตัวอย่างตรวจหกเลอะภายนอกภาชนะ 
 13.3.6 ไม่ระบุช่ือผู้ป่วยในภาชนะเก็บตัวอย่าง  
 13.3.7 ปริมาณตัวอย่าง น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้  
 13.3.8 ส่งตัวอย่างผิดประเภท 
 13.3.9 ส่งตัวอย่างผิด (ไม่ใช่ของห้องปฏิบัติการโรคติดเช้ือริคเค็ทเซีย) 
**หมายเหตุ หากพบข้อผิดพลาดดังกล่าวทางห้องปฏิบัติการจะบันทึกลงในใบค าขอส่งตรวจและจะ

ส่งคืนพร้อมตัวอย่าง 
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13.4  การส่งสิ่งส่งตรวจคร้ังที่ 2: ส าหรับผู้ป่วยท่ีมีผลการตรวจหาภูมิต้านทานต่อเช้ือริคเค็ทเซีย   
  เป็นบวก ทางห้องปฏิบัติการจะร้องขอให้ส่งส่ิงส่งตรวจครั้งท่ี 2 เพื่อยืนยันผลการตรวจ จึงควร
  ส่งเลือด หรือน้ าเหลืองครั้งท่ี 2 โดยเว้นระยะประมาณ 5 -10 วัน (Second serum) หลังจาก
  เจาะเลือดผู้ป่วยในครั้งแรกหรือเจาะเลือดในวันท่ีผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  

 **หมายเหตุ กรณีส่งน้ าเหลืองตรวจ คร้ังที่ 2 ตามที่ห้องปฏิบัติการร้องขอ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
    เพิ่มเติม 
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การตรวจ Glucose (GLU), Fasting Blood Sugar 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Glucose 
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคท่ีเกิดจาก

ความผิดปกติของ Carbohydrate metabolism เช่น โรคเบาหวาน หรือภาวะ Hypoglycemia 
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ควรงดอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง 

เพราะอาหารมีผลต่อระดับกลูโกสในเลือด (ด่ืมน้ าเปล่าได้) 
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): พลาสมา 
   ปริมาตร (volume): 1 - 3 มิลลิลิตร 
   หลอดเก็บตัวอย่าง (Sample tube): หลอดเลือดท่ีมีสารกันเลือดแข็งชนิด sodium fluoride 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ค่ากลูโคสจะลดลง 5-10 mg/dL/hr ในเลือดท่ีไม่ได้ป่ัน

แยกพลาสมาและไม่ ไ ด้ ใ ช้หลอดเลือดท่ีมีสารกัน เ ลือดแข็งชนิด sodium fluoride ควรน า ส่ง
ห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถท าได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกพลาสมาแล้วเก็บไว้ใน
ตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการน าส่ง ขณะน าส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะท่ีมิดชิดมี
การควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):  

- ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน 
- ระยะเวลาต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจ 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 หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10.วิธีวิเคราะห์ (methodology): Enzymatic method (Hexokinase) 
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interferences):  
  ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าท่ีก าหนด 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 ช่ัวโมง (กรณีใช้หลอดเลือดท่ีมีสารกันเลือดแข็งชนิด          
      Sodium fluoride) 
13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2       
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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การตรวจ Blood Urea Nitrogen (BUN) 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Blood Urea Nitrogen 
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication):  

- ช่วยประเมินการท างานของไต 
- ช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการรักษา ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
- ช่วยประเมินสภาพสมดุลของไนโตรเจนในร่างกาย 

3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): - ไม่มี 
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา 
   ปริมาตร (volume): 1 - 3 มิลลิลิตร 
   ภาชนะท่ีใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube): ใส่หลอดเลือดท่ีไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดท่ีมีสาร  
    กันเลือดแข็งชนิด lithium heparin หรือ k2-EDTA 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรน าส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถ

น าส่งได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการน าส่ง ขณะ
น าส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะท่ีมิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
7. การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ):  

- ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน 
- ระยะเวลาต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจ 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 หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Kinetic test (urease และ glutamate dehydrogenase) 
11. สารรบกวน (interferences): ในเลอืด 
      ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าท่ีก าหนด 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 ช่ัวโมง 
13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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การตรวจ Creatinine (CREA) 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Creatinine 
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): ช่วยประเมินการท างานของไต  
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่ม ี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา 
   ปริมาตร (volume) : 1 - 3 มิลลิลิตร 
   ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : หลอดเลือดท่ีไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดท่ีมีสาร  
    กันเลือดแข็งชนิด lithium heparin หรือ k2-EDTA 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรน าส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถ

น าส่งได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรป่ันแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการน าส่ง   
ขณะน าส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะท่ีมิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):  
      - ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน 
      - ระยะเวลาต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจ 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 หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Enzymatic colorimetric method 
11. สารรบกวน (interferences):  
      1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าท่ีก าหนด 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) ผู้ป่วยท่ีได้รับ Rifampicin, Levodopa and Calcium dobesilate ท าให้ค่า serum creatinine  
          ต่ ากว่าความเป็นจริงได้ 
      3) ยาท่ีมีผลต่อ tubular creatinine excretion ได้แก่ cimetidine, trimethopim ท าให้ serum  
          creatinine สูงขึ้น 
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ช่ัวโมง 
13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

19 



การตรวจ Uric acid (URIC) 
1. ช่ือรายการทดสอบ: Uric acid 
2. ข้อบ่งช้ีการส่งตรวจ (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 หรือหลอดเลือดท่ีมีสาร  
    กันเลือดแข็งชนิด lithium heparin 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling ) : ควรน าส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ 
    กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรป่ันแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการน าส่ง ขณะน าส่งห้องปฏิบัติ 
    การควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 
6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule) : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):  

- ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT)  14 วัน 
- ระยะเวลาต้ังแต่รับสิ่งส่งตรวจ 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 หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Enzymatic colorimetric method 
11. สารรบกวน ( interferences ): 

1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าที่ก าหนด 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 ท าให้ค่า uric acid ที่ได้ต่ ากว่าความเป็นจริงได้แก่             
alpha-methyldopa, desferoxamine และ calcium dobesilate (เช่น dexium) 

12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ชั่วโมง 
13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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การตรวจ Aspartate aminotransferase (AST/SGOT) 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Aspartate aminotransferase (AST) หรือ Serum glutamate oxaloacetate- 
transaminase (SGOT) 

2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication):  ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคและประเมินการท างานของ 
    ตับ รวมถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยเอนไซม์ AST พบได้มากท่ีตับ และกล้ามเนื้อหัวใจ 
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): - ไม่มี 
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม 
   ปริมาตร (volume) : 1 – 3 มิลลิลิตร 
   ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube): ใส่หลอดเลือดท่ีไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดท่ีมีสาร  
    กันเลือดแข็งชนิด lithium heparin 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรน าส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถ

น าส่งได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการน าส่ง ขณะ
น าส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะท่ีมิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):  
      - ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน      
      - ระยะเวลาต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจ 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 หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Kinetic method 
11. สารรบกวน (interferences):  
      ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าท่ีก าหนด 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 ช่ัวโมง 
     เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว: 30 วัน 
13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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การตรวจ Alanine aminotransferase (ALT/SGPT) 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Alanine aminotransferase (ALT) หรือ Serum glutamate pyruvate- 
transaminase (SGPT) 

2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): ช่วยตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบ และโรคตับแข็ง 
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่ม ี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา 
   ปริมาตร (volume) : 1 - 3 มิลลิลิตร 
   ภาชนะท่ีใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube): ใส่หลอดเลือดท่ีไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดท่ีมีสาร  
    กันเลือดแข็งชนิด lithium heparin 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรน าส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที หรือน าส่ง

ห้องปฏิบัติการภายใน  2 ช่ัวโมง หลังจากเก็บส่ิงส่งตรวจ แต่ถ้าไม่สามารถท าได้ กรณีตัวอย่างเป็นเลือด
ควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการน าส่ง ขณะน าส่ง ห้องปฏิบัติการควร
บรรจุตัวอย่างในภาชนะท่ีมิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):  
      - ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT)  14 วัน 
      - ระยะเวลาต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจ 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 หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Kinetic method 
11. สารรบกวน (interferences):  
      ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าท่ีก าหนด 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 ช่ัวโมง 
     เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว : 30 วัน 
13. อื่น ๆ (comment) : สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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การตรวจ Alkaline phosphatase (ALP) 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Alkaline phosphatase 
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): ใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรคตับ กระดูก และภาวะท่อน้ าดี 
    อุดตัน 
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่ม ี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา 
   ปริมาตร (volume): 1-3 มิลลิลิตร 
   ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : ใส่หลอดเลือดท่ีไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดท่ีมี 
    สารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรน าส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที หรือน าส่ง    
    ห้องปฏิบัติการภายใน 2 ช่ัวโมง หลังจากเก็บส่ิงส่งตรวจ แต่ถ้าไม่สามารถท าได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควร    
    ปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการน าส่ง ขณะน าส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุ 
    ตัวอย่างในภาชนะท่ีมิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 
6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):  
      - ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT)  14 วัน 
      - ระยะเวลาต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจ 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 หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology) Colorimetric method 
11. สารรบกวน (interferences):  
      ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าท่ีก าหนด 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 ช่ัวโมง 
     เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว: 30 วัน 
13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

23 



การตรวจ Total Cholesterol 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Total Cholesterol 
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): 
 1) ประเมินความเส่ียงต่อภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) 

2) วินิจฉัยและรักษาโรคท่ีมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด 
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): 

1) ควรบริโภคอาหารตามปกติ และมีน้ าหนักตัวคงท่ีในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนตรวจ และงดอาหารอย่างน้อย     
12 ช่ัวโมง (ด่ืมน้ าเปล่าได้) 

2) ค่า cholesterol อาจสูงขึ้น 10-15% ถ้ารัด tourniquet นานเกินไป ไม่ควรรัดนานเกิน 2 นาที 
3) ท่าของผู้ใช้บริการมีผลกับ cholesterol โดย ค่าจะลดลง 10-15% หลังนอนลง 20 นาทีและค่าจะลดลง 

6% หลังจากเปล่ียนท่ายืนเป็นนั่ง ดังนั้นควรอยู่ในท่านั่งขณะตรวจเลือด หรือหากตรวจในท่านอนควร
ตรวจด้วย ท่าเดิมในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันผลจากการเปล่ียนแปลงท่าทาง 

4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา 
   ปริมาตร (volume) : 1 - 3 มิลลิลิตร 
   ภาชนะท่ีใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : ใส่หลอดเลือดท่ีไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดท่ีมี 
    สารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin 
5. การส่งสิ่ งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรน าส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที หรือน าส่ง

ห้องปฏิบัติการภายใน 2 ช่ัวโมง หลังจากเก็บส่ิงส่งตรวจแต่ถ้าไม่สามารถท าได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่น
แยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการน าส่งขณะน าส่งห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างใน
ภาชนะท่ีมิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 

- ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึงรายงานผล (Total TAT) 14 วัน 
- ระยะเวลาต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึงการตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน 

8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย mg/dL  
   ค่าอ้างอิง (reference value) < 200 mg/dL 
9. ค่าตรวจ (charge): 60 บาท หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10. วิธีวิเคราะห์ (methodology): Enzymatic colorimetric method  
11. สารรบกวน (interferences): 
     ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าท่ีก าหนด 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 ช่ัวโมง 
13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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การตรวจ Triglyceride 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Triglyceride 
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): 

1) ประเมินความเส่ียงต่อภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) 
2) ติดตามการรักษาในผู้ป่วยท่ีได้รับยาลดระดับไขมันในเลือด 

3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): 
1) ควรบริโภคอาหารตามปกติ และมีน้ าหนักตัวคงท่ีในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนตรวจ และงดอาหารอย่างน้อย 

12 ช่ัวโมง (ด่ืมน้ าเปล่าได้) 
    2) งดเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 72 ช่ัวโมง 
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา 
   ปริมาตร (volume) : 1 - 3 มิลลิลิตร 
   ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : ใส่หลอดเลือดท่ีไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดท่ีมี 
    สารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรน าส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถท า

ได้กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรปั่นแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการน าส่งขณะน าส่ง
ห้องปฏิบัติการควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะท่ีมิดชิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 

- ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน 
- ระยะเวลาต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน 

8. การรายงานผล: รายงานเป็นหน่วย mg/dL  
   ค่าอ้างอิง (reference value) < 150 mg/dL 
9. ค่าตรวจ (charge): 60 บาท หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10.วิธีวิเคราะห์ (methodology): Enzymatic colorimetric method  
11 สารรบกวน (interferences):  
       1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
           - Icterus: Conjugated bilirubin  ไม่ เกิน10 mg/dL และ Unconjugated bilirubin ไม่ เกิน    
      35 mg/dL 
           - Hemolyis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกิน 700 mg/dL 
    - Lipemia : L index ไม่เกิน 3,000 
       2) endoqenous unesterified glycerol ท าให้ค่าสูงผิดปกติได้ 
       3) ascorbic acid และ calcium dobesilate ท าให้ค่าต่ าผิดปกติได้ และ intralipid ท าให้ค่าสูงได้ 
12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 24 ช่ัวโมง 
13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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การตรวจ High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) 

1. ช่ือรายการทดสอบ: High Density Lipoprotein Cholesterol 
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication):  
      1) ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) เนื่องจากระดับ HDL-Cholesterol        

มีความสัมพันธ์แบบผกผันต่อการเกิด atherosclerosis 
      2) ใชช้่วยวินจิฉัยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): 

1) ควรบริโภคอาหารตามปกติ และมีน้ าหนักตัวคงท่ีในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนตรวจ และงดอาหารอย่างน้อย       
12 ช่ัวโมง (ด่ืมน้ าเปล่าได้) 

2) ค่า cholesterol อาจสูงขึ้น 10-15% ถ้ารัด tourniquet นานเกินไป ไม่ควรรัดนานเกิน 2 นาที 
3) ท่าของผู้ใช้บริการมีผลกับ cholesterol โดย ค่าจะลดลง 10-15% หลังนอนลง 20 นาทีและค่าจะลดลง 6% 

หลังจากเปล่ียนท่ายืนเป็นนั่ง ดังนั้นควรอยู่ในท่านั่งขณะตรวจเลือด หรือหากตรวจในท่านอนควรตรวจด้วย 
ท่าเดิมในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันผลจากการเปล่ียนแปลงท่าทาง 

4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ซีรั่ม/พลาสมา 
   ปรมิาตร (volume): 1 - 3 มิลลิลิตร 
   ภาชนะทีใ่ช้เก็บตวัอย่าง (Sample tube): ใสห่ลอดเลือดที่ไม่มีสารกนัเลือดแข็ง หรือหลอดเลือดท่ีมี 
    สารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ควรน าส่งห้องปฏิบัติการโดยทันที หรือน าส่งห้องปฏิบัติการ

ภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ แต่ถ้าไม่สามารถท าได้ กรณีตัวอย่างเป็นเลือดควรป่ันแยกซีรั่มแล้วเก็บไว้
ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C เพื่อรอการน าส่งขณะน าส่งห้องปฏิบัติการ ควรบรรจุตัวอย่างในภาชนะที่มิดชิดซึ่งมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วนัจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 

- ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรบับริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วนั 
- ระยะเวลาต้ังแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ถึง การตรวจสอบผล (Analytical TAT) 1 วัน 

8. การรายงานผล: รายงานเปน็หน่วย mg/dL 
   ค่าอา้งอิง (reference value): ชาย > 55 mg/dL, หญิง > 65 mg/dL 
9. ค่าตรวจ (charge): 100 บาท หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10.วิธีวิเคราะห ์(methodology): Homogeneous enzymatic colorimetric assay 
11. สารรบกวน (interferences): 

1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่าง ๆ ไม่เกินค่าที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  - Icterus: Conjugated bilirubin ไม่เกนิ 30 mg/dL และ Unconjugated bilirubin ไม่เกิน 60 mg/dL 
  - Hemolysis: H index ของ Hemoglobin ไม่เกนิ 1200 mg/dL 
  - Lipemia: L index ไม่เกนิ 1,800, triglyceride ไม่เกิน 1,200 mg/dL 
  - Ascorbic acid: ไม่เกิน 50 mg/dL 

2) คา่อาจสูงข้ึนในผู้ที่ม ีfree fatty acid เพิ่มมากข้ึน หรือมีการท าลาย lipoproteins มากข้ึน 
     3) ในผูท้ี่มีการท างานของตับผิดปกติ อาจท าใหค้่าผิดปกติไปจากความเป็นจริง 
12. เวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิม่ได้: ภายใน 24 ชัว่โมง 
13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
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การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Complete blood count (CBC) 
    CBC ประกอบด้วยการทดสอบย่อย ดังนี ้

  - 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) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะทางโลหิตวิทยาหรือมีการเปล่ียนแปลงทางโลหิตวิทยา  
2) เพื่อตรวจกรองความสมบูรณ์ของสุขภาพ  
3) เพื่อติดตามผลของการรักษาหรือผลข้างเคียงจากการรักษา 

3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่ม ี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): เลือด 
   ปริมาตร (volume) : 2 มิลลิลิตร 
   ภาชนะท่ีใช้เก็บตัวอย่าง (Collection medium) : หลอดเลือดท่ีมีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA  
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): ส่ิงส่งตรวจควรมาถึงห้องปฏิบัติการภายใน 2 ช่ัวโมง

หลังเจาะเลือดในการน าส่งท่ีอุณหภูมิห้อง 
6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.  
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):  
      - ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน 
      - ระยะเวลาต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจ 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 หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 

10.วิธีวิเคราะห์ (methodology): โดยใช้เครื่องตรวจวัดเม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex รุ่น XN-1500 
โดยมีหลักการดังนี้ 

11. สารรบกวน (interferences): ส่ิงส่งตรวจท่ีมีล่ิมเลือด ใช้สารกันเลือดแข็งท่ีไม่เหมาะสม 

12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ไม่ได้ 
13. อื่น ๆ (comment):  
    1)  ส่ิงส่งตรวจท่ีตรวจพบล่ิมเลือดจะถูกปฏิเสธ เนื่องจากท าให้ผลการตรวจเกิดความผิดพลาดได้   
    2)  การตรวจ blood smear ไม่ได้ท าทุกราย จะท าเฉพาะในรายท่ีมีความผิดปกติจากการตรวจโดย    
         เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ และ/หรือตรงตามเกณฑ์การตรวจ blood smear ของห้องปฏิบัติการ 
    3)  สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

1. ช่ือรายการทดสอบ: การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urinalysis) 
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication):  

1) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ หรือโรคท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
    ทางปัสสาวะ  
2) เพื่อติดตามผลของการรักษาหรือผลข้างเคียงจากการรักษา 

3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่ม ี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): การเก็บปัสสาวะต้องเก็บอย่างสะอาด ถูกวิธีและเก็บเฉพาะช่วงกลางของ 
    ปัสสาวะ (midstream urine) โดยผู้ใช้บริการท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แล้วถ่ายปัสสาวะ  
    ในช่วงแรกท้ิง เก็บปัสสาวะช่วงกลางลงภาชนะ 
   ปริมาตร (volume) : 10 มิลลิลิตร 
   ภาชนะท่ีใช้เก็บตัวอย่าง (Sample tube) : หลอดเก็บปัสสาวะขนาด 10 มิลลิลิตร 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): 
      ตัวอย่างปัสสาวะท่ีใช้ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ควรท าการทดสอบทันที โดยไม่ควรเกิน 2 ช่ัวโมง

หลังจากเก็บตัวอย่างตรวจ ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ทันทีควรเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 2-8°C และ
ตรวจวิเคราะห์ภายใน 6 ช่ัวโมงหลังการเก็บตัวอย่างตรวจ 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. (ไม่พักเท่ียง) 
    *ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):  
      - ระยะเวลาต้ังแต่ลงทะเบียน เจาะเลือด ณ หน่วยรับบริการ ถึง รายงานผล (Total TAT) 14 วัน 
      - ระยะเวลาต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจ 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 หรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของ สวพท. 
10.วิธีวิเคราะห์ (methodology): 

ตรวจทางกายภาพและทางเคมีด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automated urine chemistry   
analyzer) และตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic examination) 
11. สารรบกวน (interferences):  

กรณีที่ท าให้ผลเป็นบวกปลอม มีดังนี ้
 - Protein อาจเกิดจากปัสสาวะท่ีมีความเป็นด่างสูง (pH > 9) 
 - Ketone อาจเกิดจากสารกลุ่ม Phathaline และอนุพนัธ์ของ Anthrachinone 
 - Bilirubin และ urobilinogen อาจเกิดจาก metabolize ของยาบางชนิดท่ีท าให้สีของปัสสาวะเป็น 
      สีแดงในภาวะท่ีเป็นกรด เช่น Pyridium และ Serenium 
 - Leukocyte อาจเกิดจากการปนเปื้อนของ Vaginal secretion หรือ Formaldehyde 
 - Nitrite อาจเกิดจากการปนเป้ือนยากลุ่ม Phenazopyridine หรือปัสสาวะท่ีท้ิงไว้นาน 
กรณีท่ีท าให้ผลเป็นลบปลอม มีดังนี ้
 - 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 ไม่ได้ท าทุกราย จะท าเฉพาะในรายท่ีมีความผิดปกติ 
          จากการตรวจโดยเครื่องอัตโนมัติ และ/หรือ ตรงตามเกณฑ์การตรวจตะกอนปัสสาวะของห้อง 

          ปฏิบัติการ 
      2) สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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การตรวจสารเสพติดชนิดแอมเฟตามีน (Methampheta mine) 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Metham phetamine 
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): การตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน 
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่ม ี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ปัสสาวะท่ีถ่ายแต่ละครั้งในเวลาใดก็ได้ 
   ปริมาตร (volume): ปริมาตรอย่างน้อย 30 มิลลิลิตร 
   ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง (collection container): ขวดเก็บปัสสาวะชนิดฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling):  

  หลังจากเก็บส่ิงส่งตรวจควรส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายในเวลา 1 ช่ัวโมง แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถน าส่งได้
ภายใน 1 ช่ัวโมง ควรเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีมีอุณหภูมิ 2-8°C ก่อนน าส่งห้องปฏิบัติการ 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันเวลาราชการ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (Turnaround Time: TAT): Screening test 3 วันท าการ 
                                                                             Confirmation test 5 วันท าการ 
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 ท่ีใช้หลักการ Immunochromatography 

    10.2 การตรวจยืนยันโดยวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry 
11. ตัวอย่างไม่เหมาะสม: 

11.1 ภาชนะบรรจุช ารุดเสียหาย 
11.2 ชนิดส่ิงส่งตรวจไม่ใช่ปัสสาวะ 
11.3 ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับใบค าขอส่งตรวจ 
11.4 ปริมาตรน้อยกว่า 30 มิลลิลิตร 
11.5 กรอกรายละเอียดฉลากบ่งช้ีข้างขวดไม่ครบ  

12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 7 วันหลังรับส่ิงส่งตรวจ 
     เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว: 

- เก็บรักษาตัวอย่างท่ีวิเคราะห์แล้วให้ผลลบท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เปน็เวลา 7 วัน 
- เก็บรักษาส่ิงส่งตรวจท่ีวิเคราะห์แล้วให้ผลบวกท่ีอุณหภูมิ -20°C เป็นเวลา 1 ป ี

13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ต้ังแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. (ไม่พักเท่ียง)  
**ปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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การตรวจสารเสพติดกลุ่มมอร์ฟีน (Morphine) 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Morphine  
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): การตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดชนิดมอร์ฟีน 
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่ม ี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ปัสสาวะท่ีถ่ายแต่ละครั้งในเวลาใดก็ได้ 
   ปริมาตร (volume): ปริมาตรอย่างน้อย 30 มิลลิลิตร 
   ภาชนะท่ีใช้เก็บตัวอย่าง (collection container): ขวดเก็บปัสสาวะชนิดฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร 
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling): 
  หลังจากเก็บส่ิงส่งตรวจควรส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายในเวลา 1 ช่ัวโมง แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถน าส่งได้

ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง ควรเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีมีอุณหภูมิ 2-8°C  ก่อนน าส่งห้องปฏิบัติการ 
6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันเวลาราชการ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (Turnaround Time: TAT): Screening test 3 วันท าการ 
8. การรายงานผล: รายงานเป็นผลบวก และผลลบ 

ค่าอ้างอิง (reference value): 
ปริมาณมอร์ฟีนในปัสสาวะน้อยกว่า 300 นาโนกรมั/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 ท่ีใช้หลักการ Immunochromatography 

11. ตัวอย่างไม่เหมาะสม:  
11.1 ภาชนะบรรจุช ารุดเสียหาย 
11.2 ชนิดส่ิงส่งตรวจไม่ใช่ปัสสาวะ 
11.3 ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับใบค าขอส่งตรวจ 
11.4 ปริมาตรน้อยกว่า 30 มิลลิลิตร 
11.5 กรอกรายละเอียดฉลากบ่งช้ีข้างขวดไม่ครบ  

12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 7 วันหลังรับส่ิงส่งตรวจ 
     เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว: 

- เก็บรักษาตัวอย่างท่ีวิเคราะห์แล้วให้ผลลบท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เปน็เวลา 7 วัน 
- เก็บรักษาส่ิงส่งตรวจท่ีวิเคราะห์แล้วให้ผลบวกท่ีอุณหภูมิ -20°C เป็นเวลา 1 ปี 

13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ต้ังแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. (ไม่พักเท่ียง)  
**ปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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การตรวจสารเสพติดชนิดกัญชา (Marijuana) 

1. ช่ือรายการทดสอบ: Marijuana 
2. ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (medical indication): การตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดชนิดกัญชา 
3. การเตรียมผู้ใช้บริการ (patient preparation): ไม่ม ี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen): ปัสสาวะท่ีถ่ายแต่ละครั้งในเวลาใดก็ได้ 
   ปริมาตร (volume): ปริมาตรอย่างน้อย 30 มิลลิลิตร 
 ภาชนะท่ีใช้เก็บตัวอย่าง (collection container): ขวดเก็บปัสสาวะชนิดฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling ):  
 หลังจากเก็บส่ิงส่งตรวจควรส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายในเวลา 1 ช่ัวโมง แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถน าส่งได้ 
 ภายใน 1 ช่ัวโมง ควรเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีมีอุณหภูมิ 2-8°c ก่อนน าส่งห้องปฏิบัติการ 

6. วันเวลาท าการตรวจ (testing schedule): วันเวลาราชการ 
7. การประกันเวลาการทดสอบ (Turnaround Time: TAT): Screening test 3 วันท าการ 
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) ท่ีใช้หลักการ    
       Immunochromatography 

11. ตัวอย่างไม่เหมาะสม: 
11.1 ภาชนะบรรจุช ารุดเสียหาย 
11.2 ชนิดส่ิงส่งตรวจไม่ใช่ปัสสาวะ 
11.3 ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับใบค าขอส่งตรวจ 
11.4 ปริมาตรน้อยกว่า 30 มิลลิลิตร 
11.5 กรอกรายละเอียดฉลากบ่งชี้ข้างขวดไม่ครบ 

12. เวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้: ภายใน 7 วันหลังรับส่ิงส่งตรวจ 
     เก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว: 

- เก็บรักษาตัวอย่างท่ีวิเคราะห์แล้วให้ผลลบท่ีอุณหภูมิ 2-8°C เปน็เวลา 7 วัน 
- เก็บรักษาส่ิงส่งตรวจท่ีวิเคราะห์แล้วให้ผลบวกท่ีอุณหภูมิ -20°C เป็นเวลา 1 ป ี

13. อื่น ๆ (comment): สถานท่ีส่งตรวจและรับผลการตรวจ ห้องธุรการ กองวิเคราะห์ ช้ัน 3 อาคาร 2      
      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ต้ังแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. (ไม่พักเท่ียง)  
**ปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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