


     

           เป็นห้องปฏิบัติการทีใ่ห้บริการประกอบด้วย 4  แผนก  และ 2  ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

1.  แผนกพยาธิคลนิิกและโลหิตวิทยา โทร. 93801 , 93802

2.  แผนกชีวเคมี โทร. 93803

3.  แผนกธนาคารเลือด โทร. 93805 , 94217

4.  แผนกจุลชีววิทยา โทร. 93165

5.  ห้องปฏิบัติการ DNA  (อณูพนัธุศาสตร์) โทร. 93807

6.  ห้องปฏิบัติการ HIV , VDRL โทร. 93804

      หมายเหตุ  ห้องปฏิบัติการแผนกจุลชีววิทยา  อยู่อาคารศูนย์วิจัยและพฒันาทางชีววทิยา
ศาสตร์ช้ัน 4

การปฏิบัติงาน

คาํแนะนําการส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร



จาํนวน test ไม่เคยลดลง



จาํนวน test ไม่เคยลดลง



ขอ้ร้องเรียน/ปัญหาท่ีพบบ่อย

Wards & OPD
 รายงานผลชา้

 รายงานผลผดิ

  ส่ิงส่งตรวจหาย

Laboratory
 ขอ้มูลในใบขอตรวจไม่ครบถว้น

 ติดสต๊ิกเกอร์ผดิ/เจาะเลือดผดิคน

 ส่ิงส่งตรวจไม่เหมาะสม



Steps in Clinical Laboratory

selection

specimen collection

transportation

analysis
report



Error in Clinical Laboratory



Preanalytical phase
Patient preparation

-Fasting

-Diet

-Exercise

-Stress

-Drugs

-Right Person
-Right Time
-Right Tube

:WB/ 
serum/plasma/body 
fluids

:Volume
-Right venipuncture 
technique 

Time/Temperature

Light

Specimen processing 

Quality check: 
hemolysis, 
icteric,lipemic

Specimen collection 
& Identification

Specimen transport 
and storage



Vacutainer Tube



Sodium Citrate tube

• Coagulation test



Plain tube or Clot activator tube

• Serology



Lithium Heparin tube

• Clinical chemistry



EDTA tube

• CBC
• Flow cytometry
• Clinical chemistry

– Ammonia 
– Beta crosslaps
– Folate ใน red cell
– HbA1C 
– Homocysteine
– PTH 

• Coomb’s test



Sodium Fluoride

• Glucose
• Lactate



Blood Collection

• ถามช่ือผู้ ป่วยและตรวจดช่ืูอท่ีหลอดเลือด

• เจาะเลือดจากเส้นเลือดท่ีชดัท่ีสดุท่ีข้อพบัแขน  โดยรัดแขนไว้ไมเ่กิน 1 
นาที

• ถ้าเจาะโดยใช้ syringe 

– ให้ใสเ่ลือดลงใน tube โดยไมเ่ปิดฝาจกุ รอจนเลือดหยดุไหลเข้า tube
– ห้ามใช้แรงดนัเลือดลงใน tube
– ทําการปลดเข็มใสก่ลอ่งปลดเข็ม โดยไมส่วมปลอกเข็มกลบั



Blood Collection

• เม่ือใสเ่ลือดลงหลอดแล้ว

– หลอดท่ีมีสารกนัเลือดแข็งตวั ต้องเอียงหลอดเป็นมมุ 180o  ประมาณ 8 –
10 ครัง้ เพ่ือให้เลือดและสารท่ีเคลือบอยูใ่นหลอดผสมกนัดีและเลือดไม่
แข็งตวั  



ลาํดบัการเกบ็เลือดในกรณทีีเ่จาะเลือดในระบบ สุญญากาศ



Blood Collection

• infusion line
– blood should be collected from the opposite arm.
– blood should never be collected proximal to the 

infusion site.
– first 5 ml. should be discarded if blood is collected 

from the catheter.



ลาํดบัการเกบ็เลือดในกรณทีีเ่จาะเลือดในระบบ Syringe





การส่งทางกระสวย
• ใชส่้งอะไรไดบ้า้ง?



การส่งทางกระสวย

ขอควรระวังในการสงสิ่งสงตรวจทางกระสวย















แผนกชีวเคมี































แผนกจุลชีววทิยา

ตรวจอะไรบ้าง Specimen
(ชนิดหลอด)

งานทาง Lab micro ตรวจ Bacteria
- Microscopic exam – Gram , Indiaink Urine , Stool 
- Culture & Susceptibility test (C/S) Pus, Tissue , Body fluid 

- Bacteria  ทัว่ไป Sputum , Throat

- Anaerobic  bacteria Nasopharyngeal etc.
- BACTEC (automate) - Blood , Body fluid

- MIC (E- test)
- SIT  (serum inhibition test)





ขวด Hemoculture

สาํหรับผูใ้หญ่

เลือด 5-10 mL หรือ 

body fluid 8-10 mL



ขวด Hemoculture

สาํหรับเดก็

เลือด 1-4 mL



Swab with transport media

Amies’ media 
for Pus, Nasal swabs

Carry Blair 
for rectal swabs



Swab with transport media

Amies transport 
media

Cary Blair
(RECTAL ONLY)



Sterile container







ไม่ label ท่ี specimen





ชือ่ไม่ตรงกนั
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