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1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ไดต้ัวอย่างที่มีคุณภาพสำหรับนำไปใช้ในขั้นตอนการทดสอบซึ่งจะนำไปสู่การได้ผลการทดสอบทีถู่กต้อง 
ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ทันเวลา ทำให้เกิดการบริการที่มีความปลอดภัย 

 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตินี้ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานในขั้นตอนก่อนการทดสอบทางห้องปฏิบัติการสำหรับบุคลากร

ของห้องปฏิบัติการ แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เท่านั้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขอความ

ยินยอมจากผู้ป่วย การลงทะเบียนเก็บสิ่งส่งตรวจ การให้คำแนะนำและสอบถามข้อมูลผู้ป่วย การเฝ้าระวังการ

เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการเก็บสิ่งส่งตรวจการเก็บสิ่งส่งตรวจการนำส่งสิ่งส่งตรวจ การตรวจรับสิ่งส่งตรวจ 

การเตรียมตัวอย่าง และการส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม  
 

3. คำจำกัดความ 
3.1 สิ่งส่งตรวจหรือตัวอย่าง หมายถึง สิ่งที่เก็บได้จากผู้ป่วยเพ่ือเป็นตัวอย่างนำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์ เช่น 

เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่งต่างๆ รวมถึงตัวอย่างอ่ืนที่สามารถนำมาตรวจวิเคราะห์ได้ 
3.2 ใบนำส่งตรวจหรือใบนำส่งตัวอย่างหรือใบคำขอตรวจ หมายถึง เอกสารที่ระบุข้อมูลการสั่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ โดยข้อมูลนั้นอาจบันทึกในรูปแบบที่เป็นกระดาษหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
3.3 HIS (Hospital Information System) หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการข้อมูลและ

การทำงานในโรงพยาบาล 
3.4 LIS (Laboratory Information System) หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการข้อมูล

และการทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 

4.1 การขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
ในกรณีที่เป็นการตรวจ anti-HIV ต้องให้ผู้ป่วยเข้ารับการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องบริการที่ปรึกษา (WP-LAB-07)  และลงลายมือชื่อ
ยินยอมก่อนเจาะเลือด  

4.2 การลงทะเบียนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
ก. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเก็บสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการ เป็นผู้บันทึกและยืนยันใบคำขอตรวจผ่าน HIS 

โดยเริ่มจากการรับใบส่งตรวจ (ใบนัดสีขาว/ใบสั่งยา/การรักษา/การส่งตรวจใบสีฟ้า) จากผู้ป่วยที่นำมา
ยื่นที่ห้องเจาะเลือด 

ข. ให้บัตรคิว 
ค. เข้าระบบ HosXP พิมพ์ HN ประจำตัวผู้ป่วยตรวจสอบสิทธิและบันทึกรายการทดสอบจากใบคำขอ

ตรวจเข้า HIS/LIS 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
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4.3 การให้คำแนะนำและสอบถามข้อมูลผู้ป่วยก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4.3.1 ให้คำแนะนำในการอดอาหาร 
4.3.2 ให้คำแนะนำวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ต้องจัดเก็บด้วยตัวเอง ได้แก่ การเก็บปัสสาวะแบบการเก็บ

ปัสสาวะครั้งเดียว (Single specimen) การเก็บปัสสาวะแบบสวน(Catheterized urine) การเก็บ
รวมปัสสาวะทั้งหมดใน 1 วัน(Urine 24  hours) การเก็บตัวอย่างอุจจาระ การเก็บเสมหะ 
รายละเอียดตามคู่มือการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

4.3.3 สอบถามข้อมูลทางคลินิกจากผู้ป่วยซึ่งมีผลกระทบต่อการเก็บตัวอย่าง/ประสิทธิภาพการทดสอบ/
การแปลผล เช่น ประวัติการใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ การได้รับเคมีบำบัด การได้รับอาหารเสริม
บางชนิดที่รบกวนผลวิเคราะห์ ระยะเวลาที่อดอาหารมาของผู้ป่วย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ครั้งล่าสุด ข้อมูลประจำเดือนครั้งสุดท้าย เป็นต้น   

4.4 การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4.4.1 เรียกคิวเข้ารับบริการ  
  จะมีการเรียกคิวเข้าใช้บริการผ่านระบบอัตโนมัติ โดยเมื่อผู้เจาะเลือดกดปุ่มเรียกคิวที่หน้า
จอคอมพิวเตอร์ประจำโต๊ะเจาะเลือด จะระบบจะเรียกคิวผู้ป่วยด้วยเสียงดังนี้ “ขอเชิญหมายเลข.......ที่
ช่องบริการหมายเลข...........ค่ะ”  
4.4.2 ติดฉลากชี้บ่งภาชนะท่ีจะใช้บรรจุสิ่งส่งตรวจ 
  ขณะที่ทำการกดเรียกคิวผู้รับบริการเข้ามาเจาะเลือดหรือเรียกคิวมาแจ้งให้เก็บสิ่งส่งตรวจอื่นๆ 
เครื่องพิมพ์จะพิมพ์บาร์โค๊ดสติ๊กเกอร์ของผู้ป่วยรายนั้นออกมาหรือ เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างทำการติดบาร์
โค๊ดสติ๊กเกอร์บนภาชนะที่จะใช้บรรจุสิ่งส่งตรวจตามชนิดของสิ่งส่งตรวจ 
4.4.3 สอบถามยืนยันตัวผู้รับบริการหรือผู้ป่วย 
  เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างต้องให้ผู้รับบริการยื่นบัตรประตัวประชาชน สอบถามให้ผู้รับบริการแจ้งชื่อ 
นามสกุล และอายุหรือวันเดือนปีเกิดของตนเองก่อนเจาะเลือดทุกครั้ง ซึ่งขณะที่ผู้ป่วยบอกข้อมูล ให้ผู้เก็บ
ตัวอย่างตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลที่ใช้ระบุตัวผู้ป่วยระหว่างข้อมูลในบัตรประจำตัว
ประชาชน ข้อมูลที่ผู้รับบริการแจ้ง และข้อมูลในบาร์โค๊ดสติ๊กเกอร์ทีต่ิดบนภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจไป
พร้อมกันด้วย 
4.4.4 เก็บตัวอย่างเลือด 
  กรณีมีการส่งตรวจเลือด ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการเจาะเลือด ซึ่งเขียนไว้ในคู่มือการใช้บริการและ
เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(MN-LAB-001) 
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4.4.5 ขูดเชื้อรา 
  กรณมีีการส่งตรวจ KOH preparation  ต้องทำการเก็บสิ่งส่งตรวจโดยการขูดเชื้อรา ให้พาผู้ป่วย
มาที่ห้องขูดเชื้อรา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปิดมิดชิด และไม่มีลมพัด แต่มีการระบายอากาศออก  ผู้รับบริการกับผู้
เก็บสิ่งส่งตรวจ ควรเป็นเพศเดียวกัน ในกรณีต้องทำการขูดผิวหนังในร่มผ้าให้ระมัดระวังในการสัมผัสตัว
ผู้ป่วย 
4.4.6 เก็บตัวอย่างเสมหะ 
  การณีส่งตรวจเสมหะ ให้แนะนำผู้ป่วยเก็บเสมหะในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ได้แก่ ตู้เก็บเสมหะ (มี
ระบบฆ่าเชื้อจุลชีพ อ่างล้างมือสบู่เหลว กระดาษเช็ดมือ ถังขยะติดเชื้อ) หรืออาจใช้บริเวณด้านหน้าเสาธง
ของอาคารโรงพยาบาล ซึ่งเป็นที่ที่มีอากาศถ่ายเท แสงแดงส่องถึง และควรแนะนำให้ผู้ป่วยระมัดระวัง
เรื่องการแพร่เชื้อโดยให้หันหน้าไปทางที่ไม่มีคนอยู่  แล้วใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกรดาษชำระปิดป้องกันการฟุ้ง
กระจายของละอองเสมหะด้วย ล้างมือให้สะอาดก่อนนำส่งเสมหะให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
4.4.7 เก็บตัวอย่างปัสสาวะ 

กรณีมีการส่งตรวจปัสสาวะ 
4.4.7.1 จัดให้มีป้ายคำแนะนำในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะในห้องสุขาของโรงพยาบาลทุกห้องที่

แนะนำให้ใช้เก็บตัวอย่างปัสสาวะ  
4.4.7.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการควรอธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะแต่ละชนิดเพ่ือส่งตรวจให้

ผู้ป่วยเข้าใจ การเก็บปัสสาวะส่งตรวจอย่างถูกวิธีจะช่วยลดข้อผิดพลาดของการตรวจได ้
และจะได้รับการแปลผลที่ถูกต้อง 

4.4.7.3 มอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างแก่ผู้ป่วยทุกรายที่ถูกส่งตรวจปัสสาวะ ได้แก่ 
กระป๋องเก็บปัสสาวะ ถุงซิป หลอดแบ่ง กระดาษชำระ  

4.6.8 เก็บอุจจาระ 
กรณีมีการส่งตรวจอุจจาระ 
4.6.8.1 จัดให้มีป้ายคำแนะนำในการเก็บตัวอย่างอุจจาระในห้องสุขาของโรงพยาบาลทุกห้องที่

แนะนำให้ใช้เก็บตัวอย่างอุจจาระ  
4.6.8.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องให้คำแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างอุจจาระอย่างถูกวิธี 
4.6.8.3 มอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างแก่ผู้ป่วยทุกรายที่ถูกส่งตรวจอุจจาระ ได้แก่ 

กระดาษรองอุจจาระ ตลับเก็บอุจจาระพร้อมช้อนตัก  
4.6.9 เก็บสิ่งส่งตรวจอื่นๆ (ถ้ามีระบุไว้ในใบคำขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ) 
หมายเหตุ รายละเอียดเพ่ิมเติมให้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการซึ่งเขียนไว้ในคู่มือการใช้บริการและเก็บสิ่งส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (MN-LAB-001) 
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4.5 การเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4.5.1 ให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองของผู้ป่วยหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจได้แล้ว  

ผู้เก็บสิ่งส่งตรวจควรสังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วยที่รอรับบริการอย่างสม่ำเสมอและสอบถาม
พูดคุยเพ่ือตรวจสอบผู้รอรับบริการที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดทั้ง
ก่อนเจาะเลือด ระหว่างเจาะเลือด และหลังเจาะเลือดเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะเก็บ
ตัวอย่างเลือด ซ่ึงได้แก่  ผู้ถูกเจาะเลือดเป็นลม   การเกิดรอยปื้นสีแดงหรือการค่ังของเลือดใต้
ผิวหนัง(Hematomas)  การเกิดจุดแดงเล็กๆ (Petechiae)   การเสียเลือดมาก   การเป็นลมชัก   
ผู้ป่วยเจ็บปวดจากการเจาะเลือดไม่สำเร็จหรือเจาะเลือดหลายครั้ง  และภูมิแพ้น้ำยาทำความ
สะอาดผิวหนัง 
 

4.5.2 ให้การดูแลผู้ป่วยหลังการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4.5.2.1 แจ้งผู้ป่วยหรือญาติให้สังเกตภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้จากการเจาะเลือด เมื่อพบให้

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 
4.5.2.2 กรณีผู้ป่วยเป็นลมหรือมีแนวโน้มจะเป็นลม ผู้เจาะเลือดและผู้ช่วยต้องคอยสังเกตและ

ประคองไว้ไม่ให้ล้มลงพ้ืน ถ้าเป็นลมขณะเจาะเลือดอยู่ ให้รีบถอดสายยางรัดแขนพร้อมกับ
ถอนเข็มออกทันที   ให้ดมแอมโมเนีย  ให้ผู้ป่วยนอนราบศีรษะหงาย ขยับให้นอนในท่า
สบาย ขยายเข็มขัดรัดเอวออกหรือปลดกระดุมเสื้อ และแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบ  
อาจเจาะเลือดที่ปลายนิ้วตรวจหาระดับน้ำตาล ถ้าพบภาวะ hypoglycemia ให้ป้าย
กระพุ้งแก้มผู้ป่วยด้วยน้ำหวาน 

4.5.2.3 การเกิดรอยปื้นสีแดงหรือการคั่งของเลือดใต้ผิวหนัง (hematoma) ถ้าพบการบวมของ
ผิวหนังบริเวณท่ีกำลังเจาะเลือดอยู่ ให้ถอดสายรัดแขน และดึงเข็มออกจากหลอดเลือด  
กดนิ่งๆบริเวณที่จะเกิด hematoma ประมาณ 2 นาทีหรือจนกว่าเลือดจะหยุดไหล  
แนะนำไม่ให้ขยี้หรือกดบีบเพราะอาจทำให้เกิดการคั่งของเลือดได้อีก และแจ้งว่าอีก 2-3 
วันก็จะหายเป็นปกติ ถ้าเลือดไหลไม่หยุดให้ตามแพทย์หรือพยาบาลทันที 

4.5.2.4 การเกิดจุดแดงเล็กๆ (Petechiae) จุดแดงเล็กๆ ที่เกิดข้ึนบริเวณท่ีถูกเจาะเลือดบน
ผิวหนังผู้ป่วย แสดงว่ามีเลือดปริมาณเล็กน้อยไหลออกมาที่ชั้นผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดจาก
ปัญหาในระบบการแข็งตัวของเลือด เช่น ความผิดปกติของปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 
หรือเกร็ดเลือด  กรณีอย่างนี้ควรดูแลผู้ป่วยเป็นพิเศษ เนื่องจากจุดสีแดงเล็กๆ นั้นอาจ
ขยายกว้างขึ้นได้ และควรแน่ใจว่าเลือดหยุดไหลแล้วจึงปล่อยให้ผู้ป่วยคอยดูแลตัวเอง
ต่อไป 

4.5.2.5 การเสียเลือดมาก : มักเกิดได้ในผู้ป่วยที่รับการรักษาเก่ียวกับ anticoagulant therapy 
และ/หรือผู้ที่ได้รับยารักษาไขข้ออักเสบขนาดสูง ถ้าเลือดไม่หยุดไหลต้องกดให้แน่นตรง



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง การให้บริการในกระบวนการก่อนการทดสอบ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-19 หน้า 5 จาก 12 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

บริเวณท่ีเจาะจนเลือดหยุดไหล และต้องคอยดูแลผู้ป่วยจนกระทั่งแน่ใจว่าเลือดหยุดไหล 
หรืออาจส่งต่อให้พยาบาลรับช่วงการดูแลอาการต่อไป 

4.5.2.6 การเป็นลมชัก : เมื่อผู้ป่วยชัก ให้ดึงสายรัดและเข็มออกทันที กดห้ามเลือดบริเวณที่เจาะ 
พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือจากพยาบาลทันที อย่าพยายามสอดใส่อะไรเข้าไปในปาก
ผู้ป่วย 

4.5.2.7 ผู้ป่วยเจ็บปวดจากการเจาะเลือดไม่สำเร็จหรือเจาะเลือดหลายครั้ง : สาเหตุของการ
เจาะเลือดไม่สำเร็จ ได้แก่ การแทงเข็มไม่ลึกพอ  การแทงเข็มทะลุหลอดเลือด  ปลายเข็ม
ไปชิดกับผนังหลอดเลือด หันรอยตัดที่ปลายเข็มคว่ำลงระหว่างสอดเข็มแทงเข้าไปใน
หลอดเลือด หลอดเลือดเล็กและมีผนังบาง เห็นหลอดเลือดไม่ชัดเจนหรือหายาก ผู้ป่วยดิ้น
หรือไม่ให้ความร่วมมือ  ดังนั้นเมื่อเข็มแทงแล้วเลือดไม่ไหลเข้ากระบอกสูบ ผู้เจาะเลือด
ควรดึงเข็มกลับเล็กน้อยแล้วสอดเข้าไปใหม่ หรือ ดึงผิวหนังให้ตึงถ้าผู้ป่วยดิ้นต้องมีผู้ช่วย
จับ แล้วแทงใหม่ หรือดันเข็มให้ลึกลงไปอีกถ้าหลอดเลือดอยู่ลึก และการขยับเข็มต้องทำ
อย่างช้าๆ ถ้าได้ตำแหน่งที่เหมาะสมจะเห็นเลือดพุ่งผ่านเข็มเข้ามาในกระบอกสูบหรือ
หลอดสุญญากาศ ถ้าเจาะไม่ได้ 2 ครั้ง ควรตามผู้ชำนาญกว่ามาเจาะให้ 

4.5.2.8 ภูมิแพ้น้ำยาทำความสะอาดผิวหนัง : ผู้ป่วยบางคนมีอาการแพ้แอลกอฮอล์  เบตาดีน 
หรือ พลาสเตอร์ ดังนั้นเมื่อทราบแล้วให้เปลี่ยนไปใช้สารที่ผู้ป่วยสัมผัสแล้วไม่เกิดภูมิแพ้ 

4.6 การนำส่งสิ่งส่งตรวจ 
4.6.1 การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจระหว่างรอนำส่ง 

หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจได้แล้ว ควรรีบนำส่งยังห้องปฏิบัติการโดยเร็ว กรณีผู้ป่วยนอก ซึ่งจาก
ข้อจำกัดเรื่องห้องเจาะเลือดกับห้องปฏิบัติการอยู่คนละพ้ืนที่กัน จึงให้นำส่งเป็นรอบๆ ห่างกันไม่
เกิน 20 นาที โดยอาจทำการปั่นแยกซีรัมก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการ(กรณีมีพ้ืนที่ปั่นแยกตัวอย่างที่
ไม่รบกวนงานเจาะเลือด) 

4.6.2 การบรรจุสิ่งส่งตรวจลงในกล่องนำส่ง  
ผู้นำส่งสิ่งส่งตรวจจะทำการบรรจุสิ่งส่งตรวจลงในกล่องนำส่ง ซึ่งกล่องนำส่งสิ่งส่งตรวจต้องมีฝาปิด
มิดชิด/มีป้ายกำกับว่าเป็นกล่องนำส่งสิ่งส่งตรวจ/มีป้ายสัญลักษณ์อันตรายทางชีวภาพ(biohazard) 
ต้องใส่ถุงมือทุกครั้ง ระวังไม่ให้หลอดเลือดถูกกระแทก หรือ เขย่า ซึ่งอาจก่อให้เกิด Hemolysis ได ้  
สารที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเสถียรอยู่ได้ที่อุณหภูมิ 22-25 °C แต่มีสารบางชนิดที่ต้อง
เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำ เพ่ือป้องกันการสลายของสารหรือยับยั้ง metabolism ของเม็ดเลือด 
เช่น lactate, Coagulation test และ Blood gas สิ่งส่งตรวจเหล่านี้ต้องเก็บในภาชนะที่มีน้ำแข็ง
อยู่ด้วย สารบางชนิดจะสลายตัวเมื่อถูกแสง เช่น bilirubin สิ่งส่งตรวจที่จะตรวจสารดังกล่าวจึง
ต้องเก็บให้พ้นจากแสง 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง การให้บริการในกระบวนการก่อนการทดสอบ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-19 หน้า 6 จาก 12 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

4.6.3 การส่งมอบสิ่งส่งตรวจให้ผู้ตรวจรับ 
4.6.3.1 เมื่อเจ้าหน้าที่นำส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการ จะต้องทำการส่งมอบต่อหน้าผู้ทำการ

ตรวจรับ ณ จุดรับสิ่งส่งตรวจ  
4.6.3.2 เมื่อรับกล่องนำส่งที่มีสิ่งส่งตรวจอยู่ ให้เปิดด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบการชี้บ่ง และ

แหล่งที่มาของกล่องนำส่งนั้น เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่บรรจุว่าตรงกับเอกสาร
กำกับการนำส่งหรือข้อมูลนำส่งใน HIS 

4.6.3.3 เมื่อมีการชำรุดหรือแตกร้าวของภาชนะบรรจุหรือหลอดบรรจุสิ่งส่งตรวจ จะต้องเปิดอย่าง
ระมัดระวัง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้วย 

4.7 การตรวจรับสิ่งส่งตรวจ 
4.7.1 การตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจ 

ตรวจสอบเบื้องต้นตามลำดับคิวที่ส่งมอบสิ่งส่งตรวจให้ผู้ตรวจรับ โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะ
ดำเนินการตรวจสอบชนิด/ความเพียงพอ/สภาพสิ่งส่งตรวจ การติดฉลากชี้บ่งสิ่งส่งตรวจ  และ
ข้อมูลนำส่งในใบนำส่งตรวจว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยกระทำต่อหน้าผู้นำส่งทันทีที่สิ่งส่งตรวจ
มาถึงห้องปฏิบัติการ ณ จุดรับสิ่งส่งตรวจ 

4.7.2 การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ  
ถ้าพบว่าสิ่งส่งตรวจและข้อมูลนำส่งที่ได้รับไม่ตรงตามข้อกำหนด ให้บันทึกรายละเอียดและเหตุผล
ที่ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจไว้เพื่อการทบทวน ตามข้ันตอนดังนี้ 
4.7.2.1 เมื่อพบข้อมูลการนำส่งตรวจและ/หรือสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง ให้พิจารณาปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 
4.7.2.2 เมื่อตัดสินใจปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ให้ผู้ตรวจสอบทำการบันทึกรายละเอียดการปฏิเสธฯ ลงใน

สมุดบันทึกการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ (FM-LAB-014) และ/หรือในเมนูบันทึกสภาพสิ่งส่ง
ตรวจใน LIS (ตามข้ันตอนการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจใน LIS) 

4.7.2.3 แจ้งหน่วยงานที่ส่งตรวจเพื่อนำกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
4.7.3 การรับเข้าสิ่งส่งตรวจ 
  ถ้าพบว่าสิ่งส่งตรวจและข้อมูลนำส่งว่าถูกต้องสมบูรณ์ ปริมาณเพียงพอ มีการลงทะเบียนการ
  นำเข้า HIS และ LIS แล้ว จึงสามารถนำสิ่งส่งตรวจเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ต่อไป  
4.7.4 การรับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน – ฉุกเฉิน 

การตรวจรับสิ่งส่งตรวจกรณีมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่
อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน สามารถดำเนินการไปก่อนได้โดยอาจข้ามขั้นตอนปกติ เช่น ลัดคิว
นำเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องก่อน  ชี้บ่งการรับเข้าสิ่งส่งตรวจด้วยลายมือผู้ตรวจรับ อาจจะ
ถ่ายรูปสภาพตัวอย่างและใบนำส่งที่ได้รับ รีบนำส่งเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างและตรวจ
วิเคราะห์ทันที และดำเนินการตรวจสอบตัวอย่าง/สิ่งส่งตรวจนั้นโดยละเอียดอีกครั้งโดยผู้เตรียม
ตัวอย่างและผู้ตรวจวิเคราะห์ 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง การให้บริการในกระบวนการก่อนการทดสอบ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-19 หน้า 7 จาก 12 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

4.8 การเตรียมตัวอย่าง 
4.8.1 การปั่นแยกตัวอย่าง สิ่งส่งตรวจบางชนิดต้องมีการเตรียมหรือปั่นแยกให้ได้ตัวอย่างที่จะนำไปใช้

วิเคราะห์ การปั่นแยกต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง  สารเคมี
บางอย่างในเลือดสลายตัวง่ายและไว จำเป็นต้องรีบแยก serum และแช่เย็นไว้จนกว่าจะทำการ
ตรวจวิเคราะห์  โดยปกติเลือดจะแข็งตัวภายในเวลา 30-45 นาที ยกเว้น ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการ
รักษาด้วยยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดหรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในกระบวนการแข็งตัวของ
เลือดจะใช้เวลานานกว่านี้ นอกจากนี้การเลือกใช้ภาชนะบรรจุเลือดจะมีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ใน
การแข็งตัวด้วย เช่น ภาชนะบรรจุหรือหลอดเคลือบสาร silicone จะเกิดการแข็งตัวของเลือดได้
สมบูรณ์ภายใน 15-20 นาที ถ้าใช้หลอดพลาสติกบรรจุเลือดจะใช้เวลายาวกว่า  ควรพยายามปั่น
แยก serum  หรือพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดงให้เร็วที่สุด ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง
ภายหลังเจาะเลือด  แต่มีข้อควรระวังคือถ้าพยายามปั่นแยกก่อนเวลาอันสมควร นั่นคือยังไม่มีการ
หดตัวของลิ่มเลือด จะเกิด fibrin ขึ้นใน serum  ที่แยกไว้ได้ซึ่งมีผลรบกวนการวิเคราะห์(ดูด
ตัวอย่างตรวจไปใช้ไม่ครบตามปริมาตรที่ตั้งไว้หรือเกิดการอุดตันของ probe ในเครื่องมือวิเคราะห์
ระบบอัตโนมัติ)   การปั่นแยกต้องปิดฝาหลอดบรรจุตัวอย่างและปิดฝาเครื่องปั่นเหวี่ยง  การปั่น
แยก serum  ออกจากเซลล์จะใช้อัตราความเร็ว 1,000-1,200 x g  เป็นเวลา 10-15 นาที(ถ้า
ปั่นแยก serum  ใน gel tube ใช้ความเร็ว 1,100 x g เป็นเวลา 10-15 นาที)   การปั่นแยก 
citrate plasma สำหรับการวิเคราะห์ PT/PTT/TT ใช้ความเร็ว 2,000 x g เป็นเวลานาน 15 
นาที   ส่วน heparinized plasma ต้องใช้ความเร็วและเวลาในการปั่นแยกท่ีเหมาะสมเพื่อให้
เกร็ดเลือดตกตะกอนไป ได้พลาสมาท่ีปราศจากเกร็ดเลือดที่แท้จริง มิฉะนั้นจะได้ค่าวิเคราะห์ ACP, 
LDH, potassium, Inorganic phosphorus สูงเกินความเป็นจริง เนื่องจากเกร็ดเลือดปล่อยสาร
เหล่านี้ออกมา 

4.8.2 การ smear ตัวอย่าง 
การ smear ตัวอย่างที่มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อ เช่น การส่งตรวจ Gram’s Stain, AFB 
stain, Modified AFB stain ให้ทำในตู ้BSC class II ที่อยู่บริเวณจุดปฏิบัติงานจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก  

4.8.3 การย้อมสีตัวอย่าง 
ทำในอ่างสำหรับย้อมสีโดยเฉพาะ ไม่ใช้อ่างสำหรับล่างมือในการย้อม มีระบบระบายกลิ่นของสี
ย้อมออกไปภายนอกห้องปฏิบัติการ 

4.8.4 การเตรียมตัวอย่างอ่ืนๆ ให้พร้อมใช้ตรวจวิเคราะห์ เช่น การแบ่งตัวอย่างใส่ sample cup, การใส่
ภาชนะบรรจุตัวอย่างลง sample rack, การนำตัวอย่างเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น 
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4.9 การส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม 
4.9.1 การเก็บรักษาตัวอย่างระหว่างรอนำส่ง 

ในกรณีเป็นเลือดที่ต้องส่งต่อห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ ถ้าไม่ใช้เม็ดเลือดแดงในการตรวจวิเคราะห์ 
ให้ปั่นแยกเอาเฉพาะน้ำเหลือง  (serum) หรือ  พลาสมา (plasma) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของการ
ทดสอบนั้นๆ  เก็บใส่ภาชนะบรรจุพลาสติกปิดฝาให้สนิทแล้วพันด้วยพาราฟิล์มอีกครั้งก่อนนำไป

เก็บในตู้เย็นที่ 2 – 8 °C หรือแช่แข็งที่ อุณหภูมิ -15 °C  ถึง -40 ⸰C หรือที่ อุณหภูมิห้องตาม
ข้อกำหนดในการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจของแต่ละรายการทดสอบ 

4.9.2 การลงทะเบียนส่งตรวจห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสาขางานตรวจวิเคราะห์ที่มีการส่งต่อจะเป็นผู้เขียน
ใบนำส่งตัวอย่างตามแบบฟอร์มเฉพาะที่จัดทำโดยห้องปฏิบัติการภายนอก และบันทึกข้อมูลการส่ง
ตรวจในแบบบันทึกการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก (FM-LAB-059)   

4.9.3 การบันทึกข้อมูลใบคำขอตรวจต่อ 
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ หรือหน่วยงานที่ส่งตรวจ เป็นผู้บันทึกข้อมูลใบคำขอตรวจใน
ระบบ HIS  
4.9.3.1 เข้าระบบ HosXP โดยใช้ username และ password ประจำตัวผู้ใช้งาน เลือกแผนกงาน

ของผู้สั่งตรวจ 
4.9.3.2 ไปที่งานระบบผู้ป่วยนอก > เลือกหัวข้อ ห้อง LAB > เลือกคำว่าสั่ง LAB OPD หรือเลือก

คำว่ารายงานผล LAB จะมีให้เลือกว่าจะสั่ง OPD หรือสั่ง IPD 
4.9.3.3 พิมพ์ HN ประจำตัวผู้ป่วย 
4.9.3.4 ไปที่หน้างาน OUT LAB เพ่ือบันทึกใบคำขอตรวจวิเคราะห์ตามคำสั่งแพทย์ 

4.9.4 การบรรจุและหีบห่อ 
การบรรจุหีบห่อนำส่ง จำเป็นต้องพิจารณาและปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 
4.9.4.1 ติดฉลากชี้บ่งสิ่งส่งตรวจบนภาชนะบรรจุให้ชัดเจน เช่น เลือด  ปัสสาวะ  ชิ้นเนื้อ เป็นต้น 
4.9.4.2 การบรรจุให้แยกเป็นรายๆไป เช่น แยกถุงบรรจุแต่ละตัวอย่าง หรือแยกกล่องนำส่ง ไม่

บรรจุตัวอย่างหลายชนิดหรือตัวอย่างหลายรายในถุงบรรจุเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือป้องกัน
การปนเปื้อนเม่ือเกิดอุบัติเหตุภาชนะบรรจุแตกร้าวขึ้น 

4.9.4.3 การบรรจุสิ่งส่งตรวจที่มีเชื้อจุลชีพหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อชนิดร้ายแรง จะต้อง
พิถีพิถันเป็นพิเศษ หลอดที่ใช้บรรจุมีความแข็งแรงทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน
และอุณหภูมิได้ ป้องกันการรั่วซึม และแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง  ให้
บรรจุสิ่งส่งตรวจนี้ในภาชนะชั้นแรก (primary container) และห่อหุ้มภาชนะชั้นแรก
โดยรอบด้วยถุงซิบ 3 ชั้นและวัสดุป้องกันการกระแทก แล้วจึงบรรจุลงไปในกล่องนำส่งซึ่ง
เป็นภาชนะชั้นที่สอง(secondary container) ที่มีการติดป้ายสัญลักษณ์อันตรายทาง
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ชีวภาพ(Biohazard)  บริเวณด้านบนของฝาเปิดกล่องนำส่งและด้านนอกของกล่องโฟมซึ่ง
เป็นภาชนะชั้นที่สาม ที่ใช้หุ้มกล่องนำส่ง(ภาชนะชั้นที่สอง) 

4.9.4.4 ใบนำส่งตรวจหรือเอกสารข้อแนะนำการปฏิบัติที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องส่งไป
พร้อมกับตัวอย่างตรวจในซองบรรจุต่างหาก ไม่ใช้วิธีพันรอบหลอดบรรจุ 

4.9.4.5 กรณีท่ีต้องใช้ความเย็นช่วยรักษาเสถียรภาพของสิ่งส่งตรวจ ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของ

กล่องนำส่งสิ่งส่งตรวจตามข้อกำหนดของแต่ละรายการทดสอบ เช่น 2-10 ⸰C,      (-15)-

(-20) ⸰C เป็นต้น กรณีกล่องนำส่งสิ่งส่งตรวจนั้นมีน้ำแข็งแห้ง(dry ice) สำหรับการนำส่ง
แ บ บ แ ช่ แ ข็ ง จ ะ ต้ อ งมี ฉ ล า ก ร ะ บุ ข้ อ ค ว าม ชั ด เจ น  เช่ น  DRY ICE, FROZEN 
BIOHAZARDOUS MEDICAL SPECIMEN ติดไว้บนภาชนะนำส่งในบริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้นำส่งได้เพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้น 

4.9.5 การส่งมอบตัวอย่างให้ผู้นำส่ง 
การส่งตรวจห้องปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติม จะทำการส่งโดยผ่านบริษัทขนส่งเอกชน เช่น Kerry 
express ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทขนส่งเอกชนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนของห้องปฏิบัติการตรวจ
เพ่ิมเติมจะมารับวันละ 1 รอบ เวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะต้องเขียน
ข้อมูลที่ใบนำส่ง ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ผู้รับ/ผู้ส่ง จำนวนกล่องที่ส่ง พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ส่งมอบ
และผู้รับมอบที่ใบนำส่งของบริษัทขนส่งเอกชน ทำการส่งมอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่มารับสิ่งส่งตรวจ 
และให้เจ้าหน้าที่ที่มารับตัวอย่างดังกล่าวลงลายมือชื่อรับมอบตัวอย่างในช่องผู้นำส่งของแบบ
บันทึกการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก(FM-LAB-059) 

5. บันทึกที่เกี่ยวข้อง 

5.1 แบบบันทึกการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด (FM-LAB-014)   

5.2 แบบบันทึกการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก (FM-LAB-059) 

5.3 หนังสือแสดงความยินยอม(EX-LAB-001) 
 

6. ภาคผนวก 
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6.1 ภาคผนวก 1 แบบบันทึกการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด (FM-LAB-014)   

แบบบันทึกการปฏิเสธและตรวจรบัสิ่งส่งตรวจท่ีไมต่รงกับข้อกำหนด                                             FM-LAB-014/02(01/10/2560) 

วัน/เดือน/ป ี เวลา ชื่อ-สกุล ผู้ปว่ย HN หน่วยส่งตรวจ ชนิดสิ่งส่ง
ตรวจที่ไม่
ตรงกับ
ข้อกำหนด 

รายการที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด 
ไม่มีข้อมูลนำส่ง
ตรวจหรือข้อมูล
นำส่งไม่ครบ 

ข้อมูลในใบคำขอ
ตรวจไม่ตรงกับท่ี
ระบุในสิ่งส่งตรวจ 

ไม่ชี้บ่งผู้ป่วย
หรือชี้บ่งไม่ครบ
ในสิ่งส่งตรวจ 

ใช้สารกันเลือดแข็ง
ผิดชนิด/ผิดภาชนะ
บรรจุ 

ตัวอย่างท่ีใส่สาร
กันเลือดแข็งการ
การ clot 

สัดส่วนตัวอย่างกับ
สารกันเลือดแข็งไม่
ถูกต้อง 

Hemolysis สลับฝาสารกนัเลือด
แข็งท่ีรบกวนการ
วิเคราะห์ 

อื่นๆ 
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รายละเอียดของเหตุการณ์ 
                                                                                                                  ผู้ตรวจรับสิ่งส่งตรวจ..........................................     ผู้ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ.................................... 
การแก้ไขเบื้องต้น:        ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจและแจ้งให้เก็บสิ่งส่งตรวจใหม่               ใช้ส่ิงส่งตรวจเดิม            อื่นๆ 
ปฏิบัติการแก้ไข/ปฏิบัติการปอ้งกันการเกิดซ้ำ 

               
รายละเอียดของเหตุการณ์ 
                                                                                                                   ผู้ตรวจรับสิ่งส่งตรวจ..........................................     ผู้ปฏิเสธสิง่ส่งตรวจ.................................... 
การแก้ไขเบื้องต้น:        ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจและแจ้งให้เก็บสิ่งส่งตรวจใหม่               ใช้ส่ิงส่งตรวจเดิม            อื่นๆ 
ปฏิบัติการแก้ไข/ปฏิบัติการปอ้งกันการเกิดซ้ำ 

เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จำนวนผู้ปว่ยทั้งหมด             
จำนวนสิ่งส่งตรวจทั้งหมด             
อัตราการปฏิเสธทั้งหมด             



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง การให้บริการในกระบวนการก่อนการทดสอบ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-19 หน้า 11 จาก 12 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.2 ภาคผนวก 2   แบบบันทึกการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก (FM-LAB-059)  
 

                          โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  FM-LAB-059/03(01/10/2563)

แบบบันทึกการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก ประจ าเดือน …................................

                                  การชีบ่้งส่ิงส่งตรวจ         ราคา         การส่งตรวจต่อ     การออกผล - ทบทวนผล - ส่งมอบผล
ล าดับ ชือ่-สกุล-อายุ-เพศ ชนดิส่ิงส่งตรวจ/ วันแวลาเก็บ รายการส่งตรวจ ค่าตรวจ กบชก. ชือ่ Out lab/ วิธีการส่ง/ ผู้รับผล Online/ ผู้ทบทวนผล/ ผู้รับมอบผล/ TAT

หนว่ยงานที่ขอ

ตรวจ ผู้บรรจุหีบห่อ Out lab วัน-เวลาส่งตรวจ

ผู้น าส่ง/     

 รับตัวอย่าง

วัน-เวลาที่ out 

lab ออกผล วัน-เวลา

วัน-เวลา       

 ส่งมอบผล (Day)

0

0

0

0

0

0



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง การให้บริการในกระบวนการก่อนการทดสอบ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-19 หน้า 12 จาก 12 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.3 ภาคผนวก 3 ตัวอย่างหนังสือแสดงความยินยอม(EX-LAB-001)            

หนังสือแสดงความยินยอม 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................... อายุ..............................ปี    

อยู่บ้านเลขที่.....................................ซอย/ตรอก...................................................ถนน.................................................................... 
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................................... 

รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์...............................................วันท่ีขอตรวจ..........เดือน.......................พ.ศ.............. 
ข้าพเจ้า (       )  ได้อ่าน  “ข้อควรรู้ก่อนการรับการตรวจเอดส์” แล้ว 
 (       )  ไม่ได้อ่าน “ข้อควรรู้ก่อนการรับการตรวจเอดส์” 
 อย่างไรก็ดี (       ) มีผู้อ่าน “ข้อควรรู้ก่อนการรับการตรวจเอดส์” ให้ฟังแล้วคือ......................... 
 (       )  ได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับข้อควรรู้ก่อนรับการตรวจเอดส์จากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้ว 
 (       )  มีโอกาสซักถาม  และไดร้ับคำตอบเป็นที่พอใจแล้ว 
ข้าพเจ้าไดร้ับการยืนยันว่าข้อมลูสว่นบุคคลของข้าพเจ้าในการรบัการตรวจเอดสค์รั้งนี้ จะได้รับการเกบ็ไว้เป็นความลับจะไมม่ีเปดิเผย
โดยปราศจากความยินยอมของข้าพเจ้า  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามหน้าท่ีหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ี และความ
จำเป็นในการวินิจฉัย รักษาโรคหรอืฟ้ืนฟูสภาพของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้า (       )  มีความประสงค์จะขอรับการตรวจเอดส์จากสถานพยาบาล/สถาบันแห่งนี ้
หรือ (       )  ยินยอมให้ ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ นาง/ นางสาว.................................................................... 
ซึ่งเป็นเด็กอายุนอ้ยกว่าสิบแปดปหีรือยังไม่บรรลุนิตภิาวะด้วยการสมรส หรือเป็นผูบ้กพร่องทางกายหรือจิต  ซึ่งไมส่ามารถใช้สิทธ์ิด้วย
ตนเองได้ และอยู่ในความปกครอง/ดูแลของข้าพเจ้า ไดร้ับการตรวจเอดส์จากสถานพยาบาลแห่งนี้ 
หรือ     (       )  ไม่มีความประสงค์ หรือไม่ยินยอมให้มีการตรวจเอดส์จากสถานพยาบาลแห่งนี ้
 ในกรณีที่ข้าพเจ้ามคีวามประสงคห์รือยินยอมให้มีการตรวจเอดส์จากสถานพยาบาลแห่งนี้ ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า 
ข้าพเจ้าอาจได้รับผลกระทบต่างๆ ตามข้อควรรู้ก่อนรับการตรวจเอดส์ ท้ังนี้ 
ข้าพเจ้า (       )  ต้องการทราบผลตรวจ 
ข้าพเจ้า (       )  ไม่ต้องการทราบผลตรวจ 
       ลงนาม....................................................................  
              (...................................................................) 
        (       )  ผู้ขอรับการตรวจ 
        (       )  ผู้เกี่ยวข้องกับผู้รับการตรวจ  
        โดยเป็น  (       )  บิดา 
         (       )  มารดา 
         (       )  ผู้ปกครอง 
         (       )  ผู้แทนโดยชอบธรรม 
         (       )  อื่นๆ ระบุ................................. 
       ลงนาม..................................................................  
              (...................................................................) 

            แพทย์/เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา 

EX-LAB-001/00(01/10/2562) 



 
 

                                                                     FM-LAB-008/00(01/10/2560) 

ประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

ชื่อเอกสาร WP-LAB-19 : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการในกระบวนการก่อนการวิเคราะห์ 

 

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

วัน/เดือน/ ปี 
ฉบับแก้ไข

ครั้งที่ 
รายละเอียด ลงชื่อ 

14 ก.พ. 61 0 ฉบับแรก ร.อ.หญิงอนิสาฯ 
1  พ.ย. 61 - ทบทวนแล้ว ไม่มีการแก้ไข พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
1  พ.ย 62 - ทบทวนแล้ว ไม่มีการแก้ไข พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
1 พ.ย. 63 1 แก้ไขท้ังฉบับ พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FM-LAB-337/00(01/01/2564) 

แบบบันทึกการอ่านเอกสาร                                   
ชื่อเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการในกระบวนการก่อนการวิเคราะห์ รหัสเอกสาร  WP-LAB-19 
 

 

วัน เดือน ปี หัวข้อที่อ่าน หน้า ลงนามผู้อ่าน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


