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คูมือการสงตรวจทางหองปฏิบัติการฝาย/ภาควิชาจุลชีววิทยา
คํานํา
ฝาย/ภาควิชาจุลชีววิทยาไดจัดทําคูมือการสงตรวจทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของใชประกอบการ
สงตรวจและรับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ฝาย/ภาควิชาจุลชีววิทยารับผิดชอบอยู ซึ่งไดแก
การตรวจทางหองปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา, ไวรัสวิทยา, ราวิทยา การตรวจหาสารพันธุกรรมของ
เชื้อดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการตรวจทางภูมิคมุ กันวิทยา ซึ่งในปจจุบันไดมีการเพิ่มการ
ทดสอบใหมเพื่อรองรับโรคติดเชื้อใหมๆ หรือโรคอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก ฝาย/ภาควิชาจุล
ชีววิทยาหวังวาคูมือนี้จะเปนแนวทางแกผูใชบริการ ใหมีความเขาใจในงานบริการทาง
หองปฏิบัติการของฝาย/ภาควิชาจุลชีววิทยา ทราบถึงวิธีการสงสิ่งสงตรวจชนิดตางๆ วันเวลาที่ทํา
การตรวจวิเคราะห ระยะเวลาในการรายงานผล หลักการที่ใชในการทดสอบ คาปกติหรือคาอางอิง
ซึ่งจะมีประโยชนตอแพทยในการนําไปใชประกอบการแปลผล อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูปวย
ขอบขายงานการใหบริการทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ฝาย/ภาควิชาจุลชีววิทยาประกอบดวย 4 หนวยงานหลัก มีขอบขายการใหบริการทาง
หองปฏิบัติการดังนี้
หนวยแบคทีเรียวิทยา ใหบริการการตรวจเพาะแยกและวิเคราะหเชื้อแบคทีเรียชนิดแอโรบส
และแอนแอโรบส มัยโคแบคทีเรีย คลามัยเดีย และลิจิโอแนลลา การยอมสีแกรม การยอมสีทน
กรด การทดสอบความไวรับของเชื้อแบคทีเรียตอสารตานจุลชีพ การทดสอบความไวรับของเชื้อ
มัยโคแบคทีเรียตอสารตานจุลชีพ การตรวจแอนติบอดีตอเชื้อคลามัยเดีย และลิจิโอแนลลา การ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
หนวยไวรัสวิทยา ใหบริการตรวจวิเคราะหเชื้อไวรัส การเพาะแยกเชื้อ การตรวจหา
แอนติเจน และแอนติบอดีตอเชื้อไวรัส ตลอดจนการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสดวยวิธีที่
สามารถรายงานเปนปริมาณไวรัส (viral load) หรือเชิงคุณภาพ ดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
หนวยราวิทยา ใหบริการตรวจวิเคราะหเชื้อรา โดยการยอมและการเพาะแยกเชื้อ การ
ตรวจหาแอนติเจนของรา และการตรวจหาคาความเขมขนต่ําที่สุดของยาที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา (MIC) บางชนิด
หนวยภูมิคุมกันวิทยา ใหบริการการตรวจวิเคราะหทางภูมิคุมกันวิทยา ตรวจหาแอนติเจน
หรือแอนติบอดีของโรคติดเชื้อ โรคภูมิตานเนื้อเยื่อตนเอง การศึกษาความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุมกันทั้งทางดานระบบ cellular และ humoral immune response ตลอดจนการตรวจการเขา
กันไดของระบบเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถายอวัยวะ
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สถานที่ทาํ การของฝาย/ภาควิชาจุลชีววิทยา
ฝาย/ภาควิชาจุลชีววิทยา ตั้งอยูที่ตึก อปร. ชั้น 15-17 มีหองปฏิบัติการซึ่งเปดใหบริการ 2 แหง คือ
1. หองปฏิบัติการที่ตึก อปร ชั้น 15-17 เปนหองปฏิบัติการหลักของฝาย/ภาควิชา ซึ่งใหบริการใน
เวลาราชการ (8.00-16.00 น.) สําหรับผูปวยในและผูป วยนอกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ รวมทั้ง
จากหนวยงานภายนอก ประกอบดวยหองปฏิบัติการของหนวยตางๆ คือ
หองปฏิบัตกิ าร

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

โทรศัพท

หองหัวหนาภาควิชา/ฝาย

หอง 1615

รศ.ดร.ภาวพันธ ภัทรโกศล

0-2256-4132 ตอ101

หองธุรการภาควิชา/ฝาย

หอง 1614

คุณมณี ชวลีพันธสกุล

ตอ 102 และ 103
Fax. 0-2252-5952

หองรับสิ่งสงตรวจภาควิชา/ฝาย

หอง 1601

อ.นิพนธ อุดมสันติสขุ

ตอ 105, 106

หนวยแบคทีเรียวิทยา

อปร 15, 16

รศ.ดร.สมหญิง ธัมวาสร

ตอ 602

Mycobacteriology

อปร15

อ.นิพนธ อุดมสันติสุข

ตอ 613

อปร16 หอง1608/7-8

หองปฏิบตั ิการ

ตอ 205

อปร15

ผศ.นพ.อนันต จงเถลิง

ตอ 607

อปร16 หอง 1617

หองปฏิบตั ิการ

ตอ 207

อปร15

ผศ.นพ.อนันต จงเถลิง

ตอ 607

อปร16 หอง 1608/6

อปร16 หอง 1619

หองปฏิบตั ิการ
อ.ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ /
ผศ.พญ.ดร.กนิษฐา ภัทรกุล
หองปฏิบตั ิการ

ตอ 206
ตอ 612
ตอ 606
ตอ 201 และ 202

อปร15

รศ.ดร.สมหญิง ธัมวาสร

ตอ 602

อปร15 หอง 1517

หองปฏิบตั ิการ

ตอ 210 และ 211

อปร 16

รศ.ดร.อริยา จินดามพร

ตอ 611

อปร16 หอง 1608/1-2

หองปฏิบตั ิการ

ตอ 301

หนวยไวรัสวิทยา

อปร 15, 16

ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต

ตอ 614

Serology, viral culture

อปร16 หอง 1608/3-4

หองปฏิบตั ิการ

ตอ 401

Molecular virology

อปร15 หอง 1511

หองปฏิบตั ิการ

ตอ 403

Antimicrobial Susceptibility test
Anaerobic Bacteriology
Aerobic Bacteriology
Molecular Bacteriology
หนวยราวิทยา

อปร15

หองปฏิบัตกิ าร
หนวยภูมิคุมกันวิทยา

สถานที่
อปร 17

ผูรับผิดชอบ
รศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญน
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โทรศัพท

ตอ 624

1. กลุมการทดสอบ Serology ตอ HIV, Syphilis และ Hepatitis,
Immune test (lymphocyte study, DHR, PHA stimulation test),
HLA typing

รศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญน

ตอ 624

2. กลุมการทดสอบ Serology ตอโรคติดเชื้ออื่นๆ

รศ.ดร.จินตนา จิราถาวร

ตอ 506

3. กลุมการทดสอบ Serology ตอ Autoimmune, Allergy, Tumor
marker

รศ. พญ. ดร.จงกลนี วงศปยะบวร

ตอ 627

4. กลุมการทดสอบ Immune test (Ig and Complement)

อ.นพ.ดร. อัษฎาศ ลีฬหวนิชกุล

ตอ 621

Serology I (Autoantibody and Complement)

หอง 1712

นักวิทยาศาสตร

ตอ 502

Serology II
(Hepatitis, anti-HIV, Tumor marker, Ig study)

หอง 1713

นักวิทยาศาสตร

ตอ 503

Serology III (หองรับสิ่งสงตรวจหนวย
ภูมิคุมกันวิทยา , Serology ตอโรคติดเชื้ออื่นๆ
ymphocyte study, PHA, DHR, Allergy testing)

หอง 1715

นักวิทยาศาสตร

ตอ 501

Tissue Typing (HLA)

หอง 1716

นักวิทยาศาสตร

ตอ 505

2. หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตึก ภปร ชั้น 4 เปดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท 0-22565374 หรือ 0-2256-4132 ตอ 701
ในเวลาราชการ
สําหรับผูปวยนอก และรายการตรวจที่ตองการผลเรงดวน
นอกเวลาราชการ
สําหรับผูปวยนอก ผูปวยใน และรายการตรวจที่ตองการผลเรงดวน
ผูรับผิดชอบ อ.ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ โทร. 02-256-4132 ตอ 612

การสั่งตรวจ

1.การสั่งตรวจ สามารถทําได 2 วิธี
1.1 ใชใบสั่งตรวจของหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา แบบฟอรมสีเขียว ซึ่งรวมการสั่งตรวจ
ทางแบคทีเรียวิทยา ราวิทยา ไวรัสวิทยา และภูมิคุมกันวิทยาเขาดวยกันในใบสั่ง
ตรวจเดียวกัน โดยทําเครือ่ งหมายใหตรงกับชองดานหนารหัสรายการทดสอบให
ชัดเจน
1.2 สั่งตรวจบนหนาจอคอมพิวเตอรระบบ HIS สําหรับหอผูปวยที่มีระบบคอมพิวเตอร
ของโรงพยาบาล (HIS)
2. ในใบสั่งตรวจตองระบุชื่อ, นามสกุล, HN ของผูปวย, เพศ, อายุ, หอผูปวย, ชนิดสิ่งตรวจ,
วันเวลาที่สั่งตรวจและเก็บสิ่งสงตรวจ, ชื่อแพทยผสู งั่ ตรวจพรอมรหัสแพทย, การ
วินิจฉัยโรค และขอมูลที่สําคัญทางการแพทย เพื่อผลการตรวจที่ถูกตองรวดเร็ว แมนยํา
และสะดวกในการติดตอกลับในกรณีที่มีปญหา หรือเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
3. รายการทดสอบที่ไมมีระบุไวในใบสั่งตรวจ ใหติดตอหองปฏิบัติการเพื่อขอขอมูล
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4.
5.
6.

การทดสอบพิเศษบางรายการตองติดตอลวงหนาซึ่งระบุในรายการตรวจนั้นๆ เพื่อผูปฏิบัติงาน
สามารถเตรียมอุปกรณลวงหนา ดังนั้นหากไมมีการนัด ติดตอลวงหนา จะไมสามารถทําการ
ทดสอบใหได
การทดสอบตางๆ จะรายงานผลในวันที่กําหนดไว โดยจํานวนวันที่ระบุในชอง “ระยะเวลาใน
การรายงานผล” จะหมายถึง “จํานวนวันทําการ” ไมรวมวันหยุดเสาร-อาทิตย หรือ
วันหยุดราชการ
กรณีที่ใบสั่งตรวจไมชัดเจน หรือรายการสั่งตรวจไมตรงกับรายการที่ระบุในคอมพิวเตอรระบบ
HIS ทางหองปฏิบัติการจะทําการทดสอบตามที่ระบุในคอมพิวเตอรเทานั้น หากยังไมครบ
ตามที่แพทยสั่ง และตองการตรวจเพิ่มเติม กรุณาสั่งตรวจใหม และหากตองการใชสงิ่ สงตรวจ
เดิม ใหติดตอกับทางหองปฏิบัติการกอนทุกครั้ง

การขอทดสอบดวน

ในกรณีเรงดวน ที่ตองการผลเร็วกวาที่กําหนดไว กรุณาโทรศัพทติดตอหัวหนา
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามความเปนไปไดกอนและเขียนสั่งตรวจตามมาภายหลัง

การขอทดสอบเพิ่มเติมจากสิ่งสงตรวจเดิม

กรณีตองการขอเพิ่มการทดสอบจากสิ่งสงตรวจเดิม กรุณาติดตอ แจงหองปฏิบัติการที่
เกี่ยวของกับการทดสอบ เพื่อตรวจสอบวาสิ่งตรวจนั้นเพียงพอตอการทดสอบเพิ่ม กอนเขียนใบสั่ง
ตรวจ
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การปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
สิ่งสงตรวจที่ไมเหมาะสมกับการตรวจ จะถูกปฏิเสธและสงคืนผูสงตรวจ ซึ่งไดแกสิ่งตรวจ
ตอไปนี้
1. ขอมูลในใบสงตรวจและสิ่งตรวจไมตรงกัน ไมครบถวน หรือไมชัดเจน เชน ชื่อ-สกุล,
HN, Ward ที่สง, ชนิดของสิ่งตรวจ, การทดสอบ เปนตน
2. ภาชนะที่ใสสิ่งตรวจไมใชภาชนะปราศจากเชื้อ หรือภาชนะที่ไมเหมาะสม มีรอยราว
หรือสิ่งปนเปอนภายนอกชัดเจน โดยเฉพาะการสั่งตรวจเพาะเชื้อจุลชีพ
3. มีสิ่งแปลกปลอมปนเปอนในสิ่งตรวจที่เห็นไดชัดเจน
4. สิ่งตรวจมีปริมาณนอยเกินไป จนไมสามารถทําการทดสอบได
5. สิ่งตรวจเลือดที่ Hemolyse หรือขุนมาก
6. สิ่งตรวจที่ไมเหมาะกับวิธีการตรวจ เชนเลือดที่ใสสารกันเลือดแข็งตัว (Anticoagulant)
ไมถูกตอง การเก็บหรือการนําสงไมถูกตอง
7. สิ่งตรวจที่สงซ้ําในวันเดียวกัน จากตําแหนงเดียวกัน ยกเวนการเพาะเชื้อจากเลือด
(Hemoculture)
8. ปสสาวะ เสมหะสงเพาะเชื้อแอโรบส (Aerobic culture)ไมระบุเวลาเก็บ หรือเก็บที่
อุณหภูมิหอง เกิน 2 ชั่วโมง
9. สิ่งตรวจที่เปนเลือดที่ตองการตรวจหาเซลลติดเชื้อไวรัส หรือปริมาณไวรัส ที่ไมระบุ
เวลาเก็บ หรือเก็บไวนานเกิน 4 ชั่วโมง

ฝ่ายจุลชีววิทยา หน้า 6

สถานที่ เวลา ในการรับสิ่งสงตรวจ

สถานที่รับสิ่งสงตรวจของฝายจุลชีววิทยามี 2 แหง คือ ตึก อปร ชั้น 1 และ ตึก ภปร ชั้น 4
(ฝายจุลชีววิทยา)

ในเวลาราชการ
ตึก อปร ชั้น 1 :

รับสิ่งสงตรวจและมีเจาหนาที่การเงินเก็บคาตรวจ ตามรายการที่สั่งตรวจ เขา
ระบบ HIS และสงสิ่งสงตรวจมายังหองรับสิ่งสงตรวจที่ อปร.ชั้น 16 หอง 1601
ตั้งแตเวลา 8.00 – 15.30 น.
หมายเหตุ : กรณีสั่งตรวจเรงดวน ใหนําสิ่งสงตรวจ สงที่หองรับสิ่งสงตรวจ
อปร 16 หอง 1601 ทันที
ตึก ภปร ชั้น 4
8.00 – 15.30 น.
ชองเบอร 18 : รับสิ่งสงตรวจที่ผานการเงินแลว (สําหรับผูปวยนอกและหองฉุกเฉิน)
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภปร ชั้น 4 (ชองเบอร 22) : รับสิ่งสงตรวจทางแบคทีเรียวิทยา, ราวิทยา
จาก หอผูปวย ภปร, ภปร 1 และ ภปร 9 และรายการสงดวนจากหอผูปวยในคือ
- MI 035 Anti-HIV ดวน
- MI 161 Treponemal Ab (CMIA) ดวน
- MI 104 HBsAg ดวน
- MI 105 Aniti-HBs ดวน
- MI 109 Anti-HCV ดวน
- MI 106 Anti –HBc ดวน

นอกเวลาราชการ

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภปร ชั้น 4 (ชองเบอร 22)
รับสิ่งสงตรวจทางแบคทีเรียวิทยา, ราวิทยา บางรายการที่สงตรวจทางไวรัสวิทยา และ
รายการตรวจที่เรงดวน สําหรับผูปวยใน, ผูปวยนอก (คลินิกพิเศษ), ฉุกเฉิน
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การรายงานผล
ผลผูปวยโรงพยาบาล : ทางหอผูปวยสามารถเรียกดูผลการตรวจวิเคราะหไดจากระบบ
คอมพิวเตอรของโรงพยาบาล (HIS)
ผลหนวยงานภายนอก : ติดตอรับใบรายงานผลที่หองรับสิ่งสงตรวจ ตึก อปร ชั้น 1 ใน
เวลาราชการ (8.00 – 15.30 น.)
ผลการทดสอบที่ปกปด : ผลการทดสอบที่เกี่ยวกับ HIV เปนผลที่ปกปด จะไมสามารถดูหรือ
พิมพผลผานหนาจอคอมพิวเตอร ใหติดตอรับใบรายงานผลตามสถานที่
ดังนี้
1. ในเวลาราชการ รับใบรายงานผลที่ชองเบอร 18 ตึก ภปร ชั้น 4 และ
หองรับสิ่งสงตรวจตึก อปร ชั้น 16 (หอง1601)
2. นอกเวลาราชการ รับใบรายงานผลที่หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาตึก
ภปร ชั้น 4 (ชองเบอร22)
หมายเหตุ การรับใบรายงานผลที่ปกปด ผูรับผล (เจาหนาที่หอผูปวย ผูปวย ญาติผูปวย)
ตองเซ็นชื่อรับใบรายงานผลพรอมแสดงหลักฐานวามีสวนเกี่ยวของกับใบรายงานผลนั้น
การแจงผลทางโทรศัพท
ทางฝายจุลชีววิทยาไมมีนโยบายการแจงผลทางโทรศัพท ยกเวนผลคาวิกฤต เชน พบเชื้อจาก
เลือด น้ําไขสันหลัง หรือกรณีจําเปน แพทยผูสั่งตรวจจะตองติดตอกับอาจารยที่รับผิดชอบในงาน
นั้นโดยตรง
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับผลตรวจ สามารถติดตอสอบถามจากหองปฏิบัติการตามหมายเลข
โทรศัพทที่ระบุไวในคูมือนี้
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คําแนะนําในการสั่งตรวจและเก็บสิ่งสงตรวจทางแบคทีเรียวิทยาและราวิทยา
1.สั่งตรวจตามใบสั่งตรวจ บ.6321(F-1901)
1.1 กรอกขอมูลผูปวย และแพทยผูสั่งตรวจใหชัดเจน
1.2 ชนิดสิ่งสงตรวจแยกตามระบบการติดเชื้อ กรุณาระบุตําแหนงที่ชัดเจน
(Specify site)
1.3 ระบุการทดสอบที่ตองการ
2. ภาชนะที่เก็บ ใชขวด/ภาชนะปราศจากเชื้อ/ หลอด transport media ชนิดตางๆ สําหรับเก็บ
สิ่งสงตรวจ และตองปดฝาใหสนิท สไลดที่ปายสิ่งสงตรวจตองรอใหแหงสนิทกอนบรรจุลง
ในถุงพลาสติกซิป ตองเขียนชื่อ-สกุล หอผูปวย ชนิดสิ่งตรวจ วัน เวลาที่เก็บ
3. การเก็บสิ่งสงตรวจตองเก็บดวยความระมัดระวังการปนเปอน และมีปริมาณที่เหมาะสม
(ดูรายละเอียดการเก็บตามชนิดสิ่งตรวจ)

วิธีการนําสิ่งสงตรวจสงหองปฏิบัติการ
1.
2.
3.
4.

สิ่งสงตรวจในภาชนะที่ปดสนิท ผูนําสงควรนําสิ่งสงตรวจบรรจุลงในตะกรามีหูหิ้ว
สําหรับเดินสง (ไมควรเดินถือถุงบรรจุสิ่งสงตรวจ เพราะอาจตกแตกเสียหายได)
สิ่งสงตรวจที่ปายบนสไลด ตองรอใหแหงสนิท และใสในถุงพลาสติกซิป เขียนชื่อสกุล,
ชนิดสิ่งสงตรวจ, สั่งทดสอบ ใหชัดเจน ควรแยกสไลดละ 1 ถุง
สิ่งสงตรวจที่ตองแชเย็น ใหบรรจุในถุงพลาสติกและใหใสในกลองโฟมหรือกระติก
น้ําแข็ง โดยมีนา้ํ แข็งหรือถุง gel เย็นบรรจุอยู
ภาชนะบางชนิดตองแลกเปลี่ยนขวด เชนขวดเพาะเชื้อจากเลือด, ภาชนะปราศจากเชื้อ
ขนาด 50 ml. ใหแลกตามจํานวนที่สงและลงชื่อผูรบั แลกคืน
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การเก็บสิง่ ตรวจสําหรับเพาะเชื้อ
สิ่งสงตรวจ เลือด (blood) เพาะเชือ้ แบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย และรา
ภาชนะบรรจุ ขวดน้ํายาเพาะเชื้อ
- ชนิดที่เพาะเชื้อแบคทีเรียชนิด Aerobe คือ VersaTrek Redox 1
- ชนิดเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิด Anaerobe ใชขวด VersaTrek Redox 2
(ขอบฝาอลูมิเนียมสีแดง)
- ชนิดเพาะเชื้อ Mycobacteria และรา ใชขวด Bactec Myco/F-lytic

ขวด VersaTrek Redox 1

ขวด VersaTrek Redox 2

Bactec Myco/F-lytic

วิธีเก็บ

เช็ดจุกขวดดวย 70% alcohol กอนใสเลือดลงในขวด คว่ําพลิก
ขวดไปมา 4-5 ครั้ง เพื่อไมใหเลือดแข็งตัว

ปริมาณ

ผูใหญ 5-10 ml. (อยางนอย 2 ขวด)
เด็ก 1-3 ml. ( 1-2 ขวดตามความเหมาะสม)
สําหรับขวด Myco/F lytic ใสเลือด 3-5 ml.

การนําสงและการเก็บรักษา นําสงหองปฏิบัติการภายใน 2 ชม. ถาไมสามารถสงได
ใหเก็บที่อุณหภูมิหอง (หามแชเย็น)

หมายเหตุ

1. เลือกขวดใหถูกตองตามชนิดการทดสอบ และไมควรใชกับสิ่ง
สงตรวจอื่นๆ นอกจากเลือด
2. ขวดเพาะเชื้อมัยโคแบคทีเรีย และรา Myco/F lytic ตองไมใหมีสิ่ง
ใดปดทับ Barcode (ตองใชในการระบุตําแหนงของขวดเพาะเชื้อ)
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สิ่งสงตรวจ เสมหะ (sputum) , endotrachial aspirate, bronchial wash
(ระบุเวลาที่เก็บ)
ภาชนะบรรจุ ขวด, ภาชนะปราศจากเชื้อ สําหรับยอมเชื้อ เพาะเชื้อแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย
และ รา

วิธีเก็บ
ปริมาณ

เสมหะควรเก็บตอนเชา ใหผูปวยขากหรือไอลึกๆ
3-5 ml.

การนําสงและการเก็บรักษา นําสงหองปฏิบัติการทันทีภายใน 2 ชั่วโมง ถาไมสามารถสงได

ใหเก็บในตูเย็น 2-8 oC โดยสงหองปฏิบัติการไมเกิน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

1. กรณีสิ่งสงตรวจเสมหะที่ไมเหมาะสม โดยพบวามี Squamous
epithelial cell มากกวา 10 เซลล และเม็ดเลือดขาวนอยกวา 25
เซลล ตอ low power field เปนสิ่งบงชี้วามีการปนเปอนน้ําลาย
มากกวาเปนเนื้อเสมหะ ทางหองปฏิบัติการจะไมทําการเพาะเชื้อ
หรืออานผลแกรม และจะรายงานผลวา
“สิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสําหรับการเพาะเชื้อและการยอมสีแกรม”
2. สิ่งสงตรวจสงซ้ําในวันเดียวกันจะถูกปฏิเสธ
3. เสมหะสั่งตรวจ MB062 (Quantitative culture) ตองสงถึง
หองปฏิบัติการภายใน 30 นาที
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สิ่งสงตรวจ อุจจาระ / Rectal swab (เฉพาะเด็กเล็ก)
ภาชนะบรรจุ 1. Cary-Blair transport medium (สําหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียและรา)
2. ภาชนะสะอาดมีฝาปดสนิท (สําหรับเพาะเชื้อ Campylobacter
MB007 , C. difficile toxin MB013 มัยโคแบคทีเรีย และรา)

1.

2.

วิธีเก็บ

1. ใช Swab ปายอุจจาระเหลวบริเวณที่มีมูกหรือเลือด ใสใน
หลอด Cary-Blair transport medium ปดฝาหลอดใหสนิท
2. เก็บอุจจาระใสในภาชนะสะอาด ปราศจากเชื้อ เลือก
บริเวณที่เปนอุจจาระเหลว มีมูกเลือดสําหรับเพาะเชื้อ
Campylobacter MB007 และ C. difficile toxin MB013

ปริมาณ

ใช Swab ปายอุจจาระ 1-3 กรัม หรือประมาณครึ่งชอนชา

การนําสงและการเก็บรักษา 1. อุจจาระที่ใช Swab ใสใน Cary-Blair สงภายใน 24
ชั่วโมง ที่อณ
ุ หภูมิหอง หรือใสตูเย็น 2-8 oCไมเกิน 48
ชั่วโมง
2. อุจจาระที่ใสในภาชนะสะอาดสงภายใน 1 ชั่วโมงหรือ
เก็บในตูเย็น 2-8 oC ไมเกิน 24 ชั่วโมง
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สิ่งสงตรวจ ปสสาวะ (ระบุเวลาที่เก็บ)
ภาชนะบรรจุ ภาชนะปราศจากเชื้อ ขนาด 50 ml

วิธีเก็บ
ปริมาณ

แนะนําผูปวยใหทําความสะอาดอวัยวะเพศดวยน้ําและสบูใหสะอาด เก็บ
ปสสาวะชวงกลาง (Midstream urine) โดยปสสาวะชวงแรกทิ้งไปกอน
5-10 ml., สําหรับสงตรวจมัยโคแบคทีเรีย > 15 ml.

การนําสงและการเก็บรักษา นําสงหองปฏิบัติการทันทีและถึงหองปฏิบัติการไมเกิน 2

ชั่วโมง (เกิน 2 ชั่วโมงเชื้อจะเจริญเติบโต แปลผลการทดสอบไม
ถูกตอง) ถาไมสามารถสงไดภายใน 2 ชั่วโมง สามารถเก็บรักษา
สิ่งตรวจไวในตูเย็น 2-8 oC แตตองสงถึงหองปฏิบัติการภายใน
24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

1.จะไมรับปสสาวะที่เก็บไมระบุเวลา, เกินกําหนดเวลา, สงซ้ําภายใน
วันเดียวกัน
2. กรณีปสสาวะที่เก็บดวยวิธี Suprapubic aspiration ตองระบุใหเห็น
ชัดเจน

สิ่งสงตรวจ
ภาชนะบรรจุ
วิธีเก็บ
ปริมาณ
การนําสงและเก็บรักษา

Tissue

ขวด/ภาชนะปราศจากเชื้อ
ชิ้นเนื้อเก็บจากหองผาตัด, หรือ biopsy
ขนาด 1 cm3
สิ่งสงตรวจสงหองปฏิบัติการทันที หรือเก็บไมเกิน 24 ชั่วโมงที่
อุณหภูมิหอง
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สิ่งสงตรวจ
ภาชนะบรรจุ

Throat swab, cervical swab, vaginal swab

1. Amies transport medium (สําหรับเพาะเชื้อแบคทีเรีย)
2. 2SP medium (สําหรับเพาะเชื้อ C. trachomatis และ PCR)
3. Mycoplasma broth (สําหรับเพาะเชื้อ Mycoplasma pneumoniae
และ PCR)
4. ขวดที่ปราศจากเชื้อใสน้ําเกลือ 0.5 ml. (สําหรับเพาะเชื้อรา)

1.

2.

3.

วิธีเก็บ

ใช Swab ปายบริเวณที่ติดเชื้อ ระวังการปนเปอนจากเชื้อประจําถิ่น

ปริมาณ

ปายใหทั่วโดยรอบ Swab

การนําสงและเก็บรักษา

1. สิ่งสงตรวจใน Amies transport medium / ขวดใสน้ําเกลือ
นําสงหองปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หรือเก็บไมเกิน 24
ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง
2. สิ่งสงตรวจใน 2SP medium และ Mycoplasma broth ตองแชเย็น
ตลอดเวลา ขณะนําสงใหใสกระติกน้ําแข็งที่มีนา้ํ แข็งหรือ ice
pack
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สิ่งสงตรวจ
ภาชนะบรรจุ

Nasopharyngeal swab

1. Amies transport medium (สําหรับเพาเชื้อแบคทีเรีย)
2. ขวดปราศจากเชื้อใสน้ําเกลือ 0.5 ml สําหรับพาะเชื้อรา

Amies transport medium

วิธีเก็บ

ใช Nasopharyngeal swab ซึ่งมีขนาดเล็กคอยๆสอดเขาทาง
ชองจมูกใหเขาไปถึงสวนหลังของ Nasopharynx หมุน
Swab ชาๆเพื่อเก็บ Secretion

ปริมาณ
การนําสงและเก็บรักษา

ปายใหทั่วโดยรอบ Swab
สงหองปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หรือเก็บไมเกิน 24
ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง

สิ่งสงตรวจ
ภาชนะบรรจุ

น้ําไขสันหลัง, Body fluid อื่นๆ

วิธีเก็บ
ปริมาณ

ใชวิธีปราศจากเชื้อ เจาะน้ําไขสันหลังหรือ Body fluid
1. น้ําไขสันหลัง 1-2 ml., สําหรับมัยโคแบคทีเรีย > 2 ml.
2. Body fluid อื่นๆ 1-10 ml.
นําสงหองปฏิบัติการทันที (เชื้อบางชนิดจะตายงาย) ถาไม
สามารถสงไดทันที ตั้งที่อุณหภูมิหอง (หามแชเย็น) สง
หองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง

การนําสงและเก็บรักษา

ภาชนะปราศจากเชื้อ สําหรับยอมเชื้อ เพาะเชื้อแบคทีเรีย
มัยโคแบคทีเรีย และ รา
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สิ่งสงตรวจ
ภาชนะบรรจุ

หนองหรือ Swab ปายจากแผล

1. ขวด/ภาชนะปราศจากเชื้อ (กรณีดูด, เจาะหนอง)
2. Amies transport medium (สําหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิด
aerobe)
3. Anaerobic transport medium (สําหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิด
anaerobe)
4. ขวดปราศจากเชื้อที่ใสน้ําเกลือ 0.5 ml.

1.

2.

3.

Anaerobic transport medium

Anaerobic for swab
Anaerobic for fluid

วิธีเก็บ

ปริมาณ

การนําสงและเก็บรักษา
หมายเหตุ

1. หนองจากการดูด เจาะเก็บดวยวิธีปราศจากเชื้อ ใสในขวดภาชนะ
ปราศจากเชื้อปดฝาสนิท
2. กรณีใช Swab ปายหนองจากแผล ใชวิธีปราศจากเชื้อเชนกัน
หลีกเลี่ยงการปนเปอนเชื้อประจําถิ่นบริเวณที่เก็บ การเพาะเชื้อ
แบคทีเรียใหนํา Swab ใสใน transport media สําหรับการเพาะเชื้อรา
ใหนํา Swab ใสขวดปราศจากเชื้อที่ใสน้ําเกลือ 0.5 ml. หรือถาหนอง
มีปริมาณนอยใหสงทั้ง syring ไดเลย
3. สําหรับการเพาะเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ใหใสหนองในภาชนะ
ปราศจากเชื้อเทานั้น
1. หนองจากการเจาะหรือดูด มากกวา 1-2 ml. สําหรับเพาะเชื้อ
มัยโคแบคทีเรีย 3-5 ml.
2. ปายใหทั่ว Swab โดยรอบ
สิ่งสงตรวจสงหองปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หรือเก็บไมเกิน 24
ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง
หนองแผลเปดไมตรวจเพาะเชื้อชนิด Anaerobe
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สิ่งสงตรวจ
ภาชนะบรรจุ
วิธีเก็บ
ปริมาณ
การนําสงและเก็บรักษา
หมายเหตุ
สิ่งสงตรวจ
ภาชนะบรรจุ

วิธีเก็บ
การนําสงและเก็บรักษา

สิ่งสงตรวจ
ภาชนะบรรจุ
วิธีเก็บ
การนําสงและเก็บรักษา

ปลายสาย catheter (ยกเวน foley catheter ไมรับเพาะเชื้อ)

ขวด/ภาชนะปราศจากเชื้อ สําหรับเพาะเชื้อแบคทีเรีย
ตัดปลายสายดวยวิธีปราศจากเชื้อลงในขวด/ภาชนะปราศจากเชื้อ
(ไมตองใสน้ําเกลือ) ปดฝาใหสนิท
ขนาด 3-5 cm.
สิ่งสงตรวจสงหองปฏิบัติการภายใน 15 นาที หรือแชเย็น 2-8oC
ภายใน 2 ชั่วโมง
หองปฏิบัติการจะเพาะเชื้อโดยวิธี Maki เทานั้น ถาตองการเพาะเชื้อ
ดวยวิธี Vortex ดวยใหระบุเพิ่มเติมจากรหัส MB001

Corneal scraping

เพาะเชื้อโดยตรงลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
1. Blood agar และ Chocolate agar สําหรับเพาะเชื้อแบคทีเรีย
ชนิด aerobe
2. Breucella blood agar และ Thioglycolate broth สําหรับเพาะ
เชื้อแบคทีเรียชนิด anaerobe (นําสงโดยใสใน Anaerobic bag)
3. Sabouraud dextrose agar สําหรับเพาะเชื้อรา
เก็บโดยแพทยใสบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
สงหองปฏิบัติการทันที ที่อุณหภูมิหองไมเกิน 24 ชั่วโมง

ผิวหนัง, ผม, เล็บ

ภาชนะแหงปราศจากเชื้อ
ขูดผิวหนัง, ตัดเล็บและเสนผมบริเวณรอยโรค
สิ่งสงตรวจสงหองปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง
หรือเก็บไมเกิน 24 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิหอง
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สิ่งสงตรวจ
ภาชนะบรรจุ
วิธีเก็บ
การนําสงและเก็บรักษา

Serum (Clotted blood)

หลอดจุกสีแดง
เจาะเลือดจากผูปวย
สงหองปฏิบัติการภายใน 2 ชม. หรือเก็บตูเย็น 2-8oC ไมเกิน 24 ชม.

สิ่งสงตรวจที่ไมเหมาะสมสําหรับการเพาะเชื้อ anaerobe
และทางหองปฏิบัติการจําเปนตองปฏิเสธ

สิ่งตรวจนั้นๆ ไดแก
1. แผลหนองบนผิวหนัง (Superficial wound or abscess)
2. น้ําจากกระเพาะ, แผลจากลําไส, น้ําจากลําไส (Gastric intestinal fluid, Stool,
Colocutaneous fistulae)
3. Swab จากชองคลอด ปากมดลูก ทางเดินปสสาวะ (Vaginal, Cervical, Urethral swab)
4. เสมหะ, Throat swab, tonsil, gingival swab, nasopharyngeal swab, nasal swab
5. Voided, foley or catheterized urine
6. Stool ยกเวนตรวจหา Clostridium difficile toxin
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ภาชนะและหลอด ( transport media) สําหรับการเก็บสิ่งสงตรวจ
ภาชนะ / ชนิด transport media

การเก็บรักษา

ภาพ

1.Amies

อุณหภูมิหอง

วุนสีดําในหลอดพลาสติก+ไมพันสําลี+
คําอธิบายการเก็บ
2.Cary - Blair
วุนสีขาวใสในหลอดพลาสติก+ไมพันสําลี+
คําอธิบายการเก็บ
3.Modified Cary-Blair
(Anaerobic transport medium)

วิธีการใช

กอนใสสงสงตรวจ

Swab ทุกชนิด (ยกเวนอุจจาระ)
เพาะเชื้อ Aerobic bacteria

อุณหภูมิหอง Swab อุจจาระ
3.1

3.1 วุนสีขาวในขวดปดฝาครอบอลูมิเนียม ติดฉลาก
“Transport medium : Anaerobic (for fluid)”
3.2 วุนสีขาวในหลอดแกว “Transport medium :
Anaerobic (for swab)”

อุณหภูมิหอง
3.2

4.Hemoculture broth

4.1

4.1 Aerobic culture ( VersaTrek Redox 1 )
4.2 Anaerobic culture ( VersaTrek Redox 2 )
4.3 เพาะเชื้อ Mycobacteria จากเลือดและ
sterile fluid

4.3

4.2

เพาะเชื้อ anaerobic bacteria
3.1 สําหรับ Fluid
3.2 สําหรับ swab

4.1 เพาะเชื้อแบคทีเรียชนิด aerobe
เจาะเลือด 5-10 ml.
4.2 เพาะเชื้อแบคทีเรียชนิด anaerobe
อุณหภูมิหอง
เจาะเลือด 3-10 ml.
4.3 ขวด Myco/F-lytic เจาะเลือด
3-5 ml.

5. ภาชนะปราศจากเชือ้ ขนาด 50 ml

เก็บปสสาวะ*, เสมหะ, Body fluid เชน
อุณหภูมิหอง peritoneal dialysate (PDF)

6. 2SP*
น้ําใสในหลอดพลาสติก (แชเย็น)
+ Swab เฉพาะสําหรับ Chlamydia

เก็บในตูเย็น
2-8 oC

เพาะเชื้อ/PCR for Chlamydia
(การเก็บใช swab ปายถูแรงๆบริเวณ
mucous membrane)

7. Mycoplasma broth*
น้ําสีแดงในหลอดพลาสติก (แชเย็น)

เก็บในตูเย็น
2-8 oC

เพาะเชื้อ/PCR for Mycoplasma
pneumoniae

8. Fletcher medium*
Semi-solid สีขาวในหลอดแกว
(3 หลอด/ตัวอยาง)

เก็บในตูเย็น
2-8 oC

เพาะเชื้อ Leptospira จากเลือด 1หยด/
หลอด, 2 หยด/หลอด และ 3 หยด/หลอด
ตามลําดับ

9. หลอด pain : หลอดจุกสีแดง

อุณหภูมิหอง เก็บ Clotted blood

10. หลอด EDTA : หลอดจุกสีมวง

อุณหภูมิหอง

* ปสสาวะ เก็บตูเย็น

เก็บเลือดสําหรับการทดสอบที่ตอ งการใช
ตัวอยางเปน EDTA blood

หมายเหตุ : ภาชนะ/หลอด (transport media) ตรวจดูวนั หมดอายุกอนนํามาใช
ภาชนะ/หลอด (transport media) นํามาแลกเปลี่ยนอยางนอย 2 สัปดาหกอนวันหมดอายุ

การส่งตรวจห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
รหัส

รายการทดสอบ

หลักการ

ชนิดสิ่งส่งตรวจ

ทดสอบ

ปริมาตร

ภาชนะบรรจุ

( ml )

สิ่งส่งตรวจ

ค่าปกติ

วันที่ทา

เวลาในการ

การทดสอบ

รายงานผล

ทุกวัน

2 ช.ม.

หมายเหตุ

Direct Examination
MB015 Gram stain

ย้อมสี

ทุกชนิด ยกเว้นอุจจาระ
ป้ายสิ่งส่งตรวจบนสไลด์

MB004 AFB stain
MB026 Modified AFB stain
MB027 Giemsa stain
MB061 Dark-field examination

ย้อมสี
ย้อมสี
ย้อมสี

1 วันทาการ สาหรับผู้ป่วยใน
ภาชนะปราศจากเชื้อ
/ แผ่นสไลด์

sputum,pus,body
fluid,stool หรือ ป้าย
สิ่งส่งตรวจบนสไลด์

ทุกวัน

2 ช.ม.

สาหรับผู้ป่วยนอก

1 วันทาการ สาหรับผู้ป่วยใน
ทุกวัน

2 ช.ม.

สาหรับผู้ป่วยนอก

1 วันทาการ สาหรับผู้ป่วยใน

conjunctival scraping

Dark-field urine

สาหรับผู้ป่วยนอก

5-10 ml

แผ่นสไลด์

ทุกวันทาการ

1 วันทาการ

ภาชนะปราศจากเชื้อ

ทุกวันทาการ

1 วันทาการ สาหรับผู้ป่วยใน

Culture
MB001 Aerobic culture with AST*

เพาะเชื้อ

swab ต่างๆ

และ disc

stool
rectal swab

MB002 Mycobacterium culture, Automate

Amies
1-3 กรัม

Cary-Blair

-

Cary-Blair

Susceptibility Test

3

mass / tissue

1 cm

method

ปลายสายต่างๆ

3-5 cm

body fluid

1-10 ml

CSF, pus

1-2 ml

urine***

5-10 ml

sputum***

3-5 ml

sputum***

3-5 ml

stool
CSF

1-3 กรัม
> 2ml

urine***

> 15 ml

tissue, lymph node

1 cm3

pus

3-5 ml

MB029 Blood, sterile fluids for Mycobacterium , Automate

เพาะเชื้อ

blood and sterile body fluid3-5 ml

MB059 Blood culture, aerobe

เพาะเชื้อ

blood

5-10 ml

ทุกวัน

3-7 วันทาการ *** ระบุเวลาที่เก็บ ส่งถึงห้องปฏิบัตกิ ารไม่เกิน 2 ชม.หรือถ้า

ภาชนะปราศจากเชื้อ

เก็บในตู้เย็น 2-8 oC นาส่งถึงห้อง
ปฏิบัตกิ ารต้องไม่เกิน 24 ชม.

*** ระบุเวลาทีเ่ ก็บ ส่งถึงห้องปฏิบัตกิ าร

ภาชนะปราศจากเชื้อ

ทุกวันทาการ

6-8 สัปดาห์

Myco /F-lytic

ทุกวันทาการ

6-8 สัปดาห์

VersaTrek Redox 1

ทุกวัน

3-7 วันทาการ

ไม่เกิน 2 ชม.หรือถ้าเก็บในตูเ้ ย็น 2-8 oC
นาส่งถึงห้อง ปฏิบัตกิ าร
ต้องไม่เกิน 24 ชม
ห้ามบรรจุลงลง transport media ทุกชนิด
(without fixative or preservative)
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diffusion

เพาะเชื้อ

*AST = Antimicrobial

การส่งตรวจห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
รหัส

รายการทดสอบ

หลักการ

ชนิดสิ่งส่งตรวจ

ทดสอบ

ปริมาตร

ภาชนะบรรจุ

( ml )

ค่าปกติ

วันที่ทา

เวลาในการ

สิ่งส่งตรวจ

การทดสอบ

รายงานผล

VersaTrek Redox 2

ทุกวัน

3-7 วันทาการ

หมายเหตุ

Culture (ต่อ)

MB060 Blood culture, anaerobe

เพาะเชื้อ

blood

5-10 ml

MB005 Anaerobic culture

เพาะเชื้อ

pus

1-3 ml

body fluids

1-10 ml
1 cm

3-5 ml

เพาะเชื้อ

BAL, ETA, sputum

เพาะเชื้อ

nasopharyngeal swab

MB007 Campylobacter culture
MB008 Chlamydia trachomatis culture

เพาะเชื้อ

stool

ทุกวันทาการ

7 วันทาการ

3

tissue
MB062 Quantitative culture (BAL/ETA)
MB006 Bordetella pertussis culture

Modified Cary-Blair

สิ่งส่งตรวจที่ไม่รับเพาะเชื้อ anaerobic
โปรดดู หน้า 17

5 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

ส่งทันที หรือไม่เกิน 30 นาที

Amies

ทุกวันทาการ

7 วันทาการ

ภาชนะปราศจากเชื้อ

ทุกวันทาการ

7-10 วันทาการ ไม่รวม AST

2SP medium

จันทร์ ,ศุกร์

10 วันทาการ

Amies

ทุกวันทาการ

5-7 วันทาการ

ภาชนะปราศจากเชื้อ
ใส่น้าเกลือ 1ml

ทุกวันทาการ

10-12 วันทาการ

tissue

conjunctival,throat,urethral,

culture

cervical swab

MB014 Corynebacterium diphtheriae culture

เพาะเชื้อ

throat,pus,nasopharyngeal swab

MB016 Helicobacter culture

เพาะเชื้อ

gastric biopsy

MB041 Legionella culture
MB050 Legionella culture in water

เพาะเชื้อ

sputum,pleural fluid,pus,blood*

ภาชนะปราศจากเชื้อ

ทุกวันทาการ

14 วันทาการ *blood in VersaTrek

เพาะเชื้อ

water

1000 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

ทุกวันทาการ

14 วันทาการ

MB017 Leptospira culture

เพาะเชื้อ

blood

1 ml

Fletcher's x 3 tubes

ทุกวันทาการ

7-30 วันทาการ ติดต่อรับ tube ที่อปร 16

agar tube / plate

ทุกวันทาการ

1-2 วันทาการ โปรดระบุชนิดของยา

MB018 Minimal Inhibitory Concentration (MIC) :
antimicrobial agents /test
MB019 Mycoplasma pneumoniae culture

MB023 Susceptibility test for Mycobacterium

E-test

2-4 ชิ้น

Isolated organism

ส่งห้องปฏิบัตกิ ารทันทีโดยแช่น้าแข็ง
ขณะนาส่ง

คิดราคาต่อ 1 ชนิดของยา

เพาะเชื้อ

throat swab

Mycoplasma broth

ทุกวันทาการ

14 วันทาการ ติดต่อรับ special transport

pleural fluid

0.5 ml

medium ที่ อปร 16 และแช่

sputum

3-5 ml

เย็นขณะนาส่ง

modified Isolated organism

agar tube

ทุกวันทาการ

2 สัปดาห์

proportion
E-test

**ติดต่อห้องปฏิบัตกิ ารล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนส่งใบสั่งตรวจ

Isolated organism

agar tube

ทุกวันทาการ

1 สัปดาห์

โทร.4132 ต่อ 205
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MB066 Susceptibility test for rapid grower Mycobacterium

ติดต่อขอรับ special transport medium ที่
อปร16 และแช่เย็นขณะนาส่ง

การส่งตรวจห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
รหัส

รายการทดสอบ

หลักการ
ทดสอบ

ชนิดสิ่งส่งตรวจ

ปริมาตร

ภาชนะบรรจุ

( ml )

ค่าปกติ

วันที่ทา

เวลาในการ

สิ่งส่งตรวจ

การทดสอบ

รายงานผล

-

agar plate/ tube

ทุกวันทาการ

7-10 วันทาการ

0.5-1 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

-

-

ทุกวันทาการ

7-10 วันทาการ

-

agar tube

พฤหัสบดี

7-10 วันทาการ

ดู MB020

ภาชนะปราศจากเชื้อ

ทุกวันทาการ

7-10 วันทาการ

1 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

ทุกวันทาการ

3-7 วันทาการ

หมายเหตุ

Molecular Diagnosis

MB065 Bacterial Identification by base sequencing

sequencing Bacterial pure culture,
specimen of sterile site

MB064 Base sequencing of MTB rpoB gene

sequencing PCR product จากการ
ทดสอบ MB063

MB068

Identification of Mycobacterium by
INNO-LiPA

MB067 Multiplex PCR for Mycobacterium Identification
MB045 PCR for Chlamydophila pneumoniae
MB038 PCR for Chlamydia trachomatis
MB063 PCR for MTB rpoB gene

Reverse
Isolation orgamnism
hybridization

PCR

AFB-positive specimen

PCR

sputum
throat swab

2SP medium

PCR

cervical,urethral swab

2SP medium

PCR

AFB-positive specimen,

ตามที่ระบุใน ภาชนะปราศจากเชื้อ

ติดต่อขอรับ 2SP medium
ที่ อปร16

ทุกวันทาการ

3-7 วันทาการ

ทุกวันทาการ

3-7 วันทาการ

ทุกวันทาการ

3-7 วันทาการ

positive specimen from รายการทดสอบ
MB020

MB020 PCR for Mycobacterium tuberculosis

PCR

all respiratory specimen

1 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

body fluid

1 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

CSF

>0.5 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

urine

1 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

blood

1ml

EDTA tube

bone marrow

1ml

EDTA tube

tissue biopsy

1 ชิ้น*

ภาชนะปราศจากเชื้อ

0.2-0.5 cm (25 mg)

paraffin embedded tissue

3 ชิ้น**

ภาชนะปราศจากเชื้อ

**Paraffin embedded tissue

stool

1 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

ขนาด 10 um thick section

sputum

1 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

throat swab

Mycoplasma broth

*** Molecular Test : สิ่งส่งตรวจทุกชนิดควรส่งตรวจทันที ถ้าส่งไม่ได้ให้เก็บเข้าตู้เย็น (2-8 องศาเซลเซียส) และนาส่งตรวจภายใน 72 ชั่วโมง

*Tissue biopsy ใช้ขนาด

ทุกวันทาการ

3-7 วันทาการ ติดต่อขอรับ Mycoplasma broth
ที่ อปร16
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MB032 PCR for Mycoplasma pneumoniae

PCR

รหัส MB020

การส่งตรวจห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
รหัส

รายการทดสอบ

หลักการ
ทดสอบ

ชนิดสิ่งส่งตรวจ

ปริมาตร

ภาชนะบรรจุ

( ml )

สิ่งส่งตรวจ

ค่าปกติ

วันที่ทา

เวลาในการ

การทดสอบ

รายงานผล

หมายเหตุ

Serology
MB010 Chlamydophila pneumoniae IgG Ab (MIF)
MB011 Chlamydophila pneumoniae IgM Ab (MIF)

MIF

clotted blood

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

<1:512

พฤหัสบดี

7 วันทาการ

MIF

clotted blood

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

<1:16

พฤหัสบดี

7 วันทาการ

MB036 Chlamydophila psittaci IgG Ab (MIF )
MB037 Chlamydophila psittaci IgM Ab (MIF )

MIF

clotted blood

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

<1:16

พฤหัสบดี

7 วันทาการ

MIF

clotted blood

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

<1:16

พฤหัสบดี

7 วันทาการ

MB034 Chlamydia trachomatis IgG Ab (MIF )
MB035 Chlamydia trachomatis IgM Ab (MIF)

MIF

clotted blood

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

<1:16

พฤหัสบดี

7 วันทาการ

MIF

clotted blood

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

<1:16

พฤหัสบดี

7 วันทาการ

MIF

clotted blood

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

<1:16

พฤหัสบดี

7 วันทาการ

FA

clotted blood

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

<1:256

พฤหัสบดี

7 วันทาการ

FA

clotted blood

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

<1:256

พฤหัสบดี

7 วันทาการ

EIA

stool

1-3 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

negative

ทุกวันทาการ

1 วันทาการ

เพาะเชื้อ

water

100 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

-

ทุกวันทาการ

10 วันทาการ แจ้งล่วงหน้า

100 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ ก่อน dialysis

<200 CFU/ml

หลัง dialysis

<2000 CFU/ml

-

ทุกวันทาการ

MB012

Chlamydia/Chlamydophila IgA Ab
for species…( ระบุ species )

MB039 Legionella IgG Ab ( FA )
MB040 Legionella IgM Ab ( FA )

รายงานผลวันศุกร์ หรือวันจันทร์

Others
MB013 Clostridium difficile toxin
MB051 Colony count (Spread method)

จาก 0.1 ml RO water
ของตัวอย่าง
MB052 Colony count (Membrane filter method)

เพาะเชื้อ

water

จาก 100 ml RO water

100 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ

100 ml

ภาชนะปราศจากเชื้อ ก่อน dialysis

<200 CFU/ml

หลัง dialysis

<2000 CFU/ml

-

ทุกวันทาการ

ของตัวอย่าง
MB022 Special identification

ชีวเคมี/API Isolated organisms

agar tube/plate

10 วันทาการ แจ้งล่วงหน้า

5-10 วันทาการ

** สิ่งส่งตรวจที่ไม่รับทา anaerobic culture
1. Superficial wounds or abscess
3. Vaginal, cervical, urethral swab
4. Sputum, throat swab, tonsil , gingival swab, nasopharyngeal, nose swab
4. Voided, foley or catheterized urine
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2. Gastric intestinal fluid, stool, colocutaneous fistulae

การส่งตรวจห้องปฏิบัติการราวิทยา
รหัส

รายการทดสอบ

หลักการ

ชนิดสิ่งส่งตรวจ

ทดสอบ

MF 001 Cryptococcal antigen
MF 004 Gram stain for fungus

LA
ย้อมสี

สิ่งส่งตรวจ
ขวดปราศจากเชือ้

2. Serum ( Clotted blood )

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

1. เสมหะ*

3-5 ml.

2.น้้าล้างปอดหรือหนอง

1-2 ml.

3.สไลด์ที่ป้ายสิง่ ส่งตรวจ

2 แผ่น

ขวดปราศจากเชือ้
หรือ สไลด์แก้ว (หันด้านที่ป้าย
เข้าหากัน แล้วตรึงด้วยเทป)

1-2 ml

ขวดปราศจากเชือ้

MF 006 KOH preparation

wet mount

ย้อมสี

(ml)
1-2 ml

wet mount น้้าไขสันหลัง

MF 010 Wright stain

ภาชนะบรรจุ

1. น้้าไขสันหลัง

MF 005 India ink preparation

MF 009 Modified AFB staining

ปริมาตร

1. ผิวหนัง, เล็บ, ผม

-

2. ชิน้ เนื้อ, เนื้อเยือ่

1cm3

3.เสมหะ*,น้้าล้างปอด

3-5 ml

4.น้้าล้างปอด, น้้าจากช่องท้อง, น้้า
คัดหลัง่

1-10 ml

5. สไลด์ที่ป้ายสิง่ ส่งตรวจ

2 แผ่น

1. เสมหะ*

3-5 ml

2. เลือด

3-5 ml

3.น้้าล้างปอด, น้้าคัดหลัง่ ,
หนอง,ไขกระดูก

เพาะเชื้อ

1. ผิวหนัง, เล็บ, ผม.

วันที่ทา

เวลาในการ

การทดสอบ

รายงานผล

ทุกวันท้าการ

2 วัน ท้าการ

หมายเหตุ

* ระบุเวลาที่เก็บ ส่งถึง
ห้องปฏิบตั กิ ารไม่เกิน 2
ชม.หรือถ้าเก็บในตูเ้ ย็น

ทุกวันท้าการ

2-8 oC น้าส่งถึง
ห้อง ปฏิบตั กิ าร
ต้องไม่เกิน 24 ชม.

ทุกวันท้าการ

2 ชม.
ส้าหรับผูป้ ว่ ยนอก และ
ทุกวันท้าการ
1 วันท้าการ
* ระบุเวลาที่เก็บ ส่งถึง
ส้าหรับผูป้ ว่ ยใน
ห้องปฏิบัติการไม่เกิน 2
ชม.หรือถ้าเก็บในตูเ้ ย็น

ขวดปราศจากเชือ้
หรือ สไลด์แก้ว (หันด้านที่ป้าย
เข้าหากัน แล้วตรึงด้วยเทป)

1-10 ml

MF 013 GMS stain
MF 003 Fungus culture

ค่าปกติ

2-8 oC น้าส่งถึง
ห้อง ปฏิบัติการ
ต้องไม่เกิน 24 ชม.

ทุกวันท้าการ
ทุกวันท้าการ

2 วันท้าการ

ทุกวันท้าการ

3 วันท้าการ
5-30 วัน

หากส่งทันทีไม่ได้

2. เสมหะ*

3-5 ml

5-30 วัน

กรุณาเก็บสิง่ ส่งตรวจใน

3. น้้าล้างปอด, น้้าจากช่องท้อง,
น้้าคัดหลัง่ , ไขกระดูก

1-10 ml

5-30 วัน

ตูเ้ ย็น 2-8oC

7-30 วัน

ยกเว้นสิง่ ส่งตรวจที่สงสัย

4. เนื้อเยือ่ , ชิน้ เนื้อ
( biopsy / autopsy )
5. Vagina, urethra, cervix swab

1 cm
-

3

ขวดปราศจากเชือ้

ทุกวันท้าการ

Pythiosis และ
5-30 วัน

Mucormycoses
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-

การส่งตรวจห้องปฏิบัติการราวิทยา
รหัส

รายการทดสอบ

หลักการ

ชนิดสิ่งส่งตรวจ

ทดสอบ
MF 003 Fungus culture

เพาะเชือ้

6. น้้าไขสันหลัง
7. ปัสสาวะ*

ปริมาตร

ภาชนะบรรจุ

(ml)

สิ่งส่งตรวจ

1-2 ml

วันที่ท้า

เวลาในการ

การทดสอบ

รายงานผล

ขวดปราศจากเชือ้

Mid-stream ขวดปราศจากเชือ้
urine
5-10 ml

8. stool

ค่าปกติ

1-3 g

ทุกวันท้าการ

5-30 วัน

ทุกวันท้าการ

42 วัน

ขวดปราศจากเชือ้ หรือ
Cary-Blair transport medium

MF 022 Hemoculture for fungus (Automated)

เพาะเชือ้

Blood

3-5 ml

ขวด Myco/F-Lytic

หมายเหตุ

* ระบุเวลาที่เก็บ ส่งถึง
ห้องปฏิบัติการไม่เกิน 2
ชม.หรือถ้าเก็บในตูเ้ ย็น
o

2-8 C น้าส่งถึง
ห้อง ปฏิบัติการ
ต้องไม่เกิน 24 ชม.
preliminary report 15 วัน
Final report 42 วัน

MF 014 Mould identification

ลักษณะจุลสัณฐาน Isolated mould

1 plate/tube หลอดหรือจานอาหารเลีย้ งเชือ้

ทุกวันท้าการ

5-30 วัน

MF 015

Biochemical test Isolated yeast

1 plate/tube หลอดหรือจานอาหารเลีย้ งเชือ้

ทุกวันท้าการ

5-30 วัน

Yeast identification

MF 016 E-test : AmphotericinB

E-test

Isolated yeast

1 plate/tube หลอดหรือจานอาหารเลีย้ งเชือ้

ทุกวันท้าการ

5-30 วัน

MF 017 E-test : Caspofungin

E-test

Isolated yeast

1 plate/tube หลอดหรือจานอาหารเลีย้ งเชือ้

ทุกวันท้าการ

5-30 วัน

MF 018 E-test : Fluconazole

E-test

Isolated yeast

1 plate/tube หลอดหรือจานอาหารเลีย้ งเชือ้

ทุกวันท้าการ

5-30 วัน

MF 019 E-test : Ketoconazole

E-test

Isolated yeast

1 plate/tube หลอดหรือจานอาหารเลีย้ งเชือ้

ทุกวันท้าการ

5-30 วัน

MF 020 E-test : Itraconazole

E-test

Isolated yeast

1 plate/tube หลอดหรือจานอาหารเลีย้ งเชือ้

ทุกวันท้าการ

5-30 วัน

MF 021 E-test : Voriconazole

E-test

Isolated yeast

1 plate/tube หลอดหรือจานอาหารเลีย้ งเชือ้

ทุกวันท้าการ

5-30 วัน

MF 024 Western blot for Pythiosis
MF 026 Aspergillus galactomannan antigen (ELISA)
MF 027 PCR for fungus detection

LA : Latex agglutination.

WB

Serum ( Clotted blood )

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

ทุกวันท้าการ

5 วัน ท้าการ

ELISA

Serum ( Clotted blood )

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

อังคาร,พฤหัส

5 วัน ท้าการ

PCR
Sequencing

Isolated yeast / mould

1 plate/tube หลอดหรือจานอาหารเลีย้ งเชือ้

ทุกวันท้าการ

21 วัน ท้าการ

preliminary report 5 วัน
final report 21 วัน

WB : Western blot
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การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
1.Molecular Virology
เลือด (Blood)
เป็นเลือดครบส่วน (whole blood) ที่เจาะจากผู้ป่วย ใส่ลงในหลอดเลือดที่ปราศจากเชื้อ ติด
ชื่อ – นามสกุลของผู้ป่วย, HN, หอผู้ป่วย และระบุเวลา วันที่เจาะเลือดให้ชัดเจน หากการทดสอบใด
ใช้ตัวอย่างที่เป็น EDTA blood ให้ใส่เลือดผู้ป่วยในหลอด EDTA (จุกสีม่วง) ซึ่งมีสาร EDTA เป็น
สารกันเลือดแข็งตัว ห้ามใช้สารกันเลือดแข็งตัวที่เป็น Heparin เด็ดขาด เนื่องจาก Heparin มีผล
รบกวนต่อกระบวนการ PCR หลังจากเจาะเลือดผู้ป่วยแล้ว ให้รีบนาส่งห้องปฏิบัติการภายใน 6
ชั่วโมง ระหว่างนาส่งให้แช่เย็นที่อุณหภูมิ 2 – 8 oC ตลอดเวลา
หากนาส่งไม่ทันภายใน 4 ชั่วโมง ให้ทาการปั่นแยกพลาสมา (plasma) โดยให้ทาการปั่นที่
ความเร็ว 800 –1600 g นาน 20 นาที ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นดูดพลาสมาเก็บใส่หลอดที่ปราศจาก
เชื้อ หากยังไม่นาส่งห้องปฏิบัติการสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 – 8 oC ได้นาน 3 วัน หรือเก็บโดย
การแช่แข็ง ได้นานประมาณ 1 เดือน

น้้าไขสันหลัง (CSF),ปัสสาวะ (urine), ชิ้นเนื้อ (tissue) และน้้าเจาะจากส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย (body fluid)
เก็บสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีปราศจากเชื้อบรรจุในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ ให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า
1 มิลลิลิตร ติดชื่อ – นามสกุลของผู้ป่วย, HN, หอผูป้ ่วย และระบุวัน เวลาที่เก็บให้ชัดเจน รีบนาส่ง
ห้องปฏิบัติการ และระหว่างนาส่งให้แช่เย็นที่อุณหภูมิ 2 – 8 oC ตลอดเวลา

2. การเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจ CMV – infected cell
เลือด (Blood)
เป็นเลือดครบส่วน (whole blood) ที่เจาะจากผู้ป่วย ใส่ลงในหลอดเลือดที่ปราศจากเชื้อที่มี
EDTA blood เป็นสารกันเลือดแข็งตัว (จุกสีม่วง) ติดชื่อ – นามสกุลของผู้ป่วย, HN, หอผู้ป่วย และ
ระบุเวลา วันที่ที่เจาะเลือดให้ชัดเจน หลังจากเจาะเลือดผู้ป่วยแล้ว ให้รีบนาส่งห้องปฏิบัติการภายใน
3 ชั่วโมง ระหว่างนาส่งให้แช่เย็นที่อุณหภูมิ 2 – 8 oC ตลอดเวลา

BAL (Bronchoalveolar lavage)
เก็บสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีปราศจากเชื้อบรรจุในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ โดยมีปริมาณไม่น้อย
กว่า 1 มิลลิลิตร ติดชื่อ – นามสกุลของผู้ป่วย, HN, หอผู้ป่วย และระบุวัน เวลาที่เก็บให้ชัดเจน รีบ
นาส่งห้องปฏิบัติการ และระหว่างนาส่งให้แช่เย็นทีอ่ ุณหภูมิ 2 – 8 oC ตลอดเวลา

3. การเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจเพาะแยกเชือ้ และแอนติเจนของไวรัส
การทดสอบ

Transport medium

HSV isolation

transport medium
for HSV

การจัดเก็บ

ลักษณะและภาชนะบรรจุ

ชนิดตัวอย่าง

ของเหลวสีชมพู
บรรจุในหลอดปริมาณ 2 ml

swab from lesion
such as eye swab,
skin lesion swab, CSF

ตูเ้ ย็น 2-8 C

-

HSV infected cell Ag

-

Influenza A (H1N1) 2009 RSV transport medium
Influenza A,B Parainfluenza
1,2,3 Adenovirus, RSV
( isolation/ Ag)

ภาชนะปากกว้างปราศจากเชือ้
ส่งทันที

ส่งทันที

1. ใช้ไม้พันสาลีป้ายบริเวณทีม่ ีแผล หรือ รอยโรค
ถ้าบริเวณนั้นแห้งให้ใช้ไม้พันสาลีจุ่มของเหลวในหลอด
ก่อนเพื่อความสะดวก
2. จุ่มไม้พันสาลีในหลอดทีม่ ีของเหลวบรรจุอยู่
3. ตัดปลายไม้ส่วนเกินทิง้ ปิดฝาหลอดให้สนิท
4. CSF เก็บตัวอย่างประมาณ 1 ml

o

Rota Ag

วิธีเก็บสิง่ ตรวจ

Stool

สถานทีเ่ บิกจ่าย

ต้องบรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึก
แช่ในภาชนะทีม่ ีน้าแข็งและนาส่ง
ทันที กรณีไม่สามารถนาส่งได้ให้

อปร. 16
ห้อง 1601

เก็บในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ 2-8 oC ไม่
ควรนานเกิน 2 วัน มิฉะนั้นผลที่
ได้อาจไม่ถกู ต้อง
ห้ามเก็บตัวอย่างในช่องแช่แข็ง
บรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึกนาส่งทันที
นาแผ่นกระจกใส่ถงุ พลาสติก ปิดฉลาก
แจ้งชือ่ ผูป้ ่วย วันที่ (ควรเก็บให้มี
จานวนเซลล์เพียงพอ)
1.ต้องปิดจุกตัวอย่างให้สนิท พันด้วย
พาราฟิลม์ ระบุชอื่ ผูป้ ่วย ชนิดของ
ตัวอย่าง และวันทีเ่ ก็บตัวอย่าง
2.บรรจุในถุงพลาสติกทีซ่ ีลผนึก
2 ชัน้ ใส่ในกระป๋องทีแ่ ข็งแรงรอง
ด้วยกระดาษซับหรือสาลี ปิดฝาให้
สนิท ปิดฉลากระบุ ชือ่ ผูป้ ่วย
ชนิดตัวอย่างและวันทีเ่ ก็บไว้ทภี่ าชนะ
นาส่งห้องปฏิบัตกิ ารทันที
และนาส่งในภาชนะทีม่ ีน้าแข็ง

ในเวลาราชการ
อปร. 16
ห้อง 1601
นอกเวลาราชการ
ภปร. 4
ห้องจุลชีววิทยา
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เก็บอุจจาระประมาณ 4-8 กรัม ขนาดประมาณ
เท่าหัวแม่มือผูใ้ หญ่
ป้ายบนแผ่นกระจก
swab from lesion or ulcer ให้ขดู เซลล์ทกี่ น้ แผล แล้วนามาป้ายบนแผ่น
such as eye swab,
กระจกทิง้ ให้แห้ง
skin lesion swab
ของเหลวใส
nasopharynxgeal aspirate Nasopharyngeal aspirate
บรรจุในหลอดปริมาณ 3 ml nasopharynxgeal swab throat 1. เตรียมเครื่องดูดสูญญากาศ (vaccum pump)และตรวจ
swab bronchoalveolar lavage สอบสวิทซ์ให้อยู่ทตี่ าแหน่ง "ปิด" ก่อน
tracheal aspirate
2. ใช้ sterile technique
3. ต่อสายยางข้างหนึ่งของ aspiration trap เข้ากับเครื่องดูด
สูญญากาศ ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อสายยางทีจ่ ะใช้สอดเข้าไป
ในโพรงจมูกในตาแหน่ง (Nasopharyngeal) เพื่อดูดเอาน้า
และเยื่อเมือกบริเวณนั้นใส่ใน Aspiration trap โดยเปิด
สวิทซ์เครื่องดูดอากาศจนได้ ตัวอย่างเพียงพอ
Nasopharyngeal swab
1. สอด swab ผ่านทางช่องจมูกจนถึงบริเวณ posterior
nasopharynx และหมุน swab หลายๆ ครั้ง เพื่อให้ได้
mucosal epithelial specimen แล้วจุ่มลงในหลอดทีม่ ี
transport media
Pharyngeal swab
1. ใช้ swab ใส่เข้าปากผ่านไปในลาคอ และเก็บตัวอย่าง
โดยถูไปมา ระหว่างช่องคอ เพดานปาก ต่อมทอนซิล
แล้วจุ่มลงในหลอดที่ มี transport media

การนาส่ง/ข้อควรระวัง
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Transport Medium ส้าหรับส่งตรวจทางไวรัสวิทยา

transport media for HSV

transport media Respiratory virus

การน้าส่งตัวอย่างตรวจ Respiratory virus
• การน้าส่งต้องบรรจุลงถุงซิป 2 ชั้น ใส่กระบอกที่มีฝาปิดสนิท
ติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย และบรรจุในกระติกใส่น้าแข็ง
• กรณีส่งตัวอย่างทันทีไม่ได้ ให้เก็บที่ 2-8°C ห้ามแช่แข็ง
• ชุดเก็บตัวอย่างสามารถเบิกได้ที่ห้องรับสิ่งส่งตรวจ ฝ่ายจุล
ชีววิทยา
กล่องบรรจุตัวอย่างที่
ปิดฝาแน่นสนิท

transport media for
Respiratory virus

ชื่อ-สกุล /ชนิดตัวอย่าง

Ice pack

อันตราย

กระป๋องเก็บตัวอย่าง
ห้องปฏิบัติการเตรียมไว้ให้
พร้อมชุด transport media

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ าร ( ไวรัสวิทยา )
รหัส

รายการทดสอบ

หลักการ

ชนิดสิ่งตรวจ

ปริมาณ

ภาชนะบรรจุ
สิ่งส่งตรวจ

ค่าปกติ

วันที่ทา

เวลาในการ

การทดสอบ

รายงานผล

หมายเหตุ

1. Antibody detection
MV 001

CMV - Ig G

ELISA

พุธ,ศุกร์

4 วันทาการ

MV 002

CMV - Ig M

ELISA

จันทร์,พุธ,ศุกร์

3 วันทาการ

MV 004

Dengue IgG/IgM

Rapid test

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

MV 068

Dengue IgG/Ig M

ELISA

จันทร์

7 วันทาการ

MV 005

EBV - Ig G

ELISA

อังคาร

7 วันทาการ

MV 006

EBV - Ig M

ELISA

อังคาร

7 วันทาการ

MV 051

EBV (EBNA)-IgG

ELISA

พฤหัส

7 วันทาการ

MV 029

EBV - Ig A

IFA

พฤหัส

7 วันทาการ

MV 010

Rubella titer

ELISA

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

MV 011

Rubella - Ig M

ELISA

จันทร์,พุธ,ศุกร์

3 วันทาการ

MV 007

HSV - Ig G

ELISA

จันทร์,พุธ,ศุกร์

3 วันทาการ

MV 008

HSV - Ig M

ELISA

Clotted blood

5 ml

หลอดจุกสีแดง

1. Clotted blood

5 ml

หลอดจุกสีแดง

2. CSF

1 ml

ขวดปราศจากเชื้อ

1. Clotted blood

5 ml

หลอดจุกสีแดง

2. CSF

1 ml

ขวดปราศจากเชื้อ

พร้อมตัวอย่างเลือด
จันทร์,พุธ,ศุกร์

3 วันทาการ

ELISA

จันทร์,พุธ,ศุกร์

3 วันทาการ

MV 013

TORCH - Ig M

ELISA

จันทร์,พุธ,ศุกร์

4 วันทาการ

MV 023

HHV-6 Ig G

ELISA

พฤหัส

7 วันทาการ

MV 024

HHV-6 Ig M

ELISA

พฤหัส

7 วันทาการ

MV 025

Parvo B 19 Ig G

ELISA

พฤหัส

7 วันทาการ

MV 026

Parvo B 19 Ig M

ELISA

พฤหัส

7 วันทาการ

หลอดจุกสีแดง
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TORCH - Ig G

5 ml

ตัวอย่าง CSF ต้องส่ง
พร้อมตัวอย่างเลือด

MV 012

Clotted blood

ตัวอย่าง CSF ต้องส่ง

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ าร ( ไวรัสวิทยา )
รหัส

รายการทดสอบ

หลักการ

ชนิดสิ่งตรวจ

ปริมาณ

ภาชนะบรรจุ
สิ่งส่งตรวจ

ค่าปกติ

วันที่ทา

เวลาในการ

การทดสอบ

รายงานผล

MV 030

VZV-Ig G

ELISA

อังคาร,พฤหัส

4 วันทาการ

MV 031

VZV-Ig M

ELISA

อังคาร,พฤหัส

4 วันทาการ

MV 032

Measles-Ig G

ELISA

ทุกวันทาการ

3 วันทาการ

MV 033

Measles-Ig M

ELISA

3 วันทาการ

MV 070

Anti-Mump IgG

ELISA

ทุกวันทาการ
อังคาร,พฤหัส

4 วันทาการ

MV 071

Anti-Mump IgM

ELISA

อังคาร,พฤหัส

4 วันทาการ

MV 079

Dengue IgG/IgM/NSI Ag

ทุกวัน

2 วันทาการ

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

Slide

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

Slide

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

Clotted blood

5 ml

หลอดจุกสีแดง

หมายเหตุ

2. Antigen detection
MV 016

Rotavirus Ag

EIA

Stool

MV 017

HSV - infected cell Ag

IFA

Cells from lesion

MV 018

CMV - infected cell Ag

IFA

1. Cells from lesion
2. Blood

MV 072

VZV infected cells

MV 073

Infuenza A+B Ag (rapid)

MV 056

Respiratory virus Ag (Panel)

IFA

1-3 กรัม

3 ml

Cells from lession

ขวดปราศจากเชื้อ

หลอดจุกสีม่วง
Slide

หลังเจาะเลือด
ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

Rapid test

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

Rapid test/

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

Influenza (A,B) Ag

MV 058

Parainfluenza 1,2,3 Ag

IFA

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

MV 059

Adenovirus Ag

IFA

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

MV 015

RSV Ag

Rapid test

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

MV 078

Rotavirus and Enteric adenovirus Ag

Rapid test

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

Stool

2 ml

RSV transport
medium tube

1 - 3 กรัม ขวดปราศจากเชื้อ

ติดต่อห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
ล่วงหน้า
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MV 057

IFA
IFA

Nasopharyngeal suction

ต้องส่งตัวอย่างภายใน 3 ชม.

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ าร ( ไวรัสวิทยา )
รหัส

รายการทดสอบ

หลักการ

ชนิดสิ่งตรวจ

ปริมาณ

ภาชนะบรรจุ

ค่าปกติ

วันที่ทา

เวลาในการ

สิงส่งตรวจ

การทดสอบ

รายงานผล

HSV transport

อังคาร, พฤหัส

4 วันทาการ

อังคาร

7 วันทาการ

อังคาร

7 วันทาการ

อังคาร

7 วันทาการ

อังคาร

7 วันทาการ

อังคาร

7 วันทาการ

หมายเหตุ

3. Culture for virus
MV 020

HSV isolation

Swabs ( eg. eye, genital,

1.5 ml

lesions, throat,nose ),CSF
MV 060

Respiratory virus isolation (Panel)

MV 061

Influenza (A,B) isolation

MV 062

Parainfluenza 1,2,3 isolation

MV 063

Adenovirus isolation

MV 053

RSV isolation

cell culture
and IFA

Nasopharyngeal suction

medium tube

2 ml

RSV transport
medium tube

ติดต่อห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
ล่วงหน้า

ปิดบริการชั่วคราว

4. Molecular
MV 035

HIV-viral load

PCR

อังคาร,พฤหัส

7 วันทาการ

MV 037

HBV-viral load

PCR

จันทร์,พุธ.ศุกร์

7 วันทาการ

MV 039

HCV- viral load

PCR

อังคาร

7 วันทาการ

MV 065

HCV genotype (Linear array)

PCR

อังคาร

7 วันทาการ

MV 041

CMV-viral load

PCR

จันทร์,พุธ,ศุกร์

5 วันทาการ

MV 042

CMV-DNA qualitative

PCR

ศุกร์

7 วันทาการ

(In house PCR)
MV 066

EBV-viral load

PCR

EDTA blood

1. EDTA blood

HSV-DNA qualitative
(In house PCR)

PCR

หลอดจุกสีม่วง

หลอดจุกสีม่วง

2. Fresh biopsy tissue

ขวดปราศจากเชื้อ

3. Body fluid

ขวดปราศจากเชื้อ

1. EDTA blood
2. CSF

MV 052

6 ml

1. EDTA blood

3-5 ml

หลอดจุกสีม่วง

พฤหัส

7 วันทาการ

ศุกร์

7 วันทาการ

ขวดปราศจากเชื้อ
หลอดจุกสีม่วง
ขวดปราศจากเชื้อ

3. CSF

ขวดปราศจากเชื้อ

ชั่วโมง และให้เก็บเข้าตู้เย็น 2-8oC และ
รีบนาส่งห้องปฏิบัติการ
โดยเร็วที่สุด
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2. Fresh biopsy tissue

ต้องส่งตัวอย่างภายใน 6 ชม.
ถ้าส่งภายใน 6 ชม.ไม่ได้ ตัวอย่างเลือด
ต้องปั่น แยกพลาสมา ภายใน 6

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ าร ( ไวรัสวิทยา )
รหัส
MV 069

MV 054

รายการทดสอบ
VZV DNA (In house PCR)

HPV DNA (screening)

หลักการ
PCR

PCR

ชนิดสิ่งตรวจ

ปริมาณ

7 วันทาการ

3. CSF

1-2 ml

ขวดปราศจากเชื้อ

1. tissue, biopsy

1 กรัม

2. cervical cells

1-2 ml

RT-PCR 1. Nasopharyngeal suction

2 ml

2. Nasopharyngeal swab

RT-PCR

ศุกร์

ขวดปราศจากเชื้อ

Influenza A (H1N1) 2009

MV 080 Dengue-RNA (qualitative)

รายงานผล

1-2 ml

MV 074

RT-PCR

การทดสอบ

2. Vesicle fluid

2 ml

MV 038 HCV-RNA (qualitative)

สิงส่งตรวจ
หลอดจุกสีม่วง

RT-PCR Nasopharyngeal suction

RT-PCR

เวลาในการ

3-5 ml

Influenza (H5N1)

HIV-DNA (qualitative)

วันที่ทา

1. EDTA blood

MV 064

MV 034

ภาชนะบรรจุ

EDTA blood
EDTA blood

EDTA blood

ค่าปกติ

หมายเหตุ
ต้องส่งตัวอย่างภายใน 6 ชม.
ถ้าส่งภายใน 6 ชม.ไม่ได้ ตัวอย่างเลือด
ต้องปั่น แยกพลาสมา ภายใน 6
ชั่วโมง และให้เก็บเข้าตู้เย็น 2-8oC และ
รีบนาส่งห้องปฏิบัติการ
โดยเร็วที่สุด

พฤหัส

7 วันทาการ

ทุกวันทาการ

2 วันทาการ

RSV transport media

จันทร์,พุธ,ศุกร์

3 วันทาการ

หลอดจุกสีม่วง

อังคาร

7 วันทาการ

ส่งตัวอย่างภายใน 3 ชม.

7 วันทาการ

ต้องส่งตัวอย่างภายใน 6 ชม.
ถ้าส่งภายใน 6 ชม.ไม่ได้ ตัวอย่างเลือด
ต้องปั่น แยกพลาสมา ภายใน 6

7 วันทาการ

ชั่วโมง และให้เก็บเข้าตู้เย็น 2-8oC และ
รีบนาส่งห้องปฏิบัติการ
โดยเร็วที่สุด

HPV transport media

ติดต่อห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
ล่วงหน้า

2 ml
6 ml
6 ml

6 ml

หลอดจุกสีม่วง

หลอดจุกสีม่วง

พุธ

อังคาร
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การเก็บและนําสงสิ่งสงตรวจทางภูมิคุมกันวิทยา
หลักการทั่วไปสําหรับการเก็บ และนําสงสิ่งสงตรวจทางภูมิคุมกันวิทยา
1. การเจาะเก็บเลือด ไมควรเจาะเลือดจากเสนเลือดขางที่มีการใหยา หรือสารน้ําทางหลอดเลือด
2. ภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจ
• หลอดเลือดสุญญากาศ หรือหลอดบรรจุน้ําเหลือง (serum) ควรใชชนิดพลาสติก เพื่อ
ปองกันการแตกขณะนําสง หรือขณะปนในเครื่องปน
• ควรใชภาชนะที่สะอาด หรือปราศจากเชื้อ หรือวัตถุปนเปอน และมีฝาที่ปดสนิท
• ในกรณีสิ่งสงตรวจที่เปนปสสาวะ 24 ชั่วโมง ใหใชภาชนะบรรจุขนาด 50 ml. และขวด
สะอาดปราศจากการปนเปอนสําหรับ น้ําเจาะไขสันหลัง
3. การติดปายบนภาชนะเก็บสิ่งสงตรวจ
ภาชนะ

4.

การติดปายบนภาชนะ

หลอดเก็บเลือด

ติดตามความยาวหลอด ต่ํากวาฝาปดหลอดและใหเหลือ
ชองวางที่สามารถมองเห็นระดับเลือดภายในหลอด

ขวดพลาสติก เก็บปสสาวะ 24 ชม.

ติดปายดานขางภาชนะ ใหเหลือชองวางมองเห็น สิ่งสงตรวจ

ภาชนะเก็บน้ําไขสันหลัง

ติดปายดานขางภาชนะ ใหเหลือชองวางมองเห็น สิ่งสงตรวจ

การนําสงสิ่งสงตรวจ
4.1 สิ่งสงตรวจตองบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท
4.2 สิ่งสงตรวจที่ตองแชนา้ํ แข็งขณะนําสง เชน น้ําเหลืองแชแข็ง ใหแยกใสถุงพลาสติกปด
สนิท (ถุงซิป) แลวปดปากถุงใหสนิท และใสในภาชนะ หรือกลองโฟมที่มีน้ําแข็ง
ปริมาณเพียงพอที่จะไมทําใหสิ่งสงตรวจละลายระหวางการนําสง
4.3 ผูนําสงควรมีภาชนะใสสิ่งสงตรวจขณะนําสง ไดแก กลองพลาสติกทึบมีฝาปดมิดชิด มี
หูหิ้วสําหรับเดินสงภายในโรงพยาบาล ไมควรเดินถือถุงสิ่งสงตรวจดวยมือ หรือใชใบ
นําสงหอหุม ภาชนะแลวมวนพกในกระเปาเสื้อ หากมีการนําสงสิ่งสงตรวจหลาย
ตัวอยางในคราวเดียวกัน ควรมีวัสดุหรือกระดาษกั้นระหวางถุงสิ่งสงตรวจเพื่อกัน
กระแทก เชนถุงที่บรรจุขวดน้ําไขสันหลังหรือภาชนะเก็บปสสาวะ ใหแยกออกจาก
หลอดเก็บเลือด
4.4 ใหแยกใบขอตรวจออกจากถุงพลาสติกที่ใสหลอดเลือด เชน ถุงบรรจุภาชนะเก็บ
ปสสาวะ 24 ชม. ควรแยกใบขอตรวจออกมาตางหากเพื่อปองกันการหกเลอะเทอะ
ปนเปอนใบขอตรวจ
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4.5 หลังเจาะเลือดตองสงหองปฏิบัติการไมเกิน 6 ชม. หากไมสามารถนําสงไดใน 6 ชม.
ใหเก็บในตูเย็น 2-8oC ไดเปนเวลา 24 ชม. ถาตองการเก็บนานกวา 24 ชม. ปนแยก
Serum กอน แลวเก็บ Serum ในตูเย็น -20oC และสงหองปฏิบัติการภายใน 30 วัน
หามแชแข็งเลือดครบสวน การทดสอบบางชนิดจําเปนตองสงเลือดใหหองปฏิบัติการ
ทันที (กรุณาดูหมายเหตุหลังการทดสอบแตละชนิด)

รหัส

รายการทดสอบ

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคุ้มกันวิทยา
หลักการ ชนิดสิ่งส่งตรวจ ปริมาตร ภาชนะบรรจุ
ค่าปกติ
วันที่ทา
ทดสอบ
สิ่งส่งตรวจ
การทดสอบ

IMMUNOGLOBULIN STUDY
IgG
IgM
IgA
Total IgE

Neph
Neph
Neph
Neph

MI 005 IgG subclasses(IgG1, 2, 3, 4)

Neph

Clotted blood

MI 006
MI 007
MI 008
MI 009

Neph
Neph
Neph
Neph

Serum

MI 001
MI 002
MI 003
MI 004

IgG1
IgG2
IgG3
IgG4

3-5
3-5
3-5
3-5

MI 011 Serum Protein Electrophoresis (SPE)*

CE

MI 158
MI 131
MI 135
MI 136

CE

Clotted blood

IF

or urine 24 hrs.

Capillary Immunotyping electreophoresis*

Immunofixation
Serum free light chain Kappa
Serum free light chain Lampda

Neph
Neph

Serum

ml
ml
ml
ml

3-5
3-5
3-5
3-5

ml
ml
ml
ml

หมายเหตุ

4 วันทาการ

ค่าปกติของผู้ใหญ่
ค่าปกติของผู้ใหญ่
ค่าปกติของผู้ใหญ่
ค่าปกติของผู้ใหญ่

4 วันทาการ
4 วันทาการ
4 วันทาการ

3-5 ml หลอดจุกสีแดง

4 วันทาการ

490-1140 mg/dl
150-640 mg/dl
20-110 mg/dl
8-140 mg/dl

4 วันทาการ

3-5 ml

Normal

14 วันทาการ

3-5 ml

Normal
Normal
3.30-19.40mg/L
5.71-26.30mg/L

7 วันทาการ

Clotted blood 3-5 ml
Serum

700-1600 mg/dl
40-230 mg/dl
70-400 mg/dl
0-100 IU/ml

เวลาในการ
รายงานผล

3-5 ml

4 วันทาการ
4 วันทาการ

ค่าปกติของผู้ใหญ่
ถ้าต้องการส่งตรวจให้เขียนรหัสและ
รายการทดสอบเพิ่มในใบสั่งตรวจ

4 วันทาการ

Urine 24 hrs. แบ่งมา 50 ml

7 วันทาการ
4 วันทาการ
4 วันทาการ

COMPLEMENT

IH
Neph
Neph

3-5 ml
19-40 U/ml
Clotted blood 3-5 ml หลอดจุกสีแดง 76-171 mg/dl
3-5 ml
10-40 mg/dl
Serum

อังคาร,ศุกร์

4 วันทาการ

ส่งห้องปฏิบัติการทันทีหรือ

4 วันทาการ

เก็บไว้ที่ 2-8 องศาเซลเซียสไม่เกิน 2 ชั่วโมง

4 วันทาการ

IEP=Immunoelectropheresis , IH=Immune Hemolysis , Neph = Nephelometry , IF =Immunofixation, CE = Capillary electrophoresis
* ผู้รับบริการสามารถรับกราฟของการทดสอบได้ที่ อปร. ชั้น 17 ห้อง 1715
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MI 012 CH 50
MI 013 C3
MI 014 C4

รหัส

รายการทดสอบ

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคุ้มกันวิทยา
หลักการ ชนิดสิ่งส่งตรวจ ปริมาตร ภาชนะบรรจุ
ค่าปกติ
วันที่ทา
ทดสอบ
สิ่งส่งตรวจ
การทดสอบ

TUMOR MARKERS
MI 015 CA 19-9
MI 016 Alpha-fetoprotein (AFP)

ECLIA
ECLIA

MI 017 b2-microglobulin

Neph

3-5 ml

700-1800 ug/L

AUTOANTIBODY
MI 018 Antinuclear Ab (ANA)
MI 019 Anti dsDNA
MI 021 Anti RNP

IFA
IFA
EIA

3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml

titer <80
titer <10
<20 RU/ml

จันทร์,พุธ,ศุกร์
จันทร์,พุธ,ศุกร์
พฤหัส

MI 022
MI 023
MI 024
MI 103

EIA
EIA
EIA
IB

<20 RU/ml
<20 RU/ml
<20 RU/ml
Negative

พฤหัส
พฤหัส
พฤหัส

Anti Sm
Anti SS-A
Anti SS-B
ENA Profile II (anti Scl-70, anti Jo-1,

anti PM-Scl)
MI 132 ANA profiles

IB

Clotted blood
Serum

3-5 ml
3-5 ml หลอดจุกสีแดง

3-5
3-5
Clotted blood 3-5
Serum
3-5

ml
ml
ml หลอดจุกสีแดง
ml

3-5 ml
3-5 ml

0-37 U/ml
0-10 IU/ml

Negative

ทุกวัน
ทุกวัน

เวลาในการ
รายงานผล

หมายเหตุ

1 วันทาการ

**
ค่าปกติ ยกเว้นคนตั้งครรภ์ **

1 วันทาการ
4 วันทาการ

3 วันทาการ
3 วันทาการ
14 วันทาการ
14 วันทาการ
14 วันทาการ
14 วันทาการ

ผล positive รอผล 7 วันทาการ
ผล positive รอผล 7 วันทาการ
พฤหัสที่ 2 และ 4 ของเดือน
พฤหัสที่ 2 และ 4 ของเดือน
พฤหัสที่ 2 และ 4 ของเดือน
พฤหัสที่ 2 และ 4 ของเดือน

30 วันทาการ

3 วันทาการ

Qualitative test ตรวจหา Ab ต่อ nRNP/Sm,
Sm,SS-A,Ro-52 recombinant, SS-B,Scl-70,
Jo-1,Cent B,dsDNA,Nucleosome,
histone,ribosomal P
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MI 156 Anti b2 glycoprotein I-Ig G
EIA
3-5 ml
<20 RU/ml
พฤหัส
14 วันทาการ
พฤหัสที่ 1 และ 3 ของเดือน
MI 157 Anti b2 glycoprotein I-Ig M
EIA
3-5 ml
<20 RU/ml
พฤหัส
14 วันทาการ
พฤหัสที่ 1 และ 3 ของเดือน
EIA= Enzyme Immunoassay, IFA= Indirect Immunofluorescence Assay , IB = Immunoblot, ECLIA = Electro Chemiluminescense immunoassay
**ผู้ปว่ ยที่ได้รับ biotin > 5 mg/day ควรเจาะเลือดหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 8 ชม.

รหัส

รายการทดสอบ

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคุ้มกันวิทยา
หลักการ ชนิดสิ่งส่งตรวจ ปริมาตร ภาชนะบรรจุ
ค่าปกติ
วันที่ทา
ทดสอบ
สิ่งส่งตรวจ
การทดสอบ

MI 026 Rheumatoid factor (RF)
MI 146 Anti-CCP
MI 027 Anti- thyroglobulin

Neph
CMIA
CMIA

3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml

< 15 IU/ml
< 5 U/ml
<4.11 IU/ml

พุธ,ศุกร์

4 วันทาการ

MI 028 Anti- thyroid peroxidase

CMIA

3-5 ml

<5.61 IU/ml

พุธ,ศุกร์

4 วันทาการ

อังคาร
อังคาร
อังคาร

7 วันทาการ

MI 029
MI 030
MI 031
MI 032
MI 033
MI 095
MI 096
MI 147

Anticardiolipin Ab(ACA) - IgG
Anticardiolipin Ab(ACA) - IgM
Anticardiolipin Ab(ACA) - IgA
Antimitochondria Ab (AMA)
Antismooth muscle Ab (SMA)
pANCA
cANCA
Anti-MPO

MI 148 Anti-PR3

EIA
EIA
EIA
IFA
IFA
IFA
IFA
IB

3-5
Clotted blood 3-5
Serum
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

IB

ml
<12 PL IgG U/ml
ml หลอดจุกสีแดง <12 PL IgM U/ml
ml
<12 PL IgA U/ml
ml
Negative
ml
Negative
ml
Negative
ml
Negative
ml
Negative

ทุกวัน

เวลาในการ
รายงานผล

หมายเหตุ

2 วันทาการ
7 วันทาการ

7 วันทาการ
7 วันทาการ
10วันทาการ
10วันทาการ
14 วันทาการ
14 วันทาการ

อังคาร, พฤหัส

3 วันทาการ

3-5 ml

Negative

อังคาร, พฤหัส

3 วันทาการ

3-5 ml หลอดจุกสีแดง

Negative

ทุกวัน

2 วันทาการ

3-5 ml หลอดจุกสีแดง

Negative

ทุกวัน

2 วันทาการ

**

Negative
Negative

ทุกวัน
ทุกวัน

1 วันทาการ

**
**

HIV study
MI 034 Anti-HIV

CMIA

MI 036 HIV p24 Antigen

ECLIA

Clotted blood
Serum

Hepatitis profiles
ECLIA
ECLIA

Clotted blood 3-5 ml
Serum

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

1 วันทาการ

EIA= Enzyme Immunoassay, IFA= Indirect Immunofluorescence Assay, HA=Hemagglutination , Neph = Nephelometry, ECLIA = Electro Chemiluminescense immunoassay,
CMIA = Chemiluminescent microparticle immunoassay, **ผู้ปว่ ยที่ได้รับ biotin > 5 mg/day ควรเจาะเลือดหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 8 ชม.
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MI 037 HBeAg
MI 038 HBsAg

รหัส

รายการทดสอบ

MI 151 HBsAg Quantitative
MI 039 Anti HBc
MI 040 Anti HBs

หลักการ
ทดสอบ
ECLIA
ECLIA
ECLIA

MI 041 Anti HBe

ECLIA

MI 042
MI 043
MI 044
MI 045
MI 163
MI164

ECLIA
ECLIA
ECLIA
CMIA
ELISA
ELISA

AntiHBc IgM
Anti HAV IgM
Anti HAV (Total Ig)
Anti HCV
Anti-HEV IgG
Anti-HEV IgM
Syphilis study

MI 046 VDRL

Floc

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคุ้มกันวิทยา
ชนิดสิ่งส่งตรวจ ปริมาตร ภาชนะบรรจุ
ค่าปกติ
วันที่ทา
สิ่งส่งตรวจ
การทดสอบ
< 0.05 IU/ml.
ทุกวัน
Negative
ทุกวัน
Negative
ทุกวัน
Clotted blood
Serum

Clotted blood
Serum

MI 047 TPHA (TP-PA )
MI 160 Treponemal Ab (CMIA)
MI 048 FTA ( CSF )
MI 049 FTA -ABS

IFA

Clotted blood
Serum

หมายเหตุ

2 วันทาการ
1 วันทาการ

**
**

1 วันทาการ

Negative

ทุกวัน

1 วันทาการ

**

Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

1 วันทาการ

**
**
**

Non Reactive

ทุกวัน

2 วันทาการ

ml ขวดปราศจากเชื้อ
ml หลอดจุกสีแดง Non Reactive
ml หลอดจุกสีแดง Non Reactive
ml ขวดปราศจากเชื้อ Non Reactive

ทุกวัน
ทุกวัน

2 วันทาการ

3-5 ml หลอดจุกสีแดง

3-5 ml หลอดจุกสีแดง

1-2
HA (PA ) Clotted blood 3-5
Serum
CMIA
3-5
IFA
น้าไขสันหลัง 1-2
น้าไขสันหลัง

เวลาในการ
รายงานผล

3-5 ml

หลอดจุกสีแดง

Non Reactive

1 วันทาการ
1 วันทาการ
1 วันทาการ
3 วันทาการ
3 วันทาการ

1 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
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MI 050 FTA-ABS ( IgM )
IFA
3-5 ml
Non Reactive
7 วันทาการ
ECLIA = Electro Chemiluminescense immunoassay, CMIA = Chemiluminescent microparticle immunoassay, ELISA= Enzyme Link Immunosorbant assay
**ผู้ปว่ ยที่ได้รับ biotin > 5 mg/day ควรเจาะเลือดหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 8 ชม.

รหัส

รายการทดสอบ

Other serology
MI 051 C- Reactive protein ( CRP )
MI110 CRP (High sens)
MI 052 Cold agglutinin

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคุ้มกันวิทยา
หลักการ ชนิดสิ่งส่งตรวจ ปริมาตร ภาชนะบรรจุ
ค่าปกติ
วันที่ทา
ทดสอบ
สิ่งส่งตรวจ
การทดสอบ
Neph
Neph
HA

3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml

<5 mg/L

ทุกวัน
ทุกวัน

titer <=1:32

เวลาในการ
รายงานผล

หมายเหตุ

2 วันทาการ
2 วันทาการ
4 วันทาการ

ก่อนเจาะเลือดกา syringeให้อุ่น หลังเจาะนาส่งทันที
หากไม่สามารถส่งทันที ให้วางไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิห้อง
ประมาณ 1 ชม. หรือจนเลือดแข็งตัว แล้วปัน่
แยก serum ก่อนเก็บ serum ในตูเ้ ย็น 2-8 oC

MI 053 Mycoplasma Ab
MI 100 Mycoplasma pneumoniae Ab : IgG

PA
ELISA

3-5 ml หลอดจุกสีแดง
3-5 ml

titer <1:40
Negative

อังคาร, ศุกร์

7 วันทาการ

MI 101 Mycoplasma pneumoniae Ab : IgM

ELISA

3-5 ml

Negative

อังคาร, ศุกร์

7 วันทาการ

MI 054 Antistreptolysin O ( ASO )

Neph

3-5 ml

<200 IU/ml

4 วันทาการ

MI 098 Anti - Dnase B

Neph

3-5 ml

<200 IU/ml

4 วันทาการ

MI 099 Leptospira Ab : IgM

ELISA

3-5 ml

Negative

3 วันทาการ

MI 057 Widal test
MI 058 Weil Felix test

Agg
Agg

3-5 ml
3-5 ml

titer <=1:80
titer <1:160

3 วันทาการ

Clotted blood
Serum

3 วันทาการ

3 วันทาการ

ELISA= Enzyme Link Immunosorbant assay, IFA= Indirect Immunofluorescence Assay , HA=Hemagglutination, PA =Particle Agglutination
Neph=Nephelometry, Agg = Agglutination
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รหัส

รายการทดสอบ

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคุ้มกันวิทยา
หลักการ ชนิดสิ่งส่งตรวจ ปริมาตร ภาชนะบรรจุ
ค่าปกติ
วันที่ทา
ทดสอบ
สิ่งส่งตรวจ
การทดสอบ

MI 060 Melioid Ab

HA

Clotted blood
Serum

3-5 ml หลอดจุกสีแดง

titer <1:80

MI 061

LA

น้าไขสันหลัง

3-5 ml ขวดปราศจากเชื้อ

Negative

Bacterial antigens in CSF(Streptococcus gr.B,

เวลาในการ
รายงานผล

หมายเหตุ

3 วันทาการ

ทุกวัน

3 วันทาการ

H.influenza type B,S.pneumoniae,N.meningitidis, )

MI 062 Cryoglobulin

_

5-10 ml

Negative

ทุกวัน

15 วันทาการ

หลังเจาะต้องส่งทันที แยกหลอดเลือด
ส่งไม่รวมการส่งตรวจเลือดอย่างอื่น

ห้ามแช่เย็น
MI 076
MI 077
MI133
MI134

Scrub typhus Ab-IgG
Scrub typhus Ab-IgM
Murine typhus Ab-IgG
Murine typhus Ab-IgM

IFA
IFA
IFA
IFA

3-5 ml
Clotted blood 3-5 ml หลอดจุกสีแดง
Serum
3-5 ml
3-5 ml

titer <1:1600
titer <1:400
titer<1: 400
titer<1: 400

MI 075 Helicobacter pylori Ab

LA

3-5 ml

Negative

3[H]Thymidine

Heparinized 5-10 ml หลอดจุกสีเขียว
Blood

SPECIAL TESTS
MI 066 PHA stimulation test

incorporation
assay

7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ

จันทร์, พฤหัส

3 วันทาการ

ติดต่อล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน
4132 ต่อ 501

7 วันทาการ

รัชดา 081-9448449

Heparinized blood 5-10 ml ของผูป้ ่วย
และคนปกติ(เพื่อเป็น control) เจาะเลือด
ด้วยวิธี sterile ต้องส่งทันที

รับจันทร์, อังคาร ติดต่อคุณรัชดา
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EIA= Enzyme Immunoassay, IFA= Indirect Immunofluorescence Assay,
HA=Hemagglutination, LA=Latex agglutination

ผล positive รายงานผล 14 วันทาการ
ผล positive รายงานผล 14 วันทาการ
ผล positive รายงานผล 14 วันทาการ
ผล positive รายงานผล 14 วันทาการ

รหัส

รายการทดสอบ

MI 088 CD4 Count
MI 067 Lymphocytic study CD4/CD8
MI 068 Leukocyte markers (CD3,CD4,CD8,
CD19,CD56)
MI111 NK cell count
MI112 B cell count
MI 069 HLA Class I serotyping
MI 080
MI 089
MI 107
MI 108
MI 090
MI 091
MI 162
MI 144
MI 145
MI 149

HLA Class II (DR,DQ) DNA typing
HLA Class I (A,B) DNA typing

HLA -A DNA typing
HLA-B DNA typing
HLA-DR4
HLA-B27
HLA-B51
HLA-B*5701
HLA-B*5801
HLA-B*1502

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคุ้มกันวิทยา
หลักการ ชนิดสิ่งส่งตรวจ ปริมาตร ภาชนะบรรจุ
ค่าปกติ
วันที่ทา
ทดสอบ
สิ่งส่งตรวจ
การทดสอบ
FC
FC
FC

3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
EDTA Blood

FC
FC
CDC

หมายเหตุ

3 วันทาการ
3 วันทาการ

เก็บเลือดทีอ่ ุณหภูมิห้อง

3 วันทาการ

ต้องส่งภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด

หลอดจุกสีม่วง

3-5 ml
3-5 ml
ACD blood 5-10 ml

PCR-SSP EDTA Blood
PCR-SSP
PCR-SSP
PCR-SSP
PCR-SSP
PCR-SSP
PCR-SSP
EDTA Blood
PCR-SSP
PCR-SSP
PCR-SSP

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

เวลาในการ
รายงานผล

ACD tube

3-5 ml หลอดจุกสีม่วง
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
หลอดจุกสีม่วง
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml

-

ทุกวัน
ทุกวัน
ติดต่อล่วงหน้า
4132 ต่อ 505

ติดต่อล่วงหน้า
4132 ต่อ 505
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative

อังคาร, พฤหัส
อังคาร, พฤหัส
อังคาร, พฤหัส
อังคาร, พฤหัส
อังคาร, พฤหัส
อังคาร, พฤหัส

3 วันทาการ
3 วันทาการ

2 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ

ผลส่งให้แพทย์เจ้าของไข้โดยตรง
เก็บเลือดที่อุณหภูมิหอ้ ง ห้ามแช่เย็น

เก็บเลือดที่อุณหภูมิหอ้ ง
ห้ามแช่เย็น
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CDC= Complement Dependent Cytotoxicity, PCR-SSP= Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Primer, FC= Flow Cytometry

รหัส

รายการทดสอบ

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคุ้มกันวิทยา
หลักการ ชนิดสิ่งส่งตรวจ ปริมาตร ภาชนะบรรจุ
ค่าปกติ
วันที่ทา
ทดสอบ
สิ่งส่งตรวจ
การทดสอบ

เวลาในการ
รายงานผล

FEIA
FEIA
FEIA

3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml

ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์

7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ

MI 116 Specific IgE to fish (F3)

FEIA

3-5 ml

ศุกร์

7 วันทาการ

MI 117
MI 118
MI 119
MI 120
MI 121
MI 122
MI 123
MI 124
MI 125
MI 126
MI 127
MI 150
MI 152
MI153
MI 154

FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA
FEIA

3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
Clotted blood
3-5 ml หลอดจุกสีแดง
Serum
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml

ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์

7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ

Specific IgE to shirmp (F24)
Specific IgE to egg white (F1)
Specific IgE to milk (F2)
Specific IgE to house dust mite(D1-Dp)
Specific IgE to house dust mite(D2-Df)
Specific IgE to cat epithelium and dander(E1)

Specific IgE to dog dander (E5)
Specific IgE to cockroach (RI206)
Specific IgE to latex (K82)
Specific IgE to mixed food (fx5)
Specific IgE to mixed grass (gx2)
Specific IgE to Fire ant (i70)
Specific IgE to Crab (f23)
Specific IgE to Squid (f258)
Specific IgE to Amoxilloyl (c6)

0.00 kU/L

FEIA = Fluoroenzyme immunoassay
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Allergy
MI 113 Specific IgE to peanut (F13)
MI 114 Specific IgE to soya bean (F14)
MI 115 Specific IgE to wheat (F4)

หมายเหตุ

รายการทดสอบ

รหัส

การส่งตรวจห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคุ้มกันวิทยา
หลักการ ชนิดสิ่งส่งตรวจ ปริมาตร ภาชนะบรรจุ
ค่าปกติ
วันที่ทา
ทดสอบ
สิ่งส่งตรวจ
การทดสอบ

MI 155 Specific IgE to Penicilloyl G (c1)

FEIA

3-5 ml

0.00 kU/L

MI 138 Specific IgG to α-lactalbumin (AGf76)
MI 139 Specific IgG to b-lactoglobulin (AGf77)
MI 140 Specific IgG to Casein (AGf78)

FEIA
FEIA
FEIA

3-5 ml
3-5 ml
3-5 ml

<2.00 mgA/L
<2.00 mgA/L
<2.00 mgA/L

Clotted blood
Serum

3-5 ml

< 13.5 ug/L

MI 137 DHR assay

FC

EDTA blood 3-5 ml หลอดจุกสีม่วง

Normal

30 วันทาการ

อังคาร
ติดต่อล่วงหน้า
4132 ต่อ 501

Negative
Negative
Negative
EDTA blood 3-5 ml หลอดจุกสีม่วง
ทุกวัน
Negative
Negative
Non Reactive
FEIA=Fluoroenzyme immunoassay, DHR=Dihydrorhodamine

2 วันทาการ

อาการและส่งเลือดทันที หรือเก็บที่ 2-8oC แล้ว
ส่งวันรุ่งขึ้น หากติดวันหยุดราชการ ให้ปนั่ แยก
serum และแช่แข็ง
แล้วนาส่งวันทาการ

เจาะเลือดคนปกติมาด้วยใน
ปริมาณที่เท่ากันเพื่อใช้เป็น control
ส่งเลือดภายใน 2 ชม. หลังเจาะเลือด
และต้องส่งก่อน 10.00 น.

2 ชั่วโมง
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CMIA
ECLIA
ECLIA
ECLIA
CMIA
CMIA

30 วันทาการ
30 วันทาการ
30 วันทาการ
เจาะเลือดระหว่าง 15 นาที - 3 ชม.หลังเกิด

FEIA

MI 035
MI 104
MI 105
MI 106
MI109
MI 161

หมายเหตุ

7 วันทาการ

หลอดจุกสีแดง

MI 130 Tryptase

รายการด่วนส่งที่ห้องปฏิบัตกิ าร ภปร.4
Anti HIV (Stat) rapid test (ภปร 4)
HBsAg (ด่วน ภปร 4)
Anti HBs (ด่วน ภปร 4)
Anti HBc (ด่วน ภปร 4)
Anti HCV (ด่วน ภปร.4)
Treponemal Ab (CMIA) ด่วน ภปร.4

ศุกร์

เวลาในการ
รายงานผล

