ภาควิ ชาพยาธิ วิทยา
ภาควิชาพยาธิ วิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดีมีพนั ธกิ จในการให้บริการงานการ
ทดสอบทางพยาธิ วิทยาซี่งเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ได้รบั การรับรองมาตรฐานห้องปฏิ บตั ิ การทาง
การแพทย์ ISO15189:2012 และ ISO:15190:2003 เปิ ดให้ บริการงานด้านพยาธิ วิทยาคลิ นิก , พยาธิ วิทยา
กายวิภาค และงานด้านนิ ติเวช โดยยึดหลักสิ ทธิ ผปู้ ่ วยและความปลอดภัย เพือ่ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูป้ ่ วยและสร้างความพึงพอใจแก่ผรู้ บั บริการ
สาขาวิชาพยาธิ วิทยาคลิ นิก
• การให้บริการเจาะเลือดและรับสิ่ งส่งตรวจ โดยศูนย์ชนั สูตรผูป้ ่ วยนอก ห้องเจาะเลือด
พิเศษ และงานบริการรับสิง่ ส่งตรวจโดยศูนย์สง่ สิง่ ส่งตรวจผูป้ ่ วยใน
( Specimen Center )
• การให้บริการการทดสอบทางพยาธิ วิทยาคลิ นิก โดยห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด
ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อ ห้องปฏิบตั กิ ารจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ห้องปฏิบตั กิ ารเคมี
คลินิก ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา ห้องปฏิบตั กิ ารพิษวิทยา ห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุ
ศาสตร์ ห้องปฏิบตั กิ ารโลหิตวิทยา ห้องปฏิบตั กิ ารวินจิ ฉัยโรคเลือด ห้องปฏิบตั กิ ารไวรัส
วิทยา ห้องปฏิบตั กิ ารภูมคิ มุ้ กันวิทยา ห้องปฏิบตั กิ ารโฟลไซโตเมทรี ห้องปฏิบตั กิ าร
เภสัชพันธุศาสตร์ ห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และ
ห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยา อาคาร 1
สาขาวิชาพยาธิ วิทยากายวิ ภาค
• การให้บริการการตรวจวิ นิจฉัยชิ้ นเนื้ อ โดยห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยา
ห้องปฏิบตั กิ ารจุลพยาธิวทิ ยา ห้องปฏิบตั กิ ารอิมมูโนพยาธิวทิ ยาและแลปพิเศษ
ห้องปฏิบตั กิ ารจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน และห้องปฏิบตั กิ ารสารสนเทศทางพยาธิวทิ ยา
กายวิภาค
• การตรวจวิ นิจฉัยทางเซลล์วิทยา โดยห้องปฏิบตั กิ ารเซลล์วทิ ยา
• การบริการตรวจศพ รับและส่งมอบศพโดยห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพ
สาขาวิชานิ ติเวชศาสตร์
การบริการปรึกษาผูป้ ่ วยคดี ออกใบชันสูตรบาดแผลผูป้ ่ วยและศพคดี การ
แนะนาขัน้ ตอนการเก็บและรายงานผลการตรวจทดสอบ ดีเอ็นเอ โดย
ห้องปฏิบตั กิ ารนิตเิ วชศาสตร์

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563-2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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1. ห้องปฏิบตั ิ การและบริการ
ทางพยาธิวิทยาคลินิก

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563-2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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สาขาวิ ชาพยาธิ วิทยาคลิ นิก
ห้องปฏิ บตั ิ การ
ศูนย์ชนั สูตรผูป้ ่ วยนอก
(OPD LAB)
• บริการเจาะเลือด
• เก็บสิง่ ส่งตรวจ และ
รับสิง่ ส่งตรวจผูป้ ่ วยนอก

สถานที่ตงั ้ หมายเลขโทรศัพท์
อาคาร 1 ชัน้ 1 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
02 - 2011133 , 02 - 2011144
02 - 2011168
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ห้องเจาะเลือด
ชัน้ 1 02-2003991, 02-2003992
ชัน้ 2 02-2004114, 02-2004115
ชัน้ 3 (Premium) 02-2004199,
02-2004200
ชัน้ 4 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ ) 02-2003458
ศูนย์ส่งสิ่ งส่งตรวจผูป้ ่ วยใน อาคาร 1 ชัน้ 3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
02 - 2012176 , 02 - 2012360
( Specimen Center )
• บริการรับสิง่ ส่งตรวจจาก อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ผูป้ ่ วยใน / แผนกฉุกเฉิน ชัน้ 3 ห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยา
02- 200 4232 , 02- 200 4238
ห้องเจาะเลือดพิ เศษ และ
อาคาร 1 ชัน้ 4 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
02 - 2011421
ศูนย์บริการพยาธิ วิทยา
02 - 2012818
• บริการเจาะเลือดและรับ
สิง่ ส่งตรวจจากหน่วยงาน
รัฐและเอกชนภายนอก
คณะฯ
คลังเลือด (Blood Bank)
อาคาร 1 ชัน้ 2 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
1. การรับบริจาคโลหิต
• รับบริจาคโลหิต
02-2011219
• ปั น่ แยกโลหิตและ
02-2011229
ส่วนประกอบโลหิต
02-2011258
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชัน้ 3
02-2004202
02-2004208
02-2004209

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

วันเวลาทาการ
จันทร์ – ศุกร์
6.00 - 20.00 น.
เสาร์
6.30 - 16.00 น.
อาทิตย์
6.30 - 14.00 น.
จันทร์ – ศุกร์
6.00 - 20.00 น.
เสาร์
6.30 - 16.00 น.
เสาร์ ( ชัน้ 3 )
6.30 - 17.00 น.
อาทิตย์ ( ชัน้ 2 )
6.30 - 12.00 น.
อาทิตย์ ( ชัน้ 3 )
6.30 - 15.00 น.

ทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่

จันทร์ - ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์

7.00 - 18.00 น.
8.30 - 15.00 น.

1.การรับบริจาคโลหิต
• อาคาร 1 ชัน้ 2 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
วันจันทร์-ศุกร์
8:00-12:00 น., 13:00-16:30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
8:30-12:00 น., 13:00-16:30 น.
• อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชัน้ 3
วันจันทร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
8:30-12:00 น.,13:00-16:30 น.
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ห้องปฏิ บตั ิ การ
คลังเลือด ( ต่อ )
2. การบริการโลหิต
• บริการการทดสอบเกีย่ วกับ
หมูโ่ ลหิต
• จัดหาโลหิตและส่วน
ประกอบโลหิตทีเ่ ข้ากันได้

ตรวจเนื้ อเยื่อ (HLA)

จุลทรรศน์ศาสตร์คลิ นิก
(Clinical Microscopy)
• บริการตรวจ Urinalysis,
Urine special test
• การตรวจหา parasite
ในอุจจาระ
• การตรวจ cell count
และdifferential cell count
• การตรวจ Albumin/
Creatinine ratio
เภสัชพันธุศาสตร์
• การตรวจทางเภสัชพันธุ
ศาสตร์และการแพทย์เฉพาะ
บุคคล การตรวจตัวบ่งชีท้ าง
เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการ
เลือกหรือเปลีย่ นชนิดยา
เพื่อการปรับขนาดยา และ
เพื่อทานายการเกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
การบริการเพื่อสนับสนุน
งานตรวจวินิจฉัยทางจีโนม

สถานที่ตงั ้ หมายเลขโทรศัพท์

อาคาร 1 ชัน้ 6 ทิศตะวันตก
02 - 2011067
02 - 2011780, 02 - 2012358
สถานที่เจาะเลือดตรวจเนื้อเยือ่
อาคารสิรกิ ติ ติ ์ ชัน้ 7
ห้อง 705 02-2010248
อาคาร 1 ชัน้ 3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
02 - 2011330
02 – 2011352
ห้องปฏิ บตั ิ การพยาธิ วิทยา
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชัน้ 3
02- 2004233
02- 2004234
02- 2004235
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชัน้ 4
โทร 02-2004331
โทรสาร 02-2004332

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

วันเวลาทาการ
2. การบริการโลหิต
• ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
• นอกเวลาราชการให้บริการทดสอบ
Blood grouping
ABO
Rh (เฉพาะ D)
Direct Antiglobulin Test
Indirect Antiglobulin Test
Transfusion reaction
* (ดูรายละเอียดในส่วนของ
ห้องปฏิ บตั ิ การ)
จันทร์ – ศุกร์
8.30 - 16.30 น.
* มีกาหนดเวลารับสิ่ งส่งตรวจ

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
นอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์
ให้บริการการทดสอบเฉพาะ
• Urinalysis
• Cell count ใน body fluid
• Microalbumin/Creatinine ratio

จันทร์-เสาร์ 8.30-16.30 น.
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ห้องปฏิ บตั ิ การ
เคมีคลิ นิก
(Clinical Chemistry)
• บริการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีในเลือดและ
น้าคัดหลัง่

สถานที่ตงั ้ หมายเลขโทรศัพท์
อาคาร 1 ชัน้ 3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
02 - 2011336
02 - 2011351
02 – 2011398 , 02 - 2011388
ห้องปฏิ บตั ิ การพยาธิ วิทยา
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชัน้ 3
02- 2004240
02- 2004244

จุลชีววิ ทยา
(Clinical Microbiology)
• บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
จุลชีววิทยา

อาคาร 1 ชัน้ 3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
02 - 2011389
02 – 2011399, 02 - 2011371

พิ ษวิ ทยา
(Clinical Toxicology )
• บริการตรวจหาระดับยาใน
เลือด
• ตรวจหาสารพิษ สารเสพ
ติด โลหะหนักเป็ นพิษใน
เลือด,ปั สสาวะ,
สิง่ ส่งตรวจทางคดี

อาคาร 1 ชัน้ 3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
02 - 2011338
02 - 2011354
02 - 2011268

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

วันเวลาทาการ
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
ยกเว้น
• การทดสอบทีท
่ าเฉพาะในเวลาราชการ
ได้แก่ Acid Phosphatase, Aldolase,
Alkaline phosphatase isoenzyme,
Everolimus (Certican)
• การทดสอบทีท
่ าเฉพาะวันได้แก่
1,25 Vitamin D, Aldosterone,
Adiponectin, DHT, Direct Renin,
Iohexol, LDH Isoenzymes, LDL
Subclasses, Leptin, Lipoprotein
Electrophoresis, M-Protein (Protein
electrophoresis), Plasma amino
acids, Plasma metanephrines,
Protein Electrophoresis, Total 25-OH
Vitamin D2/D3, VitaminA, Vitamin
B1, Vitamin B2, Vitamin C, vitamin E
Urine Catecholamine, Urine Free
Cortisol, Urine 5-HIAA, Urine HVA,
Urine Metanephrine and
Normetanephrine, Urine 3Methoxytyramine, Urine organic
acids, Urine VMA
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
นอกเวลาราชการให้บริการทุกรายการ
ทดสอบ
ยกเว้น การหาค่า MIC, MBC, SIT และ
SBT
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่
นอกเวลาราชการให้บริการการทดสอบ
เฉพาะ Acetaminophen/ Carbamazepine/
Digoxin/ Gentamicin/ Methotrexate/
Phenytoin/ Phenobarbital/ Valproic acid/
Vancomycin Theophylline/Urine
Amphetamine/ Urine Cannabinoids/Urine
Cocain/Urine Opiate/Urine Phencyclidine

5

ห้องปฏิ บตั ิ การ
มนุษย์พนั ธุศาสตร์
(Human Genetic)
• บริการตรวจวิเคราะห์
โครโมโซม ยีน และสาร
พันธุกรรม ด้วยเทคนิค
ทางด้าน Cytogenetics
Cytogenomics และ
Molecular Genetics

โลหิ ตวิ ทยา
(Hematology)
• บริการวิเคราะห์เม็ดเลือด
ทุกชนิด
• การตกตะกอนของเม็ด
เลือดแดง
• การแข็งตัวของเลือดและ
ปั จจัยจาเพาะ
• การแยกชนิดมะเร็งเม็ด
เลือด
วิ นิจฉัยโรคเลือด
• บริการตรวจวินิจฉัย
ธาลัสซีเมีย , ภาวะพร่อง
เอนไซม์ G-6-PD และ
Thrombophilia
ห้องปฏิ บตั ิ การโฟลไซโต
เมทรี
• บริการการทดสอบทาง
โฟลไซโตเมทรีเกีย่ วกับ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งต่อมน้าเหลือง PNH,
CD34 count, CD3, และ
โรคอื่นๆ ทางโลหิตวิทยาที่
สามารถตรวจด้วยเทคนิค
โฟลไซโตเมทรี

สถานที่ตงั ้ หมายเลขโทรศัพท์
อาคารศูนย์อบุ ตั ิ เหตุและเวชศาสตร์
ฉุกเฉิ น ชัน้ 5
02-2011463 ,02-2011464 และ
02-2011369
• กด 0 ติดต่อ Operator
• กด 20 ติดต่อสอบถามผลการตรวจ
chromosome
• กด 30 ติดต่อสอบถามผลการตรวจ
FISH และ microarray
• กด 40 ติดต่อสอบถาม ผลการตรวจ
molecular genetic
• กด 43 รับส่ง FAX
อาคาร 1 ชัน้ 3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
02 -2011332
02 -2011378
02 -2011342
02 -2011695
ห้องปฏิ บตั ิ การพยาธิ วิทยา
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชัน้ 3
02- 2004242
02- 2004218
02- 2004219
02- 2004246
02- 2004243

วันเวลาทาการ
จันทร์ – เสาร์ 8.30 – 16.30 น.
- บางรายการทดสอบมีกาหนดวัน-เวลาในการ
รับสิง่ ส่งตรวจ และบางรายการทดสอบ
จาเป็ นต้องติดต่อเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
โดยตรง ทัง้ นี้โปรดดูรายละเอียดของแต่ละการ
ทดสอบจากตารางการทดสอบทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
- การทดสอบ Leukemia chromosome
analysis กรณีการส่งตัวอย่างในวันเสาร์ จะรับ
สิง่ ส่งตรวจเฉพาะทีเ่ จาะเก็บในวันเดียวกัน
เท่านัน้

อาคาร 1 ชัน้ 4 ทิศตะวันตก
02-201-1076
02-201-1445

ให้บริการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ 7.30 - 19.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30 - 16.30 น.

อาคาร 1 ชัน้ 3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
02- 2011221

ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ (เวลาราขการ)
รับสิง่ ส่งตรวจถึง 16.00 น
ให้บริการในวันเสาร์ (เฉพาะเสาร์ทไ่ี ม่ตดิ
วันหยุดยาว) รับสิง่ ส่งตรวจถึง 12.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
นอกเวลาราชการให้บริการการทดสอบเฉพาะ
CBC
Reticulocyte
Coagulogram
ESR
Fibrinogen
D-dimer
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ห้องปฏิ บตั ิ การ
ภูมิคมุ้ กันวิ ทยา
(Immunology)
• บริการการทดสอบทาง
อิมมูโนวิทยาเพื่อตรวจหา
การติดเชือ้ ไวรัส แบคทีเรีย
เชือ้ รา ปาราสิต
การตรวจ หา Tumor
marker, Autoimmune,
TB ด้วยเทคนิค PCR
ไวรัสวิ ทยา
( Virology )
• ตรวจวินิจฉัยการติดเชือ้
ไวรัสชนิดต่างๆจากตัวอย่าง
ส่งตรวจ (Qualitative
assays for diagnosis)
• ตรวจวัดปริมาณเชือ้ ไวรัส
ชนิดต่างๆจากตัวอย่างส่ง
ตรวจ (Quantitative
assays for monitoring)
• ตรวจวิเคราะห์สาย
พันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสเพื่อ
การเลือกหรือปรับเปลีย่ น
ชนิดยาต้านไวรัสให้
เหมาะสม (Viral
Theranostics)
• การตรวจ Molecular PCR
virus

สถานที่ตงั ้ หมายเลขโทรศัพท์

วันเวลาทาการ

อาคาร 1 ชัน้ 3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
02 – 2011337, 02 - 2011353
02 – 2011286
ห้องปฏิ บตั ิ การพยาธิ วิทยา
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชัน้ 3
02 - 2004230
02 - 2004231

ให้บริการทุกวัน 24 ชัวโมง
่

อาคาร 1 ชัน้ 6 ทิศตะวันตก
02 - 2011470
02 - 2011324
02 - 2012115

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
รับตัวอย่างทุกรายการทดสอบ
นอกเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ 16.30 - 08.30 น.
ให้บริการการทดสอบเฉพาะ
-รายการทดสอบทุกรายการที่ตรวจด้วยวิ ธี
Rapid test
Chikungunya IgM/Dengue NS1/Dengue
IgG/Dengue IgM/EBV IgG&IgM,EBNA
IgG&Heterophile Ab Panel/HMPV/Influenza
A&B/Noro/Rota,/Adeno/RSV
-รายการทดสอบ STATเฉพาะ
-Respiratory Panel (Film array) (STAT)
-Meningitic/Encephalitis Panel (Film array)
(STAT)
-Gastrointestinal Panel (Film array) (STAT)
-HSV PCR and Typing (STAT)
-Influenza A&B, RSV PCR (FastTrack)
-รายการทดสอบเฉพาะ
-Influenza A (H1N1 2009) virus PCR
-MERS CoV
-Encephalitis Viruses Panel
นอกเวลาราชการ
เสาร์-อาทิ ตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
08.30 - 16.30 น.
ให้บริการการทดสอบเฉพาะ
-รายการทดสอบทุกรายการที่ตรวจด้วย
วิ ธี Rapid test
Chikungunya IgM/ Dengue NS1/Dengue
IgG/Dengue IgM/EBV IgG&IgM,EBNA

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
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ไวรัสวิ ทยา ( ต่อ )

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

IgG&Heterophile Ab Panel/HMPV/Influenza
A&B/Noro/Rota,/Adeno/RSV
-รายการทดสอบที่ตรวจด้วยวิ ธี Real
Time PCR เฉพาะ
Adenovirus /BK/Chikungunya/Coxsackie/
CoxsackieA6/CMV/Entero/EBV/HBV/HSV /
HIV-2/HMPV/H5N1/H7N9/Influenza
B/JCV/JE/Norovirus G1&G2/Para influenza
1,2,3/Parvo B19/ RSV
A&B/VZV/Zika/Rota/Hanta/Dengue virus
typing D1,D2,D3,D4
-รายการทดสอบที่ตรวจด้วยวิ ธี Multiplex
Real Time PCR เฉพาะ
-Hand foot and Mouth disease
(Entero71,Cox A6,Cox A16)
-Encephalitis Viruses Panel
(Herpes gr.& other)
-รายการทดสอบ Panel เฉพาะ
-Respiratory viruses 18 in one (Luminex)
-Respiratory 33 Pathogen Panel
-Gastrointestinal Pathogen Panel 15
-รายการทดสอบ STATเฉพาะ
-Respiratory Panel (Film array)(STAT)
-Meningitic/Encephalitis Panel (Film array)
(STAT)
- Gastrointestinal Panel (Film array)(STAT)
-Influenza A (H1N1 2009) virus PCR
-MERS CoV
-HSV PCR and Typing (STAT)
-รายการทดสอบเฉพาะ
-CMV Viral Load by Cobas TaqMan
นอกเวลาราชการ
เสาร์-อาทิ ตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
16.30 - 08.30 น.
ให้บริการการทดสอบเฉพาะ
-รายการทดสอบทุกรายการที่ตรวจด้วยวิ ธี
Rapid test
Chikungunya IgM/ Dengue NS1/Dengue
IgG/Dengue IgM/EBV IgG&IgM,EBNA
IgG&Heterophile Ab Panel/HMPV/Influenza
A&B/Noro/Rota,/Adeno/RSV
8

ไวรัสวิ ทยา ( ต่อ )

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

-รายการทดสอบ STATเฉพาะ
-Respiratory Panel (Film array) (STAT)
-Meningitic/Encephalitis Panel (Film array)
(STAT)
-Gastrointestinal Panel (Film array) (STAT)
-HSV PCR and Typing (STAT)
-Influenza A&B, RSV PCR (FastTrack)
-รายการทดสอบเฉพาะ
-Influenza A (H1N1 2009) virus PCR
-MERS CoV
-Encephalitis Viruses Panel
(Herpes gr.& other)
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2. การสังตรวจการทดสอบ
่
ทางห้องปฏิบตั ิ การ

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
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วิ ธีสงตรวจการทดสอบ
ั่
การสังตรวจการทดสอบทางห้
่
องปฏิบตั กิ ารสายงานพยาธิวทิ ยาคลินิก สามารถทาได้ทงั ้ ในระบบสือ่ อิเลคทรอนิคส์
(on line) หรือการใช้ใบสังตรวจ
่
การสังตรวจ
่
ห้องปฏิ บตั ิ การ
ผ่านระบบสื่อ
ใบสัง่
รหัสใบสังตรวจ
่
อิ เล็กทรอนิ กส์
ตรวจ
จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
S 11 – 03


เคมีคลินิก
S 11 – 01, S 11 – 09 , Fo-WI-015/005


พิษวิทยา
10000283 , Fo-WI-LAM-004/002


โลหิตวิทยา
S 11 – 04


วินิจฉัยโรคเลือด
S 11 – 04 – 1


ไวรัสวิทยา
S 11 – 22


ภูมคิ มุ้ กันวิทยา
S 11 – 05


คลังเลือด
S 11 – 02


ตรวจเนื้อเยื่อ (HLA)
S 11 – 02 – 1,


Fo-WI-JK01-002/001 Rev.1 01/06/52
จุลชีววิทยา
S 11 – 06


10002379 (Cancer genetic requisition form 1)
Fo-WI-LAO-014/004 (Hematologic malignancy
requisition form)
มนุษย์พนั ธุศาสตร์
Fo-WI-LAO-014/006 (Postnatal genetic and cancer
√
√
analysis requisition form)
Fo-WI-LAO-014/007 (Prenatal genetic analysis
requisition form)
โฟลไซโตเมทรี
Fo-WI-JK65-001/008


ห้องปฏิบตั กิ ารเภสัชพันธุ
Fo-WI-LPM-08/002 (Pharmacogenomics request


ศาสตร์
form)

ข้อมูลในการสังตรวจการทดสอบ
่
ในการสังตรวจการทดสอบไม่
่
ว่าจะเป็ นระบบอิเลคทรอนิคส์ หรือใช้ใบสังตรวจการทดสอบควรมี
่
ขอ้ มูล
ประกอบด้วย
1. ชื่อ-นามสกุล และ H.N. ผูป้ ่ วย
2. การทดสอบทีส่ งตรวจ
ั่
: แพทย์ผสู้ งั ่ แผนกตรวจของผูป้ ่ วย
3. ชนิดของตัวอย่างตรวจทีใ่ ช้ / ทีม่ าของสิง่ ส่งตรวจ
4. วัน-เวลาทีส่ งตรวจ/นั
ั่
ดเก็บสิง่ ส่งตรวจ
5. สถานะ การสังตรวจ
่
( STAT หรือ Routine )
6. การเตรียมตัวของผูป้ ่ วยก่อนการจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจ (ถ้ามี)
7. ข้อมูลอื่นๆ เช่นข้อควรระวังในตัวผูป้ ่ วย เช่น มีสภาวะเลือดออกง่าย, Clinical Information
ข้อมูลในการสังตรวจการทดสอบจะต้
่
องถูกต้อง ตรงกันกับข้อมูลบนภาชนะจัดเก็บสิ ง่ ส่งตรวจ และตรงกับตัว
ผูป้ ่ วย สิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ่ วยทีม่ กี ารนาส่งในระบบอิเลคทรอนิคส์จะต้องผ่านการตรวจสอบและติด Barcode เพื่อชีบ้ ่งสิง่
ส่งตรวจซึง่ จะเป็ นข้อมูลการส่งตรวจของผูป้ ่ วย ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขทะเบียนผูป้ ่ วย (H.N.) การทดสอบทีส่ งตรวจ
ั่
ชนิดของสิง่ ส่งตรวจ แผนกทีส่ งตรวจ
ั่
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
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การสังตรวจด้
่
วยวาจา
ห้องปฏิบตั กิ ารจะยอมรับการสังตรวจด้
่
วยวาจา ในกรณีทแ่ี พทย์ตอ้ งการ สังตรวจเพิ
่
ม่ เติ ม ในสิง่ ส่งตรวจเดิมทีม่ กี ารสัง่
ตรวจมาแล้ว การขอตรวจเพิม่ ให้ตดิ ต่อห้องปฏิบตั กิ ารว่ายังมีปริมาณตัวอย่างตรวจเพียงพอและมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมที่
จะใช้ทาการทดสอบได้ ในกรณีทส่ี ามารถตรวจเพิม่ ได้แพทย์จะต้องส่งใบสังตรวจการทดสอบหรื
่
อลงบันทึกการสังตรวจที
่
่
เพิม่ ผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์มาห้องปฏิบตั กิ ารทันที

การสังตรวจที
่
่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารยิ นยอมให้ตรวจ
ห้องปฏิ บตั ิ การมนุษย์พนั ธุศาสตร์
▪ DNA Fingerprint (Paternity testing, 15 Loci)
▪ X-STR Analysis
▪ Y-STR Analysis
▪ Mitochondrial DNA sequencing (Blood)
ห้องปฏิ บตั ิ การภูมิคมุ้ กันวิ ทยา
• การตรวจหา Anti-HIV
ห้องปฏิ บตั ิ การพิ ษวิทยา ได้แก่
การสังตรวจการทดสอบจากหน่
่
วยงานนอกโรงพยาบาลทีต่ อ้ งลงลายมือชื่อในใบสังขอตรวจสิ
่
ง่
ส่งตรวจ ( Fo-WI-LAM 004/002) ให้ตรวจโดยต้องแนบใบยินยอมการส่งตรวจมาพร้อมใบสังตรวจ
่
ของห้อง ปฏิบตั กิ ารฯ
•

การสังตรวจด่
่
วน
การสังตรวจจากคลิ
่
นิกผูป้ ่ วยนอกและหอผูป้ ่ วยใน
สามารถสังตรวจด่
่
วนผ่านระบบสือ่ อิเลคทรอนิคส์โดยระบุ STAT ( S ) หรือ Fast Track
การสังตรวจด่
่
วนจะเป็ นไปตามทีแ่ พทย์ระบุไว้โดยขอให้พิจารณาตามความเร่งด่วนให้เหมาะสมกับเวลาที่
ผูป้ ่ วยมีนัดพบแพทย์
ผูป้ ่ วยจากหอวิกฤติ (ICU/CCU) จากแผนกฉุกเฉิน จะได้รบั การพิจารณาให้บริการด่วนทีส่ ดุ
การสังตรวจด่
่
วน
ระยะเวลารอคอย
(ห้องปฏิ บตั ิ การเคมีคลิ นิก, โลหิ ตวิ ทยา,
การทดสอบ
การรายงานผล
จุลทรรศน์ศาสตร์คลิ นิก )
ตาม Turn Around Time ของ
1. STAT (S)
การทดสอบนัน้ ในแต่ละห้อง
ปฏิบตั กิ าร
Troponin-T
รายงานผลภายใน 30 นาที
2. Fast Track
Electrolyte , BUN , Creatinine
รายงานผลภายใน 1 ชัวโมง
่
Stroke Fast Track
CBC ,Coagulation test
รายงานผลภายใน 30 นาที
DOACs
รายงานผลภายใน 1 ชัวโมง
่
( Apixaban,Dabigatran,Rivaroxaban )
Potassium
รายงานผลภายใน 30 นาที
Potassium ( K ) Fast Track
ทุกการทดสอบ
ตาม Turn Around Time ของ
3. Routine (R)
การทดสอบนัน้

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
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ชนิ ดการทดสอบที่ ให้บริ การตรวจด่วนแยกตามห้ องปฏิ บตั ิ การ
ห้องปฏิ บตั ิ การ
คลังเลือด

จุลทรรศน์ศาสตร์คลิ นิก

เคมีคลิ นิก

การขอตรวจด่วนในการทดสอบที่
ไม่มีบริการด่วน (ผูป้ ่ วยภาวะฉุกเฉิ น )
รายการขอโลหิตแบบ Emergency request ABO grouping รายงานผล 30 นาที
• ขอแบบ Complete crossmatched
Indirect antiglobulin test รายงานผล 45
blood รายงานผล 90 นาที
นาที
• ขอแบบ Initial crossmatched blood
Crossmatching รายงานผล 90 นาที
รายงานผล 15 นาที
• ขอแบบ Group specific
uncrossmatched blood รายงานผล
5 นาที
• ขอแบบ group O Packed red cells
uncrossmatched blood รอรับได้ทนั ที
การทดสอบที่ให้บริการตรวจด่วน

Urinalysis
Fecal Occult Blood
Fecal Examination
Microalbumin /Creatinine ratio
Cell count และ Differential
ให้บริการตรวจด่วน ดังนี้
Electrolyte
Blood gases (ABG,BG)
Blood Urea Nitrogen (BUN, Urea)
Creatinine (CREA,CRE)
Glucose
Ionized Ca (iCa,Ca2+)
Ionized Mg (iMg,Mg2+)
Lactate (LAC)
Potassium (K+)
Troponin I (hsTnI)
Troponin T (hsTnT,cTnT)
CKMB Mass
Creatine kinase (CPK,CK)
Creatine kinase MB fraction (CKMB)
Creatinine (CREA,CRE)
Cystatin C
Direct Bilirubin (DBIL,D.BILI)
Gamma Glutamyl Transferase (GGT)
Glucose (GLU)
Glucose Tolerance Test (GTT,OGTT)
HDL-CHOL
•
•
•
•
•

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

_

รายการตรวจทีใ่ ห้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
สามารถขอตรวจด่วนได้
(ติดต่อห้องปฏิบตั กิ าร)
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ห้องปฏิ บตั ิ การ

การทดสอบที่ให้บริการตรวจด่วน

เคมีคลิ นิก (ต่อ)

High sensitivity CRP (hs-CRP)
Inorganic Phosphate (IN.P,PHOS)
Ionized Ca (iCa,Ca2+)
Ionized Mg (iMg,Mg2+)
Lactate (LAC)
Lactate dehydrogenase (LD,LDH)
LDL-CHOL
Lipase (LIP)
Lipoprotein(a)
Lithium (Li)
Magnesium (Mg)
Myoglobin (MYO)
Potassium (K+)
Serum Iron
Sodium (Na+)
Total Iron binding capacity (TIBC)
Total Bilirubin (TBIL,T.BILI)
Total Protein (TP)
Triglyceride (TRIG)
Troponin T (TnT,cTnT)
Uric acid (UA)
Carboxyhemoglobin(COHb)
Methemoglobin(MetHb)
Amikin(Amikacin)
Serum osmolality
Urine osmolality

โลหิ ตวิ ทยา

ให้บริการตรวจด่วนตลอด 24 ชัวโมง
่
• CBC , ESR , Coagulogram

จุลชีววิ ทยา

•
•
•
•
•

Gram stain
Acid Fast Stain (เฉพา Direct smear)
Modified Acid Fast Stain
India Ink Preparation
KOH Preparation

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

การขอตรวจด่วนในการทดสอบที่
ไม่มีบริการด่วน (ผูป้ ่ วยภาวะฉุกเฉิ น )
IGF-BP3
Insulin
Luteinizing Hormone (LH)
N-Mid Osteocalcin (OCN,Osteocalcin)
Pro brain natriuretic peptide (pro BNP)
Progesterone
Prolactin (PRL)
Parathyroid Hormone (PTH)
Serum Free triiodothyronin (FT3)
Serum Free thyroxine (FT4)
Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
Testosterone (Total)
Total Procollagen type 1 amino-terminal
Propeptide (Total P1NP)
Total Triiodothyronin (TT3,Total T3)
Total Thyroxine (TT4,Total T4)
Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
Urine NGAL

_
_
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ห้องปฏิ บตั ิ การ

การทดสอบที่ให้บริการตรวจด่วน

ไวรัสวิทยา
ภูมิคมุ้ กันวิ ทยา

ให้บริการตรวจด่วน
• Anti-HIV (ตลอด 24 ชัวโมง)
่
• Pregnancy test (ตลอด 24 ชัวโมง)
่
• HbA1c
• CRP , Procalcitonin
_

โฟลไซโตเมทรี
(วินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและต่อมน้าเหลือง )
มนุษย์พนั ธุศาสตร์

พิ ษวิ ทยา

เภสัชพันธุศาสตร์

_

•
•
•
•
•
•

ระดับยา (TDM) โดยวิธี CMIA
Amphetamine โดยวิธี EIA
Cannabinoids โดยวิธี EIA
Cocaine screen โดยวิธี EIA
Opiate screen โดยวิธี EIA
Phencyclidine screen โดยวิธี EIA
-

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

การขอตรวจด่วนในการทดสอบที่
ไม่มีบริการด่วน (ผูป้ ่ วยภาวะฉุกเฉิ น )
• ขอตรวจได้บางการทดสอบ
ติดต่อห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา
• อุบตั เิ หตุเข็มตา
(HBsAg, Anti-HBs, Anti HCV)
รายงานผลภายใน 2 ชัวโมง
่

ขอตรวจได้ทุกการทดสอบ
(ติดต่อแจ้งห้องปฏิบตั กิ ารรับทราบล่วงหน้า)
รายงานผลภายใน 3-6 ชัวโมง
่
โปรดดูรายละเอียดของแต่ละการทดสอบจาก
ตารางการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์
พันธุศาสตร์ โดยแพทย์ตอ้ งระบุสงตรวจด่
ั่
วน
เท่านัน้
•

ขอตรวจได้บางรายการทดสอบ
ติดต่อห้องปฏิบตั กิ ารเภสัชพันธุศาสตร์
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การขอตรวจซา้ หรือตรวจเพิ่ ม
แพทย์สามารถขอตรวจซ้าหรือตรวจเพิม่ เติมในสิง่ ส่งตรวจเดิมทีม่ กี ารสังตรวจมาแล้
่
ว ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ไว้ในตารางการให้บริการการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบตั กิ าร ยกเว้นบางรายการทีไ่ ม่สามารถขอตรวจเพิม่ ได้ โดย
ในการขอตรวจซ้าหรือสังตรวจเพิ
่
ม่ จะต้องติดต่อห้องปฏิบตั กิ ารว่ายังมีปริมาณตัวอย่างตรวจพอเพียงและยังมีคุณสมบัติ
เหมาะสมทีจ่ ะใช้ในการทดสอบได้ หากสามารถตรวจซ้าหรือตรวจเพิม่ ได้ แพทย์จะต้องสังตรวจเพิ
่
ม่ ผ่านสือ่ อิเลคทรอนิคส์
ในการทดสอบทีข่ อเพิม่ เติมโดยระบุว่าได้ตดิ ต่อห้องปฏิบตั กิ ารแล้ว และติดต่อห้องเจาะเลือดหรือศูนย์สง่ สิง่ ส่งตรวจผูป้ ่ วย
ใน เพื่อลงทะเบียนรับข้อมูลและสร้าง Barcode ส่งห้องปฏิบตั กิ าร

รายการการทดสอบที่ไม่สามารถขอตรวจเพิ่ ม
ห้องปฏิ บตั ิ การ
เคมีคลิ นิก

ภูมิคมุ้ กันวิ ทยา

การทดสอบที่ไม่สามารถขอตรวจเพิ่ มได้
Acid Phosphatase
ACTH
Adiponectin
Aldolase
Aldosterone
Ammonia
Blood gases
Carboxyhemoglobin
Cyclosporine A
Direct Renin
DHT
Everolimus (Certican)
Glucose
Glucose tolerance test
Iohexol
Ionized Calcium
Ionized Magnesium
Lactate
LDH isoenzyme
Leptin
Lipoprotein electrophoresis
Lithium
M Protein (Protein Electrophoresis) Methemoglobin
Plasma amino acids
Plasma metanephrines
Serum Osmolality
Total 25-OH Vitamin D2/D3
Vitamin A
Vitamin B1
Vitmain B2
Vitamin C
Vitamin E
Urine 3-methoxytyramine
Urine 5-HIAA
Urine Catecholamine
Urine Free Cortisol
Urine HVA
Urine Metaneprine and Normetanephrine
Urine NGAL
Urine organic acids
Urine Osmolality
Urine VMA
รายการทดสอบอื่นๆสามารถขอตรวจเพิม่ ได้ภายในวันทีส่ ง่
ยกเว้น
Electrolyte ขอเพิม่ ได้ภายใน 1 ชัวโมง
่
Protein Electrophoresis ขอเพิม่ ได้ภายใน 3 ชัวโมง
่
β-Crosslaps, CKMB mass ขอเพิม
่ ได้ภายใน 8 ชัวโมง
่
Cryoglobulin
Complement : C3 ,C4 , CH50
CD4 , CD8, CD34
Homocysteine
Vitamin B12

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

Folate
16

3. การเตรียมตัวผูป้ ่ วย
ก่อนจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
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การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนจัดเก็บสิ่ งส่งตรวจ
กรณีผปู้ ่ วยทีม่ นี ดั เจาะเลือดล่วงหน้า ในวันมาเจาะเลือด ควรสวมเสือ้ ทีส่ ะดวกต่อการเจาะเลือดทีข่ อ้ พับแขน
การจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การทดสอบทีผ่ ปู้ ่ วยต้องเตรียมตัวก่อน ได้แก่
ห้องปฏิ บตั ิ การ
การทดสอบ
จุลทรรศน์ศาสตร์คลิ นิก Occult Blood
Fecal Examination

ภูมิคมุ้ กันวิ ทยา

โลหิ ตวิ ทยา

เคมีคลิ นิก

การเตรียมตัวผูป้ ่ วยก่อนจัดเก็บสิ่ งส่งตรวจ
1. ทานอาหารทีม่ กี ากอาหารสูงก่อนเก็บสิง่ ส่งตรวจ 2 วัน
2. งดยาบางชนิดตามคาสังแพทย์
่

Urinalysis

การเก็บปัสสาวะตรวจ Urine Analysis
(Mid Stream Urine)
1. ทาความสะอาดบริเวณอวัยวะขับถ่ายก่อนการเก็บ
2. ถ่ายปั สสาวะช่วงแรกทิง้ ไปก่อนเล็กน้อยและเก็บปั สสาวะ
ช่วงกลางให้ได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 10 มิลลิลติ ร
ใส่ภาชนะสะอาดทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารจัดเตรียมให้
3. ปั สสาวะช่วงสุดท้ายทิง้ ไป
4. ปิ ดฝาภาชนะให้สนิทก่อนนาส่ง

Albumin/creatinine ratio

ใช้ปัสสาวะหลังตื่นนอนตอนเช้า
(First morning, Mid stream urine)
งดอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชัวโมง
่

Folate
Homocysteine
Transferrin
Vitamin B12
การตรวจ platelet
aggregation
Adiponectin
 -Cross Laps
Glucose
Insulin
Lipid Profile
Lipoprotein
Electrophoresis
LDL subclasses
Triglyceride
Plasma amino acids
(PAA)

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

1. งดอาหารก่อนเจาะเลือดเป็ นเวลา 6 ชัวโมง
่
2. งดยาต้านเกร็ดเลือด
งดอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชัวโมง
่

งดอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ แต่กรณีคนไข้
ฉุกเฉินหรือคนไข้ ไอ.ซี.ยู สามารถเจาะได้เลย
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ห้องปฏิ บตั ิ การ
เคมีคลิ นิก ( ต่อ)

การทดสอบ
Adiponectin
 -Cross Laps
Glucose
Insulin
Lipid Profile
Lipoprotein Electrophoresis
LDL subclasses
Triglyceride
Plasma amino acids (PAA)
Plasma metanephrines

Salivary Cortisol

Urine metanephrine and
normetanephrine,
Urine 3-methoxytyramine

Urine VMA

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

การเตรียมตัวผูป้ ่ วยก่อนจัดเก็บสิ่ งส่งตรวจ
งดอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชัวโมง
่

งดอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ แต่กรณีคนไข้
ฉุกเฉินหรือคนไข้ ไอ.ซี.ยู สามารถเจาะได้เลย
1. ผูป้ ่ วยต้องไม่มภี าวะเครียด (significant physical stress
เช่น hypertensive stroke)
2. ให้หยุดยา Blood-pressure reducing drugs,
Isoproterenol, Ephedrine, Metamphetamine,
Paracetamol และยากลุ่ม Tricyclic antidepressants
ก่อนการเก็บปั สสาวะ 3-4 วัน
1.ล้างมือให้สะอาดก่อนเก็บน้าลาย
2. งดทาครีมและเครื่องสาอางทุกชนิด
3. ห้ามแปรงฟั นหรือใช้ไหมขัดฟั นในช่วง 30 นาที ก่อน
เก็บน้าลาย
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรีใ่ นวันทีเ่ ก็บ
5. งดรับประทานอาหารและน้าในช่วง 1 ชม.ก่อนเก็บ
น้าลาย
หมายเหตุ
ขัน้ ตอนการเก็บน้าลายให้ปฏิบตั ติ ามใบแทรกทีแ่ นบไป
กับหลอดสาหรับเก็บน้าลาย
1. ผูป้ ่ วยต้องไม่มภี าวะเครียด (significant physical stress
เช่น hypertensive stroke)
2. ผูป้ ่ วยต้องงดรับประทานเครื่องเทศทีม่ รี สเผ็ดประเภท
พริก ทุกชนิด ก่อนการเก็บปั สสาวะ 3-4 วัน
3. ให้หยุดยา Blood-pressure reducing drugs,
Levopar®, Madopar®, restex® Paracetamol และยา
กลุ่ม Tricyclic antidepressants ก่อนการเก็บปั สสาวะ 34 วัน
1. ผูป้ ่ วยต้องงดรับประทาน กาแฟ ชา กล้วยหอม
ช็อกโกแลต วนิลา ก่อนการเก็บปั สสาวะ 3-4 วัน
2. ให้หยุดยา Aspirin, Blood-pressure reducing drugs,
Captopril, Enahexal และยากลุม่ ACE inhibitors,
paracetamol ก่อนการเก็บปั สสาวะ 3-4 วั
19

ห้องปฏิ บตั ิ การ
เคมีคลิ นิก ( ต่อ )

การทดสอบ
Urine 24 hrs
• Calcium
• Chloride
• C-Peptide
• Creatinine
• Glucose
• Inorganic Phosphate
• Magnesium
• Potassium
• Sodium
• Total Protein
• Urea
• Uric acid
• 3-Metoxytyramine
• 5-HIAA
• Catecholamine
• Free Cortisol
• HVA
• Metanephrine and
normetanephrine
• VMA

พิ ษวิ ทยา

Urine 24 hrs
• Arsenic
• Copper
• Lead
• Uroporphyrin

จุลชีววิ ทยา

การทดสอบ SIT และ SBT

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

การเตรียมตัวผูป้ ่ วยก่อนจัดเก็บสิ่ งส่งตรวจ
การเก็บปัสสาวะ 24 ชัวโมง
่
1. เตรียมภาชนะทีม่ สี ารรักษาสภาพปั สสาวะ (ขึน้ กับชนิด
ของการทดสอบทีร่ ะบุ )
2. แนะนาผูป้ ่ วยให้เข้าใจวิธกี ารเก็บให้ถูกต้อง ดังนี้
2.1 ก่อนจับเวลา ให้ถ่ายปั สสาวะทิง้ ไปให้หมดแล้วเริม่
นับเวลา
2.2 เริม่ นับเวลาให้ครบ 24 ชัวโมง
่ เช่น
เริม่ 6.00 วันนี้จนถึง 6.00 น.วันรุ่งขึน้
2.3 ระหว่างเวลานัน้ ให้เก็บปั สสาวะทีถ่ ่ายทุกครัง้ ใส่ใน
ภาชนะทีเ่ ตรียมให้ ห้ามถ่ายปั สสาวะลงในภาชนะที่
เตรียมให้โดยตรง เนื่องจากอาจมีสารเคมีอยู่ ให้รอง
ใส่ในภาชนะอื่นก่อน
2.4 เมื่อครบเวลา 24 ชัวโมง
่ ให้ถ่ายปั สสาวะครัง้ สุดท้าย
เก็บใส่ภาชนะ
2.5 ต้องเก็บให้ครบตลอด 24 ชัวโมง
่ เพราะหากมีครัง้ ใด
ลืมเก็บใส่ภาชนะจะทาให้ผลการตรวจไม่ถูกต้อง
2.6 เมื่อเก็บปั สสาวะครบ 24 ชัวโมง
่ ให้นาส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารพร้อมใบส่งตรวจ
2.7 เขียนข้อมูลกากับฉลากทีต่ ดิ สิง่ ส่งตรวจให้ครบถ้วน
ตามข้อกาหนด

1. แพทย์ / พยาบาล โทรสอบถามมายังห้องปฏิบตั กิ าร
เพื่อตรวจสอบว่าเชือ้ ทีแ่ ยกได้จากผูป้ ่ วยรายนัน้ ๆ ยังไม่
ถูกทาลายทิง้ ไปและนับวันสาหรับการสังตรวจ
่
2. เจาะเลือดผูป้ ่ วย 2 ครัง้ คือ ก่อนให้สารต้านจุลชีพ และ
หลังให้สารต้านจุลชีพ โดยใส่ในหลอดปราศจากเชือ้ ทีไ่ ม่
มีสารกันเลือดแข็ง (Clotted blood) ซึง่ ในการเจาะเลือด
หลังให้
3. สารต้านจุลชีพนัน้ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการเก็บสิง่ ส่ง
ตรวจจะขึน้ กับวิธกี ารให้ยาดังนี้
- ถ้าให้โดยวิธฉี ีด : เจาะเลือดหลังให้สารต้านจุลชีพ
ประมาณ 15-30 นาที
- ถ้าให้โดยวิธกี นิ : เจาะเลือดหลังได้สารต้านจุลชีพ
ประมาณ 30-60 นาที
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ห้องปฏิ บตั ิ การ
มนุษย์พนั ธุศาสตร์

เภสัชพันธุศาสตร์

การทดสอบ
ทุกรายการทดสอบทีช่ นิดสิง่
ส่งตรวจเป็ นเลือดและไข
กระดูก
การตรวจวิเคราะห์ความผิด
แผกทางพันธุกรรมของยีน
CYP1A2, CYP2A6,
CYP2B6, CYP2C9,
CYP2C19, CYP2D6,
CYP3A4, CYP3A5,
VKORC1,TPMT, ApoE,
DPYD, UGT1A1, HLAB*13:01, HLA-B*15:02,
HLA-B*35:05, HLAB*57:01, HLA-B*58:01
การตรวจเภสัชจลนศาสตร์
ของยาและการตรวจวัดระดับ
ยาในพลาสมา (Functional
genomics and therapeutic
drug monitoring)

การเตรียมตัวผูป้ ่ วยก่อนจัดเก็บสิ่ งส่งตรวจ
ไม่มกี ารเตรียมตัวผูป้ ่ วยก่อนเจาะเก็บสิง่ ส่งตรวจ กรณีผปู้ ่ วย
ได้รบั เลือดจากผูอ้ ่นื ในระยะเวลา 90 – 120 วัน กรุณาแจ้ง
ห้องปฏิบตั กิ ารก่อนการสังตรวจและเก็
่
บตัวอย่าง
ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขในการเตรียมผูป้ ่ วยแต่อย่างใดไม่
ต้องงดน้าและอาหารโดยสามารถเจาะเลือดผูป้ ่ วยใส่หลอด
เก็บเลือดทีม่ สี ารกันเลือดแข็งชนิด EDTA เท่านัน้ (ฝาสีมว่ ง)
ปริมาตร 3-6 มิลลิลติ รจานวน 1-2 หลอด เอียงหลอดขึน้ ลง
เบาๆเพื่อให้เลือดผสมกับสารกันเลือดแข็งได้ทวควรน
ั่
าส่ง
ตัวอย่างทันทีหรือภายใน 24 ชัวโมงในกรณี
่
ทไ่ี ม่สามารถ
จัดส่งได้ทนั ทีให้เก็บที่ 4-8 องศาเซลเซียสและจัดส่งภายใน
3-5 วันหากมีขอ้ สงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี
ห้องปฏิบตั กิ ารเภสัชพันธุศาสตร์ฯ ชัน้ 4 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์โทร 02-2004331

การตรวจวัดการทางานของ
เอนไซม์ TPMT (TPMT
enzyme activity)

ผูป้ ่ วยไม่ต้องงดน้ าและอาหารแต่ผปู้ ่ วยต้องไม่ได้รบั การถ่าย
เลือด (blood transfusion) ภายใน 3 เดือนก่อนการส่งตรวจ
โดยสามารถเจาะเลือ ดผู้ป่ วยใส่ห ลอดเก็บ เลือ ดที่มีสารกัน
เลื อ ดแข็ ง ชนิ ด EDTA เท่ า นั ้น (ฝาสี ม่ ว ง) ปริม าตร 3-6
มิลลิลิต รจ านวน 1-2 หลอดเอีย งหลอดขึ้น ลงเบาๆเพื่อ ให้
เลือดผสมกับสารกันเลือดแข็งได้ทวแช่
ั ่ หลอดเลือดในกล่อง
บรรจุ น้ า แข็ง และควรน าส่ ง ตัว อย่ า งทัน ทีห รือ ภายใน 24
ชั ว่ โม งห ากมี ข้ อ สงสั ย สาม ารถ ติ ด ต่ อสอบ ถ าม ได้ ท่ี
ห้องปฏิบตั กิ ารเภสัชพันธุศาสตร์ฯชัน้ 4 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์โทร 02-2004331
งดยาซึ่ ง มี ฤ ทธิ ย์ ั บ ยั ้ง การท างานของเอนไซม์ TPMT
ไ ด้ แ ก่ celecoxib, diclofenac, flurbiprofen, ibuprofen,
ketoprofen,
lornixicam, meloxicam, naproxen, paracetamol,
piroxicam, tolfenamic

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขในการเตรียมผูป้ ่ วยแต่อย่างใดไม่
ต้องงดน้ าและอาหารโดยสามารถเจาะเลือดผู้ป่วยใส่หลอด
เก็บเลือดที่มสี ารกันเลือดแข็งชนิด EDTA เท่านัน้ (ฝาสีม่วง)
ปริมาตร 3-6 มิลลิลิตรจานวน 1-2 หลอดเอียงหลอดขึ้น ลง
เบาๆเพื่อให้เลือดผสมกับ สารกัน เลือดแข็งได้ท วั ่ ควรน าส่ง
ตัว อย่ างทัน ทีห รือ ภายใน 24 ชัว่ โมงในกรณี ท่ีไม่ สามารถ
จัดส่งได้ทนั ทีให้ปัน่ แยกพลาสมาและเก็บเฉพาะพลาสมาที่ 20 องศาเซลเซีย สและจัด ส่ ง ภายใน 3 วัน หากมีข้อ สงสัย
สามารถติดต่อสอบถามได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารเภสัชพันธุศาสตร์
ชัน้ 9 อาคาร 1 โทร 02-2011380

21

4. ชนิดของภาชนะจัดเก็บ
สิ่งส่งตรวจและการเลือกใช้

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
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ชนิ ดและปริมาตรของหลอดเก็บเลือด สารเคมีในหลอด
การเลือกใช้
Plain tube ไม่มสี าร การตรวจส่วนใหญ่ทางเคมีคลินกิ ภูมคิ มุ้ กันวิทยา
Clotted Blood 6 ml
กันเลือดแข็ง
ห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยาสาหรับการทดสอบ Viral
(หลอดสุญญากาศจุกสีแดง)
มี clot activator
serology test และห้องปฏิบตั กิ ารอื่น
• Vitamin C ต้องเก็บในภาชนะทึบแสง
K2 EDTA
• การทดสอบส่วนใหญ่ของห้องปฏิบตั กิ ารไวรัส ฯ
หลอด EDTA 6 ml
• การทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด ได้แก่
(หลอดสุญญากาศ จุกสีมว่ ง)
DCT Gel test, Direct antiglobulin test,
Rh complete, HLA-ABC complete type,
Transfusion Reaction, Kidney transplantation
(HLA-A, B DNA typing)
• การทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารจุลทรรศน์ศาสตร์
คลินิก สาหรับน้าคัดหลังทุ
่ กชนิด ยกเว้น CSF
• ห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
โปรดดูรายละเอียดของแต่ละการทดสอบจากตาราง
การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
• การทดสอบส่วนใหญ่ของห้องปฏิบตั กิ ารเภสัช
พันธุศาสตร์
K2 EDTA
• การทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิก ได้แก่
หลอด EDTA 3 ml
ACTH, Aldosterone, Cyclosporine A, Direct
(หลอดสุญญากาศ จุกสีมว่ ง)
Renin,Everolimus,Iohexol
EDTA Micro tube ขนาด ต่างๆ สาหรับ
การทดสอบทีต่ อ้ งเก็บในภาชนะทึบแสง หรือ ห่อ
ผูป้ ่ วยเด็กหรือผูป้ ่ วยทีเ่ จาะเลือดยาก
ฟอยล์ ได้แก่ Vitamin A,Vitamin B1, Vitamin
B2, Vitamin E
• การทดสอบห้องปฏิบตั กิ ารโลหิตวิทยา และโฟล
ไซโตเมทรี
• การทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารพิษวิทยา
Acetyl cholinesterase (RBC),
Aminolevulinic acid, Ethanol, Metals,
Arsenic, Lead, Cadmium, Cyanide,
Paraquat และ Zinc protoporphyrin
• ห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
โปรดดูรายละเอียดของแต่ละการทดสอบจากตาราง
การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
• การทดสอบห้องปฏิบตั กิ ารภูมคิ มุ้ กันวิทยา
CD4 , CD8, FK506 , T cell, B cell, NK cell
HbA1C , Sirolimus , RC Folate
Homocysteine
• การทดสอบส่วนใหญ่ของห้องปฏิบตั กิ ารเภสัช
พันธุศาสตร์

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
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ชนิ ดและปริมาตรของหลอดเก็บเลือด
หลอด Lithium heparin 4 ml
(หลอดสุญญากาศ จุกสีเขียว)

Syringe (balanced heparin)
3 c.c., 1 c.c.
Capillary tube
(balanced heparin)
150 uL
Lithium heparin Micro tube ขนาด
ต่างๆหรือ Capillary เคลือบ Heparin
(สาหรับผูป้ ่ วยเด็กหรือผูป้ ่ วยทีเ่ จาะเลือด
ยาก)
หลอด Sodium citrate (หลอด
สุญญากาศ จุกสีฟ้า ) 3 ml , 5 ml
1.8 ml สาหรับผูป้ ่ วยเด็กหรือผูป้ ่ วยเจาะ
เลือดยาก
หลอด Sodium fluoride 4 ml
(หลอดสุญญากาศ จุกสีเทา)

ขวดหรือหลอดสะอาดปราศจากเชื้อ
สาหรับ CSF ,ชิ้ นเนื้ อ, Body Fluid
ต่างๆ
ใช้ปริมาตร 5 ml
หรือตามห้องปฏิบตั กิ ารกาหนด

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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สารเคมีในหลอด
การเลือกใช้
Lithium heparin • ห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
โปรดดูรายละเอียดของแต่ละการทดสอบจากตาราง
การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
• การทดสอบห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด
Kidney / Bone marrow transplantation,
Auto antibody (T,B), HLA-AB
common antigen typing,
Lymphocyte crossmatch ( T, B )
• การทดสอบห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิก
Ammonia, Plasma amino acids
• ห้องปฏิบตั กิ ารภูมคิ ม
ุ้ กันวิทยา T spot TB
Lithium heparin • การทดสอบห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิก
Blood gases , Lactate
Ionized Ca / Ionized Mg
หมายเหตุ : ในกรณี ที่ต้องการสัง่ ตรวจ iCa
หรือ iMg กรุณาใช้ syringe ของโรงพยาบาล
และเจาะเลือดให้ได้ปริมาตรตามที่กาหนด
เนื่องจากความเข้มข้นของ Heparin มีผลต่อการ
ตรวจวิเคราะห์ สามารถเบิกได้ทห่ี น่วยเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์
Sodium citrate

• การทดสอบห้องปฏิบตั กิ ารโลหิตวิทยา
• การตรวจวิเคราะห์การห้ามเลือด และหน้าทีข่ อง

เกร็ดเลือด
Sodium fluoride

ไม่มี

• การทดสอบห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิก

Glucose, Glucose Tolerance test
• การทดสอบห้องปฏิบตั กิ ารพิษวิทยา
Ethanol, Methanol
• ห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิก
CSF สาหรับการทดสอบ
Glucose , protein , chloride
body fluid อื่น ๆ นอกจาก CSF สาหรับการ
ทดสอบ glucose , protein , total lactate
dehydrogenase
• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก:Cell count
• ห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสสาหรับการทดสอบทีต่ รวจ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Real-Time PCR
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ชนิ ดและปริมาตรของหลอดเก็บเลือด
ขวดหรือหลอดปราศจากเชื้อ

สารเคมีในหลอด
ไม่มี

ขวดหรือหลอดปราศจากเชื้อ

น้ายาเลีย้ งเซลล์
RPMI-1640
• ห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
ปริมาตร 5-10 mL
- Prenatal chromosome analysis
ผสมกับ Heparin 50 - Cell culture
I.U./ medium 1 mL
ไม่มี
• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
สะเก็ดผิวหนังเพื่อเลีย้ งเชือ้
ไม่มี
• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
หนองหรือ body fluid สาหรับเพาะเชือ้ ได้ทงั ้
aerobic และ anaerobic bacteria, เชือ้ ราและ
Mycobacteria
• ห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
โปรดดูรายละเอียดของแต่ละการทดสอบจากตาราง
การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
Heparin
• ห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์โปรดดู
50 I.U. / mL
รายละเอียดของแต่ละการทดสอบจากตารางการ
ทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
media
• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
สิง่ ส่งตรวจทีเ่ ป็ น Swab
ไม่มี
• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
เพาะเชือ้

ขวดปากกว้างหรือตลับปราศจากเชื้อ
Syringe / ภาชนะปลอดเชื้อ

Syringe / ภาชนะปลอดเชื้อ

Stuart transport medium
กระป๋องพลาสติ กปลอดเชื้อ
(ฝาปิ ดสีเขียว) สาหรับเก็บปัสสาวะ
เพาะเชื้อ
กระป๋องพลาสติ กใส
( ฝาปิ ดสีแดง ) สาหรับเก็บเสมหะ

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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ไม่มี

การเลือกใช้
• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
สิง่ ส่งตรวจนอกตัวผูป้ ่ วยได้แก่ catheter tip,
prosthesis, venous catheter หรือ dialysis fluid,
ชิน้ เนื้อจาก biopsy หรือ necropsy, Bronchial
wash, เสมหะ
• ห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
โปรดดูรายละเอียดของแต่ละการทดสอบจากตาราง
การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
• ห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสสาหรับการทดสอบที่
ตรวจวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Real-Time PCR

• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา

ย้อม Acid Fast Bacilli
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ชนิ ดและปริมาตรของหลอดเก็บเลือด

สารเคมีใหลอด

• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา

ขวด BD BACTEC Plus + aerobic / F
(ขอบจุกสีน้าเงิ น )

สิง่ ส่งตรวจทีเ่ ป็ นเลือดหรือไขกระดูกต้องการเพาะ
เชื้อ aerobes โดยสามารถใช้ได้กบั ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
สารต้านจุลชีพมาก่อน
• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
ต้องการเพาะเชื้อ anaerobes หรือผูป้ ่ วย
subacute bacterial endocarditis หรือ เพาะเชือ้ ด้วย
ขวด BD BACTEC Plus+ Aerobic / F แล้วไม่ขน้ึ
• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
สาหรับเพาะเชื้อราและเชื้อกลุม่ mycobacterium

ขวดBD BACTEC Plus + Anaerobic / F
(ขอบจุกสีส้ม)

ขวด BD BACTEC myco / F-Lytic
(ขอบจุกสีแดง )

• ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา

ขวด BD BACTEC PEDS PLUS / F
(พลาสติ กฝาปิ ดสีชมพู)
Tube viral Transport Medium
สาหรับเก็บตัวอย่าง
• Nasal swab
• Nasopharyngeal swab
• Throat swab
• swab จาก Vesicle fluid 1.5
ml

Media

Tube Cary - Blair Transport Media

Media

กระป๋องพลาสติ กสีขาวสะอาด
กระป๋องพลาสติ กใส (ฝาปิ ดสีเหลือง )
สาหรับเก็บปัสสาวะ
ปริมาตรตามห้องปฏิบตั กิ ารกาหนด

ไม่มี

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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การเลือกใช้

สาหรับผูใ้ หญ่ทเ่ี จาะเลือดยาก หรือเด็กเล็ก
เจาะเลือด 1-4 ml.
• ห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสสาหรับการทดสอบ
HSV-Isolation
HPV(Human papilloma viruses) PCR
Influenza A (H1N1 2009) virus PCR
Influenza A (H5N1) virus PCR
Influenza B Virus PCR
Influenza A+B Virus Rapid test
Parainfluenza virus 1,2,3 Real-Time PCR
Respiratory syncytial virus Real-Time PCR
Respiratory syncytial virus Rapid test
• ห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสสาหรับการทดสอบ
Gastrointestinal Pathogen Panel 15 (GPP detect
15 pathogen of virus, Bacteria & parasite )
• Urinalysis
• ห้องปฏิบตั กิ ารไวรัส สาหรับการทดสอบทีต่ รวจ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Real-Time PCR
• ห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิกสาหรับการทดสอบที่
ต้องการตรวจใน Urine
Amylase, Calcium, Chloride, C-Peptide,
Creatinine, Glucose, Inorganic Phosphate,
Magnesium, Potassium, Protein, Sodium,
,
Urea, Uric acid, Urine NGAL,
Urine organic acids, Urine Osmolality
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ชนิ ดและปริมาตรของหลอดเก็บเลือด
กระป๋องพลาสติ กขุ่นสีเหลือง
เก็บอุจจาระ

ถังพลาสติ กทึบแสง
เก็บ Urine 24 ชัวโมง
่

หลอด Cell-Free DNA collection tube
(หลอดสุญญากาศ จุกสีขาว )
ชุดหลอดเก็บน้าลาย (Salivette)

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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สารเคมีใน
หลอด
ไม่มี

การเลือกใช้

Stool exam
C.difficile toxin A and B
Noro virus, Rota virus
Alpha-1 antitrypsin
H.pyroli Ag
Occult blood in feces
ไม่มี preservative • ห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิก
การตรวจ Amylase, Calcium, Chloride,
เก็บในตูเ้ ย็น 4C
C-Peptide, Creatinine, Glucose, Inorganic
Phosphate, Magnesium, Potassium, Protein,
Sodium, Urea, Uric acid
เฉพาะ Urine free cortisol ให้ใส่ภาชนะทึบแสง
20% HCl,
การตรวจ 3-Methoxytyramine ,5-HIAA, HVA,
VMA, Urine Catecholamine,
15 ml/L(ใส่ใน
Urine Metanephrine&Normetanephrine
ภาชนะทึบแสง)
เก็บในตูเ้ ย็น 4 C
K3EDTA
• ห้องปฏิบตั กิ ารอิมมูโนพยาธิวท
ิ ยาและแลปพิเศษ
: Plasma testing for EGFR
ไม่มี

• ห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิก
Salivary Cortisol
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5. วิธีเก็บสิ่งส่งตรวจ
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การเก็บตัวอย่างตรวจจากผู้ป่วย
1.การเจาะเลือด เก็บตัวอย่างเลือด
ขัน้ ตอนการเก็บตัวอย่างเลือด
1. ผูเ้ จาะเลือดต้องตรวจสอบชื่อผูป้ ่ วยทีใ่ บสังตรวจและภาชนะเก็
่
บสิง่ ส่งตรวจ ให้ถูกต้องตรงกันกับ
ตัวผูป้ ่ วยทุกครัง้ ทีท่ าการเก็บสิง่ ส่งตรวจ
2. ตรวจสอบชนิดของหลอดเก็บเลือด ภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจและชนิดของสารกันเลือดแข็งทีใ่ ช้ในการ
เก็บตัวอย่างตรวจให้ถูกต้องตามชนิดการทดสอบ และสัดส่วนของเลือดต่อสารกันเลือดแข็งถูกต้อง
3. หากใช้หลอดเก็บเลือดทีม่ สี ารกันเลือดแข็ง เมื่อใส่เลือดลงหลอดแล้ว ให้เอียงไปมาประมาณ 10 ครัง้
เพื่อให้เลือดผสมกับสารเคมีในหลอดให้เข้ากันและเลือดไม่แข็งตัวจับกันเป็ นก้อน clot
4. ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั สารน้า/ สารอาหารทางเส้นเลือด (Infusions) ให้หลีกเลีย่ งการเจาะเลือดข้าง
เดียวกันกับข้างทีใ่ ห้สารน้าหรือสารอาหาร เพราะอาจมีผลต่อการทดสอบ เช่นกรณีผปู้ ่ วยได้รบั
สารอาหาร Glucose อาจทาให้ค่าการตรวจวิเคราะห์ Glucose สูงผิดปกติได้
5. ในกรณีทม่ี กี ารสังตรวจการทดสอบที
่
ต่ อ้ งใช้หลอดเลือดหลายชนิด ลาดับการใส่เลือดลงหลอดเก็บ
ควรเป็ นดังนี้
ลาดับที่ 1
ขวดสาหรับ Blood culture
ลาดับที่ 2
หลอดสาหรับ Coagulation, Sodium citrate (จุกสีฟ้า)
ลาดับที่ 3
หลอดสาหรับ Clotted Blood (จุกสีแดง)
ลาดับที่ 4
หลอด Lithium heparin (จุกสีเขียว)
ลาดับที่ 5
หลอด EDTA (จุกสีม่วง)
ลาดับที่ 6
หลอด Sodium fluoride (จุกสีเทา)
2. การเก็บปัสสาวะ
ชนิ ดของการเก็บปัสสาวะ
1. Random urine (Spot urine) หมายถึง ปั สสาวะทีเ่ ก็บได้จากการถ่ายแต่ละครัง้ แล้วนามาตรวจทันที
2. First morning urine หมายถึง ปั สสาวะทีเ่ ก็บครัง้ แรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้า
3. Postprandial urine หมายถึง ปั สสาวะทีเ่ ก็บหลังอาหาร 2 ชัวโมง
่
4. 24 hrs. urine หมายถึง ปั สสาวะทีเ่ ก็บให้ครบเวลา 24 ชัวโมง
่
5. Sterile catheterized urine หมายถึง การเก็บปั สสาวะโดยใช้หลอดสวนจากกระเพาะปั สสาวะ
3. การเก็บน้าไขสันหลัง (CSF)
เก็บในขวดทีส่ ะอาดปราศจากเชือ้ ปริมาตรเพียงพอต่อการทาการทดสอบ เขียนข้อมูลผูป้ ่ วย ชนิดของสิง่ ส่ง
ตรวจ กากับทีฉ่ ลากสิง่ ส่งตรวจให้ครบถ้วนตามข้อกาหนด และนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที กรณีทม่ี กี ารส่งตรวจต่าง
ห้องปฏิบตั กิ าร ให้เก็บแยกขวดส่ง เช่น การส่งตรวจทางเคมีคลินิก, การตรวจทางจุลชีววิทยา, การตรวจนับเซลล์ หรือ
การตรวจพิเศษอื่น ๆ
4. การเก็บสารน้าอื่น ๆ (Effusion)
เก็บในขวดสะอาดปราศจากเชือ้ หากเป็ นการส่งตรวจหาลักษณะเซลล์ไม่ตอ้ งใส่สารกันการแข็งตัวของเลือด
แต่ถา้ ตรวจนับเซลล์ ตรวจทางเคมี ให้ใส่สารกันเลือดแข็งด้วย เช่น Heparin หรือ EDTA เขียนข้อมูลผูป้ ่ วย ชนิดของสิง่
ส่งตรวจ กากับทีฉ่ ลากสิง่ ส่งตรวจให้ครบถ้วนตามข้อกาหนดและนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที
5. การเก็บอุจจาระตรวจ Stool exam
เก็บอุจจาระใส่ภาชนะและปิ ดฝาให้สนิทก่อนนาส่ง กรณีมมี กู เลือดควรเก็บบริเวณทีม่ มี กู เลือดมาตรวจ ห้าม
ส่งเป็ นกระดาษป้ ายอุจจาระ ห้ามเก็บโดยใช้ swab ห้ามทิง้ กระดาษชาระปะปนในภาชนะเก็บ เพราะจะมีผลต่อการ
ทดสอบในกรณีเป็ นอุจจาระเหลว หากเป็ นอุจจาระเหลวควรรีบนาส่งภายใน 30 นาที เขียนข้อมูลผูป้ ่ วยกากับที่ฉลาก
สิง่ ส่งตรวจให้ครบถ้วนตามข้อกาหนด
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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6. ข้อแนะนาการเก็บสิ่ งส่งตรวจของห้องปฏิ บตั ิ การต่างๆ
6.1 การเก็บสิ ง่ ส่งตรวจของห้องปฏิ บตั ิ การโลหิ ตวิ ทยา
6.1.1 การตรวจ CBC
ให้เก็บเลือดในหลอดบรรจุสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA ถ้าใช้หลอดสุญญากาศให้ใช้หลอดบรรจุทม่ี ฝี าสีมว่ ง
(Lavender) จะมีสาร EDTA บรรจุอยู่ ให้เก็บเลือดประมาณ 3 ml. ผสมเลือดและสารกันเลือดแข็งให้เข้ากัน
ให้ดี โดยการพลิกหลอดกลับไปกลับมา (inversion) ประมาณ 10 ครัง้ ถ้าใช้สารกันเลือดแข็ง EDTA ชนิดที่
เป็ นผง ให้ใช้ EDTA 1-1.5 mg / เลือด 1 ml. โดยใช้หลอดพลาสติกขนาด 13 x 75 มม. ผสมเลือดและสาร
กันเลือดแข็งให้เข้ากันให้ดเี ช่นเดียวกัน หลังจากเก็บเลือดได้แล้ว ให้นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารโลหิตวิทยาทันที
6.1.2 การตรวจจาเพาะอื่น ๆ เช่น ESR, reticulocyte count
ให้เก็บเลือดในหลอดสุญญากาศฝาสีม่วงบรรจุ EDTA เก็บเลือดประมาณ 3 ml. (เช่นเดียวกับการตรวจ
CBC สามารถใช้หลอดเลือดเดียวกับทีต่ รวจ CBC ได้) ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันให้ดี โดยการ
พลิกหลอดกลับไปกลับมาประมาณ 10 ครัง้ ถ้าใช้ EDTA ทีเ่ ป็ นผงในการตรวจ ESR ให้ใช้ผง EDTA 3 mg/
เลือด 3 ml. โดยใส่ลงในหลอดพลาสติกขนาด 13x100 มม. แต่ถา้ เป็ นการตรวจ reticulocyte count ให้ใช้ผง
EDTA 1 mg./เลือด 1 ml. เช่นเดียวกับการตรวจ CBC
หมายเหตุ กรณีเจาะเลือดเด็ก ต้องเจาะให้ได้ประมาณ 0.5-1 c.c. มิเช่นนัน้ จะไม่สามารถทาการตรวจได้
6.1.3 การตรวจ coagulation และ platelet study
การตรวจ coagulation study ให้บริการตรวจทัง้ การตรวจเบือ้ งต้น (coagulogram; APTT, PT,
TT,Fibrinogen และ D-dimer ) และspecial coagulation ต่างๆ เช่น Anti-xa, Factor assay, thrombophilia
, platelet aggregation , PFA-100 ,DOACs
1. กรณี 3.2% sodium citrated blood: นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 3 ชม. หลังเจาะเลือด ห้ามแช่
เย็นหรือแช่น้าแข็ง
2. กรณี PPP: นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งภายใน 3 ชม. หลังเจาะเลือด หากไม่สามารถ
ทาได้ให้เก็บตัวอย่างและนาส่งทีอ่ ุณหภูมติ ่ากว่า -20 องศาเซลเซียสแทน
3. ตัวอย่างจะถูกปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจหากมีลกั ษณะต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ
3.1 Gross hemolysis/ icteric/ lipemic หรือมี visible clot
3.2 สิง่ ส่งตรวจผิดประเภท
3.3 ชื่อ-สกุล, H.N. หรือ Sample ID ของตัวอย่างไม่ตรงกับทีร่ ะบุในใบ request
3.4 กรณี 3.2% sodium citrated blood:
3.4.1 ปริมาตรเลือดในหลอดไม่อยู่ในช่วง +/- 10% ของปริมาตรรวมของหลอดเลือด
เช่น หลอดเลือดขนาด 4.5 mL เมื่อเติมเลือดจนถึงขีดสีขาวข้างหลอดจะมีปริมาตร
รวม 5 mL ดังนัน้ ช่วงปริมาตรรวมทีเ่ หมาะสมคือ 4.5-5.5 mL
3.4.2 แช่เย็นหรือแช่น้าแข็งระหว่างนาส่ง
4. หากเก็บเลือดจาก catheter ควร flush สาย catheter ด้วย normal saline อย่างน้อย 5 mL
หรืออย่างน้อย 6 เท่าของ dead space ของ catheter และ extension set จากนัน้ ดูด normal
saline ปริมาตรดังกล่าวออกให้หมดก่อนทาการเก็บเลือด เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน heparin
และน้าเกลือจากสาย catheter
5. หากผูป้ ่ วยมี Hct > 55% ควรทาการปรับระดับ citrate ในหลอดเลือด (กรณีผปู้ ่ วยใน รพ. รามา
สามารถขอรับหลอดเลือดทีป่ รับ citrate ได้โดยแจ้งผ่านห้องปฏิบตั กิ ารโลหิตวิทยา)
6. ไม่ควรส่งในขณะทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ยา anticoagulant เนื่องจากรบกวนผลการทดสอบ
6.1.4 การเก็บสิ่ งส่งตรวจเพือ่ ตรวจ special stain
กรณี ส่งย้อม Fetal stain ใช้ EDTA blood ประมาณ 1-2 ml. หรือสไลด์เสมียร์เลือด 2-3 แผ่น นาส่งตรวจทีห่ อ้ ง
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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ปฏิบตั กิ ารในเวลาไม่เกิน 24 ชัวโมง
่ หลังจากเจาะเลือดหรือเตรียมสไลด์สเมียร์เลือด เปิ ดบริการในเวลาราชการวันจันทร์ศุกร์

6.2 การเก็บสิ ง่ ส่งตรวจของห้องปฏิ บตั ิ การวิ นิจฉัยโรคเลือด
6.2.1 ตัวอย่างส่งตรวจทีใ่ ช้ในทุกการทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารวินิจฉัยโรคเลือด เป็ นเลือดครบส่วนทีม่ ี EDTA เป็ นสาร
กันเลือดแข็ง(หลอดสูญญากาศ จุกสีม่วง) ปริมาณ 2-3 มิลลิลติ ร กรณีเลือดเด็ก ต้องเจาะให้ได้ประมาณ 0.5-1.0
มิลลิลติ ร จึงจะเพียงสาหรับการทดสอบ ผสมเลือดกับ EDTAให้เข้ากันโดยการพลิกหลอดกลับไปกลับมา (inversion)
แล้วนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารวินิจฉัยโรคเลือดทันที ถ้าไม่สามารถส่งตรวจได้ทนั ทีให้เก็บเลือดในตูเ้ ย็น 2-8 oCก่อนนาส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารวินจิ ฉัยโรคเลือด
6.2.2 ในกรณี การสังตรวจยื
่
นยันชนิ ดของธาลัสซี เมีย, ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD และภาวะThrombophilia ในระดับ
ดีเอ็น เอ ด้วยเทคนิค PCR จะต้องทาการเจาะเลือดเพิ่มอีก 1 หลอด แยกจากการทดสอบอื่นๆ เพื่อป้ องกันการ
contaminate ในการตรวจทางดี เ อ็ น เอ (รหั ส บริ ก าร450005, 450006, 450009, 450010, 450015, 450016,
450019, 450020, 450035, 450036, 450039, 450046, 450047 และ 450048) และในขัน้ ตอนการเก็บ ตัว อย่ า ง
เลือด ห้ามใช้ heparin เป็ นสารกันเลือดแข็ง เนื่องจาก heparin มีคุณสมบัตเิ ป็ น PCR inhibitor
6.2.3 ในกรณี สงตรวจหาชนิ
ั่
ดและปริ มาณของฮีโมโกลบิ น (Hb typingรหัสบริการ 450003 และ 450004) ให้ระบุอายุ
และประวัตกิ ารรับเลือดด้วย (ถ้ามี)

6.3 การเก็บสิ ง่ ส่งตรวจของห้องปฏิ บตั ิ การจุลชีววิ ทยา
6.3.1

6.3.2

6.3.3

การเก็บสิ่ งส่งตรวจเพื่อการเพาะเชื้อ
1. เก็บให้ได้สงิ่ ส่งตรวจทีแ่ ท้จริง เก็บให้ถูกตาแหน่งและช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม ระมัดระวังการปนเปื้ อนของ
เชือ้ ประจาถิน่ (normal flora)
2. เลือกใช้ภาชนะทีป่ ลอดเชือ้ สาหรับเก็บสิง่ ส่งตรวจ
3. หลังการเก็บสิง่ ส่งตรวจ ตรวจสอบการเปื้ อนทีภ่ ายนอกภาชนะบรรจุ หากพบ ให้ทาความสะอาดโดย
การเช็ด ด้วย 70% alcohol เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายของเชือ้
4. ระบุชนิด ชื่อ ตาแหน่งทีเ่ ก็บของสิง่ ส่งตรวจ (specimen site) ให้ชดั เจน เนื่องจากสิง่ ส่งตรวจต่างชนิด
กัน อาจเลือกใช้อาหารเลีย้ งเชือ้ และวิธกี ารวิเคราะห์ต่างกัน รวมทัง้ จะมีผลต่ อการแปลผล
5. นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารโดยเร็วหลังการจัดเก็บ หากส่งทันทีไม่ได้ให้เก็บรักษาไว้ในทีท่ เ่ี หมาะสม
หลักการเก็บสิ่ งส่งตรวจ
1. เก็บเฉพาะสิง่ ส่งตรวจทีไ่ ด้พจิ ารณาแล้ว ว่าการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารจาเป็ นต่อการวินิจฉัยเพือ่ รักษา
ผูป้ ่ วยหรือติดตามการดาเนินโรค หรือเพื่อการควบคุมโรค
2. เก็บให้ได้สงิ่ ส่งตรวจทีต่ อ้ งการ โดยหลีกเลีย่ งการปนเปื้ อนของเชือ้ ประจาถิน่ และเก็บให้ได้ปริมาณมาก
พอสาหรับการทดสอบทีส่ งตรวจ
ั่
3. ควรเก็บก่อนทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั สารต้านจุลชีพ
ลักษณะสิ่ งส่งตรวจ
1. สิ่ งส่งตรวจที่มีปริมาตร ได้แก่ หนอง เสมหะ น้าจากช่องต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น น้าไขสันหลัง น้า
ช่องท้อง น้าช่องปอด น้าจากข้อ ให้เก็บใส่ขวดหรือภาชนะปราศจากเชือ้
ห้าม ใส่สงิ่ ส่งตรวจดังกล่าวลงในขวด Haemoculture ยกเว้นกรณีทม่ี คี วามจาเป็ น โดยขอให้สอบถาม
ข้อปฏิบตั จิ ากห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นกรณีไป เนื่องจากการเลือกใช้อาหารเลีย้ งเชือ้ ทีไ่ ม่เหมาะสม อาจเป็ น
สาเหตุทาให้ได้ผลการตรวจล่าช้า การแปลผลทาได้ยากหรือแปลผลไม่ได้ และอาจทาให้ผปู้ ่ วยต้องเจ็บตัวซ้า
เนื่องจากต้องเก็บสิง่ ส่งตรวจใหม่ รวมทัง้ เป็ นการเพิม่ ต้นทุนโดยไม่จาเป็ น
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ถ้าต้องการย้อมแกรมเพื่อดูเซลล์และชนิดของแบคทีเรียโดยคร่าว ๆ ให้ป้ายสิง่ ส่งตรวจบาง ๆ ลงบน
สไลด์ทง้ิ ไว้ให้สไลด์แห้ง แล้วจึงนาสไลด์ใส่ในถุงพลาสติก และนาส่งห้องปฏิบตั กิ าร
2. สิ่ งส่งตรวจที่เป็ น Swab ได้แก่ nasal*, throat, vaginal, urethral, cervical, wound, eye, ear, rectal
ใส่ใน Stuart transport medium ซึง่ เป็ นวุน้ บรรจุในหลอดแก้วเล็กของ tube swab
(*ใช้ nasopharyngeal swab ซึง่ เป็ นสาลีพนั ลวดขนาดเล็ก )
3. เลือด หรือไขกระดูก สาหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่หรือเด็กโตทีเ่ จาะเลือดได้ง่าย เจาะเลือด 5-10 มล. ใส่ลงใน
ขวดเพาะเชือ้ ตามความเหมาะสมดังนี้
3.1 ถ้าต้องการเพาะเชื้อ aerobes ทัวไป
่ ให้ใช้ขวด Standard adult aerobic โดยใช้ BD
BACTEC PLUS Resin aerobic/F ฝาจุกอลูมิเนี ยมสีน้าเงิ น
3.2 ถ้าต้องการเพาะเชื้อ anaerobes ให้ใช้ขวด Standard adult anaerobic โดยใช้ BD
BACTEC PLUS Anaerobic / F ฝาจุกอลูมิเนี ยมสีส้ม (เบิกได้จากห้องปฏิบตั กิ ารจุล
ชีววิทยา เป็ นราย ๆ ไป)
3.3 สาหรับผูป้ ่ วย subacute bacterial endocarditis หรือสงสัยว่าติดเชือ้ จากแบคทีเรียที่
ต้องการสารอาหารพิเศษ ให้ใช้ขวด hemoculture ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ร่วมกัน
3.4 ถ้าต้องการเพาะเชือ้ กลุม่ Mycobacterium หรือเชื้อราให้ใช้ขวด BD BACTEC myco/FLytic ฝาจุกอลูมิเนี ยมสีแดง (เบิกได้จากห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา เป็ นราย ๆ ไป)
3.5 สาหรับผูป้ ่ วยเด็กเล็ก เจาะเลือด 1-4 มล. ใส่ในขวดเพาะเชือ้ สาหรับเด็ก โดยใช้ขวด BD
BACTEC PEDS PLUS/ F ฝาจุกอลูมิเนี ยมสีเงิ น
4. สิ่ งส่งตรวจนอกตัวผูป้ ่ วย ได้แก่ catheter tip, prosthesis, venous catheter หรือ dialysis
fluid ใส่ในขวดปราศจากเชือ้
5. สะเก็ดผิวหนังเพื่อเลี้ยงเชื้อรา ใช้สาลีชุบ 70 % แอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณทีจ่ ะขูดแล้วทิง้ ให้แห้ง
จึงใช้ blade ปราศจากเชือ้ ขูดผิวหนังส่วนทีส่ งสัยเป็ นเชือ้ รา เบา ๆ ให้สะเก็ดผิวหนังร่วงลงใน
ขวดปากกว้าง หรือตลับทีป่ ราศจากเชือ้
6. ชิ้ นเนื้ อจาก biopsy หรือ necropsy เก็บใส่ขวดหรือหลอดปราศจากเชือ้
6.3.4 ข้อปฏิ บตั ิ และข้อควรระวังในการเก็บสิ่ งส่งตรวจ
เลือดและไขกระดูก
• ขวด hemoculture ทีเ่ ก็บในตูเ้ ย็น ต้องนาออกมาวางทิง้ ไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง และรอให้ขวดมี
อุณหภูมเิ ท่าอุณหภูมหิ อ้ งก่อนนาไปใช้
• เช็ดจุกยางทีป
่ ากขวดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % เท่านัน้ (ห้ามเช็ดด้วยทิงเจอร์ไอโอดีนหรือ เบ
ตาดีน เพราะจะทาให้จุกยางเสือ่ มสภาพ) รอให้แห้งก่อนใส่เลือด
• กรณีทไ่ี ม่สามารถส่งขวด hemoculture ไปยังห้องปฏิบตั กิ ารได้ในทันที ให้นาขวดดังกล่าวเข้า
ตูอ้ บทีอ่ ุณหภูมิ 35-37C. หรือตัง้ ไว้ในอุณหภูมหิ อ้ ง ห้ามเก็บในตู้เย็น
• ห้ามเจาะเลือดเพื่อใช้ในการทดสอบอื่นในคราวเดียวกัน เพราะมีโอกาสเกิดการปนเปื้ อนได้ง่าย
1. น้าไขสันหลังและน้าเจาะจากช่องต่าง ๆ ของร่างกาย ควรเจาะให้ได้จานวนไม่น้อยกว่า 2 มล.
โดยทาความสะอาดบริเวณทีจ่ ะเจาะเช่นเดียวกับการเจาะเลือดและเจาะด้วยวิธปี ลอดเชือ้ เจาะน้าไขสัน
หลังใส่ขวดทีป่ ราศจากเชือ้ ติดชือ่ ผูป้ ่ วยให้เรียบร้อยแล้วนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที ห้าม เก็บน้าไขสัน
หลังเข้าตูเ้ ย็น เพราะจะทาให้เชือ้ บางชนิดตาย ถ้าไม่สามารถนาส่งได้ทนั ทีให้เก็บ ในตู้ 37C. หรือ
เก็บทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง
2. Swab ใช้เก็บสิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่สามารถเจาะหรือดูดได้ ซึง่ จัดไว้ในหลอดแก้วทีใ่ ส่หลอดแก้วเล็กทีบ่ รรจุ
transport medium สิง่ ส่งตรวจทีเ่ ก็บด้วย swab ได้แก่ throat swab, หนอง เป็ นต้น หลังการใช้ swab
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เก็บสิง่ ส่งตรวจแล้ว ให้ใส่ swab ลงในหลอดแก้วทีม่ ี media เพื่อไม่ให้เชือ้ ตาย หรือเพิม่ จานวน swab
ทีท่ างห้องปฏิบตั กิ ารเตรียมไว้ให้มอี ยู่ 2 ชนิด คือ
• Cotton swab เป็ นสาลีพนั ก้านไม้ บรรจุในหลอดแก้ว ขนาด 18 x 150 มม. ภายในมี
หลอดแก้ว เล็ก ๆ บรรจุ transport media ชนิด Stuart transport medium ใช้เพื่อกันมิให้เชือ้
ตาย หรือ เพิม่ จานวน
• Nasopharyngeal swab สาลีพนั ก้านลวดบรรจุในซอง เมื่อ swab แล้วให้ใส่ใน Stuart
transport medium เช่นกัน
ข้อควรระวัง เก็บหลอด swab ทีม่ ี transport medium ไว้ท่ี 4C. เสมอ
3. อุจจาระ ส่งเป็ น rectal swab ยกเว้นในรายทีต่ อ้ งการเพาะเชือ้ Campylobacter, Clostridium difficile
ให้เก็บส่งเป็ นอุจจาระ
4. ปัสสาวะ ถ้าเป็ นปั สสาวะทีไ่ ม่ใช่ mid stream urine เช่น Catheter urine ต้องเขียนระบุลงในใบส่ง
ตรวจให้ชดั เจน และปั สสาวะทีส่ ง่ เพาะเชือ้ ต้องระบุเวลาเก็บปัสสาวะให้ชดั เจน แล้วนาส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารทันที ถ้ายังส่งเพาะเชือ้ ไม่ได้ในทันที ให้นาปั สสาวะดังกล่าวเก็บไว้ในตูเ้ ย็น ห้ามเก็บไว้ท่ี
อุณหภูมหิ อ้ ง ดังนัน้ ปัสสาวะที่ถกู เก็บมานานเกิ น 2 ชัวโมง
่
หรือไม่ทราบเวลาเก็บแน่ นอน คือ ไม่
บ่งเวลาเก็บ ทางห้องปฏิ บตั ิ การจะไม่นับจานวน และไม่ทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ โดย
จะรายงานเช่นเดียวกับ body fluid อื่น ๆ
5. เสมหะ เสมหะทีเ่ หมาะสมสาหรับการเพาะเชือ้ คือเสมหะทีไ่ ด้ในตอนเช้าโดยให้ผปู้ ่ วยทาความสะอาด
ในปากโดยการบ้วนด้วยน้าทีส่ ะอาด เพื่อลดการปนเปื้ อนของน้าลายและเชือ้ ในช่องปาก ไม่ควรใช้น้ายา
ฆ่าเชือ้ ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะทาการย้อมแกรมเสมหะทุกตัวอย่าง ถ้าพบ squamous epithelial cells
มากกว่า 10 เซลล์ ต่อ low power field หรือมากกว่าเม็ดเลือดขาว ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะไม่ทาการ
เพาะเชือ้ ให้ แต่จะแจ้งให้สง่ ตัวอย่างใหม่เพื่อเพาะเชือ้ ต่อไป
6. น้าล้างหลอดลม (Bronchial wash) เก็บในขวดปราศจากเชือ้ ชนิดเดียวกับทีใ่ ช้เก็บปั สสาวะและเสมหะ
7. สิ่ งส่งตรวจที่ต้องการส่งเพาะเชื้อแอนแอโรบส์ ควรเก็บจากตาแหน่งทีไ่ ม่มเี ชือ้ ประจาถิน่ ให้เจาะ
หนองหรือ fluid ต่าง ๆ ใส่ใน anaerobic transport bottle ซึง่ ทางห้องปฏิบตั กิ ารจัดเตรียมไว้ให้ ก่อนใช้
ต้องตรวจดูน้ายาในขวดว่ามีสภาพเป็ น anaerobe คือ น้ายาจะยังคงใสไม่มสี ี หากมีสชี มพูบ่งว่ามี
oxygen ในขวดจึงไม่ควรใช้ สาหรับ hemoculture ให้ดจู ากข้อ 6.3.3 ข้อย่อย 3
ข้อควรระวัง Anaerobic transport bottle ทีย่ งั ไม่ใช้ให้เก็บในทีม่ ดื ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง ห้ามเก็บในตู้เย็น
การตรวจพิเศษ การหา MIC, MBC, SIT, SBT ต้องเตรียมเชือ้ อุปกรณ์ และวัสดุสารเคมีเป็ นพิเศษ จึง
จาเป็ นต้องติ ดต่อทางห้องปฏิ บตั ิ การก่อนทาทุกครัง้

6.4 การเก็บสิ ง่ ส่งตรวจของห้องปฏิ บตั ิ การมนุษย์พนั ธุศาสตร์
โปรดดูรายละเอียดของแต่ละการทดสอบจากตารางการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุศาสตร์
6.4.1 น้าครา่ (Amniotic fluid)
เจาะเก็บน้าคร่าด้วยวิธี amniocentesis บรรจุใน syringe ปริมาตรขึน้ อยู่กบั แต่ละชนิดการทดสอบ
6.4.2 เนื้ อรก (Chorionic villi)
• เนื้อรกทีจ่ ะนามาดาเนินการตรวจวิเคราะห์ตอ้ งเป็ นเนื้อรกทีส่ ด มีกงิ่ ก้านและเส้นเลือดฝอยให้เห็นชัดเจน
โดยต้องไม่มกี ารปนเปื้ อนของเซลล์แม่
• การทดสอบทางด้าน Cytogenetics เก็บเนื้อรกปริมาณไม่ต่ากว่า 10 mg. บรรจุในขวดเลีย้ งเซลล์ปลอด
เชื้อทีม่ นี ้ ายาเลีย้ งเซลล์ผสม Heparin ปริมาณ 50 I.U. / น้ ายาเลีย้ งเซลล์ 1 ml. ซึง่ สามารถขอรับขวด
เลีย้ งเซลล์ดงั กล่าวได้จากห้องปฏิบตั กิ าร
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• การทดสอบทางด้าน Molecular Genetics เก็บเนื้อรกปริมาณไม่ต่ากว่า 5 mg. บรรจุในขวดปลอดเชือ้ ที่
มี normal saline
6.4.3 เลือดจากสายสะดือทารกก่อนคลอด (Prenatal cord blood)
• เจาะเก็บเลือดจากสายสะดือของทารกด้วยวิธี cordocentesis ปริม าตรและชนิด ของ anticoagulant
ขึน้ อยู่กบั แต่ละชนิดการทดสอบ
6.4.4 เลือดจากสายสะดือทารกหลังคลอด (Postnatal cord blood)
• เจาะเก็บเลือดจากสายสะดือของทารกหลังคลอด ปริมาตรและชนิดของ anticoagulant ขึน้ อยู่กบั แต่ละ
ชนิดการทดสอบ
6.4.5 เลือดจากหัวใจ (Heart blood)
• เจาะเก็บเลือดจากหัวใจ ปริมาตรและชนิดของ anticoagulant ขึน้ อยู่กบั แต่ละชนิดการทดสอบ
6.4.6 เลือดจากหลอดเลือดดา (Peripheral blood)
• เจาะเก็บเลือดจากหลอดเลือดดา โดยใช้ anticoagulant ให้เหมาะสมตามชนิดการทดสอบ ดังนี้
- หลอดสุญญากาศชนิด Lithium heparin (จุกสีเขียว) หรือ disposable sterile syringe ที่กลัว้ Heparin
ปริมาณ 50 I.U. / ml. ปริมาตรของสิง่ ส่งตรวจขึน้ อยู่กบั แต่ละชนิดการทดสอบ
- หลอดสุญญากาศชนิด K2 EDTA (จุกสีม่วง) ปริมาตรของสิง่ ส่งตรวจขึน้ อยู่กบั แต่ละชนิดการทดสอบ
• กรณีผปู้ ่ วยได้รบั เลือดจากผู้อ่นื ในระยะเวลา 90 – 120 วัน กรุณาแจ้งห้องปฏิบตั กิ ารก่อนการสังตรวจ
่
และเก็บตัวอย่าง ยกเว้นในกรณีแพทย์ผสู้ งตรวจต้
ั่
องการเก็บตัวอย่างจากผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นถ่าย
ไขกระดูก (bone marrow transplantation) เพื่อติดตามผลการรักษา
6.4.7 ไขกระดูก (Bone marrow)
• เจาะเก็บไขกระดูกด้วยแพทย์เฉพาะทาง โดยใช้ anticoagulant ให้เหมาะสมตามชนิดการทดสอบ ดังนี้
- หลอดสุญญากาศชนิด Lithium heparin (จุกสีเขียว) หรือ disposable sterile syringe ที่กลัว้ Heparin
ปริมาณ 50 I.U. / ml. ปริมาตรของสิง่ ส่งตรวจขึน้ อยู่กบั แต่ละชนิดการทดสอบ
- หลอดสุญญากาศชนิด K2 EDTA (จุกสีม่วง) ปริมาตรของสิง่ ส่งตรวจขึน้ อยู่กบั แต่ละชนิดการทดสอบ
6.4.8 เยื่อบุกระพุ้งแก้ม (Buccal cell)
• สามารถเลือกเก็บตัวอย่างได้ 2 วิธี คือ
1. การเก็บเยื่อบุกระพุง้ แก้มบนกระดาษ FTA
ใช้ form tipped applicator ทัง้ สองด้ า น ป้ ายบริเวณด้ า นในกระพุ้ ง แก้ ม ทัง้ สองข้า ง (form tipped
applicator 1 ด้าน / กระพุ้งแก้ม 1 ข้าง) จากนัน้ กด form tipped applicator ดังกล่าวลงบนกระดาษ
FTA บริเวณภายในเส้นวงกลมทีก่ าหนดไว้ (ห้ามถู form tipped applicator กับกระดาษ FTA) จากนัน้
ปล่อยทิง้ ไว้ให้แห้งทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง นาน 10 - 15 นาที แล้วบรรจุลงในซองพร้อมสารกันชืน้
2. การเก็บเยื่อบุกระพุง้ แก้มด้วยปลายไม้พนั สาลี
ใช้ปลายไม้พนั สาลีท่สี ะอาดปราศจากเชื้อ ป้ ายบริเวณด้านในกระพุ้งแก้ม ทัง้ สองข้าง อย่างน้อย 2 ไม้
ปล่อยทิง้ ไว้ให้แห้งทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง แล้วจึงใส่ในภาชนะใหม่ทส่ี ะอาดปราศจากเชือ้
6.4.9 เซลล์เพาะเลี้ยง (Cell culture)
• เตรียมเซลล์เพาะเลีย้ งให้อยู่ในรูป cell suspension ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (PBS) ในภาชนะ
ใหม่ทส่ี ะอาดปราศจากเชือ้ สาหรับการทดสอบทางด้าน Molecular Genetics
6.4.10 ชิ้ นเนื้ อ (Tissue)
• การทดสอบทางด้าน Cytogenetics ติดต่อเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร โทร. 0-2201-1463-4
• การทดสอบทางด้าน Molecular Genetics ตัดชิน้ เนื้อขนาด ประมาณ 0.5 X 0.5 X 0.5 cm. ใส่ในภาชนะ
ใหม่สะอาดปราศจากเชือ้ ทีม่ ี normal saline
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6.4.11 Product of conception / Blastomear / Blastocyst
• ติดต่อเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร โทร. 0-2201-1267, 0-2201-1369, 0-2201-1463-4
6.4.12 กระดูก / ฟัน และวัตถุพยาน (Bone / Teeth and Evidentiary forensic sample)
• ติดต่อทีน่ ิตเิ วช ภาควิชาพยาธิวทิ ยา ชัน้ 1 อาคาร 1 โทร. 0-2201-1145, 0-2201-1186
6.4.13 RNA
• สิง่ ส่งตรวจทีต่ อ้ งนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งจากเก็บตัวอย่าง โดยเก็บในภาชนะทีม่ ฝี าปิ ด
และขนส่งทีอ่ ุณหภูมิ 2-8 C
6.4.14 FFPE ( Formalin fix paraffin embedded )
• ชิน้ เนื้อเยื่อควรถูกคงสภาพโดยเร็ว โดยใช้ 10% neutral buffered formalin
• การคงสภาพชิน้ เนื้อเยื่อด้วย 10% neutral buffered formalin ควรอยู่ในช่วงเวลา 6-72 ชัวโมง
่
• ห้ามย้อมสีใดๆลงบนชิน้ เนื้อเยื่อก่อนนาฝั งลงในพาราฟิ น

6.5 การเก็บสิ ง่ ส่งตรวจของห้องปฏิ บตั ิ การพิ ษวิ ทยา
6.5.1 การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวัดระดับยา
เลือดทีใ่ ช้ในการวัดระดับยาเป็ น Clotted blood ทัง้ หมด กาหนดเวลาเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับยา
ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางกาหนดเวลาการเก็บเลือดสาหรับ TDM
half - life
เวลาที่ยาถึง การรวมจับตัว
กลุ่มยา
เวลาที่เจาะเลือด
(ชัวโมง)
่
steady state กับ protein (%)
ยากันชัก
Carbamazepine

ก่อนให้ยา

10 - 30

3-5

60 - 70

Phenobarbital

ก่อนให้ยา

48 -120

9 - 12

20 - 40

Phenytoin
Valproate

ก่อนให้ยา

8 -12
8 -15
2-3

8 - 12
2-3
< 24 ชัวโมง
่

85 - 95
25 - 30
25 - 30
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7 - 12

25

3-6

24 - 36 ชัวโมง
่

60

ยาปฏิ ชีวนะ
Gentamicin

ก่อนให้ยา
- Trough 15 นาที ก่อนให้ยาครัง้ ต่อไปทาง
หลอดเลือด
- Peak 15 นาที หลังให้ยาทางหลอดเลือด

ยาโรคหัวใจ
Digoxin
Theophylline

8 – 24 ชัวโมง
่ หลังให้ยาครัง้ สุดท้ายหรือ
ก่อนให้ยา
ก่อนให้ยา

เอกสารอ้างอิง : การประกันคุณภาพมาตรฐานการเก็บตัวอย่างเลือด / พงษ์เพ็ชร คงพ่วง (2541) เมือ่ เก็บสิง่ ส่งตรวจแล้วให้นาส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารทันที ถ้ายังไม่สามารถส่งได้ให้เก็บสิง่ ส่งตรวจไว้ทอ่ี ุณหภูม ิ 4 องศาเซลเซียสแล้วรีบนาส่ง
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6.5.2 การเก็บสิ่ งส่งตรวจเพือ่ หาสารเสพติ ดหรือสารออกฤทธิ์ ต่อจิ ตประสาท
a) การเลือกสิ่ งส่งตรวจ
ปัสสาวะ
ในการตรวจพิสจู น์เบือ้ งต้นนิยมใช้ปัสสาวะเป็ นสิง่ ส่งตรวจ เนื่องจาก
•

ยาเสพติดหลายชนิด จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายทางปั สสาวะทาให้สามารถตรวจพิสจู น์ได้

•

สามารถเก็บปั สสาวะได้ง่ายกว่าการเก็บเลือด และ ไม่จาเป็ นต้องใช้กระบวนการทีย่ ุ่งยากมากนัก

•

•

สามารถตรวจพิสจู น์หายาเสพติดได้เป็ นระยะเวลานานภายหลังจากได้รบั ยาเสพติด ซึง่ ขึน้ อยู่กบั
ชนิดและปริมาณยาเสพติดทีไ่ ด้รบั
ความเข้มข้นของยาเสพติดในปั สสาวะสูงกว่าในเลือดหลายเท่า (ขึน้ อยู่กบั ชนิดของยาเสพติด) ทาให้
มีโอกาสตรวจพบยาเสพติดในปั สสาวะได้มากกว่าในเลือด

เลือด
การเก็บเลือด ร่วมกับการเก็บปั สสาวะ อาจใช้ในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ หรือการตรวจคดีทางนิตเิ วชโดย
ใช้เลือดจากผูเ้ สียชีวติ (เพื่อใช้สาหรับหาสาเหตุของอุบตั เิ หตุหรือการเสียชีวติ )
ตารางแสดงปริมาณสารเสพติ ดที่ได้รบั และระยะเวลาที่จะตรวจพบ
สารเสพติ ด Drug abuse
ยาบ้า
• Amphetamine
• Methamphetamine
• Ecstasy (MDA,
MDMA)
กัญชา (THC)
• Cannabinoids
(Marijuana)
ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน
• Opiate
• Morphine
• Heroin
โคเคน (cocaine)

วิ ธีการเสพ

ขนาด

ระยะเวลาที่ตรวจพบใน
ปัสสาวะ

- การกิน (oral)
- การฉีด (IV)
- การสูดดม (snorting)

30 mg. PO
15 mg. PO
5 mg. PO

1 - 120 hr.
1 - 72 hr.
3.5 - 30.0 hr.

- การกิน (oral)
- การสูดดม (inhale)

1 per week
Daily

7 - 34 days
6 - 81 days

- การฉีด (IV)
- การฉีด (IM)
- การสูดดม (inhale)
- การสูดดม (snorting)
- การฉีด
- การสูดดม

10 mg. IV
100 mg. PO
38 mg. PO
10 mg. IV
250 mg. PO

1 - 4 days
4 - 24 hr.
7.5 - 56.0 hr.
84 hr. minimum
8 - 48 hr.

เอกสารอ้างอิง : Drug Testing in the workplace / Robert P. DeCresce et al. 1989
b) ความถูกต้องของการระบุรายละเอียด (ปัสสาวะ)
1. ใช้ขวดหรือภาชนะที่สะอาดและแห้ง พร้อมฝาปิ ดมิดชิด (ควรเป็ นขวดหรือภาชนะปากกว้าง
เพื่อให้สะดวกในการ เก็บขนาดบรรจุประมาณ 60 มิลลิลติ ร สาหรับบรรจุตวั อย่างปั สสาวะ) ไม่ใส่
สาร Preservative
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2. ใบร้องขอตรวจทดสอบสิง่ ส่งตรวจ (Fo-WI-LAM004/002) ของผู้รบั การตรวจ พร้อมลายมือชื่อ
ประวัติ รายละเอียดของตัวอย่างปั สสาวะ
3. ฉลากปิ ดข้างขวดหรือภาชนะเก็บปั สสาวะทีแ่ สดง
ลาดับที…
่ …………………………………………………………………………
วันทีเ่ ก็บตัวอย่าง……………………เวลาทีเ่ ก็บ………………………………..
ชื่อ-นามสกุล………………. …………………….พ.ศ.……….อายุ……………
ชนิดของบัตร…………………..เลขทีบ่ ตั ร………………………………………
หน่วยงานทีเ่ ก็บ…………………………………………………………………..
ลายมือชื่อเจ้าของปั สสาวะ……………………………………………………….
ลายมือชื่อเจ้าหน้าทีเ่ ก็บตัวอย่าง…………………………………………………
6.5.3 การเก็บสิ่ งส่งตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์
ข้อควรระวัง
1. การทดสอบบางอย่างต้องเตรียมการและเก็บแบบพิเศษ ซึง่ ต้องดูรายละเอียดของการทดสอบนัน้ ๆใน
คู่มอื “การใช้บริการทางพิษวิทยา”
2. หลอดใส่เลือดจุกสีเทาสาหรับเลือดครบส่วน (NaF blood) เพื่อวิเคราะห์สารระเหยเช่นตัวทาละลาย
อิน ทรีย์ ควรใส่เลือดให้เต็ม หลอดปิ ด จุก ให้สนิ ท พัน ด้วยพาราฟิ ล์ม และเก็บ ในตู้เย็น 4๐C (ช่ อ ง
ธรรมดา) หากใส่เลือดไม่เต็มหลอด จะมีไอระเหยของสารอยู่ในช่องว่าง เมื่อเปิ ดฝาจุกไอจะระเหยไป
ดังนัน้ ก่อนนาส่งไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามเปิ ดหลอดใส่เลือดหรือถ่ายไปยังหลอดอื่น
3. สาหรับปั สสาวะ ให้เก็บปั สสาวะประมาณ 25 - 50 มิลลิลติ ร หลังเวลาเลิกงานทันที (End of shift) ด้วย
กระบอกพลาสติกและนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที ถ้าไม่สามารถนาส่งได้ทนั ที ให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ
2-8 องศาเซลเซียสและนาส่งในวันรุ่งขึน้
6.5.4 การเก็บสิ่ งส่งตรวจเพื่อตรวจโลหะหนักเป็ นพิ ษ
ควรใช้ภาชนะเช่นหลอดหรือภาชนะพลาสติก ชนิด metal free เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนโลหะหนัก
6.5.5 การเก็บสิ่ งส่งตรวจในทางนิ ติเวชศาสตร์
6.5.5.1. การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวิ เคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์
การเจาะเลือดควรใช้ยาฆ่าเชือ้ อย่างอื่นแทนแอลกอฮอล์เช่นใช้ Betadin เช็ดบริเวณทีจ่ ะเจาะ
เลือดเจาะเลือดประมาณ 3 - 5 มิลลิลติ ร ใส่ในหลอดแก้วทีม่ ี Sodium Fluoride เป็ นสารกันเลือด
แข็งปิ ดปากหลอดด้วยฝาจุกให้แน่น จากนัน้ พันด้วย parafilm เพื่อป้ องกันการระเหยของ
แอลกอฮอล์กรณีไม่สามารถเจาะเลือดได้ ให้เก็บจากปั สสาวะ ซีรมั ่ หรือพลาสม่า
การเก็บตัวอย่างจากศพเพื่อวิเคราะห์แอลกอฮอล์ ให้เจาะเลือดจากหัวใจศพห้องล่าง หรือ
บนด้านขวา หากไม่สามารถเก็บได้ให้เจาะจากน้าในลูกตา (Vitreous body) แทน
6.5.5.2. การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวิ เคราะห์ไซยาไนด์ในเลือด
เลือดทีเ่ ก็บจากศพถ้ายังไม่สามารถส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที ต้องใช้ 2% Sodium Fluoride เป็ น
สาร preservative ปิ ดฝาให้แน่นพันพาราฟิ ลม์และเก็บทีอ่ ุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส เพื่อได้
ปริมาณของไซยาไนด์ทถ่ี ูกต้อง
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6.5.5.3. การเก็บตัวอย่างเพื่อหาส่วนประกอบของน้าอสุจิและตรวจหาตัวอสุจิ (Acid phosphatase
Specific Antigen (PSA) และ Spermatozoa)
ใช้สาลีพนั พันปลายไม้ (Swab) บริเวณช่องคลอด (Vaginal) หรือบริเวณทีส่ งสัยว่าจะเป็ นคราบอสุจิ
(ระบุในใบนาส่งด้วยว่าเป็ นบริเวณใด) ผึง่ ให้แห้งนาส่งโดยใส่ในถุงพลาสติกหรือขวดแก้ว กรณีสงิ่ ส่ง
ตรวจเป็ นกระดาษกรองควรระบุขอบเขตทีป่ ้ ายมาให้ชดั เจน หรือส่ง Swab มาด้วย
ข้อที่ควรระวัง
1. การล้างช่องคลอดอาจทาให้เอ็นไซม์ Acid phosphatase เจือจางลง
2. ความร้อนอาจทาให้เอนไซม์เสียสภาพ ทาให้ตรวจไม่พบ
3. การใช้ swab ทีช่ น้ื ใส่ขวดหรือถุงพลาสติกอาจทาให้เน่าเหม็นและเอ็นไซม์เสียสภาพ หรืออาจ
เกิดเชือ้ ราเป็ นจานวนมาก ซึง่ ราบางชนิดมีเอ็นไซม์ Acid phosphatase ทาให้เกิดผลบวก
ปลอม (False positive)
4. การใช้กระดาษชาระมีสตี ่างๆ ป้ ายสิง่ ส่งตรวจ อาจจะรบกวนการอ่านผลเนื่องจากสีของ
กระดาษชาระ
5. ส่งแผ่นกระจก (slide) มาในซองจดหมาย อาจจะแตกเสียหายตรวจไม่ได้

6.6 การเก็บสิ ง่ ส่งตรวจห้องปฏิ บตั ิ การโฟลไซโตเมทรี
(วิ นิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน้ าเหลือง)
6.6.1.การจัดเก็บไขกระดูก ( Bone marrow aspirate )
เจาะด้วย Disposable sterile syringe ทีก่ ลัว้ ด้วย Heparin เล็กน้อย (ประมาณ 0.1 ml.) ปริมาณ 5 ml.
เขย่าให้ไขกระดูกกับ Heparin เข้ากันดี แล้วนาส่งมาทัง้ Syringe หรือใส่หลอด heparin ส่งภายใน 24
ชัวโมง
่ ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง (ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่เย็นหรือแช่น้าแข็ง
6.6.2.การจัดเก็บเลือด (Peripheral blood)
เจาะจากเส้นเลือดดาด้วย Disposable sterile syringe ปริมาณ 2-5 ml แล้วถ่ายเทลงใน EDTA tube หรือ
heparin tube (ขึน้ กับชนิดของการตรวจทดสอบ) เขย่าให้เลือดกับ anticoagulant เข้ากันดี ส่งภายใน 24
ชัวโมง
่ ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง (ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่เย็นหรือแช่น้าแข็ง
6.6.3.การจัดเก็บ Ascitic fluid, cerebrospinal fluid pericardial fluid, peritoneal fluid และ pleural fluid
และ body fluid อื่นๆ
เจาะด้วย Disposable sterile syringe ปริมาณ 10-15 ml (5 ml สาหรับ cerebrospinal fluid) แล้วนาส่ง
มาทัง้ Syringe หรือใส่ขวดปลอดเชือ้ ทีป่ ิ ดสนิท ส่งภายใน 6 ชัวโมง
่ ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง (ไม่เกิน 25 องศา
เซลเซียส) ห้ามแช่เย็นหรือแช่น้าแข็ง
6. 6.4 การจัดเก็บชิ้ นนื้ อ tissue ชนิ ดต่างๆ และ Lymph node
เมื่อเก็บชิน้ เนื้อ แล้วให้ห่อด้วยก๊อซชุบน้าเกลือ (sterile normal saline) หรือ cell culture medium
(RPMI1640) ใส่มาในภาชนะ sterile ทีป่ ิ ดสนิท แล้วนามาส่งภายใน 6 ชัวโมง
่ ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง (ไม่เกิน25
องศาเซลเซียส) ห้ามแช่เย็นหรือแช่น้าแข็ง
6.6.5 การจัดเก็บ Apheresis product (buffy coat) สาหรับส่งตรวจ CD34 และ CD3 cound
เมื่อเก็บ apheresis product (buffy coat) เพื่อส่งตรวจ CD34 และ CD3 count ให้เก็บมาใน tube EDTA
ส่งภายใน 6 ชัวโมง
่ ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง (ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่เย็นหรือแช่น้าแข็ง
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6.7 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิ บตั ิ การไวรัสวิ ทยา
การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากเลือด
6.7.1 ตัวอย่างส่งตรวจชนิ ดที่ไม่ใส่สารกันเลือดแข็งตัว
1. Clotted Blood
เจาะเลือดปริมาตร 3 - 7 ml. ใส่ในหลอดเก็บเลือดปราศจากเชือ้ ทีไ่ ม่ใส่สารกันเลือดแข็งตัว (Clotted
Blood) (หลอดสูญญากาศจุกสีแดง)
ปิ ดฉลากชื่อผูป้ ่ วยทีห่ ลอด นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา ส่งภายใน 24 ชัวโมง
่ ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง
ถ้าภายใน 12 ชัวโมง
่ ไม่สามารถนาส่งได้ ต้องทาการปั น่ แยก
2. Serum
เจาะเลือด 3 - 7 ml. ใส่ในหลอดเก็บเลือดปราศจากเชือ้ (Clotted Blood) (หลอดสูญญากาศจุกสีแดง)
ทาการปั น่ แยก serum ออกจาก Clotted Blood โดยทาการปั น่ ทีค่ วามเร็ว 800 - 1,600 g. 20 นาที ที่
อุณหภูมหิ อ้ ง
ดูดซีรมด้
ั ่ วย transfer pipette ใส่ในหลอดพลาสติกขนาด 2 ml. ปิ ดฉลากชื่อผูป้ ่ วยทีห่ ลอด
นาส่งห้องปฏิบตั ไิ วรัส โดยบรรจุใส่ในกล่องโฟมหรือ กระติกน้าแข็งทีม่ นี ้าแข็ง หรือใช้ ice pack
ถ้ายังไม่สามารถนาส่งห้องปฏิบตั ไิ วรัส ให้เก็บทีอ่ ุณหภูมิ 2 - 8 oC ได้นาน 3 วัน หรือเก็บทีอ่ ุณหภูมิ
-20 oC ได้ประมาณ 1 เดือน หรือหากเก็บทีอ่ ุณหภูมิ -70 oC จะสามารถเก็บได้นานกว่า 1 ปี
6.7.2

ตัวอย่างส่งตรวจชนิ ดที่ใส่สารกันเลือดแข็ง
1. EDTA Blood
เจาะเลือดปริมาตร 3 - 7 ml. ใส่ในหลอดปราศจากเชือ้ ทีบ่ รรจุสาร EDTA เป็ นสารกันเลือดแข็ง (หลอด
สุญญากาศ จุกสีม่วง) ห้ามใช้สาร Heparin เนื่องจาก Heparin มีผลรบกวนต่อกระบวนการทา PCR ปิ ด
ฉลากชื่อผูป้ ่ วยทีห่ ลอด นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยาภายใน 6 ชัวโมงที
่
อ่ ุณหภูมหิ อ้ ง
ถ้าภายใน 6 ชัวโมง
่ ไม่สามารถนาส่งได้ ต้องทาการปั น่ แยก
2. Plasma
เจาะเลือด 3 - 7 ml. ใส่ในหลอดปราศจากเชือ้ ทีบ่ รรจุสาร EDTA เป็ นสารกันเลือดแข็ง (หลอดสูญญากาศ
จุกสีม่วง) ทาการปั น่ แยก Plasma ออกจาก EDTA Blood โดยทาการปั น่ ทีค่ วามเร็ว 800 - 1,600 g.
20 นาที ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง ดูด Plasma ด้วย transfer pipette ใส่ในหลอดพลาสติกขนาด 2 ml. ปิ ดฉลาก
ชื่อผูป้ ่ วยทีห่ ลอด นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา โดยบรรจุใส่ในกล่องโฟมหรือ กระติกน้าแข็งทีม่ นี ้าแข็ง
หรือใช้ ice pack
ถ้ายังไม่สามารถนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารไวรัส ให้เก็บทีอ่ ุณหภูมิ 2 - 8 oC ได้นาน 3 วัน หรือเก็บทีอ่ ุณหภูมิ
-20 oCได้ ประมาณ 1 เดือน หรือหากเก็บทีอ่ ุณหภูมิ -70 oC จะสามารถเก็บได้นาน
กว่า 1 ปี

6.7.3

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจาก CSF , BAL (Bronchoalveolar lavage fluid), Body fluid อื่นๆ
เก็บสิง่ ส่งตรวจด้วยวิธปี ราศจากเชือ้ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1 ml. บรรจุในภาชนะทีป่ ราศจากเชือ้
ปิ ดฉลาก ทีม่ ชี อื ผูป้ ่ วยทีภ่ าชนะ นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยาทันที ถ้ายังไม่สามารถนาส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารไวรัส ให้เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2 - 8 oC ได้นาน 3 วัน หรือเก็บทีอ่ ุณหภูมิ -20 oCได้ประมาณ 1
เดือน หรือหากเก็บทีอ่ ุณหภูมิ -70 oC จะสามารถเก็บได้นานกว่า 1 ปี
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6.7.4

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากปัสสาวะ
Random Urine ให้เก็บปัสสาวะส่วนกลาง (Mid Stream Urine)
ทาความสะอาดบริเวณอวัยวะขับถ่ายภายนอก ถ่ายปั สสาวะช่วงแรกทิง้ ไปก่อน แล้วเก็บปั สสาวะช่วงกลาง
ประมาณ 10 – 50 ml. ใส่ในภาชนะปราศจากเชือ้ สาหรับเก็บปั สสาวะทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารจัดเตรียมไว้
ปั สสาวะช่วงสุดท้ายทิง้ ไป ปิ ดฝาภาชนะให้สนิท ปิ ดฉลากชื่อผูป้ ่ วยทีก่ ระป๋ อง นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารไวรัส
วิทยาทันที ถ้าไม่สามารถทาการส่งตรวจได้ภายใน 12 ชัวโมง
่ ต้องเก็บตัวอย่างตรวจทีอ่ ุณหภูมิ 2 - 8oC และ
ทาการส่งตรวจภายใน 7 วัน หากไม่สามารถทาการส่งตรวจได้ภายใน 7 วันให้เก็บทีอ่ ุณหภูมิ -20 oC หรือ
ต่ากว่าและต้องทาการส่งตรวจภายใน 30 วันหลังจากเก็บสิง่ ส่งตรวจ

6.7.5 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจาก Swabs
1. ตัวอย่างส่งตรวจที่ Swab จากภายในปากมดลูก เก็บใน Liquid Based Cytology media
ใช้ cervical brush เก็บเชลล์เยื่อบุในโพรงปากมดลูกด้านใน นาไม้ cervical brush ที่ swab แล้วจุ่มลงใน
หลอด mediaปิ ดฝาภาชนะบรรจุให้ดี เขย่าพอให้น้ายาแทรกซึมเข้าไปในเชลล์ปิดฉลาก ทีมชี ่อื ผูป้ ่ วยที่
กระป๋ อง นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา ในกรณีทไ่ี ม่สามารถส่งมาถึงห้องปฏิบตั กิ ารได้ สามารถเก็บ
PreservCyte media อุณหภูมหิ อ้ งได้นาน 3 สัปดาห์หลังจากเก็บสิง่ ส่งตรวจ หรือ 2 - 8 oC ได้นาน 2 เดือน
2. ตัวอย่างส่งตรวจที่ Swab จากภายในปากมดลูก เก็บใน Viral Transport Media (VTM)
ทาการเช็ด mucus ออกจากปากมดลูกภายนอกด้วยไม้ swab แล้วทิง้ ไป
ใช้ไม้ swab อีกอันหนึ่งสอดเข้าไปในโพรงปากมดลูกด้านในจนมิดปลายด้านทีเ่ ป็ นส่วน swab
หมุนกลับไปมาประมาณ 3 - 5 วินาทีแล้วค่อย ๆ ดึงออกมา โดยระวังไม่ให้ไปสัมผัสกับอวัยวะเพศด้าน
นอกเมื่อ swab เสร็จแล้วให้ทง้ิ ไม้ swab ไว้ในอาหารเลีย้ งเชือ้ Viral Transport Media ปิ ดฝาภาชนะบรรจุ
และเขียนชื่อส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที ในกรณีทไ่ี ม่สามารถส่งมาถึงห้องปฏิบตั กิ ารได้ทนั ที 2 - 8 oC ได้นาน
7 วัน ถ้าไม่สามารถทาการตรวจได้ภายใน 7 วันต้องเก็บสิง่ ส่งตรวจที่ -20 oC หรือต่ากว่าแล้วทาการตรวจ
ภายใน 30 วันหลังจากเก็บสิง่ ส่งตรวจ
หมายเหตุ Viral Transport Media (VTM) ขอได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา
3. ตัวอย่างส่งตรวจจาก Nasopharyngeal swab เก็บใน Viral Transport Media (VTM)
เตรียมผูป้ ่ วย โดยให้แหงนหน้าขึน้ ประมาณ 45 องศา วัดไม้ swab (Nasopharyngeal swab) จากปลาย
จมูกถึงติง่ หูของผูป้ ่ วย แล้วหักครึง่ ให้ไม้ swab ทามุม 90 องศา ให้ผปู้ ่ วยหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจ
ออกยาว ๆ หลังจากนัน้ ให้ผปู้ ่ วยกลัน้ หายใจ สอดไม้ swab (Nasopharyngeal swab) เข้าจนสุดของครึง่ ที่
ได้หกั ไว้ (ถ้าสอดเข้าไม่ได้จนสุด แสดงว่าปลาย swab เข้าไม่ถงึ บริเวณ Nasopharynx) ให้พยายามขยับ
ทิศทางของไม้เล็กน้อย จนสอดเข้าได้ การสอดไม้ swab ควรสอดในทิศทางตัง้ ฉากกับใบหน้าของผูป้ ่ วย
จะทาให้สามารถสอดไม้ swab เข้าจนสุดได้ หมุนไม้ swab โดยรอบประมาณ 3 วินาที แล้วดึงไม้ swab
ออก จุ่มปลาย swab ลงใน viral Transport Media และตัดปลายลวดส่วนเกินจากหลอดเก็บตัวอย่าง ปิ ด
ฝาและนาส่ง ตัวอย่างส่งตรวจเหล่านี้ตอ้ งปิ ดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิ ดฉลาก เขียนชื่อผูป้ ่ วยทีห่ ลอด
ชนิดของตัวอย่าง วันทีเ่ ก็บ บรรจุใส่ถุงพลาสติก นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยบรรจุใส่ในกล่องโฟม
หรือ กระติกน้าแข็งทีม่ นี ้าแข็ง หรือใช้ ice pack ถ้าจาเป็ นต้องรอ ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น (4 องศา
เซลเซียส) ถ้าต้องการเก็บนานเกิน 72 ชังโมงให้
่
เก็บทีอ่ ุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ Viral Transport Media (VTM) ขอได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา
4. ตัวอย่างส่งตรวจจาก Nasal swab เก็บใน Viral Transport Media (VTM)
ต้องเตรียมผูป้ ่ วย โดยให้แหงนหน้าขึน้ ประมาณ 45 องศา วัดไม้ Nasal swab จากปลายจมูกถึงบริเวณ
โพรงจมูก ให้ผปู้ ่ วยหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจออกยาว ๆ หลังจากนัน้ ให้ผปู้ ่ วยกลัน้ หายใจ
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5.

6.

7.

8.

สอดไม้ swab เข้าจนถึงบริเวณโพรงจมูก หมุนไม้ swab โดยรอบประมาณ 3 วินาที แล้วดึงไม้ swab
ออก จุ่มปลาย swab ลงใน viral Transport Media และหักไม้ swab ส่วนเกินจากหลอดเก็บตัวอย่าง
ปิ ดฝาและนาส่ง ตัวอย่างส่งตรวจเหล่านี้ตอ้ งปิ ดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิ ดฉลาก เขียนชื่อผูป้ ่ วยทีห่ ลอด
ชนิดตัวอย่าง วันทีเ่ ก็บ บรรจุใส่ถุงพลาสติก นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยบรรจุใส่ในกล่องโฟมหรือ
กระติกน้าแข็งทีม่ นี ้าแข็ง หรือใช้ ice pack ถ้าจาเป็ นต้องรอ ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น (4 องศาเซลเซียส) ถ้า
ต้องการเก็บนานเกิน 72 ชังโมงให้
่
เก็บทีอ่ ุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ Viral Transport Media (VTM) ขอได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา
ตัวอย่างส่งตรวจจาก Throat swab เก็บใน Viral Transport Media(VTM)
จับไม้ Swab ในลักษณะจับปากกา กดลิน้ ผูป้ ่ วยด้วยไม้กดลิน้ ใช้ไม้ Swab ถูบริเวณสองข้างของ tonsil
และ posterior pharynx จุม่ ส่วนปลาย Swab แช่ลงใน Transport Media จนถึงก้นหลอด ตัดปลายไม้ท่ี
โผล่พน้ หลอด Transport Media และปิ ดฝาหลอดให้สนิท ติดฉลากระบุช่อื ผูป้ ่ วย วันทีเ่ ก็บตัวอย่าง ชนิด
ตัวอย่าง บรรจุใส่ถุงพลาสติก นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยบรรจุใส่ในกล่องโฟมหรือ กระติกน้าแข็งที่
มีน้าแข็ง หรือใช้ ice pack ถ้าจาเป็ นต้องรอ ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น (4 องศาเซลเซียส)
หมายเหตุ Viral Transport Media (VTM) ขอได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา
ตัวอย่างส่งตรวจที่ Swab จาก Vesicle fluid เก็บใน Viral Transport Media (VTM)
ควรเก็บส่งภายในวันที่ 1 - 2 ทีเ่ ริม่ มีแผล เก็บโดยใช้เข็มเบอร์ 26 ดูดเอา Vesicle fluid ใส่ใน Viral
Transport Media (VTM) ติดฉลากระบุช่อื ผูป้ ่ วย วันทีเ่ ก็บตัวอย่าง บรรจุใส่ถุงพลาสติก นาส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยบรรจุใส่ในกล่องโฟมหรือ กระติกน้าแข็งทีม่ นี ้าแข็ง หรือใช้ ice pack ถ้าไม่
สามารถนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารได้ทนั ที ต้องเก็บสิง่ ส่งตรวจทีไ่ ว้ท่ี -70 oC
หมายเหตุ Viral Transport Media (VTM) ขอได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา
การเก็บตัวอย่างที่ Swab จาก Stool เก็บใน Cary - Blair Transport Media
เก็บ stool swab โดยใช้ไม้พนั สาลีทป่ี ราศจากเชือ้ ป้ ายอุจจาระทีถ่ ่ายใหม่ๆใส่ลงในหลอดทีบ่ รรจุอาหาร
Cary – Blair ให้ลกึ ถึงก้นหลอด และปิ ดฝาหลอดให้สนิท ติดฉลากระบุช่อื ผูป้ ่ วย วันทีเ่ ก็บตัวอย่าง ชนิด
ตัวอย่าง บรรจุใส่ถุงพลาสติก นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยบรรจุใส่ในกล่องโฟมหรือ กระติกน้าแข็งที่
มีน้าแข็ง หรือใช้ ice pack ถ้าจาเป็ นต้องรอ ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น (4 องศาเซลเซียส) ได้นาน 3 วัน
หมายเหตุ Cary - Blair Transport Media ขอได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา (Cary – Blair อาจเก็บในตูเ้ ย็น
4 องศาเซลเซียส เพื่อป้ องการการแห้งของอาหาร แต่ตอ้ งนามาวางไว้ให้หายเย็นก่อนใส่สงิ่ ส่ง
ตรวจ
การเก็บตัวอย่างที่ Swab จาก Rectal เก็บใน Cary - Blair Transport Media
เก็บ Ractal swab โดยใช้ไม้พนั สาลีทป่ี ราศจากเชือ้ จุ่มในอาหารถนอมเชือ้ Cary – Blair และปิ ดให้
หมาด เป็ นการทาสาลีตดิ น้ายาและอ่อนตัวทาให้สะดวกเวลาสอดข้ไปในทวารหนัก ควรสอดให้ลกึ เข้า
ไปประมาณ 2 – 4 ซม. หมุนเบาๆให้ swab ได้สมั ผัสกับเยื่อบุทวารหนักให้มากทีส่ ดุ ควรมีอุจจาระติด
อยู่ทไ่ี ม้ swab (หากไม่มสี อี ุจจาระติดอยู่ทไ่ี ม้ swab ให้ทาซ้าใหม่ ใส่ไม้ swab ลงในหลอดทีบ่ รรจุ
อาหาร Cary – Blair จนถึงก้นหลอด และปิ ดฝาหลอดให้สนิท ติดฉลากระบุช่อื ผูป้ ่ วย วันทีเ่ ก็บตัวอย่าง
ชนิดตัวอย่าง บรรจุใส่ถุงพลาสติก นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยบรรจุใส่ในกล่องโฟมหรือ กระติก
น้าแข็งทีม่ นี ้าแข็ง หรือใช้ ice pack ถ้าจาเป็ นต้องรอ ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น (4 องศาเซลเซียส) ได้นาน
3 วัน
หมายเหตุ Cary - Blair Transport Media ขอได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา (Cary – Blair อาจเก็บในตูเ้ ย็น
4 องศาเซลเซียสเพื่อป้ องการการแห้งของอาหาร แต่ตอ้ งนามาวางไว้ให้หายเย็นก่อนใส่สงิ่ ส่งตรวจ
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6.7.6 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจาก Nasopharyngeal aspirate
1. เก็บโดยใช้สายพลาสติกทีต่ ่อกับเครื่องดูดสอดใส่เข้าในช่องจมูก
2. ดูดสารคัดหลังจากทางเดิ
่
นหายใจประมาณ 2 - 3 มล. ใส่ในหลอดทีป่ ราศจากเชือ้ (กรณีดดู เสมหะได้น้อย
ใช้ Viral Transport Media ล้างเซลล์ทค่ี า้ งสายลงในหลอด)
3. ติดฉลากระบุช่อื ผูป้ ่ วย วันทีเ่ ก็บตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง
4. บรรจุใส่ถุงพลาสติก นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยบรรจุใส่ในกล่องโฟม หรือ กระติกน้าแข็งทีม่ นี ้าแข็ง
หรือใช้ ice pack ถ้าจาเป็ นต้องรอควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น (4 องศาเซลเซียส)
6.7.7 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจาก Lesion Smear (สาหรับการทดสอบ Herpes simplex Direct IFA )
เก็บโดย smear ให้ถงึ ผิวหนังชัน้ parabasal หรือ basal layer (ควรส่ง 2 slide พร้อมทัง้ ระบุตาแหน่ง
การเก็บมาในใบส่งตรวจด้วยทุกครัง้ )
smearเสร็จแล้วติดฉลากระบุช่อื ผูป้ ่ วย รีบนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยไม่ตอ้ งแช่น้ายาใดๆ ทัง้ สิน้

6.8 การเก็บสิ ง่ ส่งตรวจของห้องปฏิ บตั ิ การเภสัชพันธุศาสตร์
สิ่ง ส่ ง ตรวจที่ ใ ช้ ท าการทดสอบทุ ก รายการทดสอบเป็ น whole blood ที่ มี EDTA เป็ นสารกั น เลื อ ดแข็ ง
(anticoagulant) โดยเจาะเลือดผูป้ ่ วยใส่ EDTA tube ปริมาตร 3-6 ml. จานวน 1-2 หลอด เอียงหลอดขึน้ ลงเบาๆ ประมาณ
10 ครัง้ เพื่อป้ องกันเลือดจับตัวเป็ นก้อน (clotted) นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที หากไม่สามารถนาส่งได้ทนั ที สามารถเก็บใน
ตู้เย็น 4-8องศาเซลเซีย สได้นาน 3-5 วัน สาหรับการตรวจวัด ระดับ ยาในพลาสมาต้องปั น่ แยกพลาสมาก่ อน และเก็ บ
พลาสมาในตูแ้ ช่ -20 องศาเซลเซียส

6.9 การเก็บสิ ง่ ส่งตรวจของห้องปฏิ บตั ิ การจุลทรรศน์ ศาสตร์คลิ นิก
การตรวจ Corneal scrape staining for Microsporidia และ Acanthamoeba
ให้เก็บสิง่ ส่งตรวจโดยใช้ใบมีดขูดแผลทีก่ ระจกตา แล้วนามาป้ ายลงบนสไลด์ อย่างน้อยจานวน 2 แผ่น ใช้ปากกา
marker วงระบุขอบเขตของรอยสเมียร์ ติดฉลากระบุช่อื ผูป้ ่ วยบนสไลด์ นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยไม่ตอ้ งแช่น้ายาใดๆ
ทัง้ สิน้

6.10 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิ บตั ิ การเคมีคลิ นิก
6.10.1 การเก็บตัวอย่างจากเลือด
1.Clotted blood ใช้หลอดสูญญากาศจุกสีแดง (ปริมาตร 7 mL) ซึง่ เป็ นหลอดทีไ่ ม่ใส่สารกันเลือดแข็ง และ
ให้นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที ในกรณีทไ่ี ม่สามารถนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารได้ตอ้ งทาการปั น่ แยก serum
ข้อควรระวัง
การทดสอบทีต่ อ้ งมีการเตรียมตัวผูป้ ่ วยก่อนการเก็บตัวอย่างโดยให้งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชัวโมง
่ ได้แก่
Lipid profile, Adiponectin,β-Cross Laps, Insulin, LDL Subclasses, Lipoprotein Electrophoresis, Triglyceride
รายการตรวจวิเคราะห์ใดทีม่ กี ารเจาะเป็ นเวลา ต้องระบุเวลาในการจัดเก็บทุกครัง้
Vitamin C ต้องห่อฟอยล์ให้ทบึ แสง ระหว่างนาส่งต้องแช่ในน้าใส่น้าแข็ง
2.NaF blood ใช้หลอดสูญญากาสจุกสีเทา (ปริมาตร 3 mL) ซึง่ เป็ นหลอดทีม่ ี NaF เป็ นสารกันเลือดแข็งใช้
ในการตรวจ Glucose โดยปกติผปุ้ ่ วยต้องมีการงดอาหารก่อนการเจาะเลือด ยกเว้นในกรณีทม่ี กี ารตรวจเป็ นเวลา
ต่างๆ
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3.EDTA blood ใช้หลอดสูญญากาสจุกสีม่วง (ปริมาตร 3 mL) ซึง่ เป็ นหลอดทีม่ ี EDTA เป็ นสารกันเลือด
แข็ง
ข้อควรระวัง
ACTH ต้องแช่ในน้าใส่น้าแข็ง
Direct Renin ห้ามแช่เย็น
Plasma Metanephrines, Vitamin A, B1, B2, E ต้องเก็บในภาชนะทึบแสง (ห่อฟอยล์)
4.Heparinized blood (Syringe)ใช้ตรวจ blood gases, Ionized Calcium, ionized Magnesium, Lactate
ให้แช่ในน้าใส่น้าแข็งและรีบนาส่งทันที
5. Heparinized blood ใช้หลอดสูญญากาสจุกสีเขียว (ปริมาตร 3 mL) ซึง่ เป็ นหลอดทีม่ Hี eparin เป็ นสาร
กันเลือดแข็ง ให้แช่ในน้าใส่น้าแข็งและรีบนาส่งทันที ใช้ในการทดสอบ Ammonia, Carboxyhemoglobin,
Methemoglobin, Plasma amino acids
6.10.2 การเก็บตัวอย่างจากปัสสาวะ
1. Random Urine ใช้กระป๋ องพลาสติกสีขาวสะอาดหรือกระป๋ องพลาสติกใส (ฝาปิ ดสีเหลือง)ไม่มสี าร
preservative ใช้ตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ
2. 24 hrs Urine ใช้ถงั พลาสติ ก (ชนิดทีม่ ฝี าปิ ดแน่นป้ องกันการหก)
ข้อควรระวัง
มีรายการทดสอบทัง้ ทีต่ อ้ งใส่สารเป็ น Preservative และไม่ตอ้ งใส่สาร และบางรายการต้องใส่ภาชนะทึบแสง
การตรวจวิเคราะห์ Urine Metanephrine and noretanephrine, Urine 3-methoxytyramine และ Urine
VMA ต้องมีการเตรียมตัวของผูป้ ่ วยก่อนการจัดเก็บประมาณ 3-4 วัน
6.10.3 การเก็บตัวอย่างจาก CSF และ Fluid ต่างๆ
ใช้ขวดสะอาดปราศจากเชือ้
6.10.4 การเก็บน้าลาย เพื่อตรวจ salivary cortisol
1.เปิ ดจุกหลอดเก็บน้าลายออก
2.หยิบส่วนปลายของฟองน้าทีอ่ ยู่ขา้ งในออกมาเคีย้ วเป็ นเวลา 1 นาทีหรือมากกว่า จนรูส้ กึ ว่าฟองน้าดูดซับ
น้าลายมากพอแล้ว (ควรเก็บให้ได้ปริมาณอย่างน้อย 1 mL)
3.นาฟองน้าทีด่ ดู ซับน้าลายเรียบร้อยแล้วเก็บเข้าหลอดเก็บน้าลาย โดยใช้น้วิ หยิบบริเวณส่วนปลาย
ของฟองน้า ให้น้วิ สัมผัสน้าลายน้อยทีส่ ดุ
4.ปิ ดจุกให้แน่น ใส่ถุงพลาสติก นาส่งห้องปฏิบตั กิ าร
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6. การให้บริการเจาะเลือด
และเก็บสิ่งส่งตรวจ
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การบริ การเจาะเลือดและเก็บสิ่ งส่งตรวจ
ศูนย์ชนั สูตรผูป้ ่ วยนอก(OPD LAB)
1. ให้บริการเจาะเลือดผูป้ ่ วยนอก และรับสิง่ ส่งตรวจของผูป้ ่ วย เพือ่ การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารของ
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
2. จัดเก็บสิง่ ส่งตรวจได้แก่ เจาะเลือด ปั สสาวะ อุจจาระ เสมหะ สารคัดหลัง่ ผูป้ ่ วยนอก โดยทาการเจาะ
เลือดหรือจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจตามรายการสังตรวจจากแพทย์
่
ผ่านระบบสือ่ อิเลคทรอนิคส์ โดยแพทย์หรือ
พยาบาลแจ้งการสังตรวจพร้
่
อมใบสังตรวจการทดสอบทางห้
่
องปฏิบตั กิ ารให้ผปู้ ่ วยรับทราบถึงการ
เตรียมตัวก่อนการเจาะเลือด หรือการจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจและการแจ้งให้ผปู้ ่ วยลงนามยินยอมให้มกี าร
เจาะเลือดเช่นกรณีการทดสอบหา Anti-HIV , การทดสอบบางชนิดของห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุ
ศาสตร์เป็ นต้น
3. วิธปี ฏิบตั ใิ นการเจาะเลือดผูป้ ่ วยนอก
3.1 เมื่อมีการสังตรวจทางห้
่
องปฏิบตั กิ าร ผูป้ ่ วยจะนาใบสังตรวจมาลงทะเบี
่
ยนเพื่อบันทึกการสัง่
ตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ แสดงข้อมูลผูป้ ่ วยพร้อมรายการสังตรวจจากแพทย์
่
3.2 จัดเตรียมหลอดเลือดหรือภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจตามรายการสังตรวจ
่
ติด Barcode ทีห่ ลอดเลือด
หรือภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจ ทาการ Match หลอดเลือด ถ้ามีการสังตรวจ
่
อุจจาระ ปั สสาวะ
เสมหะ เจ้าหน้าทีจ่ ะจ่ายภาชนะในการเก็บสิง่ ส่งตรวจให้ผปู้ ่ วย พร้อมแนะนาวิธใี นการเก็บสิง่ ส่ง
ตรวจทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม หลังจากนัน้ ผูป้ ่ วยเข้าเจาะเลือด เมือ่ ทาการเจาะเลือดเรียบร้อยแล้ว
จะทาการ Dispatch เพื่อนาส่งไปยังห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ มีการคัดแยกตัวอย่างตรวจทีม่ กี ารขอ
ผลด่วนเพื่อรีบนาส่งห้องปฏิบตั กิ าร
4. ให้บริการเบิก - จ่าย หลอดเลือด และภาชนะ สาหรับเก็บสิง่ ส่งตรวจให้กบั OPD และ Ward ต่างๆ โดย
นาใบเบิกหลอดเลือด และภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจมาส่งให้ทห่ี อ้ งเจาะเลือดชัน้ 1 อาคาร 1 ในเวลา
ราชการ
5. เจาะเลือดสาหรับการทดสอบ Glucose tolerance Test
6. ให้บริการรับตัวอย่างเพื่อส่งตรวจต่อ /เหมาช่วงนอกโรงพยาบาลรามาธิบดี

ห้องเจาะเลือดพิ เศษและศูนย์บริ การพยาธิ วิทยา
ให้บริการรับสิง่ ส่งตรวจผูป้ ่ วยทัง้ ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลผ่านศูนย์บริการพยาธิวทิ ยา โดยบันทึกรับ
ข้อมูลในระบบเอกสาร สือ่ อิเลคทรอนิคส์ และนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ
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ศูนย์ส่งสิ่ งส่งตรวจผู้ป่วยใน ( Specimen Center )
1. เป็ นศูนย์รบั สิง่ ส่งตรวจจากหอผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยจากหน่วยตรวจฉุกเฉิน (ER) เพื่อการลงบันทึกรับ
ตัวอย่างในการทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารในภาควิชาพยาธิวทิ ยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์
2. รับสิง่ ส่งตรวจผูป้ ่ วย นอกเวลาราชการ
3. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารของผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยจากหน่วยตรวจฉุกเฉิน (ER)
4. ตรวจสอบความถูกต้องของสิง่ ส่งตรวจในเบือ้ งต้นเพื่อแจ้งให้ทาง Ward ทราบ เช่น ปริมาณเลือดไม่พอ
สาหรับการตรวจวิเคราะห์, จัดเก็บในภาชนะหรือหลอดเก็บเลือดทีไ่ ม่ถูกต้อง, ชื่อ-สกุลไม่ถูกต้อง
5. ให้คาแนะนา วิธกี ารเก็บสิง่ ส่งตรวจทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
การจัดเก็บและรับตัวอย่างตรวจจากหอผูป้ ่ วยใน
1. การจัดเก็บตัวอย่าง มีลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1.1 เข้า Program การสังตรวจ
่
Lab
1.2 เลือก Order การสังตรวจ
่
1.3 จัดเตรียมหลอดเลือดทีต่ อ้ งใช้ให้ตรงกับรายการทดสอบ
1.4 ติด Barcode ข้อมูลผูป้ ่ วยทีภ่ าชนะหรือหลอดทีใ่ ช้เก็บเลือดทันที เพื่อป้ องกันการติดหลอด
เลือดสลับกับคนไข้อ่นื
1.5 เมื่อเจาะเลือดเรียบร้อยแล้ว ต้องนาหลอดเลือดมา Dispatch อีกครัง้ โดยตรวจสอบ ชื่อ
นามสกุล ผูป้ ่ วย รายการทดสอบทีส่ งตรวจ
ั่
เมื่อถูกต้องแล้วจึง Save
2. ในการนาส่งสิง่ ส่งตรวจ ทัง้ เลือด และปั สสาวะ ให้ใส่ในถุงซิป plastic ปิ ดปากถุงให้สนิท นาส่งทาง
Telelift โดยใส่ลงในกระเช้าตูแ้ ขวน กดส่งรหัส สถานีท่ี 54 ในกรณีนาสิง่ ส่งตรวจมาส่งเองให้ลง
บันทึกส่งสิง่ ส่งตรวจหน้าห้อง
3. เมื่อสิง่ ส่งตรวจมาถึง Specimen Center เจ้าหน้าทีจ่ ะนาสิง่ ส่งตรวจเข้าเครื่องอ่าน Barcode เพือ่
ตรวจสอบรายการทีส่ ง่ มาว่าถูกต้องทัง้ การทดสอบ ชนิดของสิง่ ส่งตรวจ และ ชื่อ-สกุล ผูป้ ่ วย
4. สิง่ ส่งตรวจทีผ่ ่านการตรวจสอบแล้ว จะถูกนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ของภาควิชาฯ เพื่อการ
ตรวจวิเคราะห์ต่อไป
5. ในกรณีทส่ี งิ่ ส่งตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารหรือ Specimen Center
จะเป็ นผูแ้ จ้งให้ทาง Ward ทราบทันที เพื่อแก้ไข ในกรณีทม่ี กี ารปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจจะระบุไว้ใน
แบบบันทึกคืนสิง่ ส่งตรวจ
6. การรายงานผลการตรวจ จะส่งผลผ่านระบบ Online
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7. การชี้บง่ สิ่งส่งตรวจ
ที่เก็บจากผูป้ ่ วย(Labeling)

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

47

การชี้บ่งสิ่ งส่งตรวจที่เก็บจากผู้ป่วย (Labeling)
• สิง่ ส่งตรวจทีจ่ ดั เก็บได้จากผูป้ ่ วยต้องได้รบั การชีบ้ ่ง ( Patient Identification ) อย่างถูกต้องและชัดเจน
สามารถทวนสอบได้ มีขอ้ มูลรายละเอียดผูป้ ่ วยติดไว้ทภ่ี าชนะจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจ ซึง่ ถูกต้องตรงกันกับตัว
ผูป้ ่ วย และข้อมูลในการสังตรวจการทดสอบ
่
• การติด Sticker Barcode ข้อมูลผูป้ ่ วยบนหลอดเลือดหรือภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจ ( labeling ) ควรติดป้ าย
sticker ในแนวตรง ไม่พาดเอียง ม้วนเกลียว เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อมูลผูป้ ่ วยบนสิง่ ส่งตรวจได้แก่
• ชื่อ นามสกุล , H.N. อายุ , แผนกตรวจของผูป้ ่ วย
• วัน เดือน ปี และ เวลาทีจ่ ดั เก็บสิง่ ส่งตรวจ
• การทดสอบทีส่ งตรวจ
ั่
• ชนิดของสิง่ ส่งตรวจ เช่น กรณีเป็ น Body fluid ต่างๆ, ชิน้ เนื้อจากส่วนของอวัยวะต่างๆ เป็ นต้น
• ชื่อผูจ้ ดั เก็บสิง่ ส่งตรวจ ได้แก่กรณีการขอจองเลือด
• การจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจทีม่ เี งื่อนไขพิเศษ เช่น การวัดหาระดับยา การหาระดับฮอร์โมนบางชนิด ควรระบุ วัน-เวลา
การมาเจาะเลือด หรือจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจให้ชดั เจน และจัดเก็บตามเวลาทีร่ ะบุเพื่อให้ได้ผลการทดสอบทีถ่ ูกต้อง
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8. การนาส่งสิ่งส่งตรวจ
และสถานที่รบั สิ่งส่งตรวจ
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สถานที่รบั ตัวอย่างตรวจและวิ ธีการนาส่งตัวอย่างตรวจมายังห้องปฏิ บตั ิ การ
• ศูนย์ชนั สูตรผูป้ ่ วยนอก (ห้องเจาะเลือด) ให้บริการจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจแก่ผปู้ ่ วยนอก และนาส่งไปยัง
ห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 20 นาที หลังการจัดเก็บหรือรับสิง่ ส่งตรวจ
• ศูนย์ส่งสิ่ งส่งตรวจผูป้ ่ วยใน ( Specimen Center ) ให้บริการรับสิง่ ส่งตรวจจากหอผูป้ ่ วยใน และอาคาร
อุบตั เิ หตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึง่ นาส่งโดยเจ้าหน้าที่ หรือส่งทางท่อลมความเร็วสูง หรือทาง Telelift มาที่
Specimen Center ชัน้ 3 ภาควิชาพยาธิวทิ ยา เจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจสอบความถูกต้องของสิง่ ส่งตรวจ และscan
barcode ทีต่ ดิ ทีห่ ลอดเลือดหรือภาชนะใส่สงิ่ ส่งตรวจ เพื่อบันทึกข้อมูลการส่งตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และ
นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 20 นาที หลังการรับสิง่ ส่งตรวจ
• ห้องเจาะเลือดพิ เศษ ให้บริการรับสิง่ ส่งตรวจจากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน ผ่านศูนย์บริการพยาธิวทิ ยาโดย
สามารถนาส่งตัวอย่างตรวจได้ทห่ี อ้ งเจาะเลือดพิเศษ ชัน้ 4 เพื่อบันทึกข้อมูลการส่งตรวจก่อนนาส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารต่อไป

ข้อกาหนดในการนาส่งสิ่ งส่งตรวจ
• แยกภาชนะบรรจุสงิ่ ส่งตรวจ (หลอดเลือด ขวด กระป๋ อง) ในถุงซิปพลาสติกเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน
• แยกใบสังตรวจการทดสอบไว้
่
นอกถุงพลาสติกทีใ่ ช้จดั เก็บสิง่ ส่งตรวจ เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน
• ปิ ดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น ปิ ดจุกหลอดเลือดให้แน่นและเรียบร้อย อย่าเปิ ดภาชนะหรือหลอดเลือดทิง้ ไว้
เพื่อป้ องกันการระเหย หกเลอะเทอะ หรือปนเปื้ อน
• ตัวอย่างตรวจทีเ่ ป็ นสารคัดหลังจากผู
่
ป้ ่ วย โดยเฉพาะ cerebrospinal fluid (CSF) จะเกิดการแตกสลาย
ของ cell ต่างๆ ได้ง่าย จึงควรรีบนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที
• การนาส่งโดยบุคคล ต้องมีเจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานที่รบั ตัวอย่างรับทราบการนาส่ง อย่าวางตัง้ ทิ้ งไว้
เพราะ อาจเกิ ดการสูญหาย หรือเสียสภาพก่อนถึงห้องปฏิ บตั ิ การ

ข้อควรระวังในระหว่างการนาส่ง
•
•
•
•

ให้วางภาชนะบรรจุตวั อย่างตรวจในลักษณะตัง้ ตรง เพื่อป้ องกันการหกเลอะเทอะ
อย่าให้เลือดมีอุณหภูมสิ งู เกินกว่า 35C เพราะอาจทาให้คุณสมบัตสิ ารบางตัวเสียคุณภาพ
อย่าให้เลือดมีอุณหภูมติ ่ากว่า 0C เพราะอาจทาให้เกิด Hemolysis ของเม็ดเลือดแดง
บางการทดสอบต้องระวังอย่าให้โดนแสง เช่นการตรวจหา Vitamin ระวังอย่าให้สงิ่ ส่งตรวจกระทบแสงอาทิตย์
โดยตรง เพราะอาจทาให้เกิดการสลายของสารบางชนิด เช่น Bilirubin

ระยะเวลาในการนาส่งสิ่ งส่งตรวจ
• สิง่ ส่งตรวจภายหลังการจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว ควรรีบนาส่งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของภาควิชาพยาธิวทิ ยา
ทันที ภายใน 20 นาที เพื่อลงทะเบียนบันทึกในสือ่ อิเลคทรอนิคส์ซง่ึ ระบบสามารถตรวจสอบระยะเวลาทีใ่ ช้
ในการนาส่งสิง่ ส่งตรวจได้ ทัง้ นี้เพื่อให้ได้สงิ่ ส่งตรวจทีม่ คี ุณภาพเหมาะสม ไม่เสือ่ มสลายหรือเสียสภาพ
เนื่องจากทิง้ ไว้นาน ซึง่ อาจมีผลต่อค่าการวิเคราะห์ทไ่ี ด้ กรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องนาส่งเกินเวลาทีก่ าหนด
จะต้องมีการเก็บรักษาสิง่ ส่งตรวจในอุณหภูมแิ ละระยะเวลาทีเ่ หมาะสมกับชนิดการทดสอบนัน้
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
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สิ่ งส่งตรวจที่ต้องนาส่งแบบพิ เศษ
การทดสอบบางชนิดต้องให้ความระมัดระวังในการนาส่งสิง่ ส่งตรวจมายังห้องปฏิบตั กิ าร ตรวจสอบวิธกี าร
นาส่งสิง่ ส่งตรวจอย่างเหมาะสมของแต่ละการทดสอบ ตามรายละเอียดการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบตั กิ ารเช่น
• สิง่ ส่งตรวจทีต่ อ้ ง นาส่งทันที หลังจัดเก็บ
Acid phosphatase
Aldolase
Carboxyhemoglobin
CH 50
complement C3 , C4
Cell count ใน body fluid
Carboxyhemoglobin
Direct FA Smear sample (slides) Folate
Electrolyte
Ethanol
Herpes simplex virus isolation
Herpes simplex virus
Methanol
Methemoglobin
Methotrexate
Plasma amino acids
Total 25-OH Vitamin D2/D3
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B12
vitamin E
Acid phosphatase , Aldolase หากไม่สามารถส่งได้ทนั ที ให้ปัน่ แยกซีรมั และแช่น้าผสมน้าแข็ง ขณะ
นาส่ง
•

สิง่ ส่งตรวจทีต่ อ้ งรีบนาส่ง และ แช่น้าผสมน้าแข็ง ขณะนาส่ง
ACTH
Ammonia
Blood gases
coagulogram ; APTT, PT และ TT
Ceruloplasmin
special coagulation test (Protein C, protein S เป็ นต้น)
HPV (Human papilloma viruses) PCR
Ionized Calcium
Ionized Magnesium
Lactate
Plasma amino acids
Vitamin C (ห่อฟอยล์)
Urine organic acids
Blood gases, Ionized Calcium, Ionized Magnesium,Lactate, หากสามารถส่งทันทีภายใน 5 -10
นาที ไม่ตอ้ งแช่น้าทีม่ นี ้าแข็ง

•

สิง่ ส่งตรวจทีต่ อ้ งรีบนาส่ง และห้ามแช่เย็น หรือ น้าที่มีน้าแข็ง
CD4 / CD8
CD 34
platelet aggregation
Cold agglutinin
Electrolyte
Direct renin
สิง่ ส่งตรวจจาก Genital tract
Hemoculture
CSF
Immunophenotype ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้าเหลือง

•

สิง่ ส่งตรวจที่ ไวต่อแสง ต้องระวังไม่ให้โดนแสงควรห่อหุม้ ด้วยกระดาษ foil หรือกระดาษดา
ALA (Amino levulinic acid)
Coprophorphyrin (CP3) Folate
Plasma metanephrines
Porphobilinogen (PBG) Vitamin A
Vitamin B1
Vitmain B2
Vitamin B12
Vitamin E
Zinc protoporpleyrin (ZPP)
Urine 3-methoxytyramine
Urine Catecholamine
Urine Free Cortisol
Urine Metanephrine and Normetanephrine
Uroporphyrin

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
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สิง่ ส่งตรวจทีต่ อ้ งอยูใ่ นสภาพอุ่นเท่าอุณหภูมิของร่างกายขณะนาส่ง
Cryoglobulin
• สิง่ ส่งตรวจทีห
่ ้ามนาส่งทาง Telelift
Blood gases , ACTH , Ammonia
สิง่ ส่งตรวจเพื่อการพิสจู น์เอกลักษณ์บุคคล
สิง่ ส่งตรวจเกีย่ วข้องกับคดี
• สิง่ ส่งตรวจทีต่ อ้ งนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 6 ชัวโมง
่
การทดสอบทางด้าน Molecular ด้วยเทคนิค PCR หรือวัดปริมาณเชือ้ ไวรัส (Viral Load) และ
Genotype
• รายการทดสอบทีต่ อ้ งนาส่งสิง่ ส่งตรวจมายังห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งจากเก็บตัวอย่าง โดยเก็บใน
ภาชนะทีม่ ฝี าปิ ด และขนส่งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2 -8 C ห้ามแช่แข็ง ประกอบด้วย
• Fusion gene for BCR/ABL by RT-PCR
• BCR-ABL p210 by RQ-PCR
• BCR-ABL mutation by direct sequencing
• Multiplex RT-PCR for AML1/ETO, CBFB/MYH11 and PML/RARA in AML
• PML/RARA Fusion gene by RT-PCR (bcr1 and bcr3)
• Multiplex RT-PCR for BCR/ABL p190, TEL/AML1, E2A/PBX1, MLL/AF4 in ALL and CML
•

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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9. การนาส่งสิ่งส่งตรวจ
เพื่อส่งตรวจต่อ / เหมาช่วง
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การนาส่งสิ่ งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจต่อ / เหมาช่วง
แพทย์สามารถขอส่งตรวจการทดสอบบางรายการทีภ่ าควิชาพยาธิวทิ ยายังไม่เปิ ดให้บริการ เขียนรายละเอียดการ
ทดสอบทีจ่ ะส่งตรวจ กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลผูป้ ่ วย ติดต่อศูนย์ชนั สูตรผูป้ ่ วยนอก ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
ซึง่ จะดาเนินการนาส่งตัวอย่างตรวจผูป้ ่ วยไปยังห้องปฏิบตั กิ ารรับตรวจต่อ เหมาช่วง โดยเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบตามราคาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจต่อ / รับเหมาช่วงจัดเก็บ
รายการการทดสอบและรายชื่อห้องปฏิ บตั ิ การตรวจต่อ / รับเหมาช่วงนอกโรงพยาบาลรามาธิ บดี
การทดสอบ
ชนิ ดของสิ่ งส่ง
วิ ธีการเก็บ
ราคา ห้องปฏิ บตั ิ การรับ
ตรวจ
และนาส่ง
(บาท )
ตรวจต่อ /
เหมาช่วง
1. 17-Hydroxy progesterone
Clotted blood 5 cc
400 รพ. จุฬา
2. Rickettsia, IFA
Clotted blood 5 cc ส่ง 1 รายการ
700 สถาบันวิจยั
❑ Scrub typhus (IgM และ IgG)
ส่ง 2 รายการ
800 วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร
❑ Murine typhus (IgM และ IgG)
ส่ง 3 รายการ
900
❑ Tick typhus (IgM และ IgG)
3. Spinal muscular atrophy (SMA)
EDTA 3 cc
1,000 ร.พ. ศิรริ าช
( 2 tube )
4. Oligoclonal band
Clotted blood 5 cc
605
และ CSF
5. Cow’s milk precipitin
Clotted blood
585
6. Interferon gamma Auto anti body
Clotted blood 6 cc
1,740
7. Anti-Pneumococcal IgG
Clotted blood 6 cc
6,440
ระบุ Pre หรือPost Vaccination
8. Anti Dnase B
Clotted blood 6 cc
850
9. Pyruvate kinase (PK)
EDTA 6 cc
1,320
10. Hepatitis E virus IgG (Anti HEV IgG) Clotted blood 6 cc
660
11. Hepatitis E virus IgM (Anti HEV IgM) Clotted blood 6 cc
660
12. Angiostrongylus Ab
Clotted blood 6 cc
250 ร.พ.
13. Filariasis Ab
Clotted blood 6 cc
250 เวชศาสตร์เขตร้อน
14. Gnathostoma Ab
Clotted blood 6 cc
250
15. Strongyloidosis Ab
Clotted blood 6 cc
250
16. Toxocara Ab
Clotted blood 6 cc
250
17. Trichinella Ab
Clotted blood 6 cc
250
18. Trypanosome Ab
Clotted blood 5 cc
250
19. Paragonimiasis Ab
Clotted blood 5 cc
250
20. Echinococcus Ab
Clotted blood 5 cc
250
หมายเหตุ
ภาควิชาพยาธิวทิ ยาขอปฏิเสธการนาส่งสิง่ ส่งตรวจนอกเหนือจากรายการดังกล่าวเบือ้ งต้น

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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10. การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ
ก่อนการวิเคราะห์
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การเก็บรักษาสิ่ งส่งตรวจก่อนการวิ เคราะห์
ห้องปฏิ บตั ิ การ / ชนิ ดสิ่ งส่งตรวจ
จุลทรรศน์ศาสตร์คลิ นิก
Mid stream urine
Feces

อุณหภูมิ
เก็บรักษา

2-8

oC

ระยะเวลาเก็บรักษา

ส่งตรวจทันที
ส่งตรวจทันที กรณีจาป็ น
สามารถเก็บรักษาสิง่ ส่งตรวจได้
นาน 48 ชัวโมง
่
ส่งตรวจทันที

Body fluid
คลังเลือด
Clotted blood ปั น่ แยก serum
EDTA Blood
ห้องปฏิ บตั ิ การมนุษย์พนั ธุศาสตร์
น้าคร่า
Ambient temp ส่งตรวจทันทีหลังเจาะเก็บ
ตัวอย่าง กรณีจาเป็ นสามารถ
เก็บรักษาสิง่ ส่งตรวจไว้ได้นาน
24 – 48 ชม. โดยต้องระวังมิให้
เกิดการปนเปื้ อนของเชือ้ จุลชีพ
เนื้อรก
Ambient temp ส่งตรวจทันทีหลังเจาะเก็บ
ตัวอย่าง
เลือดจากสายสะดือทารก / หัวใจ
2 - 8 oC
ส่งตรวจทันทีหลังเจาะเก็บ
ตัวอย่าง
เลือด / ไขกระดูก
2 - 8 oC
ส่งตรวจภายใน 24 ชม. หลัง
เจาะเก็บตัวอย่าง
เยื่อบุกระพุง้ แก้มบนกระดาษ FTA
อุณหภูมหิ อ้ ง จนกว่าจะต้องการนาส่งตรวจ
/ เยื่อบุกระพุง้ แก้มทีเ่ ก็บด้วยปลาย
ไม้พนั สาลี
ชิน้ เนื้อ สาหรับการเพาะเลีย้ งเซลล์ Ambient temp ส่งตรวจทันทีหลังเจาะเก็บ
ตัวอย่าง
ชิน้ เนื้อ สาหรับการสกัดสาร
-15 oC ถึง -25 จนกว่าจะต้องการนาส่งตรวจ
oC
พันธุกรรมดีเอ็นเอ
เซลล์เพาะเลีย้ ง สาหรับการสกัด
-15 oC ถึง -25 จนกว่าจะต้องการนาส่งตรวจ
oC
สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ
Product of conception สาหรับ
2 - 8 oC
ส่งตรวจทันทีหลังเก็บตัวอย่าง
การทดสอบทางด้าน Molecular
กรณีจาเป็ นสามารถเก็บรักษา
Genetics
สิง่ ส่งตรวจไว้ได้นาน 24 – 48
ชม. โดยต้องระวังมิให้เกิดการ
ปนเปื้ อนของสิง่ ส่งตรวจ
Formalin-fixed, paraffinAmbient temp จนกว่าดาเนินการตรวจ
embedded tissue (FFPE)
กระดูก / ฟั น และวัตถุพยาน
Ambient temp จนกว่าดาเนินการตรวจ
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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โปรดดูรายละเอียดของแต่ละการ
ทดสอบจากตารางการทดสอบ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารมนุษย์พนั ธุ
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ห้องปฏิ บตั ิ การ / ชนิ ดสิ่ งส่ง
ตรวจ
เคมีคลิ นิก
Clotted blood
ปั น่ แยก serum ภายใน 2 ชัวโมง
่

NaF blood
ปั น่ แยก plasma ภายใน 2 ชัวโมง
่
EDTA blood

อุณหภูมิ
เก็บรักษา
2 - 8 ◦C

ระยะเวลา
เก็บรักษา
1 วัน

2 - 8 ◦C

1 วัน

อุณหภูมหิ อ้ ง
25◦C
< -20 ◦C

7 วัน

< -20 ◦C

7 วัน

2 - 8 ◦C

1 วัน

2 - 8 ◦C

1 วัน

< -20 ◦C
< -20 ◦C

7 วัน
7 วัน

< -20 ◦C

7 วัน

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

7 วัน

ชนิ ดของการตรวจวิ เคราะห์

การทดสอบทางเคมีคลินิกทีใ่ ช้ Clotted Blood
ส่วนมาก ยกเว้น
- Electrolyte, Acid phosphatase, Aldolase ไม่
สามารถเก็บไว้ได้
รายการตรวจทีท่ าเฉพาะวัน ได้แก่
- Total 25-OH Vitamin D2/D3, Vitamin C ให้ปัน่
แยก serum และเทใส่ tube ใหม่ (ทึบแสง) เก็บ
อุณหภูมติ ่ากว่า -20 ◦ C
- Lipoprotein electrophoresis, Protein
Electrophoresis ห้ามแช่แข็งโดยเด็ดขาด
- LDH Isoenzymes เก็บทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง 25◦C ห้าม
แช่เย็น
- Aldosterone , DHT, ST2, Leptin, Adiponectin
ให้ปัน่ แยก serum และเทใส่ tube ใหม่เก็บ -20 ◦ C
รายการทดสอบทางเคมีคลินิกทีใ่ ช้ Clotted Blood
ส่วนมาก ยกเว้น
- Electrolyte, Acid phosphatase Aldolase ไม่
สามารถเก็บไว้ได้
- Lipoprotein electrophoresis, Protein
Electrophoresis ห้ามแช่แข็งโดยเด็ดขาด
- LDH Isoenzymes ห้ามแช่เย็น
- Total 25-OH Vitamin D2/D3, Vitamin Cให้ปัน่
แยก serum ใส่ tube ใหม่(ทึบแสง)
Adiponectin, DHT, Leptin,1,25 Vitamin Dให้ปัน่
แยก serum และเทใส่ tube ใหม่
Glucose
Glucose Tolerance test
Cyclosporin A , Everolimus,
ยกเว้น ACTH ไม่สามารถเก็บไว้ได้
-Vitamin B1, Vitamin B2 (ทึบแสง)
- Aldosterone , Direct Renin, Iohexol ปั น่ แยก
plasma และเทใส่ tube ใหม่
-Vitamin A,Vitamin E ปั น่ แยก plasma และเทใส่
tube ใหม่ (ทึบแสง)
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ห้องปฏิ บตั ิ การ / ชนิ ดสิ่ งส่งตรวจ
เคมีคลิ นิก ( ต่อ )
Heparin blood

อุณหภูมิ
เก็บรักษา

ระยะเวลา
เก็บรักษา

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างไว้ได้

< -20 ◦C

7 วัน

Urine (Random)

2 - 8 ◦C

1 วัน

Urine (24 hrs)

< -20 ◦C
2 - 8 ◦C

7 วัน
7 วัน

< -20 ◦C
2 - 8 ◦C

7 วัน
4 วัน

อุณหภูมหิ อ้ ง
20 - 25 C
2 - 8 C

6 ชัวโมง
่
2 ชัวโมง
่
4 ชัวโมง
่

Saliva
โลหิ ตวิ ทยา
EDTA blood
Citrate blood

วิ นิจฉัยโรคเลือด
EDTA blood

2-8 oC

Ammonia, Blood gases, Ionized Calcium,
Ionized Magnesium, Lactate,
Carboxyhemoglobin, Methemoglobin
Plasma amino acids ปั น่ แยก plasma
และเทใส่ tube ใหม่
Amylase, Calcium, Cholride, C-Peptide,
Creatinine, ,Glucose, Inorganic Phosphate,
Magnesium, Potassium, Sodium,Total Protein,
Urea, Uric acid,
Urine NGAL, Urine Osmolality
Urine organic acids
• Urine 5-HIAA, urine HVA, Urine VMA
• (เก็บในภาชนะทึบแสง)
Urine 3-methoxytyramine, Urine
Catecholamine, Urine free Cortisol, Urine
Metanephrine and Normetanephrine
Aldosterone
Salivary Cortisol

CBC , ESR , IPF, Ret-He, Reticulocyte count
Platelet count
Coagulogram (PT, PTT, TT)
Special coagulation tests
ส่งตรวจทันที Platelet aggregration, PFA-100
นาส่งทันที
นาส่ง
ภายใน
24 ชัวโมง
่

นาส่ง
ภายใน
3 วัน

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

ชนิ ดของการตรวจวิ เคราะห์

-Plasma free hemoglobin level [รหัส 450051]
-DCIP [รหัส 450013]
- OF [รหัส 450014]
- G6PD screening [รหัส 450045]
- Inclusion bodies stain [รหัส 450049]
- Heinz bodies stain [รหัส 450050]
- G6PD activity level [รหัส 450052]
- Hb typing [รหัส 450003 และ 450004]
- Thalassemia profile 2 [รหัส 450005 และ
450006]
- PCR for -thal1 gene (--SEA and –THAI
deletion) [รหัส 450009 และ 450010]
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ห้องปฏิ บตั ิ การ / ชนิ ดสิ่ งส่งตรวจ

อุณหภูมิ
เก็บรักษา

ระยะเวลา
เก็บรักษา

ชนิ ดของการตรวจวิ เคราะห์

2-8 oC

นาส่ง
ภายใน
3 วัน

- PCR for -thal1 gene (5- deletion : --SEA, -THAI, --FIL, --MED, -20.5kb deletions)
[รหัส 450015 และ 450016]
- PCR for -thal2 gene (-3.7, -4.2, HbCS
and HbPS) [รหัส 450019 และ 450020]
- Multiplex PCR for β-thalassemia
[รหัส 450035 และ 450036]
- Multiplex PCR for abnormal Hb (8 types)
[รหัส 450039]
- G6PD (10 mutations)-Multiplex PCR
[รหัส 450046]
- Prothrombin mutation (FII20210G>A) -Allele
specific PCR [รหัส 450047]
- Factor V Leiden mutation (FV1691G>A) ) Allele specific PCR [รหัส 450048]

วิ นิจฉัยโรคเลือด ( ต่อ )

พิ ษวิ ทยา
Whole blood (NaF)
2 - 8 ◦C
Clotted blood ภายใน 2 ชัวโมง
่
อุณหภูมหิ อ้ ง
และรีบนาส่ง
หรือ2 - 8C
ภูมิคมุ้ กันวิ ทยา
Clotted blood
อุณหภูมหิ อ้ ง
ปั น่ แยก serum ภายใน 2 ชัวโมง
่
20 - 25 C
กรณี CH 50 ให้รบี ปั น่ แยก serum
และรีบนาส่ง
Cryoglobulins ให้ตงั ้ ทิง้ ให้เกิด Clot
ทีอ่ ุณหภูมิ 37C รีบปั น่ แยก serum
EDTA Blood
EDTA Blood
ห้ามแช่เย็น หรือน้าแข็ง
Heparin blood
ห้ามแช่เย็น หรือน้าแข็ง

2 - 8C
อุณหภูมหิ อ้ ง
20 - 25 C
อุณหภูมหิ อ้ ง
20-25C

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

1 วัน
Ethanol
นาส่งทันที Drug Monitoring

ส่งตรวจ
ทันทีหลัง
เจาะ
ไม่เกิน
12 ชัวโมง
่
5 วัน
ส่งภายใน
48 ชัวโมง
่
ส่งภายใน
24 ชัวโมง
่
(ส่งก่อน
12.00น.)

CH 50
complement C3 , C4
Cryoglobulin
Cold agglutinin
การตรวจส่วนใหญ่ทาง
Serology

Folate
Vitamin B12
Haptoglobin
Homocysteine

HbA1c
CD4 , CD8
T cell, B cell, NK cell
T-spot TB
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ห้องปฏิ บตั ิ การ / ชนิ ดสิ่ งส่งตรวจ

อุณหภูมิ
เก็บรักษา

ระยะเวลา
เก็บรักษา

ภูมิคมุ้ กันวิ ทยา(ต่อ)
serum

2 - 8C

3 วัน

serum

2 - 8C

ชนิ ดของการตรวจวิ เคราะห์

การทดสอบทีท่ าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยาอาคาร 1
และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
C3c
C4
EPO
B2M
Folate
Ferritin
CRP
CA 15-3
Anti-HCV
Hepatitis A
Hepatitis B
AntiAnti-HIV
profile
Thyroglobulin
Prealbumin
Thyroglobulin RF
Vitamin B12 Immunoglobulin G , A, M
อย่างน้อย การทดสอบทีท่ าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารภูมคิ มุ้ กันวิทยา
7 วัน
Anti-ds-DNA
Anti-Cardiolipin
Immunofixation
electrophoresis
Smooth muscle Ab
E.hist Ab

โฟลไซโตเมทรี ( วิ นิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน้าเหลือง)
EDTA Blood
อุณหภูมหิ อ้ ง ส่งตรวจ
Heparin Blood
20 - 25 C ทันทีหลัง
ห้ามแช่เย็น เจาะ
ภายใน
หรือแช่
4 ชัวโมง
่
น้าแข็ง

EDTA Bone marrow
Heparin Bone marrow

อุณหภูมหิ อ้ ง ส่งภายใน
20 - 25 C 24 - 48
่
ห้ามแช่เย็น ชัวโมง
หรือแช่
น้าแข็ง

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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Immunoglobulin E
Free light chain : , 
Histoplasma Ab
Auto Ab
ANA

• Acute Leukemia panel
• Non Hodgkin lymphoma panel
• B-ALL MRD pane l
• T-All MRD panel
• AML MRD panel
• Zap70 and CD38 for CLL panel
• PNH panel
• CD34 count
• Immune reconstitution panel
• Double-Negative T cells panel
• Acute Leukemia panel
• Non Hodgkin lymphoma panel
• B-ALL MRD panel
• T-All MRD panel
• AML MRD panel
• MM MRD panel
• Zap70 and CD38 for CLL panel
• CD34 count
• Immune reconstitution panel
• Double-Negative T cells panel
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ห้องปฏิ บตั ิ การ / ชนิ ดสิ่ งส่งตรวจ

อุณหภูมิ ระยะเวลา
ชนิ ดของการตรวจวิ เคราะห์
เก็บรักษา เก็บรักษา
โฟลไซโตเมทรี ( วิ นิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน้าเหลือง) ( ต่อ )
Body fluid / Tissue biopsies
2- 8 C ส่งภายใน • Acute Leukemia panel
6 ชัวโมง
่
• Non Hodgkin lymphoma panel
Lymph node
2- 8 C ส่งภายใน • Non Hodgkin lymphoma panel
6 ชัวโมง
่
Apheresis
2- 8 C ส่งภายใน • CD34 count
6 ชัวโมง
่
ไวรัสวิ ทยา
Clotted blood
อุณหภูมหิ อ้ ง ส่งภายใน • ตรวจหา antigen, antibody ต่อเชือ้ ไวรัส ชนิดต่างๆ
12 ชัวโมง
่
serum
2- 8 oC 1 - 3 วัน
-20 oC 1 เดือน
EDTA blood
อุณหภูมหิ อ้ ง ส่งภายใน • ตรวจวินิจฉัยการติดเชือ้ ไวรัสชนิดต่างๆจาก
6 ชัวโมง
่
ตัวอย่างส่งตรวจ (Qualitative assays for
diagnosis)
Plasma
2- 8 oC 1 - 3 วัน
o
-20 C
1 เดือน • ตรวจวัดปริมาณเชือ้ ไวรัสชนิดต่างๆจากตัวอย่างส่ง
ตรวจ (Quantitative assays for monitoring)
Mid stream urine
อุณหภูมหิ อ้ ง ส่งภายใน
• ตรวจวิเคราะห์สายพันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสเพื่อการ
12 ชัวโมง
่
เลือกหรือรับเปลีย่ นชนิดยาต้านไวรัสให้เหมาะสม
2- 8 oC
1-7 วัน
(Viral Theranostics)
CSF , BAL , Body fluid อื่นๆ
2 - 8 oC 1 - 3 วัน
สิง่ ส่งตรวจจาก Swabs ต่างๆ
-20 oC
1 เดือน
อิ มมูโนพยาธิ วิทยาและแลปพิเศษ
EDTA Blood ในหลอด cell-free DNA อุณหภูมหิ อ้ ง ส่งภายใน • EGFR mutation ( plasma )
collection tube
20 - 25 C 24-48 ชม.
เภสัชพันธุศาสตร์
Whole blood EDTA 3-6 ml
2 – 8 oC นาส่งทันที • รายการทดสอบส่วนใหญ่ของห้องปฏิบตั กิ ารเภสัช
(หลอดสุญญากาศ จุกสีมว่ ง)
หลังเก็บ
พันธุศาสตร์
ตัวอย่าง
กรณีจาเป็ นสามารถเก็บรักษาได้นาน 3 - 5 วัน โดย
ต้องระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้ อนของสิง่ ส่งตรวจ
o
Whole bloodEDTA 3-6 ml
2 – 8 C นาส่งทันที • TPMT enzyme activity
(หลอดสุญญากาศ จุกสีมว่ ง)
หลังเก็บ
ตัวอย่าง

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
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11. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
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การปฏิ เสธสิ่ งส่งตรวจ
ภาควิชาพยาธิวทิ ยาได้กาหนด ระเบียบปฏิบตั ใิ นการปฏิเสธเพือ่ นาสิง่ ส่งตรวจมาทาการวิเคราะห์ในงานการ
ทดสอบทางพยาธิวทิ ยา หากพบว่าสิง่ ส่งตรวจนัน้ อาจไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม อาจให้ผลการวิเคราะห์ทไ่ี ม่ถูกต้อง
เกณฑ์การปฏิ เสธสิ่ งส่งตรวจทัวไป
่ ได้แก่
1. สิ่ งส่งตรวจไม่มีขอ้ มูล หรือมีข้อมูลไม่ถกู ต้อง เช่น
• สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่มกี ารติด sticker ระบุตวั ผูป
้ ่ วยเช่น ไม่มชี ่อื -นามสกุล, H.N. หรือ ไม่ตดิ Barcode
การผูกข้อมูลผูป้ ่ วย
• สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่มกี ารระบุ OPD, ward หรือแผนกทีส่ ง่ ตรวจ
• สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่มกี ารระบุการทดสอบทีต่ อ้ งการ
• สิง่ ส่งตรวจมีขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบ หรือไม่ชดั เจน เช่น ชื่อ นามสกุล H.N. และ/ หรือ Barcode
ของ ข้อมูลการสังตรวจทางอิ
่
เลคทรอนิคส์หรือในใบส่งตรวจไม่ตรงกับทีส่ งิ่ ส่งตรวจ
• ส่งผิดห้องปฏิบตั กิ าร
• คาขอสังตรวจการทดสอบไม่
่
ชดั เจน
• มีใบสังตรวจ
่
/ ข้อมูลการสังตรวจทางอิ
่
เลคทรอนิคส์ แต่ไม่มสี งิ่ ส่งตรวจ
• มีสงิ่ ส่งตรวจแต่ไม่มใี บสังตรวจ
่
/ ข้อมูลการสังตรวจทางระบบอิ
่
เลคทรอนิคส์
• ไม่มีลายมือชื่อในเอกสารยิ นยอมให้ตรวจ DNA typing, mtDNA Sequencing, Y-STR
analysis, Anti-HIV, สิง่ ส่งตรวจทางพิ ษวิ ทยาที่ส่งจากหน่ วยงานภายนอก
2. สิ่ งส่งตรวจไม่เหมาะสม
• สิง่ ส่งตรวจผิดชนิด ผิดประเภท
• สิง่ ส่งตรวจมีปริมาณไม่เพียงพอกับการตรวจทดสอบ
• สิง่ ส่งตรวจทีจ่ ดั เก็บมาไม่ถูกต้อง เช่น จัดเก็บในภาชนะทีไ่ ม่ถูกต้อง ใช้สารกันเลือดแข็งผิดชนิด
เลือดทีน่ าส่งด้วย Syringe มีเข็มเจาะเลือดคาอยู่ เป็ นต้น
• สิง่ ส่งตรวจมีคุณสมบัตไิ ม่เหมาะสม นาส่งไม่ถูกวิธตี ามทีก่ าหนดเช่น สิง่ ส่งตรวจทีต่ อ้ งรีบนาส่ง
สิง่ ส่งตรวจไม่ได้แช่น้าผสมน้าแข็งมา
• ภาชนะใส่สงิ่ ส่งตรวจ แตก หกเลอะเทอะ ไม่ปิดจุก จุกหาย หรือปิ ดฝาภาชนะไม่แน่น
• สิง่ ส่งตรวจเสียสภาพ หรือเปลีย่ นแปลงจากสภาวะปกติ เช่น แห้ง ขุน
่ จากการปนเปื้ อนด้วยเชือ้
แบคทีเรีย
• สิง่ ส่งตรวจมีสงิ่ แปลกปลอมปะปน เช่น มีกระดาษปนมาในกระป๋ องเก็บอุจจาระ
• พบมีกอ้ น clot ในตัวอย่างเลือดทีผ่ สมสารกันเลือดแข็ง
• ปริมาณเลือดต่อสารกันเลือดแข็งมีสดั ส่วนไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการตรวจด้าน Coagulation
• สิง่ ส่งตรวจเก่าเก็บ เลือดเก่าเก็บทิง้ ไว้นานเกินเวลาทีห
่ อ้ งปฏิบตั กิ ารกาหนด
• สิง่ ส่งตรวจเกิด Hemolysis ได้แก่การทดสอบหา ALT, AST, Calcium, Magnesium , Potassium
เป็ นต้น
3. ส่งผิดห้องปฏิ บตั ิ การ ส่งซา้ ส่งล่าช้ากว่ากาหนดเวลาที่ห้องปฏิ บตั ิ การกาหนด
หมายเหตุ :
• การเกิ ด Hemolysis อาจแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ คือ เล็กน้อย (Slightly) ปานกลาง (Moderlate) และมาก
(Marked) ตัวอย่างตรวจทีพ่ บมี Hemolysis มากจนเห็นได้ชดั เจน จะถูกปฏิเสธการรับตัวอย่างตรวจเพื่อทา
การวิเคราะห์ และขอให้จดั เก็บตัวอย่างใหม่อกี ครัง้ ในกรณีทต่ี วั อย่างตรวจทีไ่ ด้พบมี Hemolysis เล็กน้อย
(slightly) ถึงปานกลาง (Moderlate) ห้องปฏิบตั กิ ารอาจพิจารณาทาการทดสอบให้ตามความเหมาะสม
และจะบันทึกไว้ในใบรายงานผลหรือสือ่ อิเลคทรอนิคส์เพื่อให้แพทย์ทราบ ว่ามี Hemolysis
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• ผลการทดสอบมีค่าสูงขึน
้ หรือตา่ ลงจาก Hemolysis ได้แก่ AST, ALT, Acid Phosphatase, CK, Folate,

Iron, Lactate Dehydrogenase, Magnesium, Potassium, Phosphorus, Vitamin B12, Troponin,
Haptoglobin, T4, C3c, C4

เกณฑ์การปฏิ เสธสิ่ งส่งตรวจเพิ่ มเติ มของแต่ละห้องปฏิ บตั ิ การ
คลังเลือด

1. ถ้าผูป้ ่ วยได้รบั เลือดแล้ว และต้องการขอเลือดเพิม่ จะต้องเจาะเลือดผูป้ ่ วยใหม่
2. ต้องมีขอ้ มูลบนใบขอโลหิต และหลอดตัวอย่างโลหิตให้ตรงกันตามลาดับ ดังนี้
• วันทีเ่ จาะโลหิต, ชื่อผูเ้ จาะโลหิตบนใบขอโลหิต และตัวอย่างหลอดโลหิต
• ชื่อ-นามสกุลผูป
้ ่ วย
• อายุ
• เลขประจาตัวโรงพยาบาลของผูป้ ่ วย (H.N.)
• หอผูป
้ ่ วย (Ward)

จุลชีววิ ทยา

1. ปั สสาวะทีต่ งั ้ ไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ งเกิน 2 ชัวโมง
่
2. ภาชนะใส่สงิ่ ส่งตรวจทีไ่ ม่เป็ นภาชนะปราศจากเชือ้ (ยกเว้นเสมหะทีส่ ง่ ย้อม AFB หรือเพาะเชือ้
Mycobacterium)
3. ภาชนะมีรอยร้าวหรือมีสงิ่ ส่งตรวจหกเปื้ อนภายนอก
4. มีสงิ่ แปลกปลอมปนเปื้ อนในสิง่ ส่งตรวจ
5. สิง่ ส่งตรวจทีส่ ง่ ซ้าในวันเดียวกัน ยกเว้น การเพาะเชือ้ จากเลือด (hemoculture)
6. สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่เหมาะทีจ่ ะทาการเพาะเชือ้ เช่น เสมหะทีม่ ี squamous epithelial cells
มากกว่า 10 เซลล์/ low power field
7. สิง่ ส่งตรวจทีต่ อ้ งย้อมแกรม แต่เก็บส่งตรวจในรูป Swab และใส่มาใน transport medium
1. เลือดทีเ่ กิด hemolysis ทัง้ แบบ complete และ partial hemolysis
2. เลือดทีเ่ กิดภาวะ clot ทัง้ แบบ complete และ partial clot
3. เลือดทีใ่ ช้สารกันเลือดแข็งชนิดอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ EDTA
4. เลือดทีม่ ปี ริมาณน้อยกว่า 0.5 มิลลิลติ ร
5. เลือดทีเ่ จาะมานานกว่า 24 ชัวโมง
่
ในรายทีส่ งตรวจ
ั่
OF test

วิ นิจฉัยโรคเลือด
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เคมีคลิ นิก

ภูมิคมุ้ กันวิ ทยา

พิ ษวิ ทยา

1. สิง่ ส่งตรวจมี Hemosysisในการตรวจทดสอบหา
1,25 Vitamin D
25-OH Vitamin D Total
Acid Phosphatase (ACP)
Adiponectin
Aldolase (ALD)
Aldosterone
Aspartate aminotransferase (AST) Bilirubin
Chloride
Cholesterol
Creatine kinase MB fraction (CKMB) Dihydrotestosterone (DHT)
Direct Renin
GGT
hs Troponin I
hs Troponin T
Inorganic phosphate
Iron
Lactate dehydrogenase (LD)
Lactate dehydrogenase isoenzymes (LDH isoenzyme)
Leptin
N-MID osteocalcin
Magnesium
Potassium
Total Protein
Triglyceride
2. สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่ได้แช่ในน้าที่มีน้าแข็งระหว่างนาส่งห้องปฏิบตั กิ าร
Adrenocorticotropic hormone (ACTH)
Ammonia
3. สิง่ ส่งตรวจทีแ่ ช่ในน้าที่มีน้าแข็งระหว่างนาส่งห้องปฏิบตั กิ าร
Direct renin
4. สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่ได้ใส่ในภาชนะทึบแสงระหว่างส่งห้องปฏิบตั กิ าร
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin C
Vitamin E
Plasma metanephrines
Urine free cortisol
Urine metanephrine and normetanephrine
Urine 3-methoxytyramine
Urine catecholamines
1. อุจจาระส่งตรวจหา C. difficile Toxin A เก็บเป็ น swab หรือ เป็ นกระดาษป้ ายอุจจาระ
2. สิง่ ส่งตรวจหา CD4, CD8 เจาะทิง้ ไว้นานกว่า 48 ชัวโมง
่ หรือมีการแช่เย็นก่อนนาส่ง
3. สิง่ ส่งตรวจหา PCR for TB ทีเ่ ป็ นเลือด, clotted blood, serum ,feces
4. สิง่ ส่งตรวจหา Cryptococcus antigen ทีเ่ ป็ น body fluid อื่นๆ (รับเฉพาะ serum และ CSF)
5. Heparin blood ทีส่ ง่ ตรวจ T-spot TB ทีเ่ จาะทิง้ ไว้นานกว่า 24 ชัวโมง
่
ก่อนถึงห้องปฏิบตั กิ าร
(วันจันทร์ – พฤหัส 12.00 น.) หรือมีการแช่เย็นก่อนนาส่ง
1 .ใช้ ภ า ช น ะ เก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ไม่ เห ม า ะส ม เช่ น G e l S e p a ra to r T u b e ห รื อ ข ว ด แ ก้ ว
ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยาและสารเสพติด
2. ไม่เขียนใบส่งตรวจหรือไม่ลงลายมือชื่อใบลาดับการครอบครองสิง่ ส่งตรวจทางคดีหรืออาจเกีย่ วข้อง
กับคดี เช่น การตรวจสารเสพติด
3. มีสงิ่ ปลอมปนในภาชนะเก็บตัวอย่าง เช่นแผ่นตรวจคัดกรองหรือหลอดดูดตัวอย่างในกระป๋ องเก็บ
ปั สสาวะ
4. สิง่ ส่งตรวจมีสภาพไม่เหมาะสมหรือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์
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สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่เหมาะสมกับการตรวจ จะถูกปฏิเสธและส่งคืนผูส้ ง่ ตรวจ ซึง่ ได้แก่ สิง่ ตรวจต่อไปนี้
1. สิง่ ส่งตรวจเป็ นเลือดทีย่ งั ไม่แยกส่วน (Whole blood) ส่งตรวจทางด้านเทคนิค PCR หรือวัด
ปริมาณ เชือ้ ไวรัส (Viral Load) และจีโนทัยป์ (Genotype) ทีม่ รี ะยะเวลาตัง้ แต่เจาะเลือดนาส่ง
ห้องปฏิบตั กิ าร เกิน 6 ชัวโมง
่
2. สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่เหมาะกับวิธกี ารตรวจ เช่นเลือดทีใ่ ส่สารกันเลือดแข็งตัว (anticoagulant)
ไม่ถูกต้อง การเก็บ หรือ การนาส่งไม่ถูกต้อง เช่น สิง่ ส่งตรวจโดยวิธี PCR หรือการตรวจวัด
ปริมาณเชือ้ ไวรัส (Viral Load) และ จีโนทัยป์ (Genotype) ทีใ่ ช้ Heparin เป็ นสารกันเลือดแข็ง
3. ข้อมูลในใบส่งตรวจไม่ตรงกับสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบุ ชื่อ -สกุล, H.N., OPD, Ward ชื่อ
ชนิดของสิง่ ตรวจ, ชื่อการทดสอบ ไม่ชดั เจน / ไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
4. ข้อมูลในใบส่งตรวจ / สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ตรงกับข้อมูลบนภาชนะใส่สงิ่ ส่งตรวจ
ระบุ ชื่อ-สกุล, H.N.,OPD, Ward ไม่ตรงกัน
5. ส่งสิง่ ส่งตรวจไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับใบส่งตรวจหรือไม่ตรงกับสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
6. ชนิดของส่งส่งตรวจไม่เหมาะสมกับการทดสอบ
7. ภาชนะทีใ่ ส่สงิ่ ตรวจไม่ใช่ภาชนะปราศจากเชือ้ หรือภาชนะทีใ่ ส่ไม่ถูกต้อง มีรอยร้าวหรือมีสงิ่
ปนเปื้ อนภายนอกชัดเจน และมีสงิ่ แปลกปลอมปนเปื้ อนในสิง่ ตรวจทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
8. สิง่ ส่งตรวจหก เลอะเทอะ ออกจากภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจ
9. สิง่ ตรวจมีปริมาณน้อยเกินไป จนไม่สามารถทาการทดสอบได้
10. ส่งผิดห้องปฏิบตั กิ าร
มนุษย์พนั ธุศาสตร์ 1. มีกอ้ น Clotted blood หรือ clotted bone marrow
2. ภาชนะบรรจุสงิ่ ส่งตรวจ ไม่ใช่ภาชนะใหม่ทส่ี ะอาดปราศจากเชือ้
3. เลือด / ไขกระดูกทีเ่ จาะเก็บไว้นานเกิน 2 วันหรือไม่ได้เก็บรักษาเลือด / ไขกระดูกที่ 2-8 oC
เกณฑ์การปฏิ เสธสิ่ งส่งตรวจเพิ่ มเติ มของแต่ละการทดสอบ
• Genetic disorders chromosome analysis แ ล ะ Prenatal chromosome analysis (Cord
blood)
- Cord blood / heart blood ทีเ่ จาะเก็บนานเกิน 1 วัน
- เลือดจาก cord blood ที่ไม่ผ่านการตรวจแยกด้วยวิธี acid elution และ fetal stained หรือ
ผ่านการตรวจแยกแล้ว พบว่ามี maternal cell ปน
• DNA Fingerprint (Other forensic cases), DNA Fingerprint (Paternity testing, 15 Loci),
DNA Fingerprint (Rape), X-STR Analysis และ Y-STR Analysis
เส้นผมไม่มปี ลายรากผม (hair shaft)
4. สิง่ ส่งตรวจทีต่ ้องการตรวจด้วยเทคนิค RT-PCR และ RQ-PCR ทีม่ รี ะยะเวลาการเก็บมากกว่า
24 ชัวโมง
่
5. สิง่ ส่งตรวจทีม่ ี Hemolysis
6. ชิน้ เนื้อทีต่ ้องการส่งตรวจ ( FFPE ) ต้องมีอายุไม่เกิน 4 ปี และไม่ผ่านการย้อม 2% เมอร์ควิ โร
โครม ( ยาแดง )
ไวรัสวิ ทยา
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การดาเนิ นการเมื่อมีการปฏิ เสธสิ่ งส่งตรวจ
สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่เหมาะสม จะได้รบั การปฏิเสธเพื่อนามาทาการทดสอบ โดยห้องปฏิบตั กิ ารจะรีบนาส่งคืน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพร้อมแจ้งสาเหตุของการปฏิเสธ เพื่อให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรีบดาเนินการแก้ไขโดยทันที
ในกรณีทเ่ี ป็ นสิง่ ส่งตรวจทีจ่ ดั เก็บใหม่ได้ เก็บได้ง่าย หรือสามารถเก็บใหม่ได้โดยไม่มี
ผลกระทบต่อผูป้ ่ วยและการแปลผล จะขอให้จดั เก็บใหม่อกี ครัง้
• ในกรณีทส่ี งิ่ ส่งตรวจทีม่ เี พียงตัวอย่างเดียว จัดเก็บตัวอย่างใหม่ไม่ได้อกี เก็บได้ยาก
หรือไม่สามารถเก็บใหม่ได้แล้ว ห้องปฏิบตั กิ ารอาจพิจารณาทาการทดสอบให้แต่จะไม่สง่
รายงานผล จนกว่าจะได้รบั การติดต่อเพื่อยืนยันความถูกต้องของการจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจ
โดยผูจ้ ดั เก็บสิง่ ส่งตรวจต้องลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานเก็บไว้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ าร
• สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่สามารถยืนยันความถูกต้องในการระบุตวั ผูป้ ่ วย จะได้รบั การปฏิเสธเพื่อ
ทาการทดสอบ และแจ้งให้แพทย์สงตรวจทราบ
ั่
• สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ด้รบั การปฏิเสธแต่ไม่สามารถทวนสอบเพื่อการติดต่อแจ้งกลับได้
ห้องปฏิบตั กิ ารจะเก็บไว้เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
ก่อนนาส่งทิง้ เพื่อทาลาย
•
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12. การรายงานผลและ
การรายงานค่าวิกฤติ
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การรายงานผล
• การรายงานผล
ภาควิชาพยาธิวทิ ยามีการรายงานผลส่วนใหญ่ทางระบบสือ่ อิเลคทรอนิคส์ (on line) ซึง่ แผนกตรวจ
ผูป้ ่ วย สามารถเรียกพิมพ์ใบรายงานผลได้และมีการรายงานผลเป็ นเอกสารเฉพาะบางหน่วยงาน หรือบางชนิด
การทดสอบ โดยจะแยกใส่ซอง นาส่งให้โดยเจ้าหน้าทีข่ องห้องปฏิบตั กิ าร
• ห้องปฏิ บตั ิ การที่มีการรายงานผลทางสื่ออิ เลคทรอนิ คส์ ได้แก่ เคมีคลินิก , โลหิตวิทยา, จุลทรรศน์ศาสตร์
คลินิก , จุลชีววิทยา , พิษวิทยา ,ไวรัสวิทยา , ภูมคิ มุ้ กันวิทยา , วินิจฉัยโรคเลือด , คลังเลือด
เภสัชพันธุศาสตร์ , มนุษย์พนั ธุศาสตร์
• การรายงานผลทางโทรศัพท์
การรายงานผลทางโทรศัพท์จะแจ้งในกรณีเร่งด่วน หรือเมื่อมีการร้องขอจากแพทย์ทด่ี แู ลผูป้ ่ วย เพื่อให้
สามารถสังการรั
่
กษาได้ทนั เวลา แพทย์ควรตรวจสอบเพื่อยืนยันผลการตรวจทีไ่ ด้จากใบรายงานผลทีเ่ ป็ นเอกสาร
อีกครัง้
• ระยะเวลาการรอคอยผล (Turn – around Time)
เป็ นระยะเวลานับตัง้ แต่เริม่ เก็บสิง่ ส่งตรวจและมีการ match และ Dispatch สิง่ ส่งตรวจ จนถึงขัน้ ตอนการ
รายงานผล
การสังตรวจด่
่
วน
ระยะเวลารอคอย
(ห้องปฏิ บตั ิ การเคมีคลิ นิก,
การทดสอบ
การรายงานผล
โลหิ ตวิ ทยา,
จุลทรรศน์ศาสตร์คลิ นิก )
ตาม Turn Around Time ของ
1. STAT (S)
การทดสอบนัน้ ในแต่ละ
ห้องปฏิบตั กิ าร
Troponin-T
รายงานผลภายใน 30 นาที
2. Fast Track
Stroke Fast Track
Electrolyte , BUN , Creatinine
รายงานผลภายใน 1 ชัวโมง
่
CBC ,Coagulation test
รายงานผลภายใน 30 นาที
DOACs
รายงานผลภายใน 1 ชัวโมง
่
( Apixaban,Dabigatran,Rivaroxaban )
Potassium
รายงานผลภายใน 30 นาที
Potassium ( K ) Fast Track
ทุกการทดสอบ
ตาม Turn Around Time ของ
3. Routine (R)
การทดสอบนัน้
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การตามผล การขอสาเนาใบรายงานผล
▪ ผลการทดสอบของผูป้ ่ วยเมื่อเสร็จเรียบร้อยจะถูกส่งรายงานผลให้ทราบตามระยะเวลาการรอคอยผล ตาม Turn
Around Time ทีห่ น่วยงานกาหนดไว้ในคูม่ อื บริการทางพยาธิวทิ ยา กรณีตอ้ งการตามผล ให้ตดิ ต่อห้องปฏิบตั กิ าร
▪ หน่วยตรวจผูป้ ่ วยสามารถเรียกดูผลและพิมพ์ผลได้จากระบบสือ่ อิเลคทรอนิคส์
▪ ผลการทดสอบทีเ่ ป็ นความลับผูป้ ่ วย เช่น Anti-HIV จะมีการนาส่งเป็ นเอกสารปกปิ ด ซึง่ ผูร้ บั ต้องลงลายมือชื่อการรับ
รายงานผลเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และไม่สามารถเรียกพิมพ์สาเนาใหม่ได้
▪ ผลการทดสอบทีต่ อ้ งส่งเป็ นเอกสาร จะมีการนาส่งไปทีห่ น่วยตรวจผูป้ ่ วย ซึง่ ผูร้ บั ต้องลงลายมือชื่อการรับรายงานผล
เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
▪ การตามผลและขอสาเนาใบรายงานผลทีม่ กี ารรายงานผลเป็ นเอกสารหรือผ่านระบบ online โปรดติดต่อ
ห้องปฏิบตั กิ าร

การรายงานค่าวิ กฤติ
การรายงานค่าวิกฤติ
1. จะปรากฏอักษรสีแดงทีผ่ ลการตรวจทีไ่ ด้ค่าวิกฤติของผูป้ ่ วยทีค่ อมพิวเตอร์ของห้องปฏิบตั กิ าร และ
บุคลากรห้องปฏิบตั กิ ารจะโทรศัพท์แจ้งรายงานค่าวิกฤติให้หอผูป้ ่ วยในและคลินิกผูป้ ่ วยนอกทราบ
2. ค่าวิกฤติในใบรายงานผลจะแสดงอักษร HH หรือ LL (ระบุค่าวิกฤติ)

รายละเอียดค่าวิ กฤติ ของห้องปฏิ บตั ิ การต่ าง ๆ
ค่าวิ กฤติ ทางห้องปฏิ บตั ิ การโลหิ ตวิ ทยา
Parameter
Hemoglobin ( g/dl ) ( Any age )

Absolute neutrophil count ( cells/cumm )
Platelet count ( cells/cumm )
Malaria or intracellular bacteria on Blood film
APTT ( sec )
INR

Low
High
<7
>20
โทรแจ้งถ้าค่าห่างจากการตรวจ โทรแจ้งถ้าค่าห่างจากการตรวจ
ครัง้ ล่าสุดเกิน 7 วัน
ครัง้ ล่าสุดเกิน 7 วัน
NA
<500 ( โทรแจ้งทุกครัง้ )
<20,000 ( โทรแจ้งทุกครัง้ )
>1,000,000
พบโดยไม่ได้สงตรวจ
ั่
NA
NA

>100 ( โทรแจ้งทุกครัง้ )
>5.0 ( โทรแจ้งทุกครัง้ )

หมายเหตุ:
1. กรณีทพ่ี บค่าวิกฤติเป็ นครัง้ แรกหลังจากมีการตรวจซ้าแล้ว จะรายงานค่าวิกฤติภายใน 15 นาที
2. กรณีทพ่ี บค่าวิกฤติมผี ลแตกต่างจากการตรวจครัง้ ก่อน ( Delta check ) ซึง่ ไม่ใช่ค่าวิกฤติ จะรายงานค่าวิกฤติภายใน
15 นาที
3. กรณีทพ่ี บค่าวิกฤติครัง้ นี้มผี ลไม่แตกต่างจากการตรวจครัง้ ก่อน ( Delta check ) ซึง่ เป็ นค่าวิกฤติ จะไม่รายงานค่า
วิกฤติ ยกเว้น Platelets count เมื่อพบว่า  20,000 cells / mm3 จะรายงานค่าวิกฤติภายใน 15 นาทีทุกครัง้
เอกสารอ้างอิง : Pai M,Moffat KA,Plumhoff E,Hayward CPM. Critical Values in Coagulation Laboratory. American
Society for Clinical Pathology 2011;136:836-841.
GreerJP,Foerster J,Rodgers GM,Paraskevas F,Glader B,Arber DA,et al. Wintrobe’s Clinical Hematology. Twelfth
Edition.Philadelphia,USA 2009.
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ค่าวิ กฤติ ห้องปฏิ บตั ิ การ เคมีคลิ นิก
ลาดับที่
1*
2*
3*
4*
5*
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อการทดสอบ
Sodium
Potassium
Carbon Dioxide
Glucose
Troponin T
Total Calcium
Ionized Calcium
Inorganic Phosphate
Magnesium
Alkaline Phosphatase
Aspartate Aminotransferase
Alanine Aminotransferase
G-Glutamyl Transferase

14
15

Lactate Dehydrogenase
Creatine Kinase

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32**

Amylase
Lipase
Protein
Albumin
Urea
Creatinine
Uric acid
Triglycerides
Cholesterol
Total Bilirubin
Direct Bilirubin
Ammonia
Lithium
pH
pO2
pCO2
Leucine
Valine
Isoleucine
Alloisoleucine
Glutamine

33**
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Low ( )
120
2.80
10
50
None
6.0
4.0
1.0
0.8
None
None
None
M : none
F : none
None
M : none
F : none
None
None
46.1
10
None
None
1.0
15
70
None
None
None
None
<7.20
<40
<20

<20

High (  )
160
5.80
40
450
100
13.0
6.3
None
5.0
604
243
650
426
276
475
1,000
840
200
600
90.0
None
57
5.30
12.8
500
320
16.5
5.0
68
2.00
>7.60
None
>70
>300
>350
>150
>3
>1000

Unit
mmol/L
mmol/L
mmol/L
mg/dL
ng/L
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L
g/L
g/L
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
g/dL
mmol/L
mmHg
mmHg
µmol/L
µmol/L
µmol/L
µmol/L
µmol/L
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µmol/L
34**
Tyrosine
>500
µmol/L
35**
Phenylalanine
>240
µmol/L
36**
Citrulline
<5
>200
µmol/L
37**
Ornithine
>200
µmol/L
38**
Arginine
>200
* ลาดับที่ 1 - 5 เมือ่ พบเป็ น critical value จะตรวจซา้ และมีการแจ้งให้ Ward / OPD ทราบทุกครัง้
ลาดับที่ 1 - 9 เมื่อพบเป็ น critical value ครังแรกจะตรวจซ
้
า้ และมีการแจ้งให้ Ward / OPD ทราบ
ลาดับที่ 10-31 แสดงค่า critical value ในรายงานผล ไม่มีการโทรแจ้ง
** ลาดับที่ 32 - 38 แสดงค่า critical value ของการทดสอบ Plasma amino acids
ลาดับที่ 32 ถ้ามีคา่ critical value ทัง้ 4 การทดสอบพร้อมกัน ให้แจ้ง Ward / OPD ทราบทุกครัง้
ลาดับที่ 33-38 เมื่อพบเป็ นค่า critical value ครังแรก
้
จะมีการแจ้งให้ Ward / OPD ทราบ
ทีม่ า : Howanitz PJ,Steindel SJ,Heard NV.Laboratory Critical Values Policies and Procedures; A college of
American pathologists Q-Probes study in 623 institutions.Arch pathol Lab Med,126 June 2002.

ค่าวิ กฤติ ทางห้องปฏิ บตั ิ การจุลชีววิ ทยา
1. Positive blood or bone marrow confirmed with Gram stain
2. Positive Gram stain or India ink test of CSF
3. Recovery of the following organisms
3.1 Vibrio cholerae O1 or O139
3.2 Neisseria meningitidis
3.3 Burkholderia pseudomallei or B.mallei
3.4 Brucella spp.
3.5 Bacillus anthracis
3.6 Francisiella tularensis
3.7 Unusual organisms in the region i.e. Coccidioides immitis,
Paracoccidioides

ค่าวิ กฤติ ห้องปฏิ บตั ิ การมนุษย์พนั ธุศาสตร์
ลาดับที่
1

ชื่อการทดสอบ
Leukemia chromosome analysis

ค่าวิ กฤติ
1. ผลการวิเคราะห์โครโมโซมในผูป้ ่ วยทีแ่ พทย์ขอผลด่วน และพบ
- t(9;22)(q34;q11.2)
- t(15;17)(q22;q21.1)
2. กรณีท่ี no metaphase หรือ unable to analyze

ผลการตรวจที่มีการรายงานผลเป็ น Confidential และรายงานแพทย์โดยตรง
ลาดับที่
ชื่อการทดสอบ
1.
Prenatal chromosome analysis
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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ค่าวิ กฤติ
ผลการวิเคราะห์พบความผิดปรกติของโครโมโซมทางด้านจานวนและ
โครงสร้าง
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ค่าวิ กฤติ ห้องปฏิ บตั ิ การไวรัส
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อการทดสอบ
HIV – PCR (CSF)
HSV –PCR (CSF)
CMV – PCR (CSF)
EBV – PCR (CSF)
VZV – PCR (CSF)
JCV – PCR (CSF)
BKV – PCR (CSF)
Parvovirus B19 PCR (CSF)

ค่าวิ กฤติ
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive

ค่าวิ กฤติ ทางห้องปฏิ บตั ิ การพิ ษวิ ทยา
ลาดับที่
1.

ชื่อการทดสอบ
Acetaminophen (Paracetamol)

2.
3.
4.

Alcohol (Ethanol )
Arsenic (วิธี Screening)
Arsenic

5.
6.
7.
8.
9.

ASA (Salicylate)
Cadmium
Coumadin (Warfarine, Orfarin)
Cyanide
Digoxin (Digitalis, Lanoxin)

10.

Gentamicin

11.

Lead (Pb)

12.

Methanol
- Metabolite ของ Methanol คือ Formic acid
Methotrexate
Phenobarbital
Phenytoin (Dilantin)
Thallium (วิธี Screening)
Theophylline (Aminophylline)
Valproic acid (Depakine)
Vancomycin

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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ค่าวิ กฤติ
Toxic > 200 ug / mL at 4 h.
or > 50 ug / mL at 12 h. or Positive
> 400 mg %
> 100 ug / g
Urine : Chronic poisoning = 100 - 500 ug /L
Acute poisoning = 600 - 9,300 ug / L
ดูหมายเหตุด้านล่างตาราง
Toxic > 100 ug / L
Toxic > 10 ug / ml
Toxic > 1 ug / mL
Toxic : Adult > 4.0 ng / mL
Child > 3.0 ng / mL
Toxic : Peak > 15 ug / mL
: Trough > 2 - 4 ug / mL
Toxic > 100 ug / dL
Urine 24 h. : > 125 mg / 24 h.
Toxic > 20 mg %
ดูหมายเหตุด้านล่างตาราง
ดูหมายเหตุด้านล่างตาราง
Toxic > 40 ug / mL
Positive
Toxic > 20 ug / mL
Toxic > 500 ug / mL
Toxic > 40 ug / mL
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หมายเหตุ :
: ASA : Toxic : Gastric intolerance, imparired, hemostasis > 10 mg / dL; Deafness, headache vertico,
tinnitus = 15 - 30 mg/dL; Nausea, vomiting, hyperventilation = 25 - 40 mg / dL
: Methotrexate : Toxic : 1-2 wk, after low dose therapy > 0.02 umoI / L, 24 h. after high dose therapy > 5
umoI / L,
48 h. after high dose therapy > 0.8 umoI / L
: Phenobarbital : Toxic : Slowness, Ataxia, nystagmus = 35-80 ug / ml,
Coma with reflexes = 65-117 ug / ml, coma without reflexes > 100 ug / ml

ค่าวิ กฤติ ห้องปฏิ บตั ิ การคลังเลือด
เจ้าหน้ าที่ห้องปฏิ บตั ิ การคลังเลือด จะโทรแจ้งเตือนแพทย์ / พยาบาลหอผูป้ ่ วยรับทราบถึงปัญหากรณี
1. เมื่อพบว่าผูป้ ่ วยมี Blood group ทีห่ ายาก เช่น Rh negative, Subgroup A และ Subgroup B
2. ในภาวะทีโ่ ลหิตขาดแคลน ผูป้ ่ วยได้สว่ นประกอบโลหิตไม่ครบตามทีข่ อ
3. เมื่อผูป้ ่ วยมี Unexpected antibody ต่อ Red cell antigens แจ้งให้แพทย์ทราบ
4. เมื่อได้รบั แจ้งจากหอผูป้ ่ วยว่ามี Transfusion reaction เกิดกับผูป้ ่ วย ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะ
ดาเนินการตรวจ pre- และ post-transfusion sample และโลหิตในถุงโลหิตทีใ่ ห้ผูป้ ่ วยทัง้ หมด การตรวจ
ประกอบด้วยการดูสขี อง serum การทา ABO, Rh (D), Crossmatching, DAT, Antibody Identification
(ถ้าผูป้ ่ วย มี Antibody screening positive) พร้อมกับบันทึกลงในฟอร์มการเกิด Transfusion Reaction
และโทรศัพท์แจ้งแพทย์ / พยาบาลหอผูป้ ่ วยให้สง่ เจ้าหน้าทีม่ ารับใบรายงานผล
5. ในกรณีทม่ี กี ารรักษาผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก (BMT) ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต (KT) ทีม่ ี ABO incompatibility
6. เมื่อมีการรายงานผลผิดพลาดจากห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด

ค่าวิ กฤติ ห้องปฏิ บตั ิ การตรวจเนื้ อเยื่อ HLA
ห้องปฏิ บตั ิ การตรวจเนื้ อเยื่อ HLA จะโทรแจ้งเตือนแพทย์ / พยาบาล
1. เมื่อผูป้ ่ วยทีม่ ี platelet refractoriness ส่งตรวจหา HLA antibody และพบว่าผลการทดสอบมี HLA antibody
positive เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อ จะขอให้แพทย์/พยาบาลหอผูป้ ่ วย เจาะเลือดผูป้ ่ วยใส่หลอด
EDTA ปริมาณ 10 C.C. จานวน 1 หลอด เพื่อทา HLA Class I Typing และจะส่งผล HLA Class I Typing
นี้ไปให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด เพื่อใช้ในการหา HLA-matched single donor platelet
2. เมื่อผูป้ ่ วยมี donor-specific HLA antibody และเป็ นการตรวจพบครัง้ แรกในผูป้ ่ วยทีม่ คี ่า PRA ก่อน
ปลูกถ่ายอวัยวะเป็ น 0% และแพทย์สงสัย antibody-mediated graft rejection เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
ตรวจเนื้อเยื่อ จะโทรศัพท์แจ้งให้แพทย์ทด่ี แู ลผูป้ ่ วยทราบก่อน เพื่อให้สามารถสังการรั
่
กษาได้ทนั เวลา
และให้แพทย์/พยาบาลหอผูป้ ่ วยส่งเจ้าหน้าทีม่ ารับรายงานผล
3. เมื่อผูป้ ่ วยมีผล lymphocyte crossmatch เป็ น positive IgG และมีผบู้ ริจาคทีม่ ชี วี ติ ทีจ่ าเป็ นต้องพิสจู น์
ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาค เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อ จะโทรศัพท์แจ้ง
พยาบาลประสานงานโครงการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อให้แจ้งแพทย์เจ้าของไข้รบั ทราบ
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13. การเก็บรักษาตัวอย่างตรวจ
ภายหลังการวิเคราะห์
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การเก็บรักษาตัวอย่างตรวจภายหลังการวิ เคราะห์
ตัวอย่างตรวจภายหลังการวิเคราะห์สว่ นใหญ่จะเก็บรักษาเป็ นเวลา 3 - 7 วัน หรือตามความเหมาะสมของ
แต่ละการทดสอบ ตัวอย่างตรวจทีไ่ ม่จดั เก็บภายหลังการวิเคราะห์ ได้แก่ ตัวอย่างตรวจทีไ่ ม่ stable เช่นการตรวจหา
Prothrombin times , การตรวจหา urinalysis เป็ นต้น
ห้องปฏิ บตั ิ การ /
ชนิ ดสิ่ งส่งตรวจ
รูปแบบที่เก็บ อุณหภูมิที่ ระยะเวลาที่
ชนิ ดของการตรวจวิ เคราะห์
เก็บรักษา
เก็บรักษา
-Clotted blood (Routine )
Clotted blood
2 - 8˚C
3 วัน
เคมีคลิ นิก
-Clotted Blood
Serum
1 เดือน
< -20 ˚C
Adiponectin, DHT, LDL
Subclasses, Leptin, 1,25
Vitamin D, Total
Vitamin D2/D3, Vitamin C,
-EDTA blood
Whole blood
7 วัน
2 - 8˚C
Cyclosporine A, Everolimus,
Vitamin B1, Vitamin B2
-EDTA blood
Plasma
- ACTH
< -20 ˚C
7 วัน
- Aldosterone, Direct Renin
1 เดือน
< -20 ˚C
,Vitamin A, Vitamin E
-Heparinized blood
Plasma
< -20 ˚C
1 เดือน
- Plasma amino acids
-Urine
Urine
- Routine
2 - 8˚C
3 วัน
- Urine organic acids
1 เดือน
< -20 ˚C
-Urine (24hrs)
Urine
< -20 ˚C
1 เดือน
• Urine 5-HIAA, urine HVA,
Urine VMA
• (เก็บในภาชนะทึบแสง)
Urine 3-methoxytyramine,
Urine Catecholamine,
Urine free Cortisol,
Urine Metanephrine and
Normetanephrine
-Saliva
Saliva
1
3 วัน
Clotted blood , EDTA Blood
2-8˚C
7 วัน
คลังเลือด
ทุกชนิดการทดสอบ
2-8˚C
2 วัน
จุลชีววิ ทยา
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ห้องปฏิ บตั ิ การ /
ชนิ ดสิ่ งส่งตรวจ
ชนิ ดของการตรวจวิ เคราะห์
NaF blood,
พิ ษวิ ทยา
EDTA blood,
Clotted blood
NaF blood,
Clotted blood
Urine
- Screen for drug
- Drug of Abuse
เลือด
โลหิ ตวิ ทยา
EDTA blood
วิ นิจฉัยโรคเลือด

ภูมิคมุ้ กันวิ ทยา

Clotted blood
Whole Blood
Body fluids
ซีรมั ่ Anti-HIV Positive

Blood, Bone marrow, body
โฟลไซโตเมทรี
(วิ นิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว fluid, Tissue
และต่อมน้าเหลือง)
Clotted blood
ไวรัสวิ ทยา
EDTA Blood
Body fluids
Swabs ต่างๆ
EDTA Blood
เภสัชพันธุศาสตร์
Body fluid
จุลทรรศน์ศาสตร์คลิ นิก
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รูปแบบที่เก็บ
Whole blood
Whole blood
Serum
Whole blood
Serum
urine

อุณหภูมิที่
เก็บรักษา
2-8˚C

ระยะเวลาที่
เก็บรักษา
6 วัน

Freeze 80˚C

1 เดือน

2-8˚C
Whole blood
2-8 oC
Plasma
-75 oC ถึง
-85 oC
DNA
-75 oC ถึง
-85 oC
ซีรมั ่ , plasma
2-8˚C
EDTA Blood
Body fluids
หลอด
Freeze -20˚C
พลาสติก

24 ชัวโมง
่
1 เดือน
1 ปี
5 ปี
3 วัน

1 ปี

Blood, Bone
2-8˚C
เมื่อผลออก
marrow, body
หรือ 7 วัน
fluid, Tissue
Serum
2-8˚C
7- 8 วัน
Plasma
Freeze -20˚C
1 เดือน
Body fluids
DNA

-75 ถึง –80oC
2 - 8 oC

5 ปี
3 วัน
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ห้องปฏิ บตั ิ การ /
ชนิ ดของการตรวจวิ เคราะห์
มนุษย์พนั ธุศาสตร์

ชนิ ดสิ่ งส่งตรวจ
น้าคร่า / เนื้อรก

เลือด / ไขกระดูก

เยื่อบุกระพุง้ แก้ม

ชิน้ เนื้อ

Product of
conception
บล็อคชิน้ เนื้อ

กระดูก / ฟั น และ
วัตถุพยาน

อุณหภูมิที่
เก็บรักษา
-15 oC ถึง -25oC
อุณหภูมหิ อ้ ง
36.5 - 37.5 oC
-75 oC ถึง -85oC
-15 oC ถึง-25 oC
-15 oC ถึง -25oC
อุณหภูมหิ อ้ ง
-15 oC ถึง -25oC

ระยะเวลาที่
เก็บรักษา
5 ปี
2 ปี
5 ปี
1 เดือน
5 ปี
2 ปี
1 ปี

4. สารละลายดีเอ็นเอ
5.สารละลายอาร์เอ็นเอ
6. สารละลายดีเอ็นเอ
7. Labeling product
8. PCR Product
9. เลือด/ไขกระดูกที่
เหลือ
1. เยื่อบุกระพุง้ แก้ม
บนกระดาษ FTA
2. สารละลายดีเอ็นเอ

-75 oC ถึง -85oC
-35 oC ถึง -45oC
-35 oC ถึง -45oC
-15 oC ถึง -25oC
-15 oC ถึง -25oC
2 - 8 oC

5 ปี
5 ปี
7 วัน
1 เดือน
7 วัน
1 เดือน

อุณหภูมหิ อ้ ง

5 ปี

-75 oC ถึง -85oC

5 ปี

3. PCR Product
1. ชิน้ เนื้อทีเ่ หลือ
2. สารละลายดีเอ็นเอ
3. PCR Product
1. ชิน้ เนื้อทีเ่ หลือ
2. สารละลายดีเอ็นเอ
3. Labeling product
1. Unstained slide
2. Non-permanent
mounting slide
1. กระดูก / ฟั นทีเ่ หลือ

-15 oC ถึง -25oC
-15 oC ถึง -25
-75 oC ถึง -85oC
-15 oC ถึง -25oC
-15 oC ถึง -25oC
-75 oC ถึง -85oC
-15 oC ถึง -25oC
-15 oC ถึง -25oC
-15 oC ถึง -25oC

1 เดือน
1 เดือน
5 ปี
1 เดือน
1 เดือน
5 ปี
1 เดือน
1 ปี
1 ปี

อุณหภูมหิ อ้ งหรือ
-15 oC ถึง -25oC
ขึน้ อยู่กบั ชนิด
ของวัตถุพยาน
-75 oC ถึง -85oC
-15 oC ถึง -25oC

5 ปี

รูปแบบที่เก็บ
1. Cell in fixative
2. Slide
3. Cell culture
4. สารละลายดีเอ็นเอ
5. Labeling product
1. Cell in fixative
2. Slide
3. Non-permanent
mounting slide

2. วัตถุพยานทีเ่ หลือ
3. สารละลายดีเอ็นเอ
4. PCR Product
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14. การป้ องกันการติดเชื้อ
และการเก็บทาลาย
(Standard Precautions)
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การป้ องกันการติ ดเชื้อ(Standard Precautions) และการเก็บทาลาย
การป้ องกันการติ ดเชื้อ (Standard precautions) ในการจัดเก็บ นาส่งและเก็บทาลายภายหลังการตรวจ
วิ เคราะห์
1. การจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ่ วยควรได้รบั การปฏิบตั ิ หรือจัดการด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้ องกัน การ
แพร่กระจายของเชือ้ ทีอ่ าจมีอยูใ่ นสิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ่ วยด้วยวิธกี ารระวังติดเชือ้ Standard Precautions
2. การกาจัดวัสดุต่างๆ ทีใ่ ช้เก็บสิง่ ส่งตรวจ (ภาชนะบรรจุ ,หลอด, ขวด,กระป๋ อง, syringe ) ให้สง่ ทิง้ ทาลาย
แบบขยะติดเชือ้
3. วัสดุทใ่ี ช้ในการจัดเก็บตัวอย่าง ทางห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาจะทาการอบฆ่าเชือ้ โดยนาไป autoclave
ก่อนนาไปทิง้ ทาลายแบบขยะติดเชือ้
4. เข็มเจาะเลือด ของมีคมต่างๆ ให้ทง้ิ ในกล่องทิง้ ของมีคมและทาลายแบบขยะติดเชือ้ ของมีคม
5. ขยะพิษ สารเคมีอนั ตราย น้ายาตรวจวิเคราะห์ทเ่ี หลือไม่ใช้แล้ว ให้ทง้ิ และทาลายแบบขยะพิษ
6. สิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ่ วยทีเ่ หลือจากการวิเคราะห์เมื่อไม่ใช้แล้วต้องได้รบั การจัดการส่งทิง้ ทาลายแบบขยะติด
เชือ้
7. สิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปฏิเสธ เพื่อนามาทาการทดสอบ เจ้าหน้าที,่ แพทย์ หรือพยาบาลทีน่ า
ตัวอย่างตรวจกลับคืนแผนกตรวจแล้ว หากไม่ใช้ให้สง่ ทาลายแบบขยะติดเชือ้
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บริการการทดสอบ
ทางพยาธิวิทยาคลินิก
รายละเอียดของห้องปฏิบตั ิ การ
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ห้องปฏิบตั ิ การคลังเลือด
คลังเลือดมีบริการแยกเป็ น 4 ส่วน คือ
1. รับบริจาคโลหิตจากผูบ้ ริจาคทัวไป
่ และญาติผปู้ ่ วย ( อาคาร 1 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ )
เวลาทาการ 8.30 - 16.30 น. ของทุกวัน
2. รับบริจาคโลหิตจากผูป้ ่ วย เพื่อใช้ในการผ่าตัด (อาคาร 1 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์)
เวลาทาการ 08.30 - 16.30 น. ในเวลาราชการ
3. ปั น่ แยกส่วนประกอบของโลหิต
เวลาทาการ 8.30 - 16.30 น. ของทุกวัน
4. ห้องปฏิบตั กิ ารทัวไป
่ ให้บริการด้านการทดสอบเกีย่ วกับหมู่โลหิต จัดหาโลหิต และส่วนแยกของโลหิตที่
เข้ากันได้ให้แก่ผปู้ ่ วย รวมทัง้ ทาการทดสอบทาง serology เพื่อการวินิจฉัย HDN, AIHA และ
alloantibody ในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาในการให้โลหิต และ transfusion reaction work up
เวลาทาการ
- ในเวลาราชการทาการทดสอบในรายการแนบท้าย
- นอกเวลาราชการทาการทดสอบเฉพาะรายการใน emergency request
วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการขอและใช้โลหิ ต
1. การเจาะตัวอย่างโลหิ ต และส่งใบ request
1.1. เขียนใบ request ให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
1.2. ต้องเขียนชื่อผูเ้ จาะตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยบนใบ request และบน label ของหลอดโลหิตผูป้ ่ วยทุกครัง้
1.3. การเจาะตัวอย่างโลหิต
1.3.1. ตัวอย่างโลหิ ตผูใ้ หญ่
1.3.1.1. ตัวอย่างโลหิตเป็ น clotted blood 7 ml. และ tube EDTA 7 ml. อย่างละ 1 tube การทา
crossmatch ใช้ตวั อย่างโลหิตร่วมกับตรวจหมูโ่ ลหิต ABO ได้ ถ้าต้องการ ตรวจเฉพาะหมู่โลหิต
ABO ใช้ tube EDTA 7 ml.
1.3.1.2. ถ้าต้องการโลหิตมากกว่า 3 ยูนติ ขอตัวอย่างโลหิตเพิม่ เป็ น 10 ml. ให้เจาะตัวอย่างโลหิตใหม่
ถ้ามีการขอเม็ดโลหิตแดงเพิม่ ในวันใหม่ ส่วนการขอ blood component ชนิดอื่น ๆ ใช้ตวั อย่าง
โลหิตเดิมได้ 3 วัน
1.3.2 ตัวอย่างโลหิ ตเด็ก
1.3.2.1 เด็กเล็ก
เจาะเก็บตัวอย่างโลหิ ต clotted blood
- microtube 1 – 1.5 ml. จานวน 1 tube ( เมื่อขอเลือดไม่เกิน 1 unit )
- microtube 1 – 1.5 ml. จานวน 2 tube ( เมื่อขอเลือด ≥ 2 unit )
เจาะเก็บตัวอย่างโลหิ ต ชนิ ด EDTA blood 500 uL จานวน 1 tube
ยกเว้น - หอผูป้ ่ วยเด็ก 4 (4SP), 8IC (NICU) เก็บตัวอย่างโลหิตเป็ นชนิด clotted blood
อย่างเดียวและทาวิธี manual tube test
- กรณีทห่ี อผูป้ ่ วยเด็กไม่สามารถเจาะโลหิตให้ได้ตามข้อกาหนดให้เก็บตัวอย่างโลหิตเป็ น
microtube 1-1.5 ml. 1 tube และให้เขียนมาในใบขอเลือด ว่าเจาะเก็บได้เพียง 1 tube
1.3.2.2 เด็กโต
- เด็กอายุมากกว่า 3 เดือน เจาะตัวอย่างโลหิตชนิด clotted blood 3-5 ml. และ
EDTA 3 ml. อย่างละ 1 tube
1.3.2.3 เด็กแรกคลอด จาเป็ นต้องใช้โลหิตมารดามาตรวจด้วย
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ในกรณี คลอดปกติ ให้เจาะเก็บตัวอย่างโลหิตมารดาเป็ นตัวอย่างโลหิตชนิด
clotted blood 7 ml. และ EDTA blood 7 ml. อย่างละ 1 tube
- ในกรณี คลอดแบบ cesarian section ไม่ตอ้ งเจาะเก็บโลหิตมารดา เนื่องจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด จะหาตัวอย่างโลหิตมารดา ทีส่ ง่ มาขอเลือดเพื่อใช้ใน
การผ่าตัดจากสูตศิ าสตร์มาใช้ได้
- ในกรณี ที่ไม่สามารถ เจาะเก็บตัวอย่างโลหิ ตมารดาส่งมาที่คลังเลือดได้
คลังเลือดจะจ่ายเลือด RBC หมู่ O และ FFP หมูต่ รงกับหมูโ่ ลหิตเด็กให้หอป่ วย
1.3.2.4 กรณี ที่ขอตรวจหมูโ่ ลหิ ต โดยไม่ตอ้ งการขอเลือดให้สง่ เฉพาะตัวอย่างโลหิต ชนิด EDTA
blood อย่างเดียว
1.3.2.5 เด็กเล็กที่อายุ < 3 เดือน คลังเลือดต้องตรวจหมู่โลหิต ABO ทัง้ หมด 2 ครัง้ ก่อน เพื่อป้ องกัน
ความเสีย่ งเรื่อง identification error หลังจากครัง้ ที่ 2 ไม่จาเป็ นต้องเจาะตัวอย่างโลหิตเด็ก
เพื่อหาหมู่โลหิต
1.3.2.6 ในกรณีทข่ี อเลือด unit ใหม่เพิม่ หากมีการให้เลือดไปแล้วต้องเจาะตัวอย่างโลหิตใหม่มาให้
1.3.2.7 ในกรณีทข่ี อเลือดเป็ น partial unit เช่นขอเลือด 50 mL x 4 doses หากมีการใช้แล้ว 1 dose
จะเก็บเลือดทีเ่ หลือให้จนวันหมดอายุ หากไม่มกี ารใช้เลือดทีข่ อไว้เลยเป็ นเวลา 1 อาทิตย์
คลังเลือดจะปลดเลือด unit ดังกล่าว
1.4 Type / Screen (T/S) ใช้สาหรับขอโลหิตเตรียมผ่าตัดชนิด elective ทีไ่ ม่ค่อยได้ใช้โลหิต แต่ตอ้ งการมีโลหิตให้
พร้อมสาหรับผูป้ ่ วย โดยทาการทดสอบโลหิตผูป้ ่ วยเพียงหมูโ่ ลหิต ABO และผลการตรวจสอบแอนติบอดีต้ ่อ
หมูโ่ ลหิตต้อง negative จึงใช้การขอโลหิตวิธี T/S ได้ รายทีข่ อโลหิตแบบนี้และต้องใช้โลหิตในขณะผ่าตัด มา
รับโลหิตได้ภายในเวลา 15 นาที
1.5 Autologous blood ใช้สาหรับขอโลหิตเตรียมผ่าตัด ชนิด elective ทีส่ ว่ นใหญ่ใช้โลหิต โดยทาการทดสอบ
โลหิตผูป้ ่ วยเพียงหมูโ่ ลหิต ABO
2. การขอเม็ดโลหิ ตแดง (packed red cell)
2.1 เตรียมผ่าตัด
2.1.1 ในรายถ้าขอเฉพาะ RBC และ / หรือ Plasma ให้สง่ ใบขอและตัวอย่างโลหิตก่อน 14.00
น. ของวันก่อนผ่าตัด 1 วัน แล้วให้สอบถามว่าได้โลหิตหรือไม่โดยเจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยนา
สมุดมา OK ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด เวลาประมาณ 16.00 - 18.00 น. ของวันทีส่ ง่ ใบ
ขอโลหิต
2.1.2 ในรายทีข่ อ RBC และ platelet ให้สง่ ใบจอง platelets พร้อมตัวอย่างโลหิตก่อนผ่าตัด
2 วัน เช่น ผ่าตัดวันพุธให้สง่ ใบจอง platelet วันจันทร์ แล้วให้สอบถามว่าได้ platelet
หรือไม่ โดยเจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยนาสมุดมา OK เลือด เวลาประมาณ 16.00 18.00 น. ของวันอังคาร
2.1.3 ในราย elective ทีใ่ ช้โลหิตมากกว่า 4 ยูนติ ให้สง่ ใบจองพร้อมตัวอย่างโลหิตก่อนวัน
ผ่าตัด 2 วัน เช่น ผ่าตัดวันพุธ ให้ขอวันจันทร์ ให้สอบถามว่าได้โลหิตหรือไม่ประมาณ
10.00 น. ของวันอังคารและให้เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยนาสมุดมา OK เวลาประมาณ 16.00 18.00 น.
2.1.4 วิธกี าร OK โลหิต
2.1.4.1 ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยได้โลหิตเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะเขียนคาว่า “ได้”
ในสมุด OK เลือด
2.1.4.2 ในกรณีทไ่ี ม่ได้โลหิต ณ เวลาทีม่ า OK โลหิต เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลัง
เลือดจะเขียน คาว่า “ไม่ได้” พร้อมแจ้งเหตุผลในการทีไ่ ม่ได้โลหิต
-
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2.1.5

ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยขอโลหิตหลังเวลา 14.00 น. หรือกรณีท่ี OK โลหิต ให้ผปู้ ่ วยไม่ได้ เมื่อ
เวลา 16.00 - 18.00 น. ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
2.1.5.1 ในกรณีทเ่ี ป็ นผูป้ ่ วยซึง่ จะรับการผ่าตัดเป็ น case แรก ให้แต่ละ OR โทรมาถาม
ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดได้ในเวลา 7.00 - 8.00 น. ของวันทีผ่ ่าตัด
2.1.5.2 ในกรณีทไ่ี ม่ได้ผ่าตัดเป็ น case แรก ให้แต่ละหอผูป้ ่ วยรวบรวมรายชื่อผูป้ ่ วย
ทัง้ หมดทีไ่ ม่ได้โลหิต และนาสมุดมา OK ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด เวลา 8.30
- 9.00 น. ของวันทีผ่ ่าตัด
2.1.6 ในรายทีผ่ ปู้ ่ วยขอโลหิตจาก OPD อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และจะมาผ่าตัดที่ อาคาร 1
ให้ระบุลงในใบขอโลหิตให้ชดั เจนว่า”ผ่าตัดอาคาร 1”
2.2 ระหว่างการผ่าตัด กรณีตอ้ งใช้โลหิตหรือส่วนแยกของโลหิตเพิม่ เติมในระหว่างการผ่าตัด ให้ระบุ
ให้ชดั เจนในใบขอว่า ขอไปใช้ในระหว่างผ่าตัด และต้องการรับไปทัง้ หมด หรือกีย่ นู ิต
2.3 รายปกติ ควรขอในเวลาราชการ ใบขอโลหิตพร้อมตัวอย่างโลหิตทีส่ ง่ ถึงคลังเลือดก่อน 9.00 น.
จะได้โลหิตไม่เกิน 12.00 น. รายทีส่ ง่ 10.00 น. - 12.00 น. จะได้โลหิตก่อน 16.00 น.
รายทีส่ ง่ หลัง 12.00 น. - 15.00 น. จะได้โลหิตประมาณ 16.30 น. ของวันเดียวกัน
ถ้าขอหลัง 15.00 น. จะได้ภายในเวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่ หลังจากส่งใบขอถึงคลังเลือด
ในกรณีทต่ี อ้ งการขอโลหิตเพิม่ ทัง้ ทีย่ งั ใช้โลหิตทีข่ อไว้ไม่หมด ให้เขียนว่า “ขอเพิ่ ม" ในใบขอโลหิต
2.4 รายรีบด่วน (Stat) จะได้โลหิตภายในเวลาประมาณ 1 ชัวโมงครึ
่
ง่ หลังจากส่งใบขอถึงคลังเลือด
ส่วนรายฉุกเฉิน เวลาเป็ นไปตามทีร่ ะบุในใบขอโลหิต
2.5 การขอโลหิ ตสาหรับ Intrauterine transfusion ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
2.5.1 เนื่องจากการเตรียมโลหิตสาหรับ Intrauterine transfusion ต้องใช้เวลาประมาณ 30
นาที จึงขอให้บริการในเวลาราชการ ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
2.5.2 ขอให้ใช้โลหิตชนิด Irradiated and filtered RBC ในกรณีทต่ี อ้ งการโลหิตชนิด CMV
Negative ให้ขอล่วงหน้า 3 วัน เนื่องจากหน่วยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล
ใช้เวลาตรวจ 3 วัน พร้อมกับมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ อีก unit ละ 600 บาท
3. การมารับโลหิ ต รายทีท่ างหอผูป้ ่ วยไม่ได้รบั แจ้งว่ามีปัญหา ให้มารับได้ตามเวลาทีก่ าหนดโดยไม่ตอ้ งโทร.
มาถามก่อน ยกเว้นเมื่อต้องการใช้โลหิตก่อนเวลากาหนด
4. การจ่ายโลหิ ต
4.1 โลหิ ตที่ใช้ในห้องผ่าตัด คลังเลือดจะจ่ายโลหิตไปห้องผ่าตัดทุกยูนิตพร้อมกันในเวลา 8.00 - 8.30 น.
พร้อมทัง้ สาเนาใบขอโลหิต ซึง่ ทางห้องผ่าตัดจะใช้เป็ นหลักฐานตรวจสอบในการให้โลหิตแก่ผปู้ ่ วย
ในขณะผ่าตัด
เสร็จแล้วต้องเก็บสาเนานี้ ไว้ในเวชระเบียนส่งต่อไปยังหอผูป้ ่ วย
4.2 โลหิ ตหรือส่วนแยกของโลหิ ตที่ขอเพิ่มในระหว่างการผ่าตัด จะจ่ายให้ตามจานวนทีร่ ะบุในใบขอ
สาหรับพลาสมา ถ้าขอเกิน 2 ยูนิต จะละลายและจ่ายให้ไป 2 ยูนิตก่อน ถ้าจะใช้ต่อให้โทร.มาแจ้ง
พร้อมส่งคนมารับ
4.3 การเตรียมโลหิ ต สาหรับผูป้ ่ วยเด็กที่ใช้ในห้องผ่าตัด
ผูป้ ่ วยเพิม่ เป็ นค่าเชื่อมถุงโลหิตและ transfer bag เป็ นจานวน ๑๙๐.- บาท ต่อ 1 unit
ผูป้ ่ วยเด็กทีข่ อโลหิต เพื่อเตรียมผ่าตัดจานวน น้อยกว่า 1 ยูนิต (250-300 ml. / unit) ห้องปฏิบตั กิ าร
คลังเลือดจะแบ่งจ่ายโลหิต ดังนี้
4.3.1 ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะแบ่งโลหิตให้ผูป้ ่ วยเด็กก่อนทีจ่ ะนาส่งโลหิตไปยังห้องผ่าตัด
พร้อมกับคิดเงินผูป้ ่ วยเพิม่ เป็ นค่าเชื่อมถุงโลหิตและ transfer bag เป็ นจานวนเงิน
๑๙๐.- บาท ต่อ 1 unit
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4.3.2 ถ้าขอไม่เกิน 2 dose เช่น ขอโลหิต จานวน 60 ml. x 2 dose ก็จะแบ่งเป็ น 60 ml.
จานวน 2 ถุง ส่วนโลหิตทีเ่ หลือถุงใหญ่จะเก็บไว้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด หากมีความ
จาเป็ นต้องใช้เพิม่ ให้ตดิ ต่อห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดแล้วให้สง่ request พร้อมระบุ
จานวนทีข่ อเพิม่
4.3.3 ถ้าขอเกิน 2 dose เช่น ขอโลหิตจานวน 60 ml. x 4 dose ก็จะแบ่งเป็ น 60 ml. จานวน
2 ถุง ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะจ่ายโลหิตไปจานวน 2 dose พร้อมเซ็นจ่าย ส่วนใบ
คล้องโลหิตอีก 2 ใบ ติดไว้กบั ใบ request โดยไม่ตอ้ งเซ็นจ่าย หากมีความจาเป็ นต้อง
ใช้เพิม่ ให้นาใบคล้องโลหิตมาติดต่อห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด เพื่อแบ่งโลหิตส่วนทีเ่ หลือ
เพิม่
4.4 โลหิ ตที่ใช้ในหอผูป้ ่ วย ให้มารับได้ทลี ะ 1 ยูนิต สาหรับคนไข้แต่ละราย ยกเว้นในรายทีต่ อ้ งการให้
โลหิตเร็วและต่อเนื่องให้ระบุความจาเป็ นมาด้วย ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะให้สาเนาใบขอโลหิตไป
พร้อมกับการจ่ายโลหิตครัง้ แรกของใบขอนัน้ ๆ ต้องเก็บสาเนานี้ไว้ในแฟ้ มผูป้ ่ วย เพื่อทางหอผูป้ ่ วยจะ
ได้ตรวจสอบจานวนโลหิต และหมายเลขของยูนิตโลหิตได้เอง
5. การเก็บโลหิ ตนอกคลังเลือด
5.1 ในห้องผ่าตัด แต่ละภาควิชาต้องมี ตู้สาหรับเก็บโลหิ ตโดยเฉพาะ ซึง่ มีอุณหภูมิ 2-6C เพราะ
บางครัง้ ต้องเก็บโลหิตไว้หลายชัวโมง
่ ควรเก็บโลหิตไว้ในตูเ้ ก็บโลหิตจนกว่าจะถึงเวลาให้ผปู้ ่ วย รายที่
ต้องให้โลหิตจานวนมาก และอัตราการให้โลหิตเร็วกว่า 50 มล./กก.นน.ตัว/ชัวโมง
่ สาหรับผูใ้ หญ่ และ
เร็วกว่า 15 มล./กก./ชัวโมง
่ สาหรับเด็ก ควรพิจารณาใช้ blood warmer
5.2 โลหิตทีน่ าไปยังหอผูป้ ่ วยแล้วยังไม่ได้ใช้ทนั ทีหรือใช้ภายใน 1 ชัวโมง
่ ควรนากลับมาฝากทีค่ ลังเลือด
หรือถ้าไม่ตอ้ งการใช้แล้ว ควรแจ้งคลังเลือด ไม่ควรเก็บโลหิตไว้ทห่ี อผูป้ ่ วย เพราะไม่มตี ูเ้ ก็บโลหิตที่
เหมาะสม หากคืนโลหิตกลับมาหลังจากจ่ายโลหิตไปแล้วเกิน 1 ชัวโมง
่ คลังเลือดจะทิง้ โลหิตยูนติ นัน้
เนื่องจากจัดเก็บไม่เหมาะสม
6. การคืนโลหิ ต สาหรับรายทีไ่ ม่ได้ทาการผ่าตัดในวันนัน้ ให้เขียนว่า“เลื่อนผ่าตัด”รายทีเ่ ลื่อนผ่าตัดต้องรีบ
แจ้งกาหนดใหม่ให้คลังเลือดทราบ จะเก็บไว้ให้ไม่เกิน 3 วัน เช่น ขอใช้วนั จันทร์จะเลื่อนได้ไม่เกินวัน
พุธ หลังจากนัน้ จะต้องขอโลหิตใหม่
7. การปลดโลหิ ต เพื่อให้มโี ลหิตหมุนเวียนใช้เพียงพอ จึงต้องมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
7.1 โลหิตจากห้องผ่าตัด ถ้าไม่เขียน “เลื่อนผ่าตัด” จะถูกปลดทันทีทน่ี ากลับคลังเลือด
7.2 โลหิ ตที่ขอใช้ในหอผูป้ ่ วยที่ขอแบบ Stat และ Today ที่ส่งใบขอโลหิ ตมาช่วงเวลา 8.30 –
16.30 น. จะถูกปลดอัตโนมัติในเวลา 8.30 น. ของวันรุง่ ขึน้ และยกเลิ กการฝากเลือด
7.3 โลหิตทีข่ อหลังเวลา 16.30 น. จะถูกปลดโดยอัตมัตใิ นเวลา 8.30 น. ของวันรุ่งขึน้ ของวันถัดไป
เช่น ขอในวันจันทร์หลังเวลา 16.30 น. จะถูกปลดในวันพุธในเวลา 8.30 น. และยกเลิกการฝาก
เลือด
7.4 ยกเว้นในกรณี ผูป้ ่ วยหอผูป้ ่ วย ICU, โรคเลือด และผูป้ ่ วยหมูโ่ ลหิตหายาก ยังคงปฏิบตั ติ ามเดิม
โดยโลหิต จะถูกปลดโดยอัตโนมัติ ในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 2 หลังจากวันขอ เช่น ขอวันจันทร์
จะถูกปลดวันพุธเวลา 9.00 น. ถ้าต้องการให้เก็บไว้ ต้องเขียนใบ รายการรับฝากโลหิ ตและ
ส่วนประกอบโลหิ ตจากหอผูป้ ่ วย โดยส่งใบแจ้งก่อนเวลาปลด คือ เวลา 7.00 - 9.00 น.
ของแต่ละวันเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด จะเริม่ หาและปลดโลหิตทีร่ บั ฝากเวลา 9.00 น.ถ้า
มีโลหิตทีต่ อ้ งการฝากเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะไม่โทรแจ้งหอผูป้ ่ วย แต่ในกรณีทห่ี า
โลหิตไม่พบเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะแจ้งให้หอผูป้ ่ วยทราบถ้าต้องการใช้โลหิตต่อให้สง่
ใบขอและเจาะโลหิตผูป้ ่ วยมา crossmatch ใหม่
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8. การนาโลหิ ตจากโรงพยาบาลอื่นมาให้กบั ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลรามาธิ บดี
เมื่อหอผูป้ ่ วยมีการนาโลหิต หรือส่วนประกอบโลหิตจากโรงพยาบาลอื่น มาให้กบั ผูป้ ่ วยควรให้หอ้ ง
ปฏิบตั กิ ารคลังเลือดตรวจรับ และจ่ายผ่านจากห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด ทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
หากเห็นว่าการจัดเก็บระหว่างเคลื่อนย้ายโลหิตไม่เหมาะสมจะไม่รบั โลหิตเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล โดยคลัง
เลือดจะจัดหาโลหิตใหม่ให้ ในกรณีทเ่ี ลือดทีน่ ามาสามารถใช้ได้และทางหอผูป้ ่ วยต้องการใช้เลือดทีน่ ามาเอง
ต้องเจาะตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยพร้อมส่งใบ Request มาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดเพื่อทาการทดสอบความ
เข้ากันได้ระหว่างตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยกับโลหิตของผูบ้ ริจาคก่อนทีจ่ ะนาไปใช้งาน ซึง่ จะมีค่าใช้จ่ายการ
ทดสอบความเข้ากันได้
9. การนาตัวอย่างโลหิ ตผูป้ ่ วยมาจากโรงพยาบาลอื่น เพื่อนามาให้คลังเลือดตรวจ crossmatch/หมู่เลือด
ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดไม่รบั ตัวอย่างโลหิตจากโรงพยาบาลอื่น ต้องเจาะโลหิตมาให้ใหม่
วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการขอ Blood Components อื่น ๆ
ให้เขียนแยกใบขอ เมื่อผูป้ ่ วยต้องใช้ Blood component มากกว่า 1 ชนิด
1. การขอพลาสม่า (FFP และ CRP)
1.1 FFP มีจากัดมาก การขอต้องเขียน Indication ทีจ่ าเป็ นต้องใช้ให้ชดั เจน มิฉะนัน้ จะเตรียม CRP
ให้โดยอัตโนมัติ
1.2 ในรายไม่รบี ด่วน ควรขอและให้แก่ผปู้ ่ วยในเวลาราชการ โดยปกติถา้ มีพลาสมา จะได้ภายในเวลา
1 ชัวโมง
่ หลังจากทีส่ ง่ ใบขอถึงคลังเลือด ไม่ตอ้ งโทรมาถาม หากมีปัญหาหรือไม่มพี ลาสมา
คลังเลือดจะแจ้งให้ทราบ
1.3 ตัวอย่างโลหิต ของผูป้ ่ วยสามารถเก็บไว้ใช้ในการทดสอบได้ 3 วัน
2. การขอ cryoprecipitate
2.1 รายทีม่ แี ผนการผ่าตัดให้จองล่วงหน้าเป็ นเดือน โดยส่งใบจองระบุจานวนทัง้ หมดทีต่ อ้ งการ และ
ช่วงเวลาทีจ่ ะใช้ เมื่อได้ครบตามจานวนให้สง่ ใบขอใช้แยก โดยใช้ใบขอ 1 ใบต่อการใช้แต่ละครัง้ และ
ระบุเวลาทีจ่ ะใช้ในใบขอด้วยตาม (ตามข้อ 2.2)
2.2 รายทีต่ อ้ งการใช้ประจาวัน ขอให้สง่ ใบจองล่วงหน้า พร้อมระบุจานวนทัง้ หมดและช่วงเวลาทีจ่ ะใช้ โดย
ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะเปิ ดให้บริการแก่ผปู้ ่ วยวันละ 3 ช่วงเวลา ซึง่ แต่ละช่วงเวลาห่างกัน 8 ชม.
2.2.1 โทรแจ้งเพื่อละลาย เวลา 06.30 น.กาหนดเวลารับ 07.30 น.
2.2.2 โทรแจ้งเพื่อละลาย เวลา 14.30 น.กาหนดเวลารับ 15.30 น.
2.2.3 โทรแจ้งเพื่อละลาย เวลา 22.30 น.กาหนดเวลารับ 23.30 น.
2.2.4 หากเป็ นผูป้ ่ วยมาฉุกเฉิน อนุ ญาตให้โทรแช่ได้ตลอดเวลาทีผ่ ปู้ ่ วยต้องการใช้ หลังจากนัน้ ให้ Set
เวลาตามทีก่ าหนดไว้
3. การขอกาวไฟบริน (Fibrin Glue)
3.1 ใช้หา้ มโลหิตในการผ่าตัดหรือถอนฟั นในผูป้ ่ วยทีม่ โี ลหิตออกง่ายผิดปกติ เนื่องจากขาด clotting
factors หรือเกร็ดโลหิตต่าหรือขาดคุณภาพ หรือกาลังให้การรักษาด้วย anticoagulants
3.2 การขอกาวไฟบรินต้องติดต่อทางห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดล่วงหน้า เพื่อติดต่อสอบถามทางศูนย์บริการ
โลหิต สภากาชาดไทยว่ามีการผลิดกาวไฟบรินหรือไม่
3.3 ควรส่งใบขอล่วงหน้า 1 วัน โดยระบุจานวนของกาวไฟบรินทีต่ อ้ งการใช้เป็ น มล. และเวลาทีจ่ ะใช้ใน
การผ่าตัด หรือถอนฟั น ไม่ตอ้ งส่งตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วย โทร.ยืนยันการใช้ก่อนเวลาใช้ประมาณ 2 ชัวโมง
่ ถ้า
ยกเลิกต้องรีบแจ้งทันที
4. การขอ Platelet concentrate
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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คลังเลือดมี platelet concentrate ให้บริการ 3 ประเภท
4.1 Platelet concentrate (PC) 1 unit เตรียมจากโลหิตผูบ้ ริจาคโลหิต 1 คน
4.2 Leukocyte poor platelet concentrate 1 unit เตรียมจากโลหิตผูบ้ ริจาค 1 คน
4.3 Pooled leukocyte poor platelet concentrate (LPPC) 1 ถุง เตรียมจากผูบ้ ริจาคโลหิต 4 คน ซึง่ มี
หมู่โลหิต ABO เดียวกัน pool รวมกัน โดยมีปริมาณของ platelet เทียบเท่ากับ platelet concentrate (ข้อ
4.1) 6 unit เมื่อส่งใบขอแล้ว ให้ทางหอผูป้ ่ วยโทร. ยืนยันความต้องการทุกรายอีกครัง้ ก่อน 12.00 น. ของ
วันทีจ่ ะใช้ เพราะเป็ นส่วนประกอบของโลหิตทีม่ ที งั ้ จานวนและอายุจากัด จะได้พจิ ารณาให้แก่ผทู้ ม่ี คี วาม
จาเป็ นจริง ๆ และไม่มสี ว่ นเหลือทิง้
4.4 ในกรณีผปู้ ่ วยทีข่ อ platelet สาหรับใช้ในการผ่าตัดให้สง่ ใบจอง platelets พร้อมตัวอย่างโลหิตก่อนผ่าตัด 2
วัน เช่น ผ่าตัดวันพุธให้สง่ ใบจอง platelet วันจันทร์ แล้วให้สอบถามว่าได้ platelet หรือไม่ โดยเจ้าหน้าทีห่ อ
ผูป้ ่ วยนาสมุดมา OK เลือด เวลาประมาณ 16.00 – 18.00 น. ของวันอังคาร
4.5 การจอง Pooled leukocyte poor platelet concentrate (LPPC) ทาให้ครัง้ ละ 1 ถุง(เทียบเท่า 6 units)
4.6 ในกรณีผปู้ ่ วยทีข่ อจองสาหรับการผ่าตัด Liver Transplantation, Cardiovascular Surgery และ Bone
Marrow Transplatation ให้จอง LPPC ไม่เกิน 2 units (เทียบเท่า 12 units)
5. การขอ Single donor platelet
5.1 หอผูป้ ่ วยต้องโทร.แจ้งทุกครัง้ ทีข่ อ หลังจากส่งใบ request มาทีค่ ลังเลือด ต้องโทร.ยืนยันการจองก่อน
10.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และก่อน 9.00 น.สาหรับวันเสาร์และอาทิตย์ Single donor platelet
จะได้ประมาณเวลา 19.00 น ของวันทีจ่ อง และ13.00 น. ของวันรุ่งขึน้
5.2 ในกรณีสง่ ใบ request หรือโทรยืนยันการจองหลัง 10.00 น. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะรับ
การยืนยันการใช้ แต่ไม่รบั รองว่าจะได้ SDP ตามทีข่ อหรือไม่ ในกรณีทไ่ี ม่ได้ในวันทีจ่ อง ใบ request
เดิมยังใช้ได้ โดยทีห่ อผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งโทรยืนยันการใช้ซ้า และจะได้ SDP ในเวลาประมาณ 13.00 น. ของ
วันถัดไป
5.3 การจอง Single donor platelet (SDP) ทาได้ครัง้ ละ 1 unit
5.4 ในกรณีผปู้ ่ วยทีข่ อจองสาหรับการผ่าตัด Liver Transplantation, Cardiovascular Surgery และ Bone
Marrow Transplatation ให้จอง SDP ได้ครัง้ ละ 2 units
5.5 ในกรณีทแ่ี พทย์มคี วามจาเป็ นต้องการใช้จานวนมากกว่านี้ ให้แนบผล Platelet Count มาด้วย และให้
แพทย์โทร Consult กับ หัวหน้ าห้องปฏิ บตั ิ การคลังเลือด ทีเ่ บอร์โทรศัพท์ 47621
5.6 การจอง SDP จาก OPD Med ให้ผปู้ ่ วยนาใบ request มาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดคิดราคาและให้ผปู้ ่ วยนาไปชาระเงินทีก่ ารเงิน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ผปู้ ่ วยนาใบ
request มาให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะโทรจอง SDP ให้โดยที่
OPD Med ไม่ตอ้ งโทร.ยืนยันการจอง
5.7 ผูป้ ่ วยเสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
- Single donor platelet closed system
10,000 บาท / ยูนิต
- Single donor platelet closed system, filtration
12,000 บาท / ยูนิต
- Single donor platelet closed system, filtration and irradiation 13,000 บาท / ยูนิต
ผูป้ ่ วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวหลังคลังเลือดได้รบั การยืนยันการจอง ไม่ว่าจะมีการใช้
Single donor platelet หรือไม่กต็ าม
5.8 กรณีหากมีการจอง SDP ผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ (online) ผูป้ ่ วยจะถูกคิดเงินทันที ถึงแม้ว่าจะไม่มกี ารใช้
และผูป้ ่ วยจะไม่ได้รบั เงินคืน ดังนัน้ ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด จึงขอให้แพทย์ทบทวนก่อนตัดสินจอง และ
ขอให้อธิบายแนวทางปฏิบตั ิ 2 ทางเลือก ให้ผปู้ ่ วยทราบ ดังนี้
5.8.1 ผูป้ ่ วยทีม่ ี platelets ต่าและจอง SDP ล่วงหน้าพร้อมกับจ่ายเงินทันทีเมื่อถึงวันนัดก็จะได้ SDP ตามที่
ขอ แต่ถา้ ผลการตรวจเลือดดี โดยไม่ตอ้ งใช้ SDP ผูป้ ่ วยก็จะไม่ได้รบั เงินคืน
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
87

ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

5.8.2 หากไม่มกี ารจอง SDP ล่วงหน้า เมื่อผูป้ ่ วยมาเจาะเลือดวันทีน่ ดั พบแพทย์ และรอฟั งผลการตรวจ ถ้า
ผลการตรวจเลือดพบว่าต้องใช้ SDP ให้ผปู้ ่ วยชาระเงินค่า SDP และกลับบ้านไปก่อน เมื่อ
ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจัดหา SDP ได้แล้ว จะโทร.แจ้งให้ประชาสัมพันธ์ทราบ เพื่อตามผูป้ ่ วยมารับ
SDP ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 2 วัน
6. การขอ Irradiated blood
เนื่องจากมีขนั ้ ตอนในการเตรียมเพิม่ ขึน้ โดยต้องนาโลหิตไปรับการฉายแสง ดังนัน้ เมื่อต้องการใช้ให้
หอผูป้ ่ วยโทรแจ้งก่อน 15 นาทีเพื่อนาโลหิตไปรับการฉายแสง ค่าใช้จ่ายในการฉายแสงโลหิต 350 บาท/ยูนิต
7. การขอ leukocyte depleted red blood cell โดยวิ ธี filtration
กรณีทข่ี อโลหิตชนิดกรองมา เมือ่ เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด crossmatch เรียบร้อยแล้ว ถ้าผูป้ ่ วยจะ
ใช้โลหิต ให้หอผูป้ ่ วยมารับได้เลยโดยไม่ตอ้ งโทรให้กรองก่อน โดยผูป้ ่ วยเสียค่าใช้จ่ายดังนี้
7.1 เมื่อเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดทาการ Crossmatch เรียบร้อยแล้ว ก็จะคิดค่า Crossmatch +
filter ดังนี้
- ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 1 unit = 1,800 บาท
- ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 2 unit = 3,300 บาท
- ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 3 unit = 4,700 บาท
- ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 4 unit = 6,200 บาท
- ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 5 unit = 7,600 บาท
- ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 6 unit = 9,000 บาท
- ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 7 unit = 11,000 บาท
- ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 8 unit = 12,000 บาท
- ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 9 unit = 14,000 บาท
- ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 10 unit = 15,000 บาท
7.2 เมื่อผูป้ ่ วยต้องการใช้เลือดก็จะคิดเพิม่ อีก
- Leukocyte depleted red blood cell, โดยวิธี Filtration
1,000 บาท / ยูนิต
8. การมารับพลาสม่า (FFP, CRP และ cryoprecipitate)
FFP, CRP เมื่อครบกาหนดเวลาทีค่ วรได้และต้องการใช้ให้โทร.มาให้ละลายได้เลย ไม่ตอ้ งโทร.มาถามว่าได้
หรือไม่ หากไม่ได้คลังเลือดจะโทร.ไปแจ้งให้ทราบตัง้ แต่สง่ ใบขอโลหิตมาแล้ว เนื่องจากต้องใช้เวลาประมาณ
40 นาที ในการละลายพลาสม่าแต่ละถุง จึงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมารับประมาณ 40 นาที ในรายไม่รบี ด่วนจะ
ละลายและจ่ายพลาสม่าไปทีละ 1 ยูนิต หากมีเหตุผลจาเป็ นต้องการใช้ตดิ ต่อกันในเวลารวดเร็ว ต้องการให้
ละลายทีละหลายยูนิต ให้ระบุในใบขอหรือโทร. แจ้งเป็ นราย ๆ ไป
ส่วน cryoprecipitate ให้แจ้งล่วงหน้า 1 ชัวโมง
่ เพราะต้องใช้เวลาในการละลาย และ Pool รวมเป็ นถุงเดียวกัน
9. การมารับ Platelet concentrate (PC), Pooled leukocyte poor platelet concentrate (LPPC)
9.1 รายไม่รบี ด่วน ให้ทางหอผูป้ ่ วยโทร. มาถามในเวลาประมาณ 12.00-13.00 น. ส่วนทีไ่ ม่ได้ในรอบแรก
ให้ถามอีกครัง้ เวลาประมาณ 20.30 น.
9.2 ในกรณี รีบด่วน ควรถามมาทันที อาจมี PC, LPPC ทีเ่ ก็บสารองไว้ หรือหากจาเป็ นมาก ทาง
คลังเลือดอาจพิจารณาปลด PC, LPPC ของผูป้ ่ วยอื่นทีจ่ องไว้ หากแพทย์เจ้าของไข้ยนิ ยอม
10. การยกเลิ กและคืน PC, LPPC เมื่อเปลีย่ นแผนการรักษางดใช้ ให้รบี แจ้งให้คลังเลือดทราบ รายทีร่ บั ไป
หอผูป้ ่ วยแล้วถ้าไม่ได้ใช้ให้รบี คืนด่วน เพราะอาจนาไปให้กบั ผูป้ ่ วยอื่นได้
11. ในราย massive transfusion ควรพิจารณาใช้ blood components เช่น PC, LPPC หรือ FFP ร่วมด้วย
ถ้าจาเป็ น การตามผูบ้ ริจาคมาเจาะโลหิตเพื่อใช้ในรายเช่นนี้มกั ไม่ทนั การ และถ้าเป็ นเวลา 16.30 น. ไป
แล้ว แพทย์ตอ้ งมาเจาะโลหิตผูบ้ ริจาคเองเนื่องจากไม่มเี จ้าหน้าทีเ่ วรเจาะโลหิต
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12. วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการส่งตรวจ Antenatal Care (ANC) คนไข้ฝากครรภ์ จาก OPD สูติกรรม
12.1 คนไข้ทฝ่ี ากครรภ์ ให้สง่ ตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหา ABO, Rh และ Indirect coomb’s test ทุกคน
12.2 ถ้าผล Indirect coomb’s test positive เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด จะแจ้งพยาบาลที่ OPD สูตกิ รรม
เพื่อแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ให้รบั ทราบ และขอให้สง่ ตัวอย่างโลหิตเป็ นชนิด Clotted blood 7 – 10 ml. 1
หลอด เพิม่ เติมสาหรับตรวจหา Antibody
12.3 ในกรณีทม่ี ารดามีผล Indirect coomb’s test positive ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะแจ้งให้หอ้ งคลอด ทราบ
เพื่อขอเก็บตัวอย่าง Cord blood ตรวจ ABO, Rh และ Direct coomb’s test ของทารกแรกคลอด
12.4 ใบรายงานผล ANC จากคลังเลือด ทีม่ ผี ล ABO, Rh และ Direct coomb’s test ให้เก็บอยูใ่ น
แฟ้ ม
เวชระเบียนมารดา เพื่อให้กุมารแพทย์ สามารถตัดสินใจได้ว่าจะส่งตรวจ Direct coomb’s test ในเด็กแรก
คลอด ทีม่ ภี าวะ Jaundice หรือไม่
12.5 ใบย่อคลอด ขอให้เพิม่ ช่องลงผล Indirect coomb’s test ด้วย
12.6 ในกรณีทม่ี ารดาฝากครรภ์นอกโรงพยาบาลรามาธิบดี และไม่มผี ลการตรวจ ANC ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด
จะ ตรวจ ABO, Rh และ Direct coomb’s test ของทารกทีม่ ี Jaundice ทุกคน
12.7 ในกรณีทม่ี ารดา มีผลการตรวจ ANC ห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะพิจารณาการตรวจ Direct coomb’s test
ทารกทีม่ ี Jaundice เฉพาะรายทีจ่ าเป็ นตาม protocol ของคลังเลือด
วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการขอใช้บริการ Therapeutic Hemapheresis
(plateletpheresis, leukapheresis, plasma exchange, peripheral blood stem cell collection)
1. ให้บริการเฉพาะวันราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
2. ให้สง่ ใบ request และใบ consult จากหอผูป้ ่ วย พร้อมทัง้ โทรศัพท์มานัดวันและเวลาทีจ่ ะทา
3. ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยซีด จาเป็ นต้องให้เม็ดโลหิตแดง หรือกรณีทต่ี อ้ งใช้ plasma เป็ น replacement solution
ให้สง่ ใบขอโลหิตทีต่ อ้ งการใช้มาทีค่ ลังเลือด โดยระบุวา่ ใช้ในการทา hemapheresis ชนิดนัน้ ๆ
วิ ธีปฏิ บตั ิ งานเมื่อผูป้ ่ วยเกิ ด Transfusion Reaction
เมื่อผูป้ ่ วยรับโลหิตหรือส่วนประกอบโลหิตแล้วเกิด Transfusion Reaction ให้เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
1. เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยกรอกรายละเอียดอาการของผูป้ ่ วยทางด้านหลังใบคล้องเลือดให้ครบถ้วน
2. เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยส่งใบคล้องเลือดทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมถุงโลหิตซึง่ มีชุดให้โลหิตติดอยูท่ ถ่ี ุง
และ ให้ใช้ sterile needle สวมทีป่ ลายชุดให้เลือดทีด่ งึ จากเส้นเลือดผูป้ ่ วย และส่งตัวอย่างโลหิตของผูป้ ่ วยหลัง
ได้รบั โลหิต (Post-transfusion sample) เป็ น clotted blood จานวน 7 ml. 1 tube พร้อมลายเซ็น ผูเ้ จาะที่ tube
ส่งมายังห้องปฏิบตั กิ ารคลังเลือด
3. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือดจะทดสอบด้งนี้
3.1 ตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยก่อนรับโลหิต (Pre-transfusion sample)
3.2 ตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยหลังรับโลหิต (Post-transfusion sample)
3.3 ถุงโลหิตทีท่ าให้เกิด Transfusion Reaction
3.4 ตัวอย่างโลหิตจาก side tube หรือ segment จากถุงโลหิตทีท่ าให้เกิด Transfusion Reaction
4. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด บันทึกผลการทดสอบในแบบฟอร์มใบรายงานผลปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือด
5. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด โทร.แจ้งให้เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยมารับผลการทดสอบ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการชนิ ดของการทดสอบห้องปฏิ บตั ิ การคลังเลือดและปริมาณของสิ่ งส่งตรวจที่ใช้ตรวจ
ชื่อการทดสอบ
สิ่ งส่งตรวจ
ปริมาตร (mL)
ABO, Rh typing
EDTA blood
7
Rh complete typing
EDTA blood
7
ABO, Rh(CDEce) & MNSs Phenotyping
EDTA blood
7
Indirect antiglobulin test
Clotted blood
7
EDTA blood
7
Direct antiglobulin test
Clotted blood
7
EDTA blood
7
Crossmatch
Clotted blood
7
EDTA blood
7
Type/Screen
Clotted blood
7
EDTA blood
7
Antibody identification
Clotted blood
15

บริการของคลังเลือดนอกเวลาราชการ : 16.30 - 8.30 น. ของทุกวัน
และ 8.30 - 16.30 น. ของวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
1. รายการทดสอบ
1.1 Blood grouping ; ABO , Rh (เฉพาะ D)
1.2 Direct antiglobulin test
1.3 Indirect antiglobulin test
1.4 Transfusion reaction work up
2. ชนิ ดของโลหิ ต และส่วนแยกของโลหิ ตที่ขอได้
2.1 Whole blood
2.2 Packed red cell
2.2.1 Leukocyte poor red blood cell
2.2.2 Leukocyte depleted red blood cell วิธี filtration
2.3 Plasma ได้แก่ FFP, CRP และ Cryoprecipitate
2.4 Platelet concentrate, Leukocyte poor platelet concentrate
2.5 Single donor platelet (SDP) วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการ
- ให้บริการเฉพาะ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. แต่ทางหอผูป้ ่ วยต้องโทร.แจ้ง
ทุกครัง้ ทีข่ อ และต้องโทร.จองก่อนเวลา 9.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์
3. ข้อมูลที่ควรทราบ
3.1 มีเจ้าหน้าทีข่ องคลังเลือดรับบริจาคโลหิตและปั น่ แยก blood component ในระหว่างเวลา
8.30 - 16.30 น. ของทุกวัน
3.2 ศูนย์บริการโลหิตฯ เปิ ดให้คลังเลือดของโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปเบิกโลหิตและ blood component ได้ใน
เวลา 8.30 - 12.00 น. ของหยุดราชการ ดังนัน้ การขอ blood component ดังกล่าวนอกเวลาราชการ
ควรต้องคานึงถึงเวลาทีเ่ บิกจากศูนย์บริการโลหิตได้ดว้ ย
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ห้องปฏิบตั ิ การตรวจเนื้ อเยื่อ (HLA)
การส่งตรวจ HLA antibody
สังตรวจทาง
่
on line และให้ส่ง Clotted blood ของผู้ป่วย 10 ml มายังห้องปฏิบตั ิการตรวจเนื้อเยื่อ การ
ทดสอบนี้ใช้เวลา 3-5 วัน รายงานผลเป็ นบวกหรือลบ ในกรณีรบี ด่วน ผลการทดสอบใช้เวลา 1 วัน และให้ติดต่ อ
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อเป็ นราย ๆ ไป
การตรวจเนื้ อเยื่อสาหรับ Related Bone Marrow Transplantation
ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อมีบริการการตรวจเนื้อเยื่อให้แก่ผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งรับการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก
หรือเซลล์ตน้ กาเนิด (Stem cell) ทีม่ พี น่ี ้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเป็ นผูบ้ ริจาคไขกระดูกให้ โดยจะทาการตรวจเฉพาะ
วันจันทร์ และวันอังคาร มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. แพทย์หรือพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบจะเป็ นผูโ้ ทรศัพท์นดั หมายวันตรวจเนื้อเยื่อให้กบั ผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาค
ไขกระดูก
2. ผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคไขกระดูกหรือเซลล์ตน้ กาเนิด นาใบสังตรวจมายั
่
งห้องปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยือ่ พร้อมกัน
เวลา 08.30 น. เพื่อรับการเจาะเลือดตรวจ (ถ้ามาสายเกิน 09.00 น. อาจต้องมีการเลื่อนนัดใหม่)
3. เตรียมบัตรโรงพยาบาลและบัตรประชาชนทัง้ ของผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคมาด้วยในวันเจาะเลือดตรวจเนื้อเยื่อ
4. ชาระเงินค่าตรวจแล้วนาใบเสร็จกลับมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจตรวจเนื้อเยื่อ
5. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของห้องปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อแก่ผปู้ ่ วย เพื่อให้
ผูป้ ่ วยสอบถามผลการตรวจขัน้ ตอนที่ 1 ว่าผ่านหรือไม่ในวันถัดไป ถ้าผ่านจะต้องทาการตรวจเพิม่ ในขัน้ ตอน
ที่ 2 (เป็ นการตรวจ HLA Class II) ซึง่ จะต้องมีการชาระเงินค่าตรวจเพิม่ อีก (ถ้าไม่ผ่านขัน้ ตอนที่ 1 จะไม่
ต้องชาระเงินเพิม่ ) โดยผูป้ ่ วยหรือญาติมาติดต่อทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อ เพื่อขอรับใบสังตรวจเพิ
่
ม่ และ
ไปชาระเงินสาหรับการตรวจ HLA Class II
6. การรับผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะดาเนินการตรวจขัน้ ตอนที่ 2 ต่อ ภายหลังจากทีผ่ ปู้ ่ วยได้มาดาเนินการชาระเงิน
เรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ หลังจากชาระเงินขัน้ ตอนที่ 2 ไปอีก 2 อาทิตย์ จะมีเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานมารับผลการ
ตรวจเนื้อเยื่อนาไปเก็บในเวชระเบียน
สาหรับผูท้ ต่ี รวจเฉพาะขัน้ ตอนที่ 1 แล้วไม่ผ่าน จะมีเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานมารับผลการตรวจเนื้อเยื่อ
นาไปเก็บในเวชระเบียน
การตรวจเนื้ อเยื่อสาหรับ Unrelated Bone Marrow Transplantation
ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อมีบริการการตรวจเนื้อเยื่อให้แก่ผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งการรับการรักษาโดยการปลูกถ่าย
ไขกระดูกหรือเซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ม่มพี น่ี ้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือมี แต่ผลการตรวจเนื้อเยือ่ ไม่ตรงกัน ผูป้ ่ วย
จาเป็ นต้องขอรับบริจาคจากผูบ้ ริจาคทีไ่ ม่ใช่ญาติพน่ี ้อง โดยจะทาการเจาะเลือดตรวจได้เฉพาะวันจันทร์และวันอังคาร
เวลา 08.30 (ถ้าผูป้ ่ วยมาสายเกิน 9.00 น. อาจต้องมีการเลื่อนนัดใหม่)
ในกรณีน้ตี อ้ งมีบดิ าและมารดาของผูป้ ่ วยมาตรวจพร้อมกันกับผูป้ ่ วยด้วย เพื่อต้องการให้ได้ผลการตรวจครบถ้วน
สมบูรณ์มากทีส่ ดุ
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การตรวจเนื้ อเยื่อสาหรับผูป้ ่ วยที่ต้องการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคที่มีชีวิต
ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อให้บริการตรวจเนื้อเยื่อให้แก่ผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคทีม่ ชี วี ติ โดยผู้
บริจาคต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผูป้ ่ วย เช่น บิดา มารดา บุตรธิดา ลุง ป้ า น้า อา และหลาน ซึง่ ปกติจะทาการ
ตรวจเฉพาะวันพุธ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ผูป้ ่ วยติดต่อพยาบาลประสานงานโครงการปลูกถ่ายไต เพื่อผ่านการประเมินเบือ้ งต้น
2. ผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคไตทีผ่ า่ นการประเมินเบือ้ งต้นจากพยาบาลประสานงาน ติดต่อมายังห้องปฏิบตั กิ ารตรวจ
เนื้อเยื่อในเวลาราชการ เพื่อซักประวัตแิ ละนัดหมายวันตรวจเนื้อเยื่อให้กบั ผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคไตพร้อมกัน
วันทีน่ ดั เจาะเลือดตรวจจะต้องนัดก่อนวันล้างไต เพื่อให้ได้ผลภูมติ า้ นทานต่อเนื้อเยื่อทีถ่ ูกต้องแม่นยามาก
ทีส่ ดุ
3. เตรียมบัตรโรงพยาบาลและบัตรประจาตัวประชาชนทัง้ ของผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคไตมาด้วย ในวันทีม่ า
รับการเจาะเลือดตรวจเนื้อเยื่อ พร้อมกันทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อ เวลา 07.30 น.
(ถ้ามาสายเกิน 08.00 น. อาจต้องมีการเลื่อนนัดใหม่)
4. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งตรวจเนื้อเยื่อจะเป็ นผูเ้ จาะเลือดผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคไตโดยเจาะเลือดประมาณ 60 ซีซี สาหรับ
การตรวจเนื้อเยื่อตามรายการดังนี้
รายการทีต่ ้องทาการตรวจเพือ่ การปลูกถ่ายไต
ผูป้ ่ วย : หมู่เลือด ABO (รหัส 600040), HLA-A, B DNA Typing (รหัส 500001), HLA-DR, DQ DNA
Typing (รหัส 500002), Autoantibody (การตรวจภูมติ า้ นทานต่อตัวเอง รหัส 500003)
HLA Antibody screening (ภูมติ า้ นทานต่อเม็ดเลือดขาว, รหัส 500006) กรณี HLA antibody
เป็ นบวกต้องตรวจ PRA class I (รหัส 500007) และ/หรือ PRA class II (รหัส 500008) ร่วมกับ
HLA Antibody-Single Antigen Class I (รหัส 50010) และ/หรือ HLA Antibody-Single Antigen
Class II (รหัส 50011)
ผูบ้ ริจาคไต : หมู่เลือด ABO (รหัส 600040), HLA-A, B DNA Typing (รหัส 500001) และ HLA DR,
DQ DNA Typing (รหัส 500002), lymphocyte crossmatch (ทดสอบความเข้ากันได้กบั ผูป้ ่ วย
รหัส 500004)
5. ชาระเงินค่าตรวจแล้วนาใบเสร็จมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อ
6. ผูป้ ่ วยหรือผูบ้ ริจาคมารับผลการตรวจเนื้อเยื่อหลังจากตรวจแล้ว 2 อาทิตย์
การให้บริการการตรวจเนื้ อเยือ่ สาหรับผูบ้ ริจาคที่ต้องการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคที่เสียชีวิตแล้วจากสภากาชาด
ไทย ทาการตรวจเฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา 7.30 น.
มีขนั ้ ตอนเหมือนกับผูป้ ่ วยทีม่ ผี บู้ ริจาคยังมีชวี ติ อยู่ ยกเว้นไม่ตอ้ งตรวจเนื้อเยื่อและความเข้ากันได้ของ
ผูบ้ ริจาคทีม่ ชี วี ติ และผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งมารับผลการตรวจเนื้อเยื่อด้วยตัวเอง ห้องตรวจเนื้อเยื่อจะประสาน
งานกับห้องโครงการปลูกถ่ายอวัยวะของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจะส่งเจ้าหน้าทีม่ ารับผลแทน
และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการส่งผลการตรวจเนื้อเยื่อไปเข้าคิวรอไตผูบ้ ริจาคทีส่ ภากาชาดไทยต่อไป
การตรวจ HLA ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ (disease association)
สามารถส่งตรวจได้ โดยโทรศัพท์ตดิ ต่อกับเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจเนื้อเยื่อเพื่อขอรายละเอียด
การนาส่งตัวอย่าง
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ห้องปฏิบตั ิ การจุลทรรศน์ ศาสตร์คลินิก
ขอบเขตของงาน
1. การตรวจปั สสาวะแบบ routine urinalysis และ urine special tests ซึง่ จะทาการทดสอบทุกวันในเวลา
ราชการ 8.30 - 16.30 น. ส่วนการตรวจปั สสาวะนอกเวลาราชการ 16.30 - 8.30 น. และ
วันหยุดราชการจะทาการทดสอบเฉพาะ Urinalysis เท่านัน้
2. การตรวจอุจจาระ จะตรวจหา ova, trophozoites และ cysts ของ parasites และ mature parasites
ระหว่าง 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ จะทาการตรวจหาโดยวิธี direct smear และ
concentration technic อุจจาระทีส่ ง่ มาตรวจหา white blood cells และ red blood cells จะทาการ
ตรวจหาโดยวิธี direct smear และอุจจาระทีส่ ง่ มาตรวจหา parasites จะทาการตรวจหาโดยวิธี
concentration technique
3. การตรวจ Cell Count และ Differential Cell Count ของ Cerebrospinal fluid, Synovial fluid, และ
body fluid อื่นๆ จะทาการตรวจตลอด 24 ชัวโมง
่
4. การตรวจ Urine Eosinophils จะทาการทดสอบในวันและเวลาราชการ

ห้องปฏิบตั ิ การเคมีคลินิก
ขอบเขตการให้บริการ : ห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิก ให้บริการตรวจสารเคมีในสารน้าของร่างกาย
ประโยชน์ของรายการวิ เคราะห์
ประโยชน์ของแต่ละรายการสังตรวจ
่
ของห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิก มีดงั นี้
I. CHEMISTRY PROFILES เป็ นรายการการสังตรวจทางเคมี
่
คลินิกทีจ่ ดั เป็ นชุดสาเร็จรูป เพื่อช่วยแพทย์
วินิจฉัยโรคหรือตัดข้อสงสัยว่าจะเป็ นโรค การสังตรวจเป็
่
นชุดสาเร็จรูป มีแบบต่างๆ ดังนี้
1. Electrolyte ประกอบด้วยรายการตรวจสารเคมีจานวน 4 รายการได้แก่ Na, K, Cl, CO2 ซึง่ แพทย์ใช้
ประเมินความสมดุลของน้าและเกลือแร่ภายในร่างกาย ประเมินความผิดปกติของภาวะกรดด่างภายใน
ร่างกายใช้ประเมินโรคท้องร่วง ภาวะขาดน้า ภาวะ ketoacidosis จากโรคเบาหวาน ฯลฯ
2. Lipid Profile ประกอบด้วยรายการตรวจสารเคมีจานวน 4 รายการได้แก่ CHOL,TRIG ,HDL-CHOL,
LDL-CHOL, เพื่อประเมินระดับไขมันในเลือดทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
3. Liver function test ประกอบด้วยรายการตรวจสารเคมีจานวน 9 รายการได้แก่ ALP, AST, ALT,
GGT, TP, ALB, CHOL,T.BILI, D.BILI เจาะจงสาหรับผูป้ ่ วยทีแ่ พทย์สงสัยว่าเป็ นโรคตับ
II. DISCRETIONARY TEST เป็ นการสังตรวจทางเคมี
่
คลินิกทีแ่ พทย์เป็ นผูก้ าหนด ประโยชน์ของแต่ละรายการ
วิเคราะห์มดี งั นี้
1. Acid phosphatase (ACP) : การตรวจหาเอนไซม์ Acid phosphatase เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก (Prostatic carcinoma)
2. Adrenocorticotropic hormone (ACTH): การตรวจหาระดับ ACTH เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค
ระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency โดยพิจารณาควบคู่กบั cortisol
3. Adiponectin: ช่วยบ่งชีค้ วามเสีย่ งโรค Metabolic syndrome และ Artheroschlerosis
4. Alanine aminotransferase (ALT, SGPT, GPT): การตรวจหาเอนไซม์ alanine aminotransferase
หรือ glutamate pyruvate transaminase เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคตับทีม่ สี าเหตุจากเซลล์ตบั ถูกทาลาย
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5. Albumin (ALB): การตรวจ albumin เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคตับเรือ้ รัง โรคขาดอาหาร โรคไตรัว่ ผูป้ ่ วยทีม่ ี
ภาวะการดูดซึมผิดปกติ หรือผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะขาดน้า
6. Aldolase (ALD): การตรวจหาเอนไซม์ aldolase เพื่อช่วยในการประเมินผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติของ
ระบบกล้ามเนื้อออกจากโรคอื่น
7. Aldosterone : การตรวจ Aldosterone เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเกีย่ วกับ ความดันโลหิตสูง
8. Alkaline phosphatase (ALP): การตรวจหาเอนไซม์ alkaline phosphatase เพื่อช่วยในการ
วินิจฉัยโรคตับและโรคกระดูก หรือระบบท่อน้าดีอุดตัน
9. Alkaline phosphatase isoenzymes: การตรวจหาเอนไซม์ alkaline phosphatase ชนิดต่างๆ เพื่อ
ช่วยในการวินจิ ฉัยแยกระหว่างโรคตับและโรคกระดูก โดยการเปรียบเทียบความคงทนของเอนไซม์ภาย
หลังจากถูกอุ่นทีอ่ ุณหภูมิ 56 C
10. Amikin(Amikacin) : การตรวจหาปริมาณยา Amikacin ซึง่ เป็ นยาทีใ่ ช้กบั แบคทีเรียชนิด gramnegative
เพื่อให้แพทย์ใช้ปรับระดับการให้ยาทีเ่ หมาะสมในการรักษาและไม่ทาให้เกิดการให้ยาทีม่ าก
เกินไปจนเป็ นพิษต่อร่างกาย
11. Ammonia (NH3) : การตรวจ ammonia ใช้วนิ ิจฉัยโรคตับทีเ่ กิดการสูญเสียการทางานของตับเช่น ตับ
แข็ง หรือตับวายเฉียบพลัน ความผิดปกติทางพันธุกรรมในเด็กแรกเกิดทาให้ขาดเอนไซม์ในขบวนการ
urea cycle นอกจากนี้ยงั ใช้ยนื ยันผูท้ ม่ี ภี าวะ Reye's syndrome
12. Amylase (AMY) : การตรวจ amylase เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ประเมิน
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดอวัยวะภายในช่องท้อง ผูท้ เ่ี ป็ นคางทูมหรือต่อมน้าลายอักเสบ หรือผู้ทเ่ี ป็ นโรค
พิษสุราเรือ้ รัง
13. Amylase-Urine: ระดับของ amylase ในปั สสาวะ ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
และภาวะอื่น ๆ ทีม่ ผี ลต่อตับอ่อน โดยมักแปลผลร่วมกับระดับของ amylase และ lipase ในเลือด
สามารถพบระดับของ amylase ในปั สสาวะทีส่ งู กว่าปกติได้ในโรคต่างๆ ได้แก่ acute pancreatitis,
alcohol consumption, cancer of pancreas, cancer of ovaries, cancer of lungs, cholecystitis,
ectopic หรือ ruptured tubal pregnancy, gall bladder disease, mumps, intestinal obstruction,
pancreatic duct obstruction และ perforated ulcer เป็ นต้น ระดับของ amylase ในปั สสาวะทีต่ ่ากว่า
ปกติพบได้ในโรคต่างๆได้แก่ pancreas damage, kidney disease, pancreas cancer และ toxemia of
pregnancy เป็ นต้น
14. Apolipoprotein A-1 : Apolipoprotein A เป็ น apoprotein ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของ HDL-C การตรวจ
Apolipoprotein A-1 เพื่อประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
15. Apolipoprotein B : Apolipoprotein B เป็ น apoprotein หลักของ chylomicron และ LDL-C การตรวจ
Apolipoprotein B เพื่อประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
16. Aspartate aminotransferase (AST, SGOT, GOT) : การตรวจ aspartate aminotransferase หรือ
glutamic oxaloacetic transaminase ใช้วนิ ิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน โรคตับทีม่ สี าเหตุจาก
เซลล์ตบั ถูกทาลาย เช่นจากสารพิษ เนื้องอก หรือมะเร็งทีม่ กี ารลามไปทีต่ บั และโรคท่อน้าดีอกั เสบ
17. -CrossLaps (CTx): การตรวจหาปริมาณ degradation products ของ typeI collagen ในซีรมหรื
ั่ อ
พลาสมา เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาวะ bone resorption และติดตามผลการรักษาโดยวิธี
antiresorptive therapies ในผูป้ ่ วยสตรีวยั หมดประจาเดือนและผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะความหนาแน่นของมวล
กระดูกต่า (osteopenia)
18. Beta-human chorionic gonadotropin (-HCG, HCG):การตรวจวัด beta-human chorionic
gonadotropin เพื่อวินิจฉัยการตัง้ ครรภ์, การแท้งลูก และการท้องนอกมดลูก (ectopic pregnancy)
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19. Blood Gases (ABG, BG): การตรวจ blood gas เพื่อประเมินความสมดุลของภาวะกรด-ด่างภายใน
ร่างกายผูป้ ่ วย ภาวะการทางานของระบบหายใจ และประเมินภาวะของผูป้ ่ วยโรคปอด
20. Blood Urea Nitrogen (BUN, Urea) : การตรวจ blood urea nitrogen เพื่อช่วยวินจิ ฉัยโรคไตล้มเหลว
เฉียบพลันหรือโรคไตเรือ้ รัง ผูท้ เ่ี กิดมีการอุดตันของทางเดินปั สสาวะหรือผูป้ ่ วยทีม่ ตี ่อมลูกหมากโต
21. Calcitonin : การตรวจหาCalcitoninใช้ชว่ ยในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาผูป้ ่ วยทีเ่ กีย่ วกับ
medullary thyroid carcinoma
22. Calcium (CA) : การตรวจ calcium ใช้วนิ ิจฉัยโรคกระดูก, ผูท้ ข่ี าดวิตามินดี, ผูท้ ม่ี ภี าวะ alkalosis ภาวะ
hypothyroidism หรือ hyperthyroidism, โรค thyrotoxicosis, ผูท้ ใ่ี ช้ยาขับปั สสาวะประเภท furosamide
หรือ thiazide
23. Calcium-Urine : ระดับของ calcium ในปั สสาวะ ใช้ในการวินิจฉัยและติดตามโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับ
parathyroid gland และการทางานของไตซึง่ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของกระดูกและสูญเสียการ
ควบคุมสมดุลของระดับ calcium นอกจากนี้ยงั ช่วยในการวินจิ ฉัยโรคนิว่ สามารถพบระดับของ calcium
ในปั สสาวะทีส่ งู กว่าปกติได้ในโรคต่างๆ ได้แก่ hyperparathyroidism, idiopathic hypercalciuria, kidney
failure, renal tubular acidosis, sarcoidosis, และ vitamin D intoxication เป็ นต้น ระดับของ calcium
ในปั สสาวะทีต่ ่ากว่าปกติพบได้ในโรคต่างๆ เช่น hypoparathyroidism, malabsorption disorders, การ
ได้รบั ยา thiazide diuretics และ Vitamin D deficiency
24. Carbon dioxide (CO2,TCO2): การตรวจ carbon dioxide เพือ่ ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการ
รักษาผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะพร่องของสารน้าภายในร่างกาย ดูความผิดปกติของกรดด่างภายในร่างกาย ใช้
ประเมินผูป้ ่ วยโรคท้องร่วง ผูท้ ม่ี อี าการอาเจียนรุนแรง หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั ยาลดกรดในกระเพาะเป็ นเวลานาน
25. Carboxyhemoglobin(CoHb) : ประเมินภาวะฮีโมโกลบินทีจ่ บั กับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ทาให้เกิด
COHb ซึง่ ถ้ามีปริมาณมากจะทาให้ร่างกายได้รบั ออกซิเจนน้อยลงเกิดภาวะ tissue hypoxia
26. Chloride (CL): การตรวจ chloride เพื่อประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการรักษาผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ
พร่องของสารน้าภายในร่างกาย ดูความผิดปกติของกรดด่างภายในร่างกาย ใช้ประเมินผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ
ขาดน้า ไตล้มเหลว โรคท้องร่วงเรือ้ รัง ได้รบั สารพิษ salicylate ภาวะ metabolic acidosis จาก
โรคเบาหวาน หรือผูป้ ่ วยทีร่ ่างกายหลังฮอร์
่ โมน aldosterone ผิดปกติ ฯลฯ
27. Chloride-CSF: การตรวจ chloride ในน้าไขสันหลัง หากพบระดับต่ากว่าปกติจะช่วยในการประเมินภาวะ
acute meningitis และ tuberculous meninigitis
28. Chloride-Urine : การตรวจระดับของ chloride ร่วมกับระดับของอิเล็กโทรไลต์ชนิดอื่น ๆ ในปั สสาวะ
เพื่อประเมินสภาวะของปริมาตรของสารน้าในร่างกาย และช่วยในการวินิจฉัย renal tubular acidosis
สามารถพบระดับของ chloride ในปั สสาวะทีส่ งู กว่าปกติได้ในภาวะต่างๆ ได้แก่ increased salt intake,
postmenstrual diuresis, pharmacologic diuresis, salt-losing nephritis, adrenocortical insufficiency
เป็ นต้น
พบระดับของ chloride ในปั สสาวะต่ากว่าปกติได้ในภาวะ decreased salt intake,
adrenocortical hyperfunction, extrarenal fluid loss (เช่น diarrhea, vomiting, sweating, gastric
suction), และ salt retention
29. Cholesterol (CHOL) : การตรวจ cholesterol เพื่อช่วยวินจิ ฉัยโรคตับทีเ่ ซลล์ถูกทาลายหรือทีม่ ภี าวะท่อ
น้าดีอุดตัน โรคไตประเภท Nephritis นอกจากนี้ยงั ใช้ประเมินปริมาณสารไขมันในเลือดทีเ่ ป็ นต้นเหตุ การ
เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ใช้ประเมินผูท้ ม่ี กี รรมพันธุ์ ทางครอบครัวเกีย่ วกับสารไขมันในเลือดผิดปกติ
ประเมินผูท้ ม่ี ภี าวะ thyroidism หรือประเมินผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
30. CKMB Mass: การตรวจ CKMB Mass มีความจาเพาะและความไวต่อการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน มากกว่าการตรวจ CKMB activity โดย CKMB Mass จะตรวจพบสูงผิดาปกติได้ภายใน 1
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ชัวโมงหลั
่
งเกิดอาการเจ็บหน้าอก พบระดับสูงสุดภายใน 12-24 ชัวโมงและกลั
่
บสูร่ ะดับปกติภายใน 2-3
วัน จึงเหมาะสาหรับใช้ในการวินิจฉัยผูป้ ่ วยทีม่ อี าการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
31. Cortisol: การตรวจหาระดับ cortisol เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondaryadrenal insufficiency โดยพิจารณาควบคู่กบั ACTH และใช้วนิ จิ ฉัย Cushing's syndrome
32. C-Peptide: การตรวจหาระดับ C-Peptide เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยทีม่ กี ารสร้าง insulin
ผิดปกติ
33. C-peptide-Urine : ระดับของ C-peptide ในปั สสาวะใช้ในการประเมินการทางานของ -cell ของตับ
อ่อนในผูป้ ่ วย gestational diabetes และ insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) นอกจากนี้ยงั ใช้
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเจาะเลือดผูป้ ่ วยได้หลาย ๆ ครัง้ เช่นในผูป้ ่ วยเด็ก ระดับของ C-peptide ในปั สสาวะ
ทีส่ งู ขึน้ จะบ่งชีว้ ่า -cell ของตับอ่อนมีการทางานมากผิดปกติ ซึง่ พบได้ในภาวะ hyperinsulinemia,
renal insufficiency, obesity ระดับทีต่ ่ากว่าปกติสามารถพบได้ในภาวะ starvation, factitious
hypoglycemia, hypoinsulinism, Addison’s disease, ภายหลังการตัดตับอ่อน
34. Creatine kinase (CK,CPK) : การตรวจ creatine kinase เพื่อช่วยวินิจฉัยผูป้ ่ วยทีม่ อี าการกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน หรือผูป้ ่ วยทีก่ ล้ามเนื้อทางานผิดปกติ
35. Creatine kinase MB Fraction (CKMB) : การตรวจ creatine kinase isoenzyme ชนิด CKMB ทีม่ ี
ความจาเพาะต่อกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อช่วยวินิจฉัยผูป้ ่ วยทีม่ อี าการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
36. Creatinine (CRE,CREA) : การตรวจ creatinine ใช้วนิ ิจฉัยโรคไต
37. Creatinine-Urine: ระดับของ creatinine ในปั สสาวะ ใช้ประเมินการทางานของไต นอกจากนี้ยงั
นาไปใช้ในการคานวณหาค่า creatinine clearance ระดับของ creatinine ในปั สสาวะและค่า creatinine
clearance ทีผ่ ดิ ปกติจะพบได้ในภาวะต่าง ๆ เช่น Glomerulonephritis, Pyelonephritis, Reduced renal
blood flow, Renal failure, Rhabdomyolysis, Urinary tract obstruction, Muscular dystrophy (late
stage), Myasthenia gravis, High meat diet, Complicated UTI (Pyelonephritis), และ Prerenal
azotemia
38. Cyclosporine A (CsA) : การตรวจหาระดับ Cyclosporin A เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้ าระวังระดับยาใน
เลือดของผูป้ ่ วยทีเ่ ปลีย่ นถ่ายอวัยวะต่างๆ
39. Cystatin C (CysC): การตรวจ Cystatin C เพื่อช่วยประเมินการทางานของไต โดยผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการ
กรองของไต (GFR) ลดลงจะพบระดับของ Cystatin C ในเลือดสูงขึน้ ทัง้ นี้ระดับของ Cystatin C ไม่
ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยอื่นๆ เช่น ภาวะโภชนาการ หรือ muscle mass
40. DHEA-Sulphate (DHEA-S):การตรวจหาDHEA-Sใช้ชว่ ยในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาผูป้ ่ วยที่
เกีย่ วกับ adrenal carcinoma
41. DHT (Dihydrotestosterone): ช่วยในการวินจิ ฉัยกลุ่มโรคทีเ่ กีย่ วกับอวัยวะเพศ ภาวะผิดปกติของขน
ตลอดจนมะเร็งต่อมลูกหมาก
42. Direct Bilirubin (DBIL, D.BILI): การตรวจ direct bilirubin หรือ conjugated bilirubin เพื่อช่วยในการ
วินิจฉัยผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะเม็ดเลือดแดงถูกทาลายมากกว่าปกติ โรคตับ และโรคระบบท่อน้าดีอุดตัน
43. Direct Renin : การตรวจ direct renin เพื่อช่วยในการวินจิ ฉัย Hypertension , Primary aldosteronism,
Secondary aldosteronism
44. Estradiol (E2) : การตรวจหา 17 -estradiolซึง่ เป็ น Estrogen hormone ที่ active ทีส่ ดุ มีประโยชน์ใน
การวินิจฉัยความสามารถในการเจริญพันธุข์ องเพศหญิงและ ติดตามการรักษา
45. Everolimus (Certican): การตรวจหาระดับยา everolimus เพื่อเฝ้ าระวังระดับยาในเลือดของผูป้ ่ วยที่
ได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ
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46. Free triiodothyronin (FT3 ,free T3) : การตรวจหา Free triiodothyronin ซึง่ อยู่ในรูป active from มี
ประโยชน์ในการวินจิ ฉัยภาวะ Euthyroid, Hyperthyroid และ Hypothyroid
47. Free thyroxine (FT4, free T4) : การตรวจหา free thyroxine ซึง่ อยู่ในรูป active thyroxine component
นิยมตรวจร่วมกับ TSH เมือ่ สงสัยภาวะผิดปกติในการทางานของต่อมไทรอยด์ (thyroid function
disorder) และมีประโยชน์ในการติดตามการรักษาโดยวิธี thyrosuppressive therapy
48. Fructosamine (FRUC): การตรวจ fructosamine เพื่อช่วยเฝ้ าติดตามการควบคุมระดับน้าตาลระยะยาว
ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
49. Follicle Stimulating Hormone (FSH) : เป็ นการตรวจหาปริมาณ Follicle stimulating hormone
ซึง่ ควบคุมการทางานของ gonadal tissues ปริมาณทีผ่ ดิ ปกติบ่งถึงการทางานทีผ่ ดิ ปกติของ
hypothalamic-pituitary axis
50. Gamma glutamyltransferase (GGT): การตรวจเอนไซม์ gamma glutamyltransferase เพื่อช่วยใน
การวินิจฉัยโรคระบบท่อน้าดีอุดตัน เช่น cholangitis และ cholecystitis โรคตับอื่นๆ นอกจากนี้ ยังใช้
ประเมินอาการเป็ นพิษทีเ่ กิดจากการดื่มเหล้าจัด หรือจากยาประเภท Dilantin (phenyltoin) หรือ
Phenobarbital
51. Glucose (GLU):การตรวจ glucose เพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานและเฝ้ าติดตามระดับน้าตาลในเลือด
ของผูท้ ม่ี ภี าวะ hypoglycemia, เด็กอ่อนทีค่ ลอดจากแม่ทเ่ี ป็ นเบาหวาน ผูเ้ ป็ นโรคเนื้องอกทีต่ บั อ่อน
หรือโรคตับอ่อนเรือ้ รังที่ beta-cell ถูกทาลาย
52. Glucose-CSF: ระดับของ glucose ในน้าไขสันหลัง เพื่อช่วยในการวินิจฉัย tumors, infections หรือ
inflammation ของระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System; CNS) โดยระดับของ glucose ใน
น้าไขสันหลังจะมีความผันแปรตามระดับของ glucose ในเลือดเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึง่ ปกติแล้วควรจะมี
ระดับประมาณ 2 ใน 3 ของระดับ glucose ในเลือด
53. Glucose-Urine: ระดับของ glucose ในปั สสาวะใช้สาหรับการตรวจคัดกรองผูท้ เ่ี ป็ นโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ยงั ใช้ประเมินผูป้ ่ วย Fanconi’s syndrome ผูป้ ่ วยโรคไตทีม่ ภี าวะ renal glucosuria ทัง้ ทีม่ รี ะดับ
น้าตาลในเลือดปกติ
54. Glucose Tolerance Test (GTT,OGTT) : การตรวจหาระดับกลูโคสในเลือดทีช่ ่วงเวลาต่างๆ เพื่อช่วย
วินิจฉัยและประเมินผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคเบาหวาน
55. Growth Hormone (GH) : การตรวจหา Growth Hormone ใช้ช่วยในการวินจิ ฉัยและติดตามการรักษา
ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติเกีย่ วกับ การเจริญเติบโต
56. High density lipoprotein cholesterol (HDL-CHOL) : การตรวจ high density lipoprotein
cholesterol ใช้ประเมินปริมาณสารไขมันในเลือดทีท่ าหน้าทีป่ ้ องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
57. High sensitivity CRP (hs-CRP): การตรวจหาปริมาณของ C-Reactive Protein ในเลือดด้วยวิธกี าร
ตรวจวิเคราะห์ทม่ี คี วามไวสูง ระดับของ hs-CRP ทีส่ งู จะบ่งชีถ้ งึ ภาวะเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและ
หัวใจในอนาคต ในคนปกติทม่ี สี ขุ ภาพดีจะมีระดับ hs-CRP น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 mg/L หากผลการ
ตรวจมากกว่า 5 mg/L ควรเว้นระยะห่างแล้วทาการตรวจซ้าอีกครัง้ เพื่อคัดแยกระหว่างการมีภาวะเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจกับการอักเสบหรือการติดเชือ้
58. Inorganic Phosphate (IN.P,PHOS) : การตรวจ Inorganic Phosphate ใช้วนิ จิ ฉัยภาวะ
hypothyroidism หรือ hyperthyroidism โรคกระดูกในเด็กและในผูใ้ หญ่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การฉีดอินซูลนิ มาก
เกินควร ผูท้ เ่ี ป็ นโรคไตเรือ้ รัง
59. Inorganic Phosphate-Urine: ระดับของ phosphorus ในปั สสาวะ สามารถใช้ประเมินสมดุลของ
calcium/phosphorus ในร่างกาย ระดับของ phosphorus ในปั สสาวะทีส่ งู กว่าปกติพบได้ในภาวะต่างๆ
ได้แก primary hyperparathyroidism, vitamin D deficiency, renal tubular acidosis, การใช้ยาขับ
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ปั สสาวะ, Fanconi’s syndrome, rickets disease และ osteomalacia เป็ นต้น ระดับของ phosphorus
ในปั สสาวะทีต่ ่ากว่าปกติพบได้ในภาวะต่างๆ เช่น hypoparathyroidism, pseudohypoparathyroidism,
vitamin D intoxication
60. Iohexol : Iohexol เป็ นสาร Radio contrast media ซึง่ จะใช้เพื่อประเมินอัตราการกรองของไต
(Glomerular filtration rate, GFR) และ GFR นัน้ จะนามาประเมินและวินิจฉัยคนไข้โรคไตเรือ้ รัง
61. Ionized Ca (iCa, Ca2+): การตรวจหาแคลเซียมทีม่ ปี ระจุ สาหรับประเมินผูป้ ่ วยทีม่ พี ลาสมาโปรตีน
ผิดปกติ เช่นผูป้ ่ วยโรคไตวายเรือ้ รัง โรค nephrotic syndrome, โรค multiple myeloma รวมถึง
ผูป้ ่ วยหนักทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด รับผลิตภัณฑ์เลือดทีม่ ี citrate เป็ นสารกันเลือดแข็ง และผูท้ ม่ี กี าร
เปลีย่ นแปลงระดับกรดด่างในร่างกาย หรือผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นถ่ายเลือด
62. Ionized Mg (iMg, Mg2+) : การตรวจแมกนีเซียมทีม่ ปี ระจุ สาหรับประเมินผูป้ ่ วยทีม่ คี วามดันโลหิตสูง ผู้
ทีเ่ ป็ นไมเกรนมักมีระดับ Ionized Mg ต่า ในขณะทีร่ ะดับ total Mg มักอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ผูท้ ม่ี ภี าวะหลอดเลือดแดงแข็งทีม่ รี ะดับไขมันในเลือดสูง มักมีระดับ Ionized Mg ต่า นอกจากนี้ยงั ใช้ระดับ
Ionized Mg เฝ้ าติดตามผูป้ ่ วยหนักหลังการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ
63. Iron: การตรวจปริมาณของธาตุเหล็ก (Ferric) ในเลือดซึง่ เกาะอยู่กบั -globulin ค่าทีต่ ่ากว่าปกติพบ
ได้ในหญิงทีก่ าลังมีระดู หญิงตัง้ ครรภ์หรือผูท้ ม่ี โี ลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (iron deficiency anemia)
64. Insulin: การตรวจหาฮอร์โมน Insulin เพื่อช่วยในการประเมินสภาวะของผูป้ ่ วยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
metabolic disease เช่นโรคเบาหวานInsulin like Growth Factor-1 (IGF-1) : การตรวจหาระดับ
IGF-1 ใช้ชว่ ยในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติเกีย่ วกับ การเจริญเติบโต
65. Insulin like Growth Factor Binding Protein-3 (IGF-BP3): เป็ นการตรวจหาระดับโปรตีนชนิดทีจ่ บั
กับ IGF-1
เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติเกีย่ วกับการ
เจริญเติบโต
66. Lactate (LAC): การตรวจ lactate เพื่อช่วยในการวินิจฉัยผูท้ ม่ี ภี าวะ metabolic acidosis ผูท้ ข่ี าดน้า ผูท้ ่ี
มีภาวะวิกฤตหลังจากได้รบั การผ่าตัด
ประเมินภาวะความเป็ นกรดด่างในร่างกายของผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น
โรคเบาหวาน และผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ lactic acidosis
67. Lactate dehydrogenase (LD, LDH): การตรวจเอนไซม์ lactate dehydrogenase เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน โรคเลือด โรคโลหิตจาง (pernicious anemia) โรคตับอักเสบเรือ้ รัง โรคไต
มะเร็งทีต่ ่อมน้าเหลือง
68. LD/LDH-CSF: ระดับของ LD/LDH ในน้าไขสันหลังทีส่ งู ขึน้ จะบ่งชีก้ ารเกิด brain tissue damage ภาวะที่
สามารถพบระดับของ LD/LDH ในน้าไขสันหลังสูง ได้แก่ ischemic necrosis, meningitis, lymphoma,
metastatic cancer of the CNS, และ leukemia เป็ นต้น
69. LDH isoenzymes: การตรวจหาเอนไซม์ LDH ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินจิ ฉัย myocardial
infarction และ liver diseases
70. Low density lipoprotein cholesterol (LDL-CHOL): การตรวจ low density lipoprotein cholesterol
ใช้ประเมินปริมาณสารไขมันในเลือดทีเ่ ป็ นต้นเหตุของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
71. LDL Subclasses : การตรวจหาไขมันชนิดย่อยของ low density lipoprotein เพื่อประเมินความผิดปกติ
ของระดับไขมันในเลือด,dyslipidemia, cardiovascular risk factor
72. Leptin: ช่วยวินิจฉัย Leptin resistant และ Leptin deficiency
73. Lipase (LIP) : การตรวจ lipase เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน หรือผูป้ ่ วยไส้ตงิ่ ทีม่ ี
อาการลามไปถึงตับอ่อน
74. Lipoprotein(a) : เป็ น Liporotein ทีม่ โี ครงสร้างคล้ายกับ LDL-C การตรวจ Lipoprotein(a) เพื่อประเมิน
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
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75. Lipoprotein electrophoresis: การตรวจ Lipoprotein electrophoresis เป็ นการตรวจแยกหาสาร ไลโป
โปรตีนชนิดหลักในเลือด เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคทีม่ คี วามผิดปกติของระดับไขมันได้ง่ายขึน้
76. Lithium (Li) : การตรวจ lithium เพื่อใช้เฝ้ าติดตามระดับของลิเทียมในเลือดของผูป้ ่ วยจิตเวชทีไ่ ด้รบั การ
รักษาด้วยยาทีม่ สี ว่ นประกอบของ lithium carbonate
77. Luteinizing hormone (LH) : การตรวจหาปริมาณของ Luteinizing hormone เพื่อช่วยบ่งถึงสภาวะไข่
ตก (Ovulation) และใช้วนิ ิจฉัยความผิดปกติของต่อม pituitary และ gonad
78. Magnesium (Mg): การตรวจปริมาณรวมของ Magnesium ในเลือด ระดับของ Magnesium ทีต่ ่ากว่า
ปกติจะมีผลรบกวนต่อเส้นประสาทกล้ามเนื้อ
มักพบได้ในผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคไตหรือได้รบั ยาขับปั สสาวะ
ส่วนระดับของ Magnesium ทีส่ งู กว่าปกติจะทาให้เกิดอาการทางสมอง และกดการทางานของหัวใจ
79. Magnesium - Urine: การตรวจ magnesium ในปั สสาวะ เพื่อประเมินความสมดุลของ magnesium ใน
ร่างกาย ระดับของ magnesium ในปั สสาวะทีส่ งู กว่าปกติพบได้ในภาวะต่างๆ ได้แก่ increasing blood
alcohol levels, diuretics, Bartter syndrome, การได้รบั การรักษาด้วย corticosteroids, cis-platinum
therapy และ aldosterone, ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นไตและอยู่ระหว่างได้รบั ยา cyclosporine และ
prednisone เป็ นต้น ระดับของ magnesium ในปั สสาวะทีต่ ่ากว่าปกติพบได้ในภาวะต่างๆ เช่น
hypercalciuria, salt-losing conditions, และ ภาวะทีท่ าให้มกี ารหลัง่ antidiuretic hormone ผิดปกติ
80. Methemoglobin (MetHb) : ประเมินภาวะฮีโมโกลบินทีถ่ ูก oxidized ทาให้เหล็กในฮีโมโกลบินเปลีย่ น
จาก Fe++ เป็ น Fe+++ ซึง่ ฮีโมโกลบินเหล่านี้ไม่สามารถจับกับออกซิเจนได้ ใช้ประเมินภาวะ hypoxia
และ cyanosis การได้รบั ยาหรือสารเคมีทเ่ี ป็ น oxidizing agents เช่น amylnitrite,phenacitin
81. M-Protein (Protein Electrophoresis): ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ แยกชนิดและหาปริมาณของ serum
protein โดยวิธี electrophoresis การเปลีย่ นแปลงของโปรตีนแต่ละชนิดจะช่วยบอกถึงสาเหตุและระยะ
ของโรคได้บา้ ง ตามความสาคัญของโปรตีนแต่ละชนิด ซึง่ สามารถแยกได้ 6 fractions พร้อมทัง้ รายงาน
monoclonal gammopathies หรือ M-protein เพื่อช่วยในการวินิจฉัย Multiple myeloma
82. Myoglobin (MYO): การตรวจ myoglobin ซึง่ เป็ นโปรตีนทีม่ อี ยู่จานวนมากใน cardiac และ sketetal
muscle มีความไว แต่ไม่จาเพาะต่อการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน Myoglobin จะถูกหลัง่
ออกมาอย่างรวดเร็วจาก necrotic myocardium โดยจะตรวจพบสูงผิดปกติได้ภายใน 1-2 ชัวโมง
่
หลัง
เกิดอาการเจ็บหน้าอก พบระดับสูงสุดภายใน ที่ 3-15 ชัวโมง
่ และกลับสูร่ ะดับปกติภายใน 24 ชัวโมง
่
จึง
เหมาะจะใช้ในการตัดข้อสงสัยว่าจะเป็ นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
83. N-MID Osteocalcin (OCN, Osteocalcin : การตรวจหาปริมาณ N-MID fragment ของ osteocalcin ซึง่
เป็ น bone marker สาหรับเฝ้ าติดตามการรักษาผูป้ ่ วยโรคกระดูกพรุน หรือผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ
hypercalcemia ทีใ่ ช้ antiresorptive agent
84. Osmolality (serum) : การตรวจความเข้มข้นของสารทีล่ ะลายในเลือด ข้อบ่งชีห้ ลักของการสังตรวจคื
่
อ
เพื่อหาสาเหตุของภาวะ hyponatremia ซึง่ อาจเกิดจากการสูญเสียโซเดียมทางปั สสาวะหรือมีปริมาณ
ของเหลวในกระแสเลือดมากจากการดื่มน้า ภาวะการคังของน
่
้า ความสามารถในการสร้างน้าปั สสาวะ
ลดลง หรือการมีสารพวก osmotically active agents (glucose, mannitol หรือ glycine เป็ นต้น) ในเลือด
สูง
85. Plasma Amino acids (PAA): ใช้วนิ ิจฉัยโรคในกลุ่ม amino acids disorder และ newborn error
metabolism
86. Potassium (K+) : การสังตรวจpotassiumเพื
่
่อวินิจฉัยโรคและติดตามความก้าวหน้าในการรักษาผูป้ ่ วยที่
มีภาวะพร่องของสารน้าภายในร่างกาย ดูความผิดปกติของกรดด่างภายในร่างกาย ใช้ประเมินผูป้ ่ วยทีใ่ ช้
ยาขับปั สสาวะ ประเมินโรคท้องร่วงเรือ้ รัง โรคขาดอาหาร ภาวะ ketoacidosis จากโรคเบาหวานหรือผูท้ ่ี
ร่างกายหลังฮอร์
่ โมน aldosterone ผิดปกติ ฯลฯ
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

99

87. Potassium-Urine : ระดับของ Potassium ใน urine ใช้ประเมินภาวะต่าง ๆ ทีส่ ามารถส่งผลต่อสมดุล
ของสารน้าในร่างกาย เช่น dehydration, vomiting, diarrhea, ความผิดปกติของไตและ adrenal glands
ระดับของ Potassium ใน urine ทีส่ งู ขึน้ พบใน Acute tubular necrosis, Cushing's syndrome (rare),
Diabetic acidosis, metabolic acidosis, Hyperaldosteronism (very rare), Eating disorders (anorexia,
bulimia), vomiting, Low magnesium levels
88. Pro brain natriuretic peptide (proBNP) : การตรวจ NT - proBNP ซึง่ เป็ น marker ทีม่ คี วามไวและ
ความจาเพาะสูง ในการวินิจฉัยผูป้ ่ วยหัวใจล้มเหลวทีเ่ กิด Left ventricular dysfunction ซึง่ สามารถพบได้
ในโรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง, โรคลิน้ หัวใจ และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขัน้ ต้น
89. Progesterone: การตรวจหาฮอร์โมน progesterone เพื่อช่วยในการวินจิ ฉัยและติดตาม ovulation
ในช่วงทีร่ บั การรักษา
90. Prolactin (PRL): การตรวจหาฮอร์โมน Prolactin หากพบปริมาณสูงมักเกิดจากการเป็ นหมันและการ
ทางานผิดปกติของต่อม gonad
91. Protein electrophoresis: การตรวจ Protein electrophoresis เป็ นการตรวจแยกพลาสมาโปรตีนด้วย
การเคลื่อนทีใ่ นกระแสไฟฟ้ า การเปลีย่ นแปลงของโปรตีนแต่ละชนิดจะช่วยบอกถึงสาเหตุและระยะของ
โรคได้ตามความสาคัญของโปรตีนแต่ละชนิด
92. Parathyroid hormone (PTH): การตรวจหา parathyroid hormone เพื่อช่วยในการวินจิ ฉัยความ
ผิดปกติของ Parathyroid gland ทีอ่ าจเกิดจากมีเนื้องอก (adenomas) หรือภาวะขาดวิตามินดี ระดับ
ความผิดปกติของ PTH จะมีผลต่อระดับของ calcium ในเลือด
93. Sex Hormone Binding Globulin (SHBG): การตรวจ SHBG เป็ นการตรวจหาระดับโปรตีนทีจ่ บั กับ
ฮอร์โมนเพศ เช่นฮอร์โมนเพศชาย เพื่อช่วยประเมินสภาวะทีแ่ ท้จริงของฮอร์โมนเพศชาย โดยมักตรวจ
ควบคู่กบั testosterone
94. Sodium (Na+) : การตรวจหา sodium เพื่อประเมินภาวะสมดุลของน้าและสารน้าภายในร่างกาย ดูความ
ผิดปกติของกรดด่างภายในร่างกาย ใช้ประเมินโรคท้องร่วง ภาวะขาดน้า ภาวะ ketoacidosis จาก
โรคเบาหวาน อาการบวมจากโรคตับหรือโรคไต หรือผูท้ ร่ี ่างกายหลังฮอร์
่ โมน aldosterone ผิดปกติ ฯลฯ
95. Sodium-Urine : ระดับของ Sodium ใน urine ใช้ประเมินภาวะ hydration, Acute tubular necrosis,
Hepatorenal syndrome, Medullary cystic disease, Glomerulonephritis, Prerenal azotemia,
Uncontrolled high blood pressure (hypertension) และการทางานของไตในการรักษาสมดุลของการดูด
กลับและขับออก Sodium ระดับของ Sodium ใน urine ทีส่ งู ขึน้ อาจบ่งชีถ้ งึ ภาวะ excessive salt intake
ระดับของ Sodium ใน urine ทีต่ ่ากว่าปกติพบได้ในAldosteronism, Congestive heart failure, Diarrhea,
dehydration status, Renal failure
96. ST2:growth ST imulation expressed gene 2: ช่วยในการติดตามและวินิจฉัยโรคหัวใจล้มเหลว
(Chronic heart failure)
97. Testosterone: การตรวจหาฮอร์โมน Testosterone รวมทัง้ หมด เพื่อประเมินสภาวะทีแ่ ท้จริงของ
ฮอร์โมนเพศชาย โดยมักตรวจควบคู่กบั sex hormone binding globulin (SHBG
98. Total Iron binding capacity (TIBC): การตรวจ TIBC เป็ นการตรวจวัดปริมาณสารธาตุเหล็กทัง้ หมดที่
สามารถจับกับโปรตีน transferrin ธาตุเหล็กทีร่ วมตัวกับโปรตีนระดับทีผ่ ดิ ปกติจะถูกประเมินควบคูกบั
ระดับ UIBC (Serum unsaturated binding capacity) ซึง่ คานวนได้จากสมการ UIBC = TIBC – Serum
Iron โดยค่าเหล่านี้จะช่วยประกอบในการวินิจฉัยโรคโลหิตจางจากโรคต่างๆ เช่นโรคไตรัว่ (nephrotic
syndrome) และโรคตับอักเสบ
99. Total Bilirubin (T.BILI,TBIL,T.BIL) : การตรวจtotal bilirubin ใช้วนิ ิจฉัยผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะเม็ดเลือดแดง
ถูกทาลายมากกว่าปกติ ผูท้ เ่ี ป็ นโรคตับ โรคท่อน้าดีอุดตัน หรือเด็กแรกเกิดทีม่ อี าการตัวเหลือง
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100. Total procollagen type 1 amino-terminal propeptide (Total P1NP) : ใช้ในการติดตามการ
รักษาโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจาเดือน และในผูป้ ่ วย Paget’s disease
101.Total Protein (TP): การตรวจโปรตีนรวม เพื่อช่วยในการวินจิ ฉัยและเฝ้ าติดตามผลการรักษาผูป้ ่ วยที่
มีอาการขาดสารอาหาร ตกเลือด การดูดซึมทีล่ าไส้ผดิ ปกติ บวมน้า หรือขาดน้า
102.Total Protein-CSF: การตรวจหาสาร total protein ในน้าไขสันหลัง ระดับ total protein ทีส่ งู กว่าปกติ
จะบ่งชีถ้ งึ ภาวะต่างๆ ได้แก่ meningitis, encephalitis, poliomyelitis, brain tumor หรือ cerebral
hemorrhage เป็ นต้น ระดับทีต่ ่ากว่าปกติอาจบ่งชีถ้ งึ rapidly producing spinal fluid
103.Total Protein-Urine: การตรวจหา protein ในปั สสาวะเพื่อประเมินการทางานของไต ปริมาณ protein
ในปั สสาวะทีส่ งู กว่าปกติจะบ่งชีถ้ งึ การเกิดพยาธิสภาพทีไ่ ต
104.Total T3 (TT3 ,Total T3) : การตรวจหาปริมาณของ Total triiodothyronin เพื่อช่วยประเมินสภาวะ
การทางานของต่อมไทรอยด์ โดยเฉพาะในผูป้ ่ วย T3-thyrotoxicosis
105.Total T4 (TT4 ,TotalT4) : การตรวจหาปริมาณของ total thyroxine เพื่อช่วยประเมินการทางานของ
ต่อมไทรอยด์ ค่าทีส่ งู กว่าปกติบ่งถึงสภาวะ hyperthyroidism
106.Triglycerides (TRIG): การตรวจ triglycerides เพื่อประเมินปริมาณสารไขมันในเลือดทีเ่ ป็ นปั จจัย
เสีย่ งสาคัญของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
การประเมินสภาวะไขมันในเลือดของผูป้ ่ วยที่
เกีย่ วข้องกับกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
107.Troponin I (hsTN I) การตรวจ Cardiac Troponin I ซึง่ เป็ น marker ทีม่ คี วามไวและความจาเพาะสูง
มากในการวินจิ ฉัยผูป้ ่ วยทีม่ กี ารทาลายของกล้ามเนื้อหัวใจ เหมาะสาหรับใช้ในการวินิจฉัยผูป้ ่ วยทีม่ ี
อาการกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน (AMI)
108.Troponin T (hsTnT,cTnT) : การตรวจ Cardiac Troponin T ซึง่ เป็ น marker ทีม่ คี วามไวและ
ความจาเพาะสูงมากในการวินจิ ฉัยผูป้ ่ วยทีม่ กี ารทาลายของกล้ามเนื้อหัวใจ
เหมาะสาหรับใช้ในการ
วินิจฉัยผูป้ ่ วยทีม่ อี าการกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน (AMI) โดยสามารถตรวจพบ cardiac Troponin
T ได้ในเวลา 3-12 ชัวโมง
่ และคงอยู่ นานประมาณ 5-14 วัน
109.TSH (thyrotropin, TSH) : การตรวจหา thyroid stimulating hormone (thyrotropin) ซึง่ เป็ นฮอร์โมน
ทีไ่ วและเฉพาะเจาะจงในการวินจิ ฉัยความผิดปกติของ ต่อมไทรอยด์ การเปลีย่ นแปลงระดับของ free
thyroid hormone เพียงเล็กน้อย จะทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระดับ TSH ในทางตรงข้ามอย่างเห็นได้
ชัด
110.Urea-Urine : ระดับของ urea ใน urine ใช้ในการประเมินดูอตั ราการสลายตัวของโปรตีนในร่างกาย
และดูการทางานงานของไต ระดับของ urea ใน urine ทีส่ งู ขึน้ พบได้ในภาวะ Excessive protein
intake และ Increased protein breakdown ส่วนระดับของ urea ใน urine ทีต่ ่ากว่าปกติพบได้ในภาวะ
Malnutrition, Kidney dysfunction, Increased reabsorption
111.Uric acid (UA) : การตรวจ uric acid ใช้วนิ ิจฉัยโรค gout ประเมินผูท้ ม่ี ภี าวะไตล้มเหลวเรือ้ รัง ผูท้ ่ี
ขาดอาหาร เป็ นมะเร็งทีเ่ ม็ดเลือดขาว เป็ นเนื้องอกและได้รบั การฉายแสง ประเมินผูท้ ใ่ี ช้ยาขับปั สสาวะ
thiazide หรือผูท้ ต่ี ดิ สุราเรือ้ รัง
112.Uric acid-Urine : ระดับของ uric acid ใน urine ใช้ในการวินิจฉัยโรคนิว่ ในไต นอกจากนี้ยงั ใช้ตดิ ตาม
ดูคนไข้โรคเกาท์ ซึง่ มีโอกาสเกิดนิ่วของ uric acid ในไตได้สงู ระดับของ uric acid ใน urine ทีส่ งู กว่า
ปกติพบได้ในภาวะ Cancers (metastasized), ภาวะทีม่ ผี ลทาให้ bone marrow มีความผิดปกติ
รับประทานอาหารทีม่ ี purine สูง, Gout, Rhabdomyolysis, Lesch-Nyhan syndrome, Fanconi
syndrome ระดับของ uric acid ใน urine ทีต่ ่ากว่าปกติพบได้ในภาวะ Long-term alcohol use,
Chronic glomerulonephritis, Lead poisoning
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113.VitaminA/E:ตรวจเพื่อประเมินสภาวะพร่องวิตามินเอและวิตามินอีซง่ึ วิตามินเหล่านี้เป็ นส่วนประกอบ
สาคัญของคอร์เนีย ช่วยในการเจริญเติบโต การสร้างกระดูกและระบบสืบพันธุ์ นอกจากนี้ ยังป้ องกัน
การติดเชือ้ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และระบบขับปั สสาวะ ทาให้ผวิ และผมแข็งแรง
114.Vitamin B1: เป็ นสารอาหารทีจ่ าเป็ นต่อการดารงชีวติ มีหน้าทีส่ าคัญคือเป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าในการเผา
ผลาญอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน นอกจากนี้ยงั มีสว่ นสาคัญต่อการนากระแส
ประสาทความรูส้ กึ เส้นปลายประสาท ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะทาให้มเี กิดอาการเหน็บชา หากเกิดใน
ทารก (Infantile beriberi) อาจทาให้เสียชีวติ ได้
115.Vitamin B2: เป็ นสารอาหารทีจ่ าเป็ นต่อการดารงชีวติ มีหน้าทีส่ าคัญคือเป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าในการเผา
ผลาญอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน มีสว่ นช่วยในการสร้างเล็บ ผม ผิวหนัง ทาให้ผวิ
มีสขุ ภาพดี หากขาดวิตามินนี้จาให้เกิดแผลทีร่ มิ ฝีปากทัง้ สองข้าง (ปากนกกระจอก) ตาแพ้แสงและผิว
ไวต่อแสง
116.Vitamin C : ตรวจเพื่อประเมินสภาวะพร่องวิตามินซี ประเมินโรคลักปิ ดลักเปิ ด (scurvy) อาการ
เกีย่ วกับเนื้อเยื่อเกีย่ วพัน (connective tissues) และเกิดภาวะเลือดออกง่ายและแผลหายช้า
117.25-OH Vitamin D Total : การตรวจ 25-OH vitamin D เพื่อช่วยในการวินจิ ฉัยโรค Rickets ในเด็ก ,
Osteomalacia ในผูใ้ หญ่ และติดตามผลการรักษา
118.Total 25-OH Vitamin D2/D3 :การตรวจ 25-hydroxy vitamin D เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค Rickets
ในเด็ก,Osteomalacia ในผูใ้ หญ่ และติดตามผลการรักษา การตรวจด้วยวิธนี ้สี ามารถแยก 25-OH
Vitamin D2 และ 25-OH Vitamin D3 ได้
119.Urine 3-Methoxytyramine : 3-methoxytyramine เป็ น metabolite ลาดับต้นๆ ซึง่ บางส่วนจะถูกขับ
ออกจากร่างกายพร้อมกับปั สสาวะ ระดับของ 3-methoxytyramine ในปั สสาวะทีส่ งู ขึน้ ใช้เพื่อ
ประกอบการวินิจฉัย โรคเนื้องอกของ Sympathoadrenal เช่น Pheochomocytoma, Neuroblastoma
และ Ganglioneuroma นอกจากนี้ยงั ใช้เพื่อติดตามผลการรักษาโรคเหล่านี้ดว้ ย
120.Urine 5’-HIAA : การตรวจหาปริมาณ 5-hydroxyindoleacetic acid ในปั สสาวะเพื่อประกอบการ
วินิจฉัยโรคความผิดปกติในการหลัง่ serotonin ของ Enterochromaffin cell เช่น Carcinoid tumor ซึง่
จะมี 5-HIAA ในปั สสาวะสูงขึน้
121.Urine Catecholamines : การตรวจหาปริมาณ Catecholamine ซึง่ ประกอบไปด้วย epinephrine ,
Norepinephrine และ dopamine ในปั สสาวะเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค Pheochomocytoma,
Neuroblastoma และ Ganglioneuroma ซึง่ จะมีค่า Catecholamines สูงขึน้
122.Urine Free Cortisol :การตรวจหาระดับ cortisol ใช้ชว่ ยในการ discrimination of primary กับ
secondary adrenal insufficiency คู่กบั ACTH และใช้วนิ จิ ฉัย Cushing's syndrome และ Adison’s
disease
123.Urine HVA : ระดับของ homovanilinicacid ในปั สสาวะทีส่ งู ขึน้ ใช้เพื่อประกอบการวินิจฉัย
Pheochomocytoma, Nueroblastoma และ Ganglioneuroma นอกจากนี้ยงั ใช้เพื่อติดตามผลการรักษา
โรคเหล่านี้ดว้ ย
124.Urine Metanephrine and Normetanephrine : Metanephrine และ Normetanephrine เป็ น
metabolite ลาดับต้นๆ ของ Catecholamines ซึง่ บางส่วนจะถูกขับออกจากร่างกายพร้อมกับปั สสาวะ
ระดับของ MetanephrineและNormetanephrineในปั สสาวะทีส่ งู ขึน้ ใช้เพื่อประกอบการวินจิ ฉัยโรค เนื้อ
งอกของ Symphathoadrenal เช่น Pheochomocytoma, Neuroblastoma และ Ganglioneuroma
นอกจากนี้ยงั ใช้เพื่อติดตามผลการรักษาโรคเหล่านี้ดว้ ย
125.Urine NGAL : การตรวจ urine NGAL เพื่อใช้ดภู าวะ Acute Kidney Injury
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126.Urine organic acids (UOA): ใช้วนิ จิ ฉัยโรคในกลุ่ม organic acids disorder และ newborn error
metabolism
127.Urine osmolality : การตรวจความเข้มข้นของสารทีล่ ะลายในปั สสาวะ โดยมักจะสังตรวจควบคู
่
่ไปกับ
serum osmolality เพื่อใช้ในการประเมินสมดุลของน้าในร่างกายและหาสาเหตุของการมีการขับ
ปั สสาวะมากขึน้ หรือน้อยลง โดยสาเหตุทท่ี าให้มกี ารขับปั สสาวะมากขึน้ ได้แก่ การได้รบั สารน้ามาก
การขาดฮอร์โมน antidiuretic hormone (ADH) โรคเบาหวาน เป็ นต้น สาเหตุทท่ี าให้มกี ารขับปั สสาวะ
น้อยลง ได้แก่ ภาวะร่างกายขาดน้า tubulare cell ของไตเกิดการเสียหาย หรือการมีเลือดมาเลีย้ งทีไ่ ต
ลดลง เป็ นต้น
128.Urine VMA : การตรวจหาระดับของ Vanilymandelic acid ในปั สสาวะทีส่ งู ขึน้ ใช้ในเพื่อประกอบการ
วินิจฉัย Pheochomocytoma, Ganglioneuroma และNeuroblastoma

ห้องปฏิบตั ิ การจุลชีววิทยา
1. ขอบเขตของงาน
ให้บริการตรวจพิสจู น์ทางจุลชีววิทยา ซึง่ ประกอบด้วยการย้อมและเลีย้ งแบคทีเรียทัง้ ชนิดแอโรบส์
แอนแอโรบส์ เชือ้ วัณโรค และเชือ้ รา รวมทัง้ การทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การตรวจหา
Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Minimum Bactericidal Concentration (MBC), Serum Inhibitory
Titer (SIT), Serum Bactericidal Titer (SBT)
2. หลักการเก็บสิ่ งส่งตรวจ
1) เก็บเฉพาะสิง่ ตรวจ ทีไ่ ด้พจิ ารณาแล้วว่าการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารจาเป็ นต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาผูป้ ่ วย
2) เก็บให้ได้สงิ่ ตรวจ ทีแ่ ท้จริง หลีกเลีย่ งการปนเปื้ อนของเชือ้ ประจาถิน่ และเก็บให้พอสาหรับการทดสอบทีส่ งั ่
ตรวจ
3) ถ้าเป็ นไปได้ควรเก็บก่อนทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั สารต้านจุลชีพ
3. ลักษณะสิ่ งส่งตรวจ
ก. สิง่ ส่งตรวจทีม่ ปี ริมาตร เช่น หนอง เสมหะ น้าจากช่องต่างๆของร่างกาย เช่น น้าไขสันหลัง, น้าช่องท้อง, น้า
ช่องปอด, น้าจากข้อ เก็บใส่ขวดปราศจากเชือ้
ไม่ควร ใส่สงิ่ ส่งตรวจดังกล่าวลงในขวด Haemoculture เพราะทาให้ได้ผลการตรวจล่าช้า และแปลผลยาก
หรือแปลผลไม่ได้ และอาจได้ผลผิดพลาด ถ้าต้องการย้อมแกรมเพื่อดูเซลล์และชนิดของแบคทีเรียโดยคร่าว
ๆ ให้ป้ายสิง่ ตรวจบนสไลด์บาง ๆ และสม่าเสมอ ใส่สไลด์ในถุงพลาสติก และนาส่งห้องปฏิบตั กิ าร
ข. สิง่ ส่งตรวจทีเ่ ป็ น Swab ได้แก่ nasal*, throat, vaginal, urethral, cervical, wound, eye*, ear, rectal ใส่ใน
Stuart transport medium ซึง่ เป็ นวุน้ บรรจุในหลอดแก้วเล็กของ tube swab
(*ใช้ nasopharyngeal swab ซึง่ เป็ นสาลีพนั ลวดขนาดเล็ก)
ค. เลือด สาหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่หรือเด็กโตทีเ่ จาะเลือดได้ง่าย เจาะเลือด 8-10 มล. ใส่ในขวด aerobic (จุกขวดสีน้า
เงิน) ถ้าต้องการเพาะเชือ้ aerobes หรือใส่ในขวด anaerobic ( จุกขวดสีสม้ ) ถ้าต้องการเพาะเชือ้
anaerobes โดยขอเบิกจากห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
สาหรับผูป้ ่ วยเด็กเล็ก เจาะเลือด 1-4 มล. ใส่ในขวด Ped plus/F (ฝาพลาสติกปิ ดสีชมพู)
ถ้าต้องการเพาะเชือ้ วัณโรคหรือเชือ้ รา ให้ใส่ขวด Myco/F lytic (จุกขวดสีแดง) โดยขอเบิกจากห้องปฏิบตั กิ าร
จุลชีววิทยา
ง. สิง่ ส่งตรวจนอกตัวผูป้ ่ วย ได้แก่ catheter tip, prosthesis, venous catheter หรือ dialysis fluid ใส่ในขวด
ปราศจากเชือ้
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จ. สิง่ ทีข่ ดู จากผิวหนังเพื่อเลีย้ งเชือ้ รา ใช้สาลีชุบ 70% Ethanol เช็ดบริเวณทีจ่ ะขูดแล้วทิง้ ให้แห้ง จึงใช้ blade
ปราศจากเชือ้ ขูดผิวหนังส่วนทีส่ งสัยเป็ นเชือ้ รา เบา ๆ ให้เกร็ดผิวหนังร่วงลงในขวดปากกว้าง หรือตลับที่
ปราศจากเชือ้
ฉ. ชิน้ เนื้อจาก biopsy หรือ necropsy เก็บใส่ขวดหรือหลอดปราศจากเชือ้
4. การเขียนใบส่งตรวจ
ใช้แบบฟอร์ม S-11-06 ของห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
4.1. ใบส่งตรวจหนึ่งใบใช้สาหรับการตรวจหนึ่งชนิด โดยบ่งให้ชดั ในแต่ละใบว่าต้องการทดสอบอะไร เช่น เพาะ
เชือ้ Aerobes, Anaerobes, ย้อมแกรม, ย้อม AFB, เพาะเชือ้ รา หรือเพาะเชือ้ วัณโรค เป็ นต้น เพราะการ
ทดสอบแต่ละชนิดใช้เวลาและผูท้ ท่ี าการทดสอบต่างกัน
4.2. ให้เขียนใบส่งตรวจให้ชดั เจนและครบทุกรายการทีม่ อี ยู่ การเขียนใบส่งตรวจไม่ชดั เจนหรือไม่ครบ ทาให้
ต้องตรวจสอบกับผูส้ ง่ ตรวจ ทาให้เสียเวลาทัง้ สองฝ่ ายและเริม่ ทดสอบได้ชา้ เชือ้ อาจตายก่อนทาการเพาะ
เชือ้ และทาให้รายงานผลได้ล่าช้า
ทางห้องปฏิ บตั ิ การจาเป็ นต้องปฏิ เสธสิ่ งตรวจต่อไปนี้
• ข้อมูลไม่ครบหรือข้อมูลไม่ชดั เจน
• ปั สสาวะทีต่ งั ้ ไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ งเกิน 2 ชัวโมง
่
• ภาชนะทีใ่ ส่สงิ่ ตรวจไม่ใช่ภาชนะปราศจากเชือ้ (ยกเว้นเสมหะทีส่ ง่ ย้อม AFB หรือเพาะเชือ้
Mycobacterium) และ/หรือ ภาชนะมีรอยร้าวหรือมีสงิ่ ตรวจเปื้ อนภายนอกอย่างชัดเจน
• มีสงิ่ แปลกปลอมปนเปื้ อนในสิง่ ตรวจ
• สิง่ ตรวจทีส่ ง่ ซ้าในวันเดียวกัน ยกเว้น การเพาะเชือ้ จากเลือด (hemoculture)
• สิง่ ตรวจทีไ่ ม่เหมาะทีจ่ ะทาการเพาะเชือ้ เช่น เสมหะทีม่ ี squamous epithelial cells
มากกว่า 10 เซลล์/low power field
• สิง่ ตรวจทีม่ ปี ริมาตรน้อยเกินไป
4.3. เนื่องจากการเพาะเลีย้ งแบคทีเรียบางชนิดต้องเตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้ เป็ นพิเศษ จึงขอให้แจ้งความประสงค์
ล่วงหน้าเมื่อต้องการให้เพาะหาแบคทีเรียต่อไปนี้
4.3.1. Bordetella pertussis
4.3.2. Brucella species
4.3.3. Corynebacterium diphtheriae
4.3.4. Helicobacter pylori
4.3.5. สาหรับการตรวจหา Neisseria gonorrhoeae จากตาแหน่งอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ระบบสืบพันธุ์ และตา
ให้ระบุ
ในใบส่งตรวจด้วย
4.4. ในกรณีทส่ี งิ่ ส่งตรวจมาจากผูป้ ่ วยทีส่ งสัยว่าเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีการระบาดได้ง่าย ควรแจ้งให้ทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทราบล่วงหน้า และติดเครื่องหมาย “โรคติดต่อ” บนหลอดและใบส่งตรวจ บรรจุหลอดหรือ
ขวดทีใ่ ส่สงิ่ ตรวจในถุงพลาสติกอีกชัน้ หนึ่ง แยกใบส่งตรวจไว้นอกถุง ทางห้องปฏิบตั กิ ารและผูน้ าส่งสิง่ ตรวจ
จะได้ปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ อย่าใช้ Staple เย็บถุง ควรใช้ถุงทีส่ ามารถปิ ดได้ในตัว หรือรัด
ด้วยยางรัด ทัง้ นี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ าย
5. วิ ธีการเก็บสิ่ งส่งตรวจ
5.1. เลือด (แกะจุกพลาสติกทีห่ มุ้ ปากขวดออก) เช็ดจุกยางทีป่ ากขวดด้วย 70% Ethanol รอให้แห้งก่อนใช้
ห้ามเช็ดด้วยทิงเจอร์ไอโอดิน เจาะเลือด 8-10 มล. หรือ 1-4 มล. แล้วแต่กรณี เมื่อฉีดเลือดเข้าขวดแล้ว ให้
พลิกขวดไปมาเพื่อให้เลือดผสมกับอาหารเลีย้ งเชือ้ และกันการแข็งตัวของเลือด ติดชื่อผูป้ ่ วย กรุณา
อย่าติ ดทับ Bar code บนขวด และนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที
ข้อควรระวัง
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ก. ผูเ้ จาะเลือดควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือน้ายาฆ่าเชือ้ ควรใส่ถุงมือ sterile ในการเจาะเลือด
ข. การทาความสะอาดผิวหนังผูป้ ่ วยต้องทาเป็ นพิเศษกว่ากรณีอ่นื คือทาความสะอาดผิวหนังด้วย 70%
Ethanol ก่อนแล้วตามด้วยทิงเจอร์ไอโอดินหรือน้ายา Chlorhexidine
ค. ไม่ควรเจาะเลือดเพื่อใช้ในการทดสอบอื่นในคราวเดียวกัน เพราะอาจเกิด clot หรือ การปนเปื้ อนได้ง่าย
ง. ขวด Haemoculture ทีย่ งั ไม่ใช้ควรเก็บที่ 4C. ก่อนใช้ตอ้ งนาออกมาไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง รอให้ขวดมีอุณหภูมิ
เท่าอุณหภูมหิ อ้ งก่อนจึงใส่เลือดลงไป พยายามใช้ขวดทีเ่ บิกก่อนให้หมดจึงใช้ขวดทีเ่ บิกไปใหม่ ไม่ควรใช้
ขวด Haemoculture ทีห่ มดอายุการใช้งาน (วันหมดอายุบ่งไว้ขา้ งขวด)
หากขวด Haemoculture ที่เบิกไปใกล้หมดอายุ ควรส่งคืนเพื่อให้นาไปใช้กบั ward ที่มีสิ่งส่งตรวจ
มาก ไม่ควรปล่อยให้หมดอายุโดยไม่ได้ใช้เพราะ มีราคาแพง
5.2. น้าไขสันหลังและน้าเจาะจากช่องต่าง ๆ ของร่างกาย ควรเจาะให้ได้จานวนไม่น้อยกว่า 2 มล.โดยทา
ความสะอาดบริเวณทีจ่ ะเจาะเช่นเดียวกับการเจาะเลือดและเจาะด้วยวิธปี ลอดเชือ้ เจาะน้าไขสันหลังใส่ขวด
ทีป่ ราศจากเชือ้ ติดชื่อผูป้ ่ วยให้เรียบร้อยแล้วนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที ห้าม เก็บน้าไขสันหลังเข้าตูเ้ ย็น
เพราะจะทาให้เชือ้ บางชนิดตาย ถ้าไม่สามารถนาส่งได้ทนั ทีให้เก็บในตู้ 37C. หรือเก็บทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง
5.3. Swabใช้เก็บสิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่สามารถเจาะหรือดูดได้ซง่ึ จัดไว้ในหลอดแก้วทีใ่ ส่หลอดแก้วเล็กทีบ่ รรจุ
transport medium สิง่ ส่งตรวจทีเ่ ก็บด้วย swab ได้แก่ throat swab, หนอง เป็ นต้น หลังการใช้ swab
เก็บสิง่ ตรวจแล้ว ให้ใส่ swab ลงในหลอดแก้วทีม่ ี media เพื่อไม่ให้เชือ้ ตาย หรือเพิม่ จานวน
swab ทีท่ างห้องปฏิบตั กิ ารเตรียมไว้ให้มอี ยู่ 2 ชนิด คือ
ก. Cotton swab เป็ นสาลีพนั ก้านไม้ บรรจุในหลอดแก้ว ขนาด 18 x 150 มม. ภายในมีหลอดแก้วเล็ก ๆ
บรรจุ transport media ชนิด Stuart transport medium ใช้เพื่อกันมิให้เชือ้ ตาย หรือเพิม่ จานวน
ข. Nasopharyngeal swab สาลีพนั ก้านลวดบรรจุในซอง เมื่อ swab แล้วให้ใส่ใน Stuart transport
medium เช่นกัน
ข้อควรระวัง เก็บหลอด swab ทีม่ ี transport medium ไว้ท่ี 4C. เสมอ
5.4. อุจจาระ ส่งเป็ น rectal swab ยกเว้นในรายทีต่ อ้ งการเพาะเชือ้ Campylobacter, C. difficile เพราะ
Salmonella และ Shigella จะถูกทาลายโดยแบคทีเรียอื่น ทีม่ อี ยู่ตามปกติในอุจจาระ
5.5. ปัสสาวะ เตรียมผูป้ ่ วยโดยทาความสะอาดบริเวณรอบ urethra ก่อน หลังจากนัน้ ให้ผปู้ ่ วยปั สสาวะทิง้ ใน
ตอนแรกไปเล็กน้อยแล้วเก็บปั สสาวะในตอนกลาง (mid stream urine - MSU) ใส่ในขวดปากกว้างที่
ปราศจากเชือ้ เขียนเวลาเก็บให้ชดั เจน แล้วนาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที ถ้ายังส่งเพาะเชือ้ ไม่ได้ไม่ควรเก็บ
ปั สสาวะไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง เพราะแบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ ทาให้การแปลผลผิดพลาดได้ ดังนัน้ ปัสสาวะ
ที่ถกู เก็บมานานเกิ น 2 ชัวโมงหรื
่
อไม่ทราบเวลาเก็บแน่ นอน คือ ไม่บ่งเวลาเก็บ ทางห้องปฏิ บตั ิ การ
จะไม่นับจานวน และไม่ทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพโดยจะรายงานเช่นเดียวกับ body fluid อื่นๆ
5.6. เสมหะ เก็บเสมหะตอนเช้าโดยให้ผปู้ ่ วยทาความสะอาดในปากโดยการบ้วนด้วยน้าทีส่ ะอาด ไม่ควรใช้
น้ายาฆ่าเชือ้ ให้ผปู้ ่ วยขากหรือไอลึก ๆ ให้ได้เสมหะ แล้วบ้วนลงในขวดแก้วทีป่ ราศจากเชือ้ ชนิดเดียวกับที่
ใช้เก็บปั สสาวะ ถ้าเก็บเสมหะโดยให้ผปู้ ่ วยไอเองไม่ได้ ควรให้ผปู้ ่ วยอยูใ่ นท่า postural drainage (นอนคว่า
ให้หวั ต่า) และพยายามไอเอาเสมหะออกมา สิง่ ตรวจทีม่ ลี กั ษณะเป็ นน้าลายไม่เหมาะสมในการส่งเพาะเชือ้
ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะทาการย้อมแกรมเสมหะทุกตัวอย่าง ถ้าพบ squamous epithelial cells มากกว่า 10
เซลล์ ต่อ low power field หรือมากกว่าเม็ดเลือดขาว ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะไม่ทาการเพาะเชือ้ ให้ แต่
จะแจ้งให้สง่ ตัวอย่างใหม่เพื่อเพาะเชือ้ ต่อไป
5.7. น้าล้างหลอดลม (Bronchial wash) เก็บในขวดปราศจากเชือ้ ชนิดเดียวกับทีใ่ ช้เก็บปั สสาวะและเสมหะ
5.8. สิ่ งตรวจที่ต้องการส่งเพาะเชื้อแอนแอโรบส์ ควรเก็บจากตาแหน่งทีไ่ ม่มเี ชือ้ ประจาถิน่ ให้เจาะหนอง
หรือ fluid ต่าง ๆ ใส่ใน anaerobic transport bottle ซึง่ ทางห้องปฏิบตั กิ ารจัดเตรียมไว้ให้ ก่อนใช้ตอ้ ง
ตรวจดูน้ายาในขวดว่ามีสภาพเป็ น anaerobe คือน้ายาจะยังคงใสไม่มสี ี หากมีสชี มพูบ่งว่ามี oxygen เข้า
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ไปในขวดไม่ควรใช้ เช็ดจุกยางของขวดด้วยแอลกอฮอล ลนไฟเพื่อฆ่าเชือ้ ไล่อากาศออกจาก syringe ที่
เก็บสิง่ ตรวจออกให้หมดก่อนจึงแทงเข็มทะลุจุกยาง แล้วถ่ายสิง่ ตรวจลงในขวด นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที
สาหรับเลือดให้ดจู ากข้อ 3 ค.
ข้อควรระวัง Anaerobic transport bottle ทีย่ งั ไม่ใช้ให้เก็บในทีม่ ดื ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง ห้ามเก็บในตู้เย็น
การตรวจพิเศษ การหา MIC, MBC, SIT, SBT ต้องเตรียมเชือ้ อุปกรณ์ และวัสดุสารเคมีเป็ นพิเศษ จึง
จาเป็ นต้องติดต่อทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อนทาทุกครัง้
6. หลักการปฏิ บตั ิ งาน
6.1. Hemoculture เครื่องมืออัตโนมัตจิ ะตรวจว่ามีเชือ้ ขึน้ หรือไม่ทกุ ๆ 10 นาที เลือดขวดใดบ่งว่ามีการเจริญ
ของเชือ้ จะทาการ subculture และย้อมแกรมร่วมด้วยทุกครัง้ หากย้อมพบเชือ้ จะแจ้งให้ทาง ward ทราบ
ทันทีทางโทรศัพท์ ทาการวินิจฉัยและทดสอบความไวของเชือ้ ทีข่ น้ึ ทุกตัว ซึง่ จะสามารถรายงานผลสมบูรณ์
อย่างน้อย 2 วัน หลังจากโทรฯ แจ้งผลแกรม หากการตรวจไม่บ่งว่ามีเชือ้ ขึน้ ภายใน 24 ชัวโมงแรก
่
จะ
รายงานผล 1 ครัง้ และรายงานผลว่า “No growth after 3 days” อีก 1 ครัง้ ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะตรวจ
hemoculture ทุกขวดไปจนครบ 7 วัน ถ้าไม่มเี ชือ้ ขึน้ จึงทิง้ ขวด ยกเว้น ขวด MB/Bact จะอบไว้นาน 42
วัน และทาการย้อม AFB ถ้าไม่พบเชือ้ จึงทิง้ ขวด โดยไม่รายงานเพิม่ หากมีเชือ้ ขึน้ หลัง 3 วัน ปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับกรณีทม่ี เี ชือ้ ขึน้ ในวันแรก ๆ ในกรณีทส่ี งสัยว่าผูป้ ่ วยมีการติดเชือ้ ทีเ่ จริญช้า ควรแจ้งให้ทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทราบในใบส่งตรวจ เพื่อจะได้เก็บขวด hemoculture ไว้นานกว่าปกติ สาหรับ
hemoculture ทีม่ เี ชือ้ ขึน้ ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะเก็บขวดไว้นาน 1 เดือน เพื่อให้มโี อกาสทาการทดสอบ
เพิม่ เติมในกรณีทแ่ี พทย์ตอ้ งการ เชือ้ ทุกชนิดทีข่ น้ึ จาก haemocultureทัง้ แอโรบส์ แอนแอโรบส์, มัยโค
แบคทีเรีย หรือเชือ้ ราจะได้รบั การวินิจฉัย แต่จะทดสอบ antimicrobial susceptibility test เฉพาะแบคทีเรีย
และมัยโคแบคทีเรียเท่านัน้
6.2. CSF culture ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะปั น่ เพื่อนาตะกอนมาย้อมแกรม และทาการเพาะเชือ้ ถ้าได้ CSF ไม่
น้อยกว่า 1 มล. แต่ถา้ ได้ CSF น้อยจะดาเนินการทดสอบโดยไม่ปัน่ หลังจากนัน้ จะตรวจ culture ทุกวัน ใน
กรณีทม่ี เี ชือ้ ขึน้ จะรายงานผลการย้อมแกรมให้ทราบทางโทรศัพท์ทนั ที ชนิดของเชือ้ และ antimicrobial
susceptibility test จะรายงานหลังจากนัน้ 2 วัน หากไม่มเี ชือ้ ขึน้ ก็จะรายงานว่า “No growth after 3 days”
ส่วน CSF ทีเ่ ลีย้ งใน Thioglycollate broth จะเก็บต่อไปอีกจนครบ 2 สัปดาห์ โดยตรวจดูทุกวัน หากมีเชือ้
ขึน้ จะออกผลตามไปทันที เชือ้ ทีข่ น้ึ จาก CSF จะได้รบั การทา antimicrobial susceptibility test ทุกตัว
6.3. Rectal swab culture ทางห้องปฏิบตั กิ ารตรวจหาเชือ้ ทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วง ดังนี้ คือ
Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Aeromonas, และ Vibrio related
organisms, Staphylococcus coagulase positive, Bacillus cereus ถ้าตรวจพบเชือ้ ดังกล่าวข้างต้นจะทา
antimicrobial susceptibility แต่ถา้ เป็ นเชือ้ อื่นจะรายงานเพียงชนิดของเชือ้ ทีข่ น้ึ เท่านัน้ ในผูป้ ่ วยทีส่ งสัยว่า
สาเหตุอุจจาระร่วงอาจเนื่องจากเชือ้ ตัวอื่นนอกเหนือจากเชือ้ ทีก่ ล่าว และต้องการผล antimicrobial
susceptibility test ควรติดต่อให้ทางห้องปฏิบตั กิ ารทราบแต่เนิน่ ๆ หากเป็ นไปได้ควรบ่งไว้ในใบส่งตรวจ
6.4. Pus culture ตรวจเชือ้ ทีเ่ พาะเลีย้ งทุกวัน ในกรณีทไ่ี ม่มเี ชือ้ ขึน้ จะดู culture ไปจนครบ 3 วัน จึงจะ
รายงานผล ส่วนในรายทีม่ เี ชือ้ ขึน้ จะทาการวินจิ ฉัย และทา antimicrobial susceptibility test ยกเว้นเชือ้ ที่
เป็ นเชือ้ ประจาถิน่ ของผิวหนัง จะบอกเพียงชนิดของเชือ้ เท่านัน้
6.5. Urine culture จะทา colony count ทุกราย ยกเว้น รายทีไ่ ม่บ่งเวลาเก็บปั สสาวะ หรือรายทีป่ ั สสาวะถึง
ห้องปฏิบตั กิ ารเกิน 1 ชัวโมงหลั
่
งเก็บ เนื่องจากปั สสาวะดังกล่าวอาจถูกตัง้ ทิง้ อยูใ่ นอุณหภูมหิ อ้ งและมีการ
เพิม่ ของแบคทีเรียทาให้ผลตรวจทีไ่ ด้ผดิ จากความเป็ นจริง ในกรณีของ catheterized urine จะทา
antimicrobial susceptibility กับเชือ้ ทุกตัวทีข่ น้ึ สาหรับปั สสาวะทีต่ อ้ งการตรวจหาเชือ้ วัณโรค ควรเก็บ
ปั สสาวะหลังตื่นนอนเช้าประมาณ 100-200 มล.
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6.6. Throat swab, Nasopharyngeal swab culture ในกรณีทต่ี อ้ งการเพาะเชือ้ Corynebacterium
diphtheriae, N. meningitiais หรือ N. gonorrhoeae ต้องเขียนบอกในใบส่งตรวจ ถ้าต้องการเพาะเชือ้
Bordetella pertussis ต้องแจ้งให้ทางห้องปฏิบตั กิ ารทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้ พิเศษซึง่ ต้อง
เตรียมใหม่ ๆ และห้องปฏิบตั กิ ารจะได้นดั เวลาส่ง Sputum ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะไม่ทาการเพาะสิง่ ส่ง
ตรวจทีม่ ลี กั ษณะเป็ นน้าลาย หรือทีม่ ี epithelial cell เกิน 10 cell/field หรือมีเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า
epithelial cell เชือ้ ทีจ่ ะทดสอบ antimicrobial susceptibility ได้แก่เชือ้ ทีข่ น้ึ predominate ของเชือ้
-Streptococci, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus coagulase positive, Haemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis และ Gram negative bacilli ทีข่ น้ึ predominate
6.7. Tip cut down และ Tip catheter culture ในกรณีทม่ี เี ชือ้ ขึน้ จะทาการวินจิ ฉัย และรายงานชนิดของเชือ้
ทีแ่ ยกได้เท่านัน้ โดยไม่ทาการทดสอบ antimicrobial susceptibility เพราะผูป้ ่ วยทีม่ เี ชือ้ ขึน้ จาก tip ต่าง ๆ
อาจเนื่องจาก
6.7.1 มี colonization ของเชือ้ ทีบ่ ริเวณทีใ่ ส่ tip
6.7.2 มี contamination ในระหว่างการเก็บ tip ส่ง culture
สาหรับผูป้ ่ วยทีม่ อี าการบ่งชีว้ ่าน่าจะมีการติดเชือ้ ควรส่ง hemoculture หรือ urine culture ร่วมด้วย ซึง่
ในสิง่ ส่งตรวจทัง้ สองนี้หากมีเชือ้ ขึน้ จะทดสอบ antimicrobial susceptibility เพื่อมิให้เกิดปั ญหาในการรักษา
ผูป้ ่ วยเหล่านี้ หากแพทย์ผรู้ กั ษาผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องได้ผล antimicrobial susceptibility ของเชือ้ ทีแ่ ยกได้จาก
tip ต่าง ๆ ให้ตดิ ต่อกับทางห้องปฏิบตั กิ ารทันที ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะทาการทดสอบดังกล่าวให้ ในกรณีทย่ี งั
มีเชือ้ อยู่
6.8. การเพาะเชื้อชนิ ด Anaerobes ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะทาการย้อมแกรมและเพาะเชือ้ แอนแอโรบส์เฉพาะ
สิง่ ตรวจทีบ่ ่งว่าต้องการเพาะเชือ้ แอนแอโรบส์ ทีม่ กี ารเก็บสิง่ ส่งตรวจทีเ่ หมาะสมเท่านัน้
6.9. การส่งย้อมและเพาะเชื้อ Mycobacteria ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะรายงานผลการย้อม AFB ภายใน 24
ชัวโมง
่ ส่วนผลการเพาะเชือ้ ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ ขึน้ อยู่กบั ชนิดของเชือ้ ซึง่ เจริญเร็วช้าต่างกัน ใน
กรณีทม่ี เี ชือ้ ขึน้ จะทา antimicrobial susceptibility test ด้วย ซึง่ จะได้ผลหลังจากมีเชือ้ ขึน้ ประมาณ 4-8
สัปดาห์
6.10. การส่งย้อม Pneumocystis carinii สิง่ ส่งตรวจอาจเป็ น broncho alveolar lavage (BAL) หรือเสมหะก็ได้
โดยทางห้องปฏิบตั กิ ารจะทาการย้อม Toluidine blue เพื่อตรวจหา cyst จากสิง่ ตรวจทัง้ สองชนิด และทา
การย้อม giemsa เพิม่ สาหรับ BAL เพื่อตรวจหา tropozoite ได้ผลภายใน 48 ชัวโมง
่ เว้นวันหยุดราชการ
6.11. การส่งเชื้อเพือ่ ตรวจยืนยัน (Identification) ต้องเป็ น pure culture เท่านัน้ โดยให้เพาะเชือ้ ในอาหารที่
เหมาะสม เช่น aerobic bacteria อาจใส่ใน blood หรือ chocolate agar สาหรับ Anaerobic bacteria ให้ใส่
ใน cooked meat หรือ thioglycolate broth เป็ นต้น ต้องส่งใบสังตรวจที
่
ม่ รี ายละเอียดข้อมูลมาด้วยทุกครัง้
7. การรายงานผล
7.1. culture และ antimicrobial susceptibility test สาหรับสิง่ ตรวจทัว่ ๆ ไป จะทราบผลขัน้ สุดท้ายในเวลา 2-3
วัน ยกเว้นแบคทีเรียทีข่ น้ึ ช้าหรือพบได้ไม่บ่อย ซึง่ ต้องการตรวจวินิจฉัยเพิม่ เติม
7.2. Hemoculture, CSF ทีม่ เี ชือ้ ขึน้ ห้องปฏิบตั กิ ารจะรายงานผลเบือ้ งต้นให้ทราบทางโทรศัพท์ทนั ที สาหรับ
รายทีเ่ พาะเชือ้ ไม่ขน้ึ จะรายงานผล 3 วันหลังจากการเพาะเชือ้
7.3. การเพาะเชือ้ Anaerobes จะทราบผลภายใน 1-2 สัปดาห์
7.4. การเพาะเชือ้ วัณโรคจะทราบผลภายใน 4-8 สัปดาห์
7.5. การเพาะเชือ้ เชือ้ ราชนิดทีเ่ ป็ น yeast จะทราบผลเบือ้ งต้น 1-2 วัน และผลขัน้ สุดท้ายในเวลา 4-10 วัน
ส่วนชนิดทีเ่ ป็ น mycelial fungi จะทราบผลในเวลา 1-4 สัปดาห์
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คาย่อที่ใช้บอ่ ยในการรายงานมีดงั นี้
R
=
resistant
S
=
susceptible
IS
=
intermediate susceptible
NLF =
non lactose fermenter ซึง่ จะใช้ใน primary report ซึง่ ยังบอกชนิดของ
เชือ้ กลุ่มนี้ไม่ได้ เชือ้ กลุ่มนี้อาจเป็ น Salmonella, Shigella, Citrobacter,
Proteus, E. coli บางชนิด, Providencia, Pseudomonas, Acinetobacter
เป็ นต้น
LF
=
lactose fermenter ใช้ใน primary report ซึง่ ยังบอกชนิดของเชือ้ กลุ่มนี้
ไม่ได้ เชือ้ กลุม่ นี้อาจจะเป็ น E. coli, Enterobacter, Klebsiella เป็ นต้น
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ห้องปฏิบตั ิ การพิษวิทยา
ขอบเขตการให้บริการ
1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารพิษวิทยาคลินิกและบริการวิจยั เกีย่ วกับการตรวจวิเคราะห์ระดับ
ยาในเลือด ซีรมหรื
ั ่ อพลาสมาของผูป้ ่ วย (Therapeutic Drug Monitoring) เพื่อใช้ประกอบการรักษาของ
แพทย์หรือการวิจยั ทางคลินิก
2. ให้บริการทางคลินิกและบริการวิจยั เกีย่ วกับการตรวจวิเคราะห์ยา สารเสพติด สารพิษ สารกาจัดศัตรูพชื และ
สัตว์ นอกจากนี้ยงั ให้บริการการตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Exposure Monitoring)
ตรวจหาปริมาณสารระเหยอินทรียต์ กค้างในร่างกาย เช่น เบนซีน โทลูอนี ไซลีน รวมถึงโลหะหนักเพื่อ
ประกอบการเฝ้ าระวังโรคจากการทางานในผูป้ ่ วยและผูท้ างานในโรงงานอุตสาหกรรม
3. ให้บริการตรวจหายา สารพิษ และสารเสพติดเพื่อเป็ นหลักฐานสนับสนุนกระบวนการยุตธิ รรม (Forensic
Analysis) ในสิง่ ส่งตรวจทางชีวภาพ ( Biological specimens ) เช่นเลือดและปั สสาวะของบุคคลทีม่ ชี วี ติ หรือ
ตัวอย่างจากผูเ้ สียชีวติ เช่น Blood Alcohol,Drug / Drug Abuse, Acid phosphatase & spermatozoa เป็ น
ต้น
4. ให้บริการตรวจพิสจู น์ยา สารเสพติดหรือสารออกฤทธิต่์ อจิตประสาทเพื่อประกอบการพิจารณาการจ้างงาน
เช่น Amphetamines, Cannabinoid และ Opiates ในปั สสาวะ
5. ให้บริการทางคลินิกนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด 24 ชัวโมง
่
เฉพาะการทดสอบ ดังนี้
Acetaminophen
Carbamazepine
Digoxin
Gentamicin
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Phenytoin
Phenobarbital
Theophylline

Valproic acid
Vancomycin
Urine Amphetamine
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ห้องปฏิ บตั ิ การมนุษย์พนั ธุศาสตร์
1. การตรวจวิ เคราะห์ทางด้าน Cytogenetics
1.1 Prenatal chromosome analysis
เป็ น การศึก ษาโครโมโซมในระยะ metaphase โดยการเพาะเลี้ย งเซลล์จ ากน้ าคร่ า (amniotic fluid)
เซลล์เนื้อรก (chorionic villi) หรือเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์ (cord blood) จากนัน้ นามาเตรียมโครโมโซม
แล้วจึงนาไปวิเคราะห์โครโมโซมแต่ละแท่งทัง้ จานวนและโครงสร้างด้วยเทคนิค G-banding และ/หรือ Q-banding
ที่มีค วามละเอียดของแถบสีโครโมโซมที่ระดับ 400 - 550 แถบ (400 - 550 BPHS level) โดยวิเคราะห์ต าม
เก ณ ฑ์ ข อง An International System for Human Chromosome Nomenclature 2016 (ISCN 2016) แ ละ
American College of Medical Genetics: Standards and Guidelines for Clinical Genetics Laboratories:
2009 edition (Clinical Cytogenetics)
หญิ งมีครรภ์ที่ควรได้รบั การตรวจ ควรมีข้อบ่งชี้ดงั นี้
- หญิงทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 35 ปี ขน้ึ ไป
- หญิงทีเ่ คยมีบุตรทีม่ คี วามผิดปกติของโครโมโซม
- หญิงทีม่ โี ครโมโซมผิดปกติแบบ balanced translocation หรือมีสามีทม่ี โี ครโมโซมผิดปกติในลักษณะดังกล่าว
- หญิงทีเ่ ป็ นพาหะของโรคพันธุกรรม X-linked recessive
- หญิงทีไ่ ด้รบั การตรวจวินิจฉัยทางด้าน biochemical screening หรือ noninvasive prenatal test ด้วยเทคนิคอื่นๆ
แล้วพบว่ามีความเสีย่ งสูงทีท่ ารกในครรภ์จะมีความผิดปกติของโครโมโซม
- หญิงทีพ่ บความผิดปกติของทารกในครรภ์จากการตรวจ ultra-sound
ข้อจากัดของการทดสอบ การตรวจวิเคราะห์ โ ครโมโซมที่มีค วามผิด ปกติ ข นาดเล็ก เช่ น microdeletion,
microduplication, cryptic chromosomal rearrangement (อาจมีการแนะนาให้ใช้เทคนิคทางด้าน Cytogenomics
หรือ Molecular Genetics ในการตรวจวิเคราะห์)
1.2 Genetic disorders chromosome analysis
เป็ นการศึกษาโครโมโซมในระยะ metaphase โดยการเพาะเลีย้ งเซลล์จาก lymphocyte จากนัน้ นามา
เตรียมโครโมโซม แล้วจึงนาไปวิเคราะห์โครโมโซมแต่ละแท่งทัง้ จานวนและโครงสร้างด้วยเทคนิค G-banding และ/
หรือ Q-banding ที่มคี วามละเอียดของแถบสีโครโมโซมที่ระดับ 400 - 550 แถบ หรือมากกว่า 550 แถบ (400 550 bands or more than 550 bands per haploid set level) โดยวิเคราะห์ ต ามเกณฑ์ ข อง An international
System for Human Chromosome Nomenclature 2016 (ISCN 2016) แ ล ะ American College of Medical
Genetics: Standards and Guidelines for Clinical Genetics Laboratories: 2009 edition (Clinical
Cytogenetics)
ข้อบ่งชี้ของการตรวจวิ เคราะห์โครโมโซมของโรคพันธุกรรมหลังคลอด
- ผูท้ ม่ี อี าการปั ญญาอ่อน
- ผูท้ ม่ี พี ฒ
ั นาการช้า
- ผูท้ เ่ี ป็ นหนุ่มเป็ นสาวช้ากว่าปกติ
- ผูท้ ม่ี อี วัยวะเพศกากวม
- ผูห้ ญิงทีต่ วั เตีย้ และ/หรือมีภาวะ amenorrhea
- คู่สามี ภรรยาทีเ่ ป็ นหมัน
- คู่สามี ภรรยา ทีภ่ รรยามีประวัตแิ ท้งเองตัง้ แต่ 2 ท้องขึน้ ไป
- พ่อแม่ของผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซม
- ลูกของผูท้ ม่ี โี ครโมโซมผิดปกติแบบ balanced translocation
- ผูท้ ไ่ี ด้รบั รังสีหรือสารกัมมันตรังสี ปริมาณสูง
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- ผูท้ ม่ี คี วามพิการแต่กาเนิด ไม่ว่าจะมีภาวะปั ญญาอ่อนหรือไม่
- ผูท้ ม่ี ภี าวะปั ญญาอ่อนและพัฒนาการช้า ร่วมกับมี dysmorphic feature
ข้ อ จ ากัด ของการทดสอบ การตรวจวิเคราะห์ โครโมโซมที่มีค วามผิด ปกติ ข นาดเล็ก เช่ น microdeletion,
microduplication, cryptic chromosomal rearrangement (อาจมีการแนะนาให้ใช้เทคนิคทางด้าน Cytogenomics
หรือ Molecular Genetics ในการตรวจวิเคราะห์)
1.3 Leukemia chromosome analysis
เป็ นการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมในระยะ metaphase โดยการเพาะเลีย้ งเซลล์จากไขกระดูกหรือเลือด
ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวทุกชนิดทัง้ แบบเฉียบพลันและแบบเรือ้ รัง จากนัน้ นามาเตรียมโครโมโซม แล้ว
จึงนาไปวิเคราะห์โครโมโซมแต่ละแท่งทัง้ จานวนและโครงสร้างด้วยเทคนิค G-banding และ/หรือ Q-banding ทีม่ ี
ความละเอีย ดของแถบสีโครโมโซมที่ระดับ 400 แถบ (400 BPHS level) โดยวิเคราะห์ต ามเกณฑ์ ข อง An
international System for Human Chromosome Nomenclature 2016 (ISCN 2016) และ American College
of Medical Genetics: Standards and Guidelines for Clinical Genetics Laboratories: 2009 edition (Clinical
Cytogenetics)
การตรวจวิเคราะห์โครโมโซมสามารถช่วยวินิจฉัย clonal neoplastic process ได้ เพราะสามารถตรวจ
พบความผิดปกติของโครโมโซมอย่างเฉพาะเจาะจงในโรคมะเร็งบางชนิดได้ เช่น ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว
ชนิ ด CML ประมาณ 99% จะพบโครโมโซมฟิ ลาเดเฟี ย ในเซลล์ไขกระดูก ของผู้ป่ วย และความผิดปกติของ
โครโซมชนิด translocation 15;17 พบเฉพาะในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิด APL-M3 subtype นอกจากนี้
ยังสามารถบอกเปอร์เซ็นต์ของจานวนเซลล์ท่มี ีโครโมโซมปรกติและผิดปรกติได้ ฉะนัน้ ผลการตรวจวิเคราะห์
โครโมโซมจะช่วยในการจาแนกชนิดของโรคและพยากรณ์โรค อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของแพทย์ใน
การให้การรักษา
ข้อจากัดของการทดสอบ อาจจะไม่สามารถตรวจวิเคราะห์โครโมโซมได้ หรือวิเคราะห์ผลไม่ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด เนื่ อ งจากภาวะของผู้ ป่ วยเอง (patient condition) เช่ น patient on medication, patient expired at
collection เป็ นต้น ซึง่ อาจทาให้เกิด no metaphase, unidentified และ low mitotic index
1.4 Cell maintenance and karyotyping
เป็ น การเพาะเลี้ย งเซลล์เกาะพื้น ขวดแบบ long term culture ที่ไ ด้จ าก primary cell cultures หรือ
continuous cell lines แล้วนามาเพาะเลีย้ งต่อจนสามารถนามาเตรียมโครโมโซม และวิเคราะห์ผลโครโมโซมแต่
ละแท่ งทัง้ จ านวนและโครงสร้า งด้ วยเทคนิ ค G-banding และ/หรือ Q-banding ที่มีค วามละเอีย ดของแถบสี
โครโมโซมที่ระดับ 400 - 550 แถบ (400 - 550 BPHS level) โดยวิเคราะห์ต ามเกณฑ์ข อง An international
System for Human Chromosome Nomenclature 2016 (ISCN 2016) และ American College of Medical
Genetics: Standards and Guidelines for Clinical Genetics Laboratories: 2009 edition (Clinical
Cytogenetics)
1.5 Cell culture
เป็ นการเพาะเลี้ยงเซลล์เกาะพื้นขวดแบบ long term culture จาก cell suspension, เนื้อเยื่อ (tissue)
หรือ organ เพื่อให้ได้ปริมาณเซลล์เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์อ่นื ๆ หรือเพื่อนาไปใช้ในงานวิจยั
2. การตรวจวิ เคราะห์ทางด้าน Cytogenomics
2.1 Fluorescence in situ hybridization (FISH)
เป็ นวิธกี ารศึกษาโครโมโซมหรือยีนโดยใช้ตวั ติดตาม (probe) ซึ่งติดฉลากด้วยสารเรืองแสง สามารถ
ศึกษาได้ในเซลล์ทม่ี กี ารแบ่งตัวในระยะ interphase และ metaphase โดยให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทแ่ี ม่นยา และ
รวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้ ได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังสามารถบอกเปอร์เซ็นต์ของจานวนเซลล์ปกติและผิดปกติได้
การทดสอบด้วยเทคนิ ค FISH
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- การตรวจโครโมโซมเพศโดยเทคนิค FISH มีประโยชน์ในการติดตามผลการปลูกถ่ายไขกระดูก ในกรณีท่ี donor
และ recipient มีเพศต่างกัน และความผิดปกติท่เี กีย่ วกับจานวนโครโมโซมเพศ เช่น Klinefelter syndrome
และ Turner syndrome เป็ นต้น
- การตรวจยีนลูกผสม BCR/ABL, PML/RARA และ TEL/AML โดยเทคนิค FISH สามารถบอกเปอร์เซ็นต์ของ
จานวนเซลล์ปกติ และจานวนเซลล์มะเร็งทีม่ ยี นี rearrangement ซึ่งช่วยแก้ปัญหาในบางครัง้ ทีก่ ารวิเคราะห์
โครโมโซมด้วยวิธกี ารทา karyotype ไม่ได้ผล เนื่องจากโครโมโซมในระยะ metaphase มีจานวนไม่เพียงพอ
ต่อการตรวจวิเคราะห์ หรือคุณภาพของโครโมโซมไม่ดพี อทีจ่ ะทา karyotype หรือวิเคราะห์ได้
- การตรวจปริมาณของยีน N-myc โดยเทคนิค FISH สามารถบอกปริมาณการเพิม่ ขึน้ ของยีน N-myc ใน 1 เซลล์
เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยา
- การตรวจหาบริเวณทีข่ าดหายไปบนโครโมโซมทีเ่ ป็ นสาเหตุของกลุ่มอาการ DiGeorge’s syndrome (22q11.2),
Prader-Willi’s syndrome (15q13.3), Williams’s syndrome (7q11.23) และ Retinoblastoma (RB-1 gene)
- การตรวจนับจานวนโครโมโซมแท่งที่ 13, 18 และ 21 ในระยะ interphase โดยเทคนิค FISH ในผู้ป่วย Patau
syndrome (trisomy 13), Edwards' syndrome (trisomy 18) แ ล ะ Down's syndrome (trisomy 21)
ตามลาดับ ซึง่ จะช่วยในการตัดสินใจของแพทย์ทต่ี อ้ งทาการรักษาอย่างเร่งด่วน
- การตรวจหาปริมาณยีน HER-2/neu โดยเทคนิค FISH ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มกี ารสร้างโปรตีน HER-2 มาก
ผิดปกติ ซึง่ เรียกว่า HER-2 overexpression มีแนวโน้มทีผ่ ปู้ ่ วยจะมียนี HER-2/neu เพิม่ ขึน้ มาด้วย ดังนัน้ การ
ประเมินภาวะยีน HER-2/neu ของผูป้ ่ วยจึงถือเป็ นขัน้ ตอนสาคัญ เพราะสามารถบอกปริมาณการเพิม่ ขึน้ ของ
ยีน HER-2/neu ใน 1 เซลล์ ซึง่ การทราบสภาวะเหล่านี้จะช่วยแพทย์ในการพยากรณ์อาการของโรคว่ามีความ
รุนแรงเพียงใด เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษาทีด่ ที ส่ี ดุ และเลือกใช้ยาทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยในแต่ละราย
- การตรวจวิเคราะห์ค วามผิด ปรกติข องโครโมโซมในผู้ป่ วย multiple myeloma โดยเทคนิ ค FISH โดยใช้ตัว
ติดตาม 2, 4 และ 8 ชนิด ประกอบด้วย การขาดหายไปของโครโมโซมคู่ท่ี 13 (13q14.3) การขาดหายไปของ
โครโมโซมคู่ท่ี 17 (17p13.1) การเพิม่ -ลดของชิน้ ส่วนโครโมโซมคู่ท่ี 1 บริเวณตาแหน่ ง 1p36 และ 1q21 การ
แลกเปลีย่ นชิน้ ส่วนโครโมโซมของโครโมโซมคู่ท่ี 14 (14q32) กับแท่งต่อไปนี้ แท่งที่ 4 (4p16) แท่งที่ 6 (6p21)
แท่งที่ 11 (11q13) แท่งที่ 16 (16q23) และ แท่งที่ 20 (20q12)
- การตรวจวิเคราะห์ค วามผิด ปรกติช นิ ด FIP1L1-PDGFR ในผู้ป่ วย CEL ใช้เพื่อ วินิ จฉัย ความผิด ปรกติช นิ ด
chronic eosinophilic leukemia หรือ hypereosinophilic syndrome (HES) ออกจากความผิดปรกติชนิดอื่นๆ
ทีม่ กี ารสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด eosinophil มากผิดปรกติ เช่น โรค autoimmune ภาวะติดเชือ้ และมะเร็ง
ชนิดอื่นๆ
- การตรวจหาความผิดปกติของยีน MLL (11q23) ในผูป้ ่ วย acute leukemia โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วย
หลังได้ได้รบั เคมีรกั ษาชนิด DNA topoisomerase II inhibitors
ข้อบ่งชี้ของการตรวจวิ เคราะห์ด้วยเทคนิ ค FISH
- ผูป้ ่ วยทีส่ งสัยว่าเป็ นกลุ่มอาการ microdeletion syndrome
- ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถวิเคราะห์ผลโครโมโซมได้อย่างชัดเจน
- ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถเตรียมโครโมโซมในระยะ metaphase ได้
- ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการทราบผลด่วนในเวลา 2 - 5 วัน
- ผูป้ ่ วยทีม่ เี พศกากวม
- ผู้ป่วยที่ได้รบั การรักษาด้วยวิธกี ารปลูกถ่ ายไขกระดูกที่ต่างเพศกัน (sex mismatch) และแพทย์ต้องการทราบ
อัตราส่วนของเซลล์ donor / recipient ในปริมาณมาก
- ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมทีต่ อ้ งการทราบการตอบสนองต่อยา Herceptin
- ผูป้ ่ วย Multiple myeloma (MM) ทีต่ อ้ งการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมในพลาสมาเซลล์
- ผูป้ ่ วยทีต่ รวจพบความผิดปกติของโครโมโซมจากการทดสอบ Array comparative genomic hybridization
ข้อจากัดของการทดสอบ
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
112

ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

- ไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติในหลายๆ รูปแบบจากการทดสอบเพียง 1 ครัง้
- การทดสอบ Prader-Willi’s syndrome โดยเทคนิค FISH จะไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติท่เี กิดจากสาเหตุ
uniparental disomy ได้ ดังนัน้ จึงควรตรวจด้วยเทคนิคอื่น เช่น methylation หรือ CA repeat
- ไม่สามารถบอกความผิดปรกติของโครโมโซมนอกตาแหน่งของตัวติดตามได้
- ไม่สามารถตรวจสอบความผิดปรกติทม่ี ขี นาดเล็กกว่าขนาดของตัวติดตามได้ (<200 kb)
2.2 Chromosomal Microarray
เป็ นการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค Chromosomal Microarray เพื่อหาความไม่
สมดุ ลย์ข องสารพัน ธุ ก รรมในคราวเดีย ว ได้แก่ การเพิ่ม ขึ้น (Gain) หรือ ลดลง (Loss) ของปริม าณดีเอ็น เอบน
โครโมโซมทัง้ 46 แท่ง (โครโมโซมคู่ท่1ี -22 และโครโมโซมเพศ) โดยใช้ Copy Number probes และ SNP probes
ร่วมกันในการตรวจวิเคราะห์ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจความผิดปกติของโครโมโซมแบบ Uniparental disomy
(UPD) และ Loss of heterozygosity(LOH) โดยห้องปฏิบตั กิ ารมนุ ษย์พนั ธุศาสตร์ได้เปิ ดงานบริการ 3 การทดสอบ
ได้ แ ก่ Prenatal Chromosomal Microarray, Postnatal Chromosomal Microarray แ ล ะ Trio Chromosomal
Microarray
2.2.1 Prenatal Chromosomal Microarray
เป็ นการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ ด้วยเทคนิค Chromosomal Microarray
โดยใช้สารพัน ธุ ก รรมจากน้ าคร่ า (amniotic fluid) เซลล์เนื้ อ รก (chorionic villi) หรือ เลือ ดจากสายสะดือ (cord
blood)
ข้อบ่งชี้ ในการตรวจ Prenatal Chromosomal Microarray
- ทารกในครรภ์มผี ลอัลตร้าซาวด์ทผ่ี ดิ ปกติ แต่ไม่พบความผิดปกติจากผลการตรวจโครโมโซมจากน้าคร่า
- ทารกในครรภ์ท่มี ผี ลตรวจ Non Invasive Prenatal Testing (NIPT) พบความเสีย่ งที่ทารกในครรภ์จะพบความ
ผิดปกติแบบ microdeletion หรือ microduplication
- ทารกเสียชีวติ ในครรภ์
2.2.2 Postnatal Chromosomal Microarray
เป็ นการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของผูป้ ่ วย ด้วยเทคนิค Chromosomal Microarray โดยใช้สาร
พัน ธุก รรมจากเลือดหลอดเลือดดา นอกจากนี้ สามารถใช้ตัวอย่างชิ้นเนื้อหรือเลือดจากหั วใจในกรณี ท่ผี ู้ป่ วย
เสียชีวติ แล้ว
ข้อบ่งชี้ ในการตรวจ Postnatal Chromosomal Microarray
- ภาวะพัฒนาการช้าหรือบกพร่องทางสติปัญญาทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ
- สงสัยว่าอยู่ในกลุ่มอาการของ Autism
- มีลกั ษณะรูปร่างหน้าตาทีผ่ ดิ ปกติมคี วามพิการแต่กาเนิดหลายอย่างร่วมกัน
- ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทางคลินิกแต่มผี ลการตรวจโครโมโซมปกติ
- ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทางคลินิกทีไ่ ม่เข้ากับกลุ่มอาการทีร่ จู้ กั
- ความผิดปกติแบบ Uniparental disomy (UPD)
- โรคพันธุกรรมแบบยีนด้อยจากความเป็ นเครือญาติกนั ของบิดามารดา
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2.2.3 Trio Chromosomal Microarray
เป็ นการตรวจหาความผิด ปกติท างพั น ธุ ก รรมในผู้ป่ วยพร้อ มบิด าและมารดาของผู้ ป่ วย ด้ว ยเทคนิ ค
Chromosomal Microarray โดยใช้ ตั ว อย่ า งและมี ข้ อ บ่ ง ชี้ ใ นการตรวจเช่ น เดี ย วกั บ การตรวจ Postnatal
Chromosomal Microarray
ข้อจากัดของการทดสอบ
- ไม่สามารถตรวจหาการกลายพันธุท์ เ่ี กิดความผิดปกติในระดับโมเลกุลหรือยีนได้แก่การขาดหายเพิม่ หรือแทนที่
ของลาดับเบสเพียง1-2เบส (point mutation)
- ไม่ ส าม ารถ ต รว จ ห าค ว าม ผิ ด ป ก ติ แ บ บ balanced chromosome rearrangement ได้ เ ช่ น reciprocal
translocations, Robertsonian translocations, inversions และ balanced insertions
- ไม่สามารถตรวจภาวะที่มีค วามผิดปกติท่เี ป็ นแบบ mosaicism ที่มีเซลล์ท่ผี ิดปกติ ปริมาณน้ อยๆ (low level
mosaicism)
- สามารถตรวจหาการเปลีย่ นแปลงของจานวนโครโมโซมเป็ นชุดได้ไม่เกิน triploidy
- ไม่สามารถบอกความผิดปกติในจีโนมส่วนทีน่ อกเหนือจากตาแหน่งที่ probes จับได้
2.3 Microarray scanning
เป็ นการสแกนสไลด์ aCGH ด้วยเครื่อง Scanner for array CGH เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในงานวิจยั
3. การตรวจวิ เคราะห์ทางด้าน Molecular Genetics
3.1 DNA Fingerprint
เป็ นการตรวจวิเคราะห์ดเี อ็นเอชุดลาดับซ้าบนโครโมโซมร่างกาย ซึง่ มีลกั ษณะของสารพันธุกรรมเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล โดยแต่ละบุคคลจะได้รบั สารพันธุกรรมถ่ายทอดมาจากบิดาและมารดาอย่างละครึง่ หนึ่ง แต่ละ
บุคคลจะมี ดีเอ็นเอแตกต่างกัน ยกเว้นฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน การตรวจลายพิมพ์ดเี อ็นเอมีประโยชน์
หลายประการ เช่น
- ใช้ตรวจพิสจู น์ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา-มารดา-บุตร หรือ บิดา-บุตร หรือ มารดา-บุตร
- ใช้ตรวจพิสจู น์วตั ถุพยานทางนิตเิ วช เช่น คราบเลือด คราบน้ าลาย คราบอสุจทิ เ่ี กีย่ วข้องกับคดี ชิน้ เนื้อ กระดูก
ฟั น เส้นผม เป็ นต้น
- ใช้ตรวจติดตามผลของการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยเฉพาะในกรณีท่ี donor และ recipient เป็ นเพศเดียวกัน
- ใช้ในการบอกเอกลักษณ์ประจาตัวของแต่ละบุคคล
- ใช้เป็ นฐานข้อมูลของกลุ่มประชากรไทย
3.2 X-STR Analysis
เป็ นการตรวจวิเคราะห์ดเี อ็นเอชุดลาดับซ้าบนโครโมโซมเอกซ์ (X-chromosomal short tandem repeat
หรือ X-STR) โดยอาศัยหลักการถ่ายทอดโครโมโซมเอกซ์ กล่าวคือ ย่าจะถ่ายทอดโครโมโซมเอกซ์ให้บุตรชาย
ทุกคน และบุตรชายเมื่อมีบุตรจะถ่ายทอดโครโมโซมเอกซ์ให้บุตรสาวทุกคน จากคุณสมบัติการถ่ ายทอดนี้จงึ
สามารถนามาตรวจพิสจู น์ความสัมพันธ์ระหว่างพีส่ าว-น้องสาว (ร่วมบิดาเดียวกัน) หรือ ย่า-หลานสาว ทัง้ นี้การ
ตรวจลายพิมพ์ดเี อ็นเอบนโครโมโซมเอกซ์จะดาเนินการตรวจร่วมกับการตรวจลายพิมพ์ดเี อ็นเอบนโครโมโซม
ร่างกาย
3.3 Y-STR Analysis
เป็ นการตรวจวิเคราะห์ดเี อ็นเอชุดลาดับซ้าบนโครโมโซมวาย (Y-chromosomal short tandem repeat
หรือ Y-STR) เพื่อตรวจพิสจู น์ความสัมพันธ์ทางสายบิดา โดยอาศัยคุณสมบัตขิ องโครโมโซมวายทีพ่ บได้เฉพาะ
ในเพศชายปกติ และได้รบั การถ่ายทอดโดยตรงผ่านทางสายบิดาโดยไม่เกิดขบวนการแลกเปลีย่ นเนื้อยีน (nonคู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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recombination) ในช่วงของการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สบื พันธุ์ ทาให้ได้ลกั ษณะยีโนมเป็ นแบบแฮพลอยด์
(haploid)
การตรวจ Y-STR สามารถใช้ในการพิสูจ น์ ค วามสัม พัน ธ์ระหว่ างพี่น้ อ งร่ว มสายบิด าเดีย วกัน เช่ น
พีช่ าย-น้องชาย หรือ ลุง/อา-หลานชาย หรือ ปู่ -หลานชาย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ การตรวจ
พิสจู น์ผกู้ ระทาความผิดในกรณีทม่ี เี พศชายเป็ นผูเ้ กีย่ วข้อง เช่น คดีล่วงละเมิดทางเพศ หรือฆาตกรรม ทีส่ าคัญยิง่
ไปกว่านัน้ ในบางสถานการณ์ทม่ี กี ารปนเปื้ อนระหว่างดีเอ็นเอทดสอบ เช่นเดียวกับทีพ่ บในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
หรือฆาตกรรมระหว่างดีเอ็นเอของผู้ต้องสงสัยเพศชายกับเหยื่อที่เป็ นเพศหญิง การตรวจ Y-STR analysis จะ
ช่ ว ยลดขัน้ ตอนของการเตรีย ม ดี เ อ็น เอด้ ว ยวิธีก ารสกัด แยกดี เ อ็น เอ (differential extraction) เนื่ อ งจาก
ความจาเพาะในการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอเฉพาะเพศชายเท่านัน้ ทัง้ นี้การตรวจลายพิมพ์ดเี อ็นเอของโครโมโซม
วายจะดาเนินการตรวจร่วมกับการตรวจลายพิมพ์ ดีเอ็นเอบนโครโมโซมร่างกาย
3.4 Mitochondrial DNA Sequencing
Mitochondrial DNA พบในเซลล์ของสัตว์ทุกชนิ ด โดยในเซลล์ของสัต ว์และคนพบว่ามี mitochondrial
DNA ประมาณหลายร้อยถึงหนึ่งหมื่นชุดต่ อเซลล์ mitochondrial DNA มีลกั ษณะเป็ นวงกลมสายคู่ท่มี คี วามยาว
ประมาณ 16,569 เบส แบ่งเป็ นบริเวณใหญ่ๆ ได้ 2 บริเวณ คือ coding region ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นข้อมูลสาหรับการ
สร้างโปรตีนชนิดต่างๆ ทีใ่ ช้ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ และ control region หรืออาจเรียกว่า displacement
loop (D-loop) ท าหน้ า ที่ เป็ นข้อ มู ล ส าหรับ กระบวนการถอดรหัส ของยีน และการเพิ่ ม จ านวนชุ ด ของ DNA
(transcription and replication control sequence) ภายใน control region นี้ ยังประกอบด้วยบริเวณ 2 บริเวณทีม่ ี
ความหลากหลายมากเป็ นพิเศษซึง่ เรียกว่า Hypervariable Region I และ II (HVR I and HVR II)
ลาดับสารพันธุกรรมในไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ เป็ นลักษณะทางพันธุกรรมที่มกี ารถ่ายทอดจากมารดาไปยังบุตร
(maternal inheritance) และมีการถ่ายทอดทางสายมารดาเดียวกัน ดังนัน้ จึงสามารถใช้ลาดับสารพันธุกรรมในไม
โตคอนเดรียลดีเอ็นเอ เพื่อนามาตรวจหาความสัมพันธ์ทางสายมารดาเดียวกันได้ โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ได้
จากความหลากหลายของ 2 บริเวณดังกล่าว ซึง่ หากบุคคลสืบเชือ้ สายมาจากสายมารดาเดียวกันจะมีลาดับเบสของ
mtDNA ทีส่ องบริเวณไม่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ลูกจะมีลาดับสารพันธุกรรมดังกล่าวเหมือนยาย น้า ป้ า และลุงที่
เป็ นพีข่ องแม่
การตรวจลาดับสารพันธุกรรมในไมโตคอนเดรียของห้องปฏิบตั ิการมนุ ษย์พนั ธุศาสตร์ จะใช้ลาดับเบส
อ้างอิงของ rCRS (revise Cambridge Reference Sequence, 1999) เป็ นลาดับเบสสาหรับการตรวจเปรียบเทียบ
อีกทัง้ ดาเนินการตรวจร่วมกับการตรวจลายพิมพ์ดเี อ็นเอบนโครโมโซมร่างกาย
ข้ อ บ่ ง ชี้ ส า ห รั บ ก า ร ต ร ว จ วิ เค ร า ะ ห์ DNA Fingerprint, X-STR Analysis, Y-STR Analysis แ ล ะ
Mitochondrial DNA Sequencing เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเลือกชนิ ดการทดสอบที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
การพิสจู น์ความสัมพันธ์ของบุคคล

การพิสจู น์เอกลักษณ์บุคคล
งานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
การติดตามผลการปลูกถ่ายไขกระดูก
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DNA
Fingerprint
บิดา-มารดาบุตร
บิดา-บุตร
มารดา-บุตร

X-STR
Analysis
ย่า-หลานสาว
พีส่ าวน้องสาว

√
√
√

√
-

Y-STR
mtDNA
Analysis
Sequencing
สายบิดา เช่น
สายมารดา เช่น
ปู่ -หลานชาย
ยาย-หลาน
ลุง-หลานชาย ป้ า-หลาน , ลุง-หลาน
บิดา-บุตรชาย
มารดา-บุตร
อา-หลานชาย
น้า-หลาน
พีช่ าย-น้องชาย
พี-่ น้อง
√
√
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3.5 Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X and Y by quantitative fluorescent-PCR (QF-PCR)
เป็ นการวิเคราะห์ดเี อ็นเอชุดลาดับซ้าบนโครโมโซม เพื่อดูความผิดปกติทางด้านจานวน (aneuploidy)
ของโครโมโซมทีพ่ บบ่อย ได้แก่ โครโมโซม 13, 18, 21, X และ Y ซึง่ สัมพันธ์กบั กลุ่มอาการ Patau syndrome,
Edward syndrome, Down syndrome และความผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกั บ จ านวนของโครโมโซมเพ ศ ด้ ว ยวิ ธี
quantitative fluorescent PCR assay DNA fragment analysis
ข้อจากัดของการทดสอบ
- ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ความหลากหลายของลาดับเบสทีเ่ กิดความผิดปกติได้ (rearrangements)
- ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์การปนกันตัง้ แต่สองรูปแบบขึน้ ไปของโครโมโซม (mosaicism)
- ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติทเ่ี กิดบนโครโมโซมแท่งอื่นๆ
3.6 BACs-on-Beads (BoBs)
เป็ นการตรวจวิเคราะห์ดเี อ็นเอบนโครโมโซมอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคนิค BACs-on-Beads แล้วอ่านผล
การวิเคราะห์ด้ว ยโปรแกรม BoBsoft โดยเทีย บผลกับ คนปรกติ เพื่อ ใช้ต รวจหาความผิด ปรกติข องจ านวน
โครโมโซมที่เพิม่ หรือลดทัง้ โครโมโซม การตรวจคัดกรองตัวอ่อนก่อนการฝั งตัวที่โพรงมดลูก (preimplantation
genetic screening) การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด (prenatal diagnosis) และการตรวจหาสาเหตุการ
เสียชีวติ ของทารกในครรภ์ ทัง้ นี้สามารถตรวจได้หลายรูปแบบ ดังตาราง
ประเภทการตรวจ
Prenatal BoBs
KaryoLite BoBs
KaryoLite BoBs and Prenatal BoBs
การตรวจ
โครโมโซม 13, 18, 21, โครโมโซมร่างกาย (คูท่ ่ี 1 โครโมโซมจานวน 46 แท่ง หรือ 23 คู่
วิเคราะห์ความ
X, Y และ 9
- 22) และโครโมโซมเพศ ร่วมกับ 9 Microdeletion syndromes *
ผิดปรกติ
Microdeletion
(X, Y)
syndromes *
ตาแหน่งทีใ่ ช้ตรวจ ตาแหน่งของโครโมโซม ส่วน ptel, pcen, qcen
ส่วน ptel, pcen, qcen และ qtel ของ
13, 18, 21, X, Y และ
และ qtel ของโครโมโซม โครโมโซมแต่ละแท่งร่วมกับตาแหน่งที่
ตาแหน่งทีท่ าให้ก่อโรคใน แต่ละแท่ง
ทาให้ก่อโรคใน 9 กลุ่มอาการ
9 กลุ่มอาการ
ตัวอย่าง
น้าคร่า เนื้อรก เลือดจากสายสะดือทารก เลือดจากหัวใจ เลือดจากหลอดเลือดดา และ product of
conception
* 9 Microdeletion syndromes คือ การตรวจหาความผิดปรกติของโครโมโซมใน 9 กลุ่มอาการทีม่ กี ารขาดหาย
ของโครโมโซมขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่ มอาการ DiGeorge syndrome, Williams-Beuren syndrome, Prader-Willi
syndrome, Angelman syndrome, Miller-Dieker syndrome, Smith-Magenis syndrome, Wolf-Hirschhorn
syndrome, Cri du Chat syndrome และ Langer-Giedion syndrome
ข้อบ่งชี้ของหญิ งมีครรภ์ที่ควรได้รบั การตรวจด้วยเทคนิ ค BACs-on-Beads
หญิงทีม่ อี ายุมากกว่า 35 ปี ขน้ึ ไป
หญิงทีม่ ผี ลอัลตร้าซาวนด์ผดิ ปกติ และสงสัยความผิดปกติของโครโมโซม
หญิงทีม่ โี ครโมโซมผิดปกติแบบ balance translocation หรือมีสามีทม่ี คี วามผิดปกติในลักษณะดังกล่าว
หญิงที่ได้รบั การตรวจคัดกรองโดยการตรวจสารชีวเคมีในเลือดแม่แล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูงทีท่ ารกใน
ครรภ์จะมีความผิดปกติของโครโมโซม
- หญิงทีม่ ปี ระวัตบิ ุตรคนก่อนเป็ นโรคทางพันธุกรรม และโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติของโครโมโซม
- หญิงทีม่ ปี ระวัตกิ ารแท้งซ้า หรือเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุการแท้ง
-
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- ผูป้ ่ วยทีส่ งสัยว่าเป็ นกลุ่มอาการ Microdeletion syndromes
- ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถเตรียมโครโมโซมในระยะ metaphase ได้ หรือสิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่สามารถเพาะเลีย้ งเซลล์
ได้ เช่น product of conception
3.7 Fragile X Syndrome Analysis
กลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะ เป็ นภาวะปั ญญาอ่อนพันธุกรรม (inherited mental retardation) ที่
สามารถตรวจพบได้บ่อยเป็ นอันดับ 2 รองมาจากกลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome เป็ นโรคปั ญญาอ่อนทีไ่ ม่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม) โดยพบผูป้ ่ วยเพศชาย 1 ใน 4,000 และเพศหญิง 1 ใน 8,000 [(CGG)n number >200
repeats] ส่ว นเพศชายและเพศหญิ งที่เป็ น พาหะของโรค [(CGG)n number = 55-200 repeats] จะพบ 1 ใน
1,000 และ 1 ใน 350 ตามลาดับ ผูป้ ่ วยและผูท้ เ่ี ป็ นพาหะของโรคจะสามารถถ่ายทอดความผิดปกติไปยังลูกและ
หลานได้ในลักษณะ X-linked inheritance สาเหตุสว่ นใหญ่ของโรคนี้เกิดจากการมีจานวนชุดซ้าของดีเอ็นเอชนิด
CGG ทีบ่ ริเวณ 5’ UTR ของยีน FMR1 เพิม่ มากขึน้ ทาให้มผี ลรบกวนการแปลรหัสและถอดรหัสไปเป็ นโปรตีน
ชนิด Fragile X mental retardation protein (FMRP) ที่มีความสาคัญ ต่ อการพัฒ นาการของระบบประสาทใน
ช่วงแรกของการเจริญเติบโต การวิเคราะห์จานวนชุดซ้า CGG นี้ มีประโยชน์ต่อแพทย์ในการช่วยวินิ จฉัยแยก
ความผิดปกติของโรคอื่นๆ ในกลุ่ม mental retardation ได้ อีกทัง้ ช่วยในการให้คาปรึกษาด้านพันธุศาสตร์แก่
ครอบครัวทีม่ ปี ระวัตผิ ปู้ ่ วย Fragile X เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันโรคต่อไป
การวิเคราะห์จานวนชุดซ้า CGG ของยีน FMR1 จะใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์หลายเทคนิคร่วมกัน
ได้แก่ เทคนิค fluorescent polymerase chain reaction (fluorescent PCR) ซึง่ ผลทีไ่ ด้จะทาให้ทราบจานวนชุด
ซ้า CGG และสามารถจาแนกสถานะของบุคคลได้ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังแสดงในตาราง ในกรณีทต่ี อ้ งการ
ตรวจยืนยันสถานะ normal ในเพศหญิงที่เป็ น homozygous allele หรือผู้ป่วยเพศชายที่มีความผิดปกติของ
บริเวณชุ ด ซ้ า ดัง กล่ า วเกิด ขึ้น นัน่ คือ มีจ านวนชุ ด ซ้ า CGG เพิ่ม มากขึ้น จนไม่ สามารถตรวจวิเคราะห์ค วาม
ผิดปรกติดว้ ยเทคนิค fluorescent PCR ได้ (unamplified) และผูป้ ่ วยเพศหญิงทีต่ รวจพบ normal allele เพียงอัล
ลีลเดีย ว จะตรวจวิเคราะห์เพิ่ม เติม ด้ว ยเทคนิ ค Fluorescent methylation specific-PCR (Fluorescent MSPCR) จากนัน้ จึงนาผลการตรวจวิเคราะห์จากทุกเทคนิคมาใช้ในการแปลผลร่วมกัน เพื่อบ่งบอกสถานะของบุคคล
ต่อกลุ่มอาการดังกล่าว
CGG Number (Repeats)
Mutational Status
4 - 44
Normal
45 - 54
Intermediate / Borderline / Grey zone
55 - 200
Premutation / Carrier
>200 (Unamplified)
Full mutation / Affected
3.8 Fusion gene for BCR/ABL by RT-PCR
Fusion gene BCR/ABL เป็ นยีนลูกผสมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซม (translocation)
ระหว่ า งโครโมโซมแท่ ง ที่ 9 และ 22 หรือ t (9;22) (q34;q11.2) และท าให้เกิด โครโมโซมฟิ ลาเดลเฟี ย (Ph
chromosome) ผูป้ ่ วย CML ร้อยละ 90-95 จะพบโครโมโซมฟิ ลาเดลเฟี ยในเซลล์ไขกระดูก
การตรวจ fusion gene BCR/ABL ในผู้ ป่ วย CML โดยเทคนิ ค RT-PCR เป็ นวิธีท่ีร วดเร็ว แม่ น ย า
มากกว่าวิธกี ารตรวจวิเคราะห์โครโมโซมด้วยเทคนิค G-banding และสามารถตรวจพบ fusion gene BCR/ABL
ในกรณีทต่ี รวจไม่พบโครโมโซมฟิ ลาเดลเฟี ยจากการทา karyotype ฉะนัน้ การตรวจ fusion gene BCR/ABL โดย
เทคนิค RT-PCR สามารถบอกถึงการมีหรือไม่มี BCR/ABL gene rearrangement แต่มขี อ้ จากัดคือ ไม่สามารถ
บอกเปอร์เซ็นต์ของเซลล์ปรกติและเซลล์มะเร็งได้
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การตรวจโครโมโซมฟิ ลาเดลเฟี ยมีความสาคัญ ดังนี้
1. ผู้ป่ วย CML ที่มีโครโมโซมฟิ ลาเดลเฟี ยจะตอบสนองต่ อ การรัก ษา (good prognosis) ดีก ว่ า ผู้ป่ วยที่ไ ม่ มี
โครโมโซมฟิ ลาเดลเฟี ย
2. มีรายงานจากต่างประเทศถึงการวินิจ ฉัยผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML ว่าสามารถจาแนกได้
โดยการมีโครโมโซมฟิ ลาเดลเฟี ย หากผู้ป่วยไม่มโี ครโมโซมดังกล่าวอาจป่ วยเป็ น chronic myeloproliferative
neoplasms ชนิดอื่น
3. สามารถใช้ตรวจหา residual disease ภายหลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูก อันจะมีประโยชน์ต่อการตรวจหา
การกลับมาเป็ นซ้าของโรคได้
3.9 BCR/ABL p210 by RQ-PCR
Chronic Myeloid Leukemia (CML) คือ โรคมะเร็ง เม็ด โลหิต ขาวชนิ ด เรื้อ รัง จัด อยู่ในกลุ่ ม chronic
myeloproliferative neoplasms เกิดจากความผิดปกติในระดับ pluripotent hematopoietic stem cell ลักษณะ
จาเพาะของ CML คือ ไขกระดูกมีการเพิม่ จานวนของเซลล์เม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอิลอยด์ (myeloid hyperplasia)
และมีการสร้างเซลล์เม็ดโลหิตในอวัยวะอื่น (extramedullary hematopoiesis) พบ granulocyte ตัวอ่อน และตัว
แก่ทุกระยะเพิม่ ขึน้ ทาให้มรี ะดับของเซลล์เม็ดโลหิตขาวจานวนสูงมาก ผูป้ ่ วยมีลกั ษณะทางคลินิกแตกต่างกัน มี
การดาเนินโรค 3 ระยะ ได้แก่ chronic phase, accelerated phase และ blastic phase ผู้ป่วย CML ประมาณ
ร้อ ยละ 90-95 ตรวจพบว่ า มีโ ครโมโซมฟิ ลาเดลเฟี ย (Philadelphia (Ph) chromosome) ซึ่ง ถื อ เป็ นความ
ผิด ปรกติ ข องโครโมโซมที่ เ ป็ นลัก ษณะจ าเพาะทางเซลล์พ ั น ธุ ศ าสตร์ข อง CML โดยเกิด จาก reciprocal
translocation ระหว่างโครโมโซมคู่ท่ี 9 กับ 22 ชนิด t(9;22) (q34;q11.2) ทาให้ ABL gene บนโครโมโซมคู่ท่ี 9
ถูกย้ายไปอยู่ชดิ กับ BCR gene บนโครโมโซมคู่ท่ี 22 เกิดเป็ นยีนลูกผสม BCR/ABL fusion gene ซึง่ ทาหน้าที่
สร้าง tumor-specific protein ขนาด 210-kilodalton (p210) โดยโปรตีนดังกล่าวทาหน้าทีห่ ลักสองประการ ได้แก่
เพิม่ tyrosine kinase activity และเกิด autophosphorylation ทาให้เซลล์เม็ดโลหิตทีป่ กติกลายเป็ น CML
การตรวจวัดปริมาณยีนลูกผสม BCR/ABL โดยเทคนิค RQ-PCR นี้เป็ นวิธที ม่ี คี วามไวและความจาเพาะ
สูง ให้ผ ลการตรวจวิเคราะห์ท่ีรวดเร็ว และแม่ น ยามากกว่าวิธีก ารท า karyotype และ RT-PCR วิธี RQ-PCR
สามารถตรวจหายีนลูกผสม BCR/ABL ได้แม้ว่าจะตรวจไม่พ บ Philadelphia (Ph) chromosome จากการท า
karyotype นอกจากนี้ยงั สามารถบอกจานวนเป็ น copy number ของยีนลูกผสมเทียบกับยีนทัวไปที
่ ม่ อี ยู่ในบุคคล
นัน้ โดยตรวจวัดปริมาณแบบ real-timeและรายงานผลเป็ น %IS (International scale)
3.10 BCR/ABL Mutation detection by direct sequencing
Chronic Myeloid Leukemia (CML) เป็ นโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวมัย อิลอยด์ชนิดเรื้อรัง จัดอยู่ในกลุ่ม
myeloproliferative neoplasms (MPNs) ซึ่ ง ความผิ ด ปกติ ท างเซลล์ พ ั น ธุ ศ าสตร์ (Cytogenetics) ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของ CML คือ มีโครโมโซมฟิ ลาเดลเฟี ย (Philadelphia หรือ Ph chromosome) ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ย นชิ้น ส่ ว นของโครโมโซมแบบ reciprocal translocation ระหว่ า งโครโมโซมแท่ งที่ 9 กับ 22 ชนิ ด
t(9;22)(q34;q11.2) ทาให้ยนี ABL บนโครโมโซมแท่งที่ 9 ถูกย้ายไปอยู่ชดิ กับยีน BCR บนโครโมโซมแท่งที่ 22
เกิดเป็ นยีนลูกผสม BCR/ABL ส่งผลให้เกิดความผิดปรกติของ tyrosine kinase activity อย่างต่อเนื่อง และทาให้
กลายเป็ นเซลล์มะเร็ง
ปั จจุบนั มีการพัฒนายาที่ออกฤทธิจ์ าเพาะต่อกลไกการเกิดโรค โดยไปยับยัง้ การทางานของ tyrosine
kinase (tyrosine kinase inhibitors หรือ TKIs) ซึ่ง ยาในกลุ่ ม นี้ ได้แ ก่ Imatinib, Nilotinib, Dasatinib เป็ น ต้ น
ถึงแม้การรักษาด้วยยากลุ่มนี้จะให้ผลการรักษาทีด่ ใี นผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ แต่กย็ งั พบว่าผูป้ ่ วยบางส่วนไม่ตอบสนอง
ต่อยา ซึ่งพบได้มากขึน้ ตามระยะความรุนแรงของโรค สาเหตุของการดื้อยาเกิดจากกลไกต่างๆ กัน แต่สาเหตุ
หลัก ที่พ บมากที่สุด คือ การเกิด point mutation ในบริเวณ kinase domain ของยีน ABL ที่อยู่ในยีนลูก ผสม
BCR/ABL ทาให้เกิดการแทนที่ของกรดอะมิโน (substitution) การเกิด point mutation พบได้หลายตาแหน่ งที่
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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สาคัญ ได้แก่ ATP binding (P) loop, imatinib binding site, catalytic domain และ activation loop ปั จจุบนั มี
รายงานการเกิด point mutation มากกว่า 50 ชนิด ซึง่ มีความสาคัญทางคลินิกในแง่การเลือกใช้ยา เนื่องจากยา
TKIs แต่ละชนิดมีความไวต่อชนิดของ point mutation แตกต่างกัน
การตรวจวิเคราะห์ก ารกลายของยีน ลูก ผสม BCR/ABL ด้ว ยเทคนิ ค direct sequencing จึงเป็ น วิธี
มาตรฐานสาหรับการตรวจวิเคราะห์ชนิดของ point mutation ในยีนลูกผสม BCR/ABL เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
รักษาผูป้ ่ วยต่อไป
3.11 JAK2 V617F Mutation by AS-PCR
Myeloproliferative neoplasms (MPNs) เป็ นโรคทีม่ คี วามผิดปกติของเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต ทาให้
มีก ารผลิต เซลล์เม็ด โลหิต เพิ่ม มากขึ้น กลุ่ม โรค MPNs ประกอบด้ว ย 3 โรคหลัก ได้แก่ Polycythemia Vera
(PV), Essential Thrombocythemia (ET) และ Idiopathic Myelofibrosis (IMF) จากการศึกษาพบการกลายของ
ยีน JAK2 ในผู้ป่วยกลุ่มโรค MPNs ที่ตาแหน่ งนิวคลีโอไทด์ 617 ทาให้เกิดการแทนที่ของกรดอะมิโนจากเดิม
Valine (V) กลายเป็ น Phenylalanine (F) จึงส่งให้การส่งสัญญาณภายในเซลล์ผดิ ปกติและเพิม่ จานวนมากขึน้
การตรวจ JAK2 V617F Mutation เป็ น เกณฑ์ม าตรฐานสาหรับ การวินิ จฉัย โรคกลุ่ม MPNs ซึ่งการ
วิเคราะห์ JAK2 V617F Mutation โดยวิธี allele-specific PCR เป็ นวิธที ม่ี คี วามไวและจาเพาะสูง ซึ่งจะพบความ
ผิดปกติมากทีส่ ดุ ในผูป้ ่ วย Polycythemia Vera (PV) รองลงมา ได้แก่ ผูป้ ่ วย Essential Thrombocythemia (ET)
และ Idiopathic Myelofibrosis (IMF) ตามลาดับ นอกจากนี้ อ าจพบการกลายของยีน JAK2 ได้บ้างในผู้ป่ วย
Myelodysplastic syndrome (MDS), Chronic myelomonocytic leukemia (CMML) แ ล ะ Acute myeloid
leukemia (AML) เป็ นต้น
3.12 Multiplex RT-PCR for BCR/ABL p190, TEL/AML1, E2A/PBX1 and MLL/AF4 in ALL and CML
เป็ นการตรวจวิ เ คราะห์ ยี น ลู ก ผสมชนิ ด BCR/ABL (p190, p210), TEL/AML1, E2A/PBX1 และ
MLL/AF4 ทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย่ นชิน้ ส่วนของโครโมโซม t(9;22), t(12;21), t(1;19) และ t(4;11) ตามลาดับ ซึง่
เป็ น ความผิดปรกติท่พี บได้บ่ อยในโรคมะเร็งเม็ด โลหิตขาวลิมฟอยด์ช นิด เฉีย บพลัน (Acute Lymphoblastic
Leukemia, ALL) และโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวมัยอิลอยด์ชนิดเรือ้ รัง (Chromic Myeloid Leukemia, CML) จาก
การศึกษาพบว่าการตรวจวิเคราะห์ยนี ลูกผสมทัง้ 4 ชนิดนี้ มีบทบาทสาคัญในการพยากรณ์โรค และการเลือกใช้
วิธีการรัก ษาโรค ซึ่ง พบว่ าผู้ป่ วยที่มียีน ลูก ผสมชนิ ด TEL/AML1 ให้ผ ลเป็ น favourable prognosis ส่วนยีน
ลูกผสมชนิด E2A/PBX1, MLL/AF4 และ BCR/ABL ให้ผลเป็ น poor prognosis
ปั จจุบนั การตรวจวิเคราะห์โครโมโซมถือเป็ นวิธมี าตรฐานในการวินิจฉัยแยกชนิดของ translocation แต่
อาจมีขอ้ จากัดในการแปลผล หรือตัวอย่างเซลล์อาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ นอกจากนี้ความผิดปรกติชนิด
t(12;21) มักจะตรวจไม่พบด้วยวิธกี ารตรวจโครโมโซม ดังนัน้ การใช้เทคนิค reverse transcription PCR (RTPCR) ซึ่งเป็ นเทคนิคทีม่ คี วามไวและความจาเพาะสูง ให้ผลการตรวจที่รวดเร็ว อีกทัง้ สามารถบ่งบอก minimal
residual disease ของโรค จึงมีบทบาทสาคัญ ในการตรวจวินิ จฉัยแยกชนิดของยีนลูก ผสมทัง้ 4 ชนิดนี้ และ
สามารถตรวจพบได้ในตัวอย่างทีม่ ปี ริมาณยีนน้อยๆ ได้
3.13 FLT3, NPM1 and CEBPA Gene mutation in AML
มะเร็งเม็ดโลหิตขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ (Acute myeloid leukemia, AML) เป็ นมะเร็งที่เกิดกับ
เซลล์เม็ดโลหิตในสายมัยอิลอยด์ และจัดเป็ นมะเร็งเม็ดโลหิตขาวทีพ่ บได้บ่อยทีส่ ุดในผูใ้ หญ่ ลักษณะเฉพาะของ
โรคคือ มีการเจริญของเซลล์เม็ดโลหิตขาวทีผ่ ดิ ปกติอย่างรวดเร็ว จนเกิดการสะสมในไขกระดูกและไปรบกวนการ
เจริญของเซลล์เม็ดโลหิตปกติ สาเหตุทแ่ี ท้จริงของโรคนัน้ ยังไม่เป็ นทีท่ ราบแน่ชดั ถึงแม้จะมีการค้นพบปั จจัยเสีย่ ง
แล้วหลายชนิดก็ตาม และเนื่องจากโรคนี้มกี ารดาเนินโรคทีร่ วดเร็ว จึงอาจทาให้ผปู้ ่ วยเสียชีวติ ได้ในเวลาไม่นาน
หากไม่ได้รบั การรักษา การพยากรณ์โรคในผูป้ ่ วย AML นิยมใช้ความผิดปกติของโครโมโซมในการจาแนกกลุ่ม
แต่ สาหรับ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีความผิดปกติของโครโมโซม (cytogenetically normal acute myeloid leukemia,
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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NC-AML) จาเป็ น ต้องอาศัย molecular marker มาใช้ในการพยากรณ์ โรคร่วมด้วย เช่น ยีน FLT3 (FMS-like
tyrosine kinase 3), ยีน NPM1 (Nucleophosmin) และยีน CEBPA (CCAAT/enhancer-binding protein alpha)
ซึง่ การตรวจหาการกลายของยีนเหล่านี้จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาผูป้ ่ วย NC-AML ได้ดยี งิ่ ขึน้
การกลายของยีน FLT3 มีสองลักษณะ คือ internal tandem duplication (ITD) ในบริเวณ exon 14, 15
และ point mutation (TKD) ในบริเวณ exon 20 โดยผู้ป่วยทีพ่ บ FLT3-ITD จะมี disease free survival (DFS)
และ overall survival (OS) ลดลง อีกทัง้ ยังเพิม่ โอกาสในการเกิดโรคซ้า (relapse) ได้มากขึน้ ส่วนความสาคัญใน
การพยากรณ์โรคของ FLT3-TKD นัน้ ยังไม่เป็ นทีแ่ น่ชดั
ยีน NPM1 เป็ นอีกหนึ่งยีนทีน่ ามาใช้ในการพยากรณ์โรคในผูป้ ่ วย NC-AML โดยลักษณะการกลายทีพ่ บ
ได้บ่อยของยีน NPM1 คือ frameshift insertion ของนิวคลีโอไทด์ 4 เบส ใน exon 12 หากผูป้ ่ วยมีการกลายของ
ยีน NPM1 แต่ไม่มกี ารกลายของ FLT3-ITD ร่วมด้วย ก็จะให้การพยากรณ์โรคทีด่ ี
ยีน CEBPA มักพบการกลายสองลักษณะ คือ out of frame insertion / deletion ในบริเวณ N-terminal
และ inframe insertion / deletion ในบริเวณ C-terminal การศึกษาในปั จจุบนั พบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารกลายทัง้ สอง
บริเวณร่วมกัน (double mutation) จะให้การพยากรณ์โรคทีด่ ี แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่พบร่วมกันกับ FLT3-ITD
การตรวจวิเคราะห์การกลายของยีน FLT3 และ NPM1 ด้วยวิธี PCR-base fragment analysis เป็ นวิธี
ที่มีความไวและความจาเพาะสูง สาหรับการตรวจวิเคราะห์การกลายของยีน CEBPA จะอาศัยเทคนิค direct
sequencing ซึ่งเป็ นวิธมี าตรฐานในการตรวจการกลายของยีน ดังนัน้ การตรวจวิเคราะห์การกลายของยีนทัง้ 3
ชนิดนี้ร่วมกัน สามารถใช้เป็ นแนวทางในการรักษาผูป้ ่ วย AML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.14 Multiplex RT-PCR for AML1/ETO, CBFB/MYH11, PML/RARA in AML
เป็ นการตรวจวิเคราะห์ยนี ลูกผสมชนิด AML1/ETO, CBFB/MYH11 และ PML/RARA ทีเ่ กิดจากการ
แลกเปลีย่ นชิน้ ส่วนของโครโมโซม t(8;21), inv(16)/t(16;16) และ t(15;17) ตามลาดับ ซึง่ เป็ นความผิดปกติทพ่ี บ
ได้บ่อยในมะเร็งเม็ดโลหิตขาวมัยอิลอยด์ชนิดเฉียบพลัน (Acute Myeloid Leukemia, AML) และถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
AML with recurrent genetic abnormalities โดยองค์การอนามัยโลก (2008 WHO Classification of AML and
precursor-related neoplasmes) ซึง่ จาแนกชนิดของ AML จากความผิดปกติในระดับโครโมโซมและยีนร่วมด้วย
โดยความผิดปกติของยีนลูกผสมทัง้ 3 ชนิดนี้ ให้ผลพยากรณ์โรคเป็ นแบบ favourable prognosis
การตรวจวิเคราะห์ยนี ลูกผสม AML1/ETO, CBFB/MYH11 และ PML/RARA subtype bcr1 และ bcr3
ด้วยเทคนิค Reverse transcription PCR (RT-PCR) เป็ นเทคนิคทีม่ คี วามไวและความจาเพาะสูง ให้ผลการตรวจ
ทีร่ วดเร็ว อีกทัง้ สามารถบ่งบอก minimal residual disease ของโรคได้
3.15 PML/RARA Fusion gene by RT-PCR [bcr1 and bcr3]
Acute promyelocytic leukemia (APL or AML-M3) เป็ นโรคมะเร็ง เม็ด โลหิ ต ขาวมัย อิล อยด์ ช นิ ด
เฉียบพลัน ซึง่ พบความผิดปกติในระดับโครโมโซมคือ การแลกเปลีย่ นชิน้ ส่วนของโครโมโซม t(15;17) ทาให้ยนี
PML (Promyelocytic leukemia) ทีอ่ ยู่บนแขนข้างยาวของโครโมโซมคู่ท่ี 15 ไปเชื่อมต่อกับยีน RARA (Retinoic
acid receptor-alpha) ทีอ่ ยู่บนแขนข้างยาวของโครโมโซมคู่ท่ี 17 ทาให้ได้ยนี ลูกผสมชนิด PML/RARA ซึง่ จะไป
รบกวนการท างานตามปกติข องยีนทัง้ 2 ชนิ ดนี้ ส่งผลให้เกิดการส่งสัญ ญาณที่ผิด ปกติในเซลล์ การเกิดยีน
ลู ก ผสม PML/RARA พบได้ 3 รู ป แบบ โดยขึ้น อยู่ ก ับ ต าแหน่ ง breakpoint cluster region (bcr) ที่ อ ยู่ บ น
โครโมโซมคู่ท่ี 15 อัน ได้แ ก่ bcr1, bcr2 และ bcr3 ซึ่งอยู่บ น intron 6, exon 6 และ exon 3 ตามลาดับ การ
เชื่อมต่อของยีนทัง้ 2 ชนิด สามารถเรียกชื่อได้ตามรูปแบบของ mRNA ทีพ่ บ คือ Long (L) type (bcr1), Variant
(V) type (bcr2) และ Short (S) type (bcr3) การตรวจวิเคราะห์ยีน ลูก ผสม PML/RARA มีป ระโยชน์ ต่ อ การ
วินิจฉัย แยกโรคมะเร็งเม็ดโลหิ ตขาวเฉี ยบพลัน APL นอกจากนี้ พ บว่า ผู้ป่ วยทีมียีน ลูก ผสมชนิ ดนี้ จะมีก าร
ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา All-trans-retinoic acid (ATRA) ซึง่ มีฤทธิท์ าให้เซลล์มกี ารเจริญแก่ตวั
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การตรวจวิเคราะห์ยนี ลูกผสม PML/RARA ชนิด L type (bcr1) และ S type (bcr3) ในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
เม็ดโลหิตขาวเฉียบพลัน APL ด้วยเทคนิค Reverse transcription PCR (RT-PCR) เป็ นเทคนิคทีม่ คี วามไวและ
ความจาเพาะสูง ให้ผลการตรวจทีร่ วดเร็ว อีกทัง้ สามารถบ่งบอก minimal residual disease ของโรคได้
3.16 CALR (Exon 9) Mutation analysis
เป็ นการตรวจวิเคราะห์การกลายของยีน CALR บริเวณ exon 9 ซึ่งมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคใน
กลุ่ม myeloproliferative neoplasms (MPNs) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ป่วยโรค essential thrombocythemia (ET)
และ primary myelofibrosis (PMF) ที่มีผ ลการตรวจวิเคราะห์ข องยีน BCR/ABL1 และ JAK2 เป็ น negative
นอกจากนี้ ยังมีรายงานวิจยั ตรวจพบการกลายของยีน CALR ประมาณร้อยละ 67 และ 88 ในผู้ป่วย ET และ
PMF ตามลาดับ ซึง่ มีผลการกลายของยีน JAK2 และ MPL เป็ น negative ชนิดการกลายของยีน CALR บริเวณ
exon 9 ที่ พ บ บ่ อ ย ไ ด้ แ ก่ 5 2 -bp deletion (c.1 0 9 2 _1 1 4 3 del, L3 6 7 fs*4 6 ) แ ล ะ 5 -bp insertion
(c.1154_1155insTTGCC, K385fs*47) ท าให้ เกิด การกระตุ้ น การท างานของ STAT5 signaling pathway
นอกจากนี้พบว่า การกลายของยีน CALR มีผลต่อการลดความเสีย่ งของการเกิดภาวะ thrombosis ในผูป้ ่ วย ET
และมีอตั ราการอยู่รอดของผูป้ ่ วยโรค PMF สูงกว่าผูป้ ่ วยในรายทีม่ ผี ลการกลายของยีน JAK2 เป็ น positive
การตรวจวิเคราะห์การกลายของยีน CALR บริเวณ exon 9 ชนิด insertion หรือ deletion ในผูป้ ่ วยกลุ่ม
โรค myeloproliferative neoplasms (MPNs) ด้ว ยเทคนิ ค capillary electrophoresis (CE) ซึ่ง เป็ นเทคนิ ค ที่มี
ความไว และความจาเพาะสูง ให้ผลรวดเร็ว สามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยและตรวจติดตามการรักษาโรคใน
กลุ่ม MPNs ได้
3.17 IKAROS (IKZF1) and common genetic alterations (PAX5, ETV6, RB1) by MLPA
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) เป็ นโรคมะเร็งทีพ่ บมากทีส่ ุดในเด็กเล็ก เกิดจากความผิดปกติ
ของเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนชนิด lymphoid cell ทีม่ จี านวนมากขึน้ ในไขกระดูก ต่อมน้าเหลือง ต่อมไทมัสหรือ
ม้าม โดยความผิดปกติทางพันธุกรรมในผูป้ ่ วย ALL มียนี ทีเ่ กีย่ วข้องหลายชนิดไม่ว่าจะเป็ นยีน IKZF1 ทีอ่ ยู่บน
โครโมโซมคู่ท่ี 7, ยีน PAX5 ทีอ่ ยู่บนโครโมโซมคู่ท่ี 9 และยีน EBF1 ทีอ่ ยู่บนโครโมโซมคู่ท่ี 5 ซึง่ ยีนดังกล่าวนี้ทา
หน้ า ที่ เ ป็ น transcription factor ให้ pre B-cell พั ฒ นาเป็ น mature B-cell นอกจากนี้ ก็ ย ัง มี ยี น CDKN2A,
CDKN2B และ JAK2 ทีอ่ ยู่บนโครโมโซมคู่ท่ี 9 และยีน ETV6 ทีอ่ ยู่บนโครโมโซมคู่ท่ี 12 ซึง่ ก็มคี วามเกีย่ วข้องกับ
การเจริญเติบโตของ lymphoid cell
การตรวจหาความผิด ปกติท างพัน ธุ ก รรมในผู้ป่ วย ALL ชนิ ด deletion และ duplication ด้วยเทคนิ ค
multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) โดยใช้ probe ที่มคี วามจาเพาะแตกต่างกัน ทัง้ หมด
56 probe ประกอบ target probe และ reference probe (EBF1, IKZF1, JAK2, CDKN2A, CDKN2B, PAX5,
ETV6, BTG1-AREA down, RB1, SHOX-ARE down, CRLF2, CSF2RA, IL3RA และ P2RY8) ครอบคลุมยีนที่
เกีย่ วข้องกับโรค ALL โดยเทคนิค MLPA มีบทบาทสาคัญในการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในผูป้ ่ วย ALL
เนื่องจากมีความไวและความจาเพาะสูง ให้ผลการตรวจทีร่ วดเร็วและช่วยเพิม่ ความสามารถในการตรวจหาความ
ผิดปกติทางพันธุกรรมในผูป้ ่ วย ALL ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3.18 Duchenne muscular dystrophy by MLPA
โรคกล้ามเนื้อเสือ่ มพันธุกรรมดูเชน (Duchenne muscular dystrophy, DMD) เป็ นโรคกล้ามเนื้อเสือ่ มที่
มีสาเหตุจากพันธุกรรมทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในทุกเชือ้ ชาติ มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ X-linked recessive เกิดจาก
ความผิดปรกติของ dystrophin gene หรือการกลายพันธุ์ (mutation) ของยีน DMD บนโครโมโซมเอ็กซ์ การกลาย
พัน ธุ์อ าจเป็ น การขาดหายไป (deletion) การเพิ่ม จ านวน (duplication) หรือ การกลายพัน ธุ์ช นิ ด อื่น เช่ น ความ
ผิดปรกติของยีนเฉพาะบางจุด (point mutation) ทาให้ไม่สามารถสร้างโปรตีน dystrophin หรือมีการสร้างโปรตีน
dystrophin ทีผ่ ดิ ปรกตินาไปสูก่ ารอักเสบและตายของเซลล์กล้ามเนื้อ
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Duchenne muscular dystrophy by MLPA เป็ น การทดสอบเพื่อดูการกลายพัน ธุ์ชนิ ดการขาดหายไป (deletion)
หรือการแทรกเพิ่มแบบทวีคูณ (duplication) ของ exons ในยีน DMD โดยใช้เทคนิค MLPA (Multiplex Ligationdependent Probe Amplification) ซึ่งเป็ นวิธที ่อี าศัยหลักการของ multiplex PCR สามารถตรวจหาความผิดปรกติ
ของจานวนชุดของดีเอ็นเอทีแ่ ตกต่างกันได้มากหลายตาแหน่งในเวลาเดียวกัน
การทดสอบนี้สามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยทางคลินิกในผู้ป่วยโรค DMD, ใช้วนิ ิจฉัยพาหะในญาติเพศหญิงของ
ผูป้ ่ วย DMD, ใช้วนิ ิจฉัยก่อนคลอดในตัวอ่อนของหญิงตัง้ ครรภ์ทเ่ี ป็ นพาหะของโรค DMD และใช้ทานายโรคก่อนจะมี
อาการในสมาชิกครอบครัวของผูป้ ่ วย DMD โดยจะรายงานผลเป็ นการเกิด deletion หรือ duplication ของ exons ใน
ยีน dystrophin แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบนี้ไม่สามารถตรวจการกลายพันธุ์ชนิดที่เป็ น point mutation ของยีน
Dystrophin ได้
3.19 BRCA screening by MLPA
Breast Cancer (BRCA1 และ BRCA2) เป็ น กลุ่ ม ยีน ที่ท าหน้ าที่ค วบคุ ม การเจริญ ของเซลล์ (tumor
suppressor gene) ช่วยซ่อมแซม DNA และควบคุม cell-cycle checkpoint ในกรณีทเ่ี กิด DNA damage การกลาย
พันธุ์ (mutation) ของยีนเหล่านี้จะทาให้เกิดกลุ่มโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ท่สี บื ทอดทางพันธุกรรมได้ ในเพศหญิง
กลุ่มทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดยีน BRCA1 และ BRCA2 จะเพิม่ โอกาสในการเป็ นโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ท่สี งู ขึน้ โดย
มักจะเป็ นในวัยก่อนหมดประจาเดือนและมักจะมีญาติใกล้ชดิ ทีเ่ ป็ นโรคเดียวกัน ส่วนในเพศชายการกลายพันธุข์ องยีน
นี้อาจจะเพิม่ โอกาสการเป็ นมะเร็งเต้านมได้
BRCA screening by MLPA เป็ นการทดสอบเพื่อดูการกลายพันธุช์ นิดการขาดหายไป (deletion) หรือ
การแทรกเพิม่ แบบทวีคูณ (duplication) ของ exons ในยีน BRCA1 และ BRCA2 โดยใช้เทคนิค MLPA (Multiplex
Ligation-dependent Probe Amplification) ซึ่งเป็ นวิธที ่อี าศัยหลักการของ multiplex PCR สามารถตรวจหาความ
ผิดปรกติของจานวนชุดของดีเอ็นเอทีแ่ ตกต่างกันได้มากหลายตาแหน่งในเวลาเดียวกัน
การทดสอบนี้สามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยทางคลินิกในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ , ใช้ทานาย
โรคในสมาชิกครอบครัวของผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ทท่ี ราบชนิดการกลายพันธุแ์ ล้ว และใช้ดูความเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ โดยจะรายงานผลเป็ น การเกิด deletion หรือ duplication ของ exons ในยีน
BRCA แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบนี้ไม่สามารถตรวจการกลายพันธุช์ นิดทีเ่ ป็ น point mutation ของยีน BRCA ได้
3.20 DNA Extraction
เป็ น การสกัด สารพัน ธุ ก รรมดีเอ็น เอจากตัว อย่ า งประเภทต่ างๆ ด้วยเทคนิ ค magnetic particles หรือ
column based method เพื่อนาสารละลายดีเอ็นเอทีไ่ ด้ไปใช้ในงานวิจยั
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ห้องปฏิบตั ิ การโลหิตวิทยา
ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการการตรวจทางโลหิตวิทยา ทัง้ การตรวจเบือ้ งต้น และการตรวจพิเศษ
1. การตรวจทีใ่ ห้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
1.1 การตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดทุกชนิด (CBC) ด้วยเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
1.2 การตรวจการตกตะกอนของเม็ดเลือด (ESR)
1.3 การตรวจสอบการแข็งตัวของเลือดเบือ้ งต้น (Routine coagulogram; APTT, PT และ TT)
1.4 การตรวจวัดระดับของ Fibrinogen, D-dimer
1.5 การตรวจวิเคราะห์ Reticulocyte count
1.6 การตรวจหา Malaria thick and thin film,Malaria antigen screening test (Rapid test)
1.7 การตรวจ Ret-He, IPF
2. การตรวจทีใ่ ห้บริการเฉพาะในเวลาราชการ ( 8.30 น. - 16.30 น.)
2.1 การตรวจแยกชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยการย้อม Cytochemistry
2.2 การตรวจจาเพาะของปั จจัยในการแข็งตัวของเลือด เช่น Protein C, Protein S, Free Protein S
Antithrombin III, Heparin assay, von willebrand factor antigen, APCR การตรวจการทางาน
ของเกร็ดเลือด ( Platelet aggregation),PFA-100
2.3 การตรวจหาระดับยา Dabigatran, Apixaban,Rivaroxaban
ความหมาย ประโยชน์ และค่าปกติ ของการตรวจสอบ parameters ต่าง ๆ
1. Routine CBC เป็ นการตรวจทางโลหิตวิทยาทีส่ าคัญมาก เพื่อช่วยในการวินจิ ฉัยโรคเบือ้ งต้น ติดตาม
ผลการรักษา และพยากรณ์โรค เป็ นการบอกจานวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด ดัชนีของเม็ด
เลือด ความผิดปกติของรูปร่างของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด แยกประเภทเม็ดเลือดขาวแต่
ละชนิด ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการนามาใช้บอกภาวะโลหิตจาง, ภาวะการติดเชือ้ , Leukemia เป็ นต้น
ประกอบด้วย
1.1 Hemoglobin เป็ นการตรวจวัดปริมาณของ hemoglobin ในเลือด เพื่อบ่งบอกถึงภาวะโลหิตจาง และ
การสูญเสียเลือดในร่างกายของผูป้ ่ วย
ค่าอ้างอิง
ผูช้ าย
13.0 - 18.0 g/dl
ผูห้ ญิง
12.0 - 16.0 g/dl
เด็กแรกเกิด
14.0 - 20.0 g/dl
1.2 Hematocrit เป็ นการหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (เมื่อปั น่ ในอัตราความเร็วและเวลาคงที)่ จะ
สามารถแสดงถึงจานวนเม็ดเลือดแดงทีม่ อี ยู่ว่ามากหรือน้อยเพียงใด เพื่อบ่งบอกถึงภาวะ
โลหิตจาง
ค่าอ้างอิง
ผูช้ าย
40 - 54 %
ผูห้ ญิง
36 - 48 %
1.3 RBC count เป็ นการนับจานวนเม็ดเลือดแดงทีม่ ใี นเลือดปริมาตรหนึ่งไมโครลิตร เพื่อวินิจฉัยภาวะ
โลหิตจาง หรือภาวะ polycythemia
ค่าอ้างอิง
ผูช้ าย
4.5 - 6.0 x 106/mm3 (M/l)
ผูห้ ญิง
4.0 - 5.5 x 106/mm3 (M/l)
1.4 WBC count เป็ นการนับจานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทีม่ ใี นเลือดปริมาตรหนึ่งไมโครลิตร เพื่อวินจิ ฉัย
ภาวะทีม่ เี ม็ดเลือดขาวต่ากว่าปกติ ซึง่ จะบ่งบอกถึงความต้านทานโรคต่า ติดเชือ้ ได้ง่าย หรือเม็ด
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เลือดขาวสูงกว่าปกติ อันบ่งชีถ้ งึ ภาวะการติดเชือ้ หรือ leukemia
ค่าอ้างอิง
4.0 - 10.0 x 103/mm3(K/l)
1.5 Platelet count เป็ นการนับจานวนเกร็ดเลือดทีม่ อี ยู่ในเลือดปริมาตรหนึ่งไมโครลิตร บอกถึงสภาวะ
การสร้างเกร็ดเลือดของร่างกาย จานวน platelet ถ้าต่าหรือสูงกว่าปกติ จะนาไปสู่ ความ
ผิดปกติของกระบวนการแข็งตัวของเลือดหรือเลือดไหลไม่หยุดได้
ค่าอ้างอิง
140 - 450 x 103/mm3 (K/l)
1.6 Differential WBC เป็ นการนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวโดยคิดเป็ นเปอร์เซนต์ ซึง่ จะใช้เป็ นข้อมูล
ในการวินิจฉัยโรค หรือติดตามผลการรักษาโรคได้ดี เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็ นต้น
ประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่าง ๆ ดังนี้
Neutrophil
40 - 74 %
Lymphocyte
19 - 48 %
Monocyte
3-9 %
Eosinophil
0-7 %
Basophil
0 - 1.5 %
1.7 RBC morphology บอกถึงความผิดปกติทางรูปร่าง ขนาด และการติดสีของเม็ดเลือดแดง ซึง่ ช่วยใน
การวินิจฉัยแยกกลุม่ โลหิตจางชนิดต่าง ๆ ได้แก่ iron deficiency anemia, megaloblastic
anemia และ hemolytic anemia ชนิดต่าง ๆ เช่น Thalassemia และ congenital
spherocytosis เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั บอกถึงความผิดปกติอ่นื ๆ เช่น basophilic stippling
เป็ นต้น
1.8 Platelet smear เป็ นการตรวจขนาด รูปร่าง และการประมาณจานวนของเกร็ดเลือดอย่าง คร่าว ๆ
ว่าต่ากว่าปกติ (decreased) ปกติ (adequate) หรือสูงกว่าปกติ (increased)
ค่าอ้างอิง
150 - 450 x 103/mm3
1.9 MCV (Mean Corpuscular Volume) เป็ นค่าเฉลีย่ ของปริมาตรเม็ดเลือดแดงหนึ่งเซลล์
ค่าอ้างอิง
80 - 99 fL
1.10 MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) เป็ นค่าเฉลีย่ น้าหนัก hemoglobin ภายในเม็ดเลือดแดง
หนึ่งเซลล์
ค่าอ้างอิง
27 - 31 pg
1.11 MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) เป็ นค่าเฉลีย่ ความเข้มข้นของ
hemoglobin ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงหนึ่งเม็ด
ค่าอ้างอิง
33 - 37 g/dl
1.12 RDW (Red Cell Distribution Width) เป็ นค่าทีบ่ อกว่าผูป้ ่ วยนัน้ มีเม็ดเลือดแดงขนาดไม่เท่ากัน
จานวนมากน้อยเพียงใด ค่านี้เทียบเคียงได้กบั anisocytosis ความผิดปกติจะเป็ นไปในทางค่า
สูง ซึง่ แสดงถึงการมี heterogeneity ในขนาดของเม็ดเลือดแดงทัง้ หมด
ค่าอ้างอิง
11.5 - 14.5 %
1.13 MPV (Mean Platelet Volume) เป็ นค่าเฉลีย่ ปริมาตรของ platelet หนึ่งเซลล์
ค่าอ้างอิง
7.2 - 11.1 fl
2. Coagulation tests เป็ นการทดสอบเกีย่ วกับระบบการแข็งตัวของเลือด ใช้สาหรับวินจิ ฉัยโรคเลือดออกไม่
หยุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 Coagulogram เป็ นการตรวจความผิดปกติของ blood clotting factors ในเบือ้ งต้นว่ามีความ
ผิดปกติของ blood clotting factors ใน intrinsic, extrinsic หรือ common pathway หรือไม่ มี
การทดสอบ 3 ชนิด คือ
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2.1.1 APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) เป็ นการตรวจสอบการทางานของ blood
clotting factors ใน intrinsic pathway และ common pathway ถ้าได้ค่า prolonged บอกถึงมี
การขาด blood clotting factors ใน pathway ดังกล่าว เช่น โรค Hemophilia ฯลฯ
2.1.2 PT (Prothrombin Time) เป็ นการตรวจการทางานของ blood clotting factor ใน extrinsic
และ common pathway ถ้าได้คา่ prolonged แสดงว่ามีการขาด blood clotting factors ใน
pathway ดังกล่าว เช่น โรคตับ หรือได้รบั สารกันเลือดแข็ง ฯลฯ
2.1.3 TT (Thrombin Time) เป็ นการตรวจดูการทางานขัน้ ตอนสุดท้ายของขบวน การแข็งตัวของ
เลือด ได้ค่า prolonged ในคนทีไ่ ด้รบั สารกันเลือดแข็ง ฯลฯ
หมายเหตุ ค่าอ้างอิง ของ APTT, PT, TT จะมีค่าไม่คงทีข่ น้ึ กับ lot ของน้ายา กรุณาดูค่าอ้างอิง
จากใบรายงานผล
2.2 Mixing test เป็ นการตรวจสอบอย่างคร่าว ๆ เพื่อตรวจหา inhibitors ต่าง ๆ ของเลือด รวมทัง้ การมี
การขาดของปั จจัยในการแข็งตัวของเลือด
2.2.1 Mixing test APTT เป็ นการหาสาเหตุของการทีผ่ ปู้ ่ วยมีค่า APTT ที่ prolong ทาโดยนา
พลาสมาผูป้ ่ วยมาผสมกับพลาสมา pool normal ในอัตราส่วน 1:1 แล้วนาไปทา APTT ถ้าค่า
APTT ได้ค่าปกติ แสดงว่า ผูป้ ่ วยขาด factor ทีใ่ ช้ใน intrinsic pathway แต่ถา้ ค่ายังคง prolong
แสดงว่า ผูป้ ่ วยมี inhibitors บางอย่างในเลือดทีไ่ ปยับยัง้ การทางานของ factor ใน intrinsic
pathway
2.2.2 Mixing test PT เป็ นการหาสาเหตุของการทีผ่ ปู้ ่ วยมีค่า PT ที่ prolong ทาโดยนาพลาสมา
ผูป้ ่ วยมาผสมกับพลาสมา pool normal ในอัตราส่วน 1:1 แล้วนาไปทา PT ถ้าค่า PT ได้ค่า
ปกติ แสดงว่า ผูป้ ่ วยขาด factor ทีใ่ ช้ใน extrinsic pathway แต่ถา้ ค่ายังคง prolong แสดงว่า
ผูป้ ่ วยมี inhibitors บางอย่างในเลือดทีไ่ ปยับยัง้ การทางานของ factor ใน extrinsic pathway
2.3

Special test ทาง coagulation tests
2.3.1 Antithrombin III เป็ น inhibitor ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในเลือด ถ้าร่างกายมีภาวะพร่อง AT III ก็จะเกิด
ภาวะอุดตันในหลอดเลือด
ค่าอ้างอิง
adult ผูช้ าย 80 - 128 %
adult ผูห้ ญิง 83 - 136 %
2.3.2 Euglobulin lysis time เป็ นการตรวจระบบการย่อยสลายก้อน clot (fibrinolytic system) ที่
ค่อนข้างจาเพาะเจาะจงมากกว่า clot lysis สามารถใช้ตรวจภาวะ hyperfibrinolysis
ค่าอ้างอิง
No lysis within 2 hours
2.3.3 Fibrinogen level เป็ นการตรวจหาปริมาณของ fibrinogen ทีม่ ใี นเลือด โดยอาศัยหลักการ
การเปลีย่ นแปลงของ optical density ของพลาสม่า หลังการทาให้เกิด fibrin
ค่าอ้างอิง
164 - 400 mg/dl
2.3.4 Protein C เป็ น inhibitor ทีม่ อี ยู่ในเลือด ถ้าได้ค่าลดลงกว่าปกติ จะเป็ นเครื่องแสดงถึงภาวะ
thrombosis
ค่าอ้างอิง
adult ผูช้ าย 65 - 135 %
adult ผูห้ ญิง 62 - 141 %
2.3.5 Protein S เป็ น inhibitor ทีม่ อี ยู่ในเลือด ถ้าได้ค่าลดลงกว่าปกติ จะเป็ นเครื่องแสดงถึงภาวะ
thrombosis
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ค่าอ้างอิง

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

adult ผูช้ าย 60 - 140 %
adult ผูห้ ญิง 60 - 140 %
D-dimer เป็ นการตรวจ product ทีเ่ กิดระหว่างการมีภาวะ thrombosis ถ้าได้ค่าสูงแสดงว่ามี
ภาวะ thrombosis
ค่าอ้างอิง
0 - 550 ng/ml FEU
Free protein S เนื่องจาก protein S ในเลือดจะอยูใ่ นรูปของ bound และ free form การ
ตรวจ free proteins S จะสามารถบอกถึงความสัมพันธ์กบั การเกิด thrombosis ได้แม่นยา
มากกว่าการตรวจ total protein S
ค่าอ้างอิง
adult ผูช้ าย 74 - 133 %
adult ผูห้ ญิง 73 - 128 %
Heparin assay (anti Xa) เป็ นการตรวจวัดปริมาณของ heparin ใน plasma ของคนไข้ ซึง่
จะช่วยในการปรับระดับการให้ heparin ได้ดกี ว่าการใช้ APTT เพราะสามารถทราบปริมาณ
ของ heparin ว่ามีอยู่เท่าไร
ค่าอ้างอิง
Therapeutic range
UFH (Leo)
0.3 – 0.7 u/ml
Low molecular weight heparin (Inoxa)
0.5 – 1.0 iu/ml (twice a day)
1.0 – 2.0 iu/ml (once a day)
Fondaparinux sodium (Arixta)
0.5 – 1.0 mg/L
Enoxaparin (Clexane)
0.5 – 1.0 iu/ml
Innohep (Tinzaparin)
0.5 – 1.0 iu/ml
Fraxiparin
0.5 – 1.0 iu/ml
Factor VIII assay เป็ นการตรวจวัดปริมาณของ factor VIII โดยวิธี one stage factor assay
ซึง่ อาศัยหลักการของ APTT โดยการนาพลาสมาคนไข้ทต่ี อ้ งการหาปริมาณ factor VIII มาใส่
ลงในพลาสมาทีม่ ี factor อื่นๆอยู่ตามปกติ ยกเว้น factor VIII แล้วทาการทดสอบตามหลักการ
APTT ต่อไป เวลาของการเกิดไฟบรินจะขึน้ อยู่กบั ปริมาณ factor VIII ในพลาสมาของผูป้ ่ วย
ค่า %activity ของ factor VIII ทีต่ ่ากว่าค่าอ้างอิงบ่งถึงภาวะการขาด factor VIII (factor VIII
deficiency)
ค่าอ้างอิง
70-150%
Factor IX assay เป็ นการตรวจวัดปริมาณของ factor IX โดยวิธี one stage factor assay ซึง่
อาศัยหลักการของ APTT โดยการนาพลาสมาคนไข้ทต่ี อ้ งการหาปริมาณ factor IX มาใส่ลงใน
พลาสมาทีม่ ี factor อื่นๆอยู่ตามปกติ ยกเว้น factor IX แล้วทาการทดสอบตามหลักการ
APTT ต่อไป เวลาของการเกิดไฟบรินจะขึน้ อยู่กบั ปริมาณ factor IX ในพลาสมาของผูป้ ่ วย
ค่า %activity ของ factor IX ทีต่ ่ากว่าค่าอ้างอิงบ่งถึงภาวะการขาด factor IX (factor IX
deficiency)
ค่าอ้างอิง
70-120%
Platelet aggregation เป็ นการตรวจความสามารถของ platelet ในการจับกลุ่มรวมกัน เมื่อมี
การเติมสารกระตุน้ ลงไป สามารถบอกถึงความสามารถของการจับกลุ่ม ความสามารถในการ
ปล่อยสาร ADP ออกจาก granules ของ platelet รวมถึงปริมาณของ ADP ใน granules ของ
platelet ด้วย สารกระตุน้ ทีเ่ ติมลงไปประกอบด้วย
ADP, collagen, adrenaline สาหรับการตรวจการทางานของเกร็ดเลือด
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ADP, collagen, adrenaline และ ristocetin สาหรับตรวจภาวะของ von Willebrand disease
ADP, arachidonic acid สาหรับตรวจภาวะการตอบสนองหรือต้านต่อยา antiplatelet ของคนไข้
ค่าอ้างอิง
% platelet aggregation ของทุก inducer จะต้องมากกว่า 50 %
2.3.12 Lupus Anticoagulant เป็ นการตรวจหา antiphospholipid antibody ในผูป้ ่ วย SLE หรือในผูป้ ่ วย
ทีส่ งสัย antiphospholipid syndrome (APS) หรือในผูป้ ่ วยทีม่ คี ่า APTT ยาวกว่าปกติ อันเนื่องมา
จาก nonspecific inhibitors วิธกี ารตรวจวิเคราะห์ใช้ 2 หลักการคือ
(i) LA screen/ LA confirm ใช้หลักการของ Dilute Russel’s Viper Venom Time (dRVVT)
โดยที่ dilute Russel’s viper ไปกระตุน้ ให้เกิดการแข็งตัวของเลือดที่ Factor X
(ii) Silica clotting time (SCT) ใช้หลักการกระตุน้ การแข็งตัวของเลือดที่ intrinsic pathway
โดยอาศัย silica
ทัง้ สองหลักการนี้มวี ธิ กี ารตรวจคล้ายกันคือ ถ้าผูป้ ่ วยมี Lupus anticoagulant จะทาให้
น้ายาทีเ่ ป็ น screening test เกิดค่า prolong ขึน้ ส่วนน้ายาทีเ่ ป็ น confirmatory test ซึง่ มีปริมาณ
phospholipid ทีม่ ากเกินพอจะสามารถ correct ให้ค่าการทดสอบกลับมาปกติได้ ดังนัน้ ถ้าให้ผล
prolong ใน screening test และให้ผล correct ใน confirmatory test
แสดงว่า Lupus
anticoagulant ได้ผล positive
การแปลผล
Negative for Lupus anticoagulant เมื่อได้ผล negative ทัง้ 2 หลักการ
Positive for Lupus anticoagulant เมื่อได้ผล positive เพียงหลักการใดหลักการหนึ่ง
2.3.13 Apixaban level เป็ นการวัดระดับยา Apixaban ในเลือด
การแปลผล
1. For stroke prevention in non-valvular atrial fibrillation:
peak concentration 91-321 ng/mL, trough concentration 41-230 ng/mL
2. For treatment of PE/VTE:
peak concentration 59-302 ng/mL, trough concentration 22-177 ng/mL
2.3.14 Rivaroxaban level เป็ นการวัดระดับยา Rivaroxaban ในเลือด
การแปลผล
1. For stroke prevention in non-valvular atrial fibrillation:
peak concentration 184-343 ng/mL, trough concentration 12-137 ng/mL
2. For treatment of PE/VTE:
peak concentration 189-419 ng/mL, trough concentration 6-87 ng/mL
2.3.15 Dabigatran level เป็ นการวัดระดับยา Dabigatran ในเลือด
การแปลผล
1. For stroke prevention in non-valvular atrial fibrillation:
peak concentration 117-275 ng/mL, trough concentration 61-143 ng/mL
2. For treatment of PE/VTE:
peak concentration 117-275 ng/mL, trough concentration 39-95 ng/mL
3. Special test ของเม็ดเลือดแดง เป็ นการทดสอบพิเศษต่าง ๆ ซึง่ มีความจาเพาะต่อโรคต่าง ๆ
ดังรายการต่อไปนี้
3.1 Erythrocyte sedimentation rate (ESR) เป็ นการวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงทีล่ อยตัว
อยู่ในพลาสม่าของตนเองในเวลาจากัดใช้ในการวินจิ ฉัยและติดตามผลการ
รักษาโรค
เช่น
rheumatoid, tuberculosis, gout เป็ นต้น
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ค่าอ้างอิง

ผูช้ าย 0 - 15 มม/ชัวโมง
่
ผูห้ ญิง 0 - 20 มม/ชัวโมง
่
เด็ก
0 - 10 มม/ชัวโมง
่

3.2 Reticulocyte count
เป็ นการตรวจหาเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนระยะสุดท้ายทีม่ อี ยูใ่ นกระแสเลือด ซึง่ จะเป็ นตัวบ่งชีถ้ งึ
ประสิทธิภาพการทางานของไขกระดูกในการสร้างเม็ดเลือดแดง
ค่าอ้างอิง
0.5 - 2.0 %
3.3 Reticulocyte hemoglobin level (RET-He)
เป็ นการตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ตัวอ่อนก่อนจะกลายเป็ นเม็ดเลือดแดง
ตัวเต็มวัย
ค่าอ้างอิง
28.0-35.0 pg
3.4 Immature platelet fraction (IPF)
เป็ นการตรวจวัดเกล็ดเลือดทีย่ งั ไม่สมบูรณ์เต็มที่ (Reticulated platelet) ในกระแสเลือด
ค่าอ้างอิง
1.0 -5.0 %
4. Special stain
4.1 Fetal hemoglobin stain ใช้วนิ ิจฉัยยืนยันผูป้ ่ วย hemolytic disease of the newborn แยกเลือดลูก
ออกจากเลือดแม่ในกระแสโลหิต หรือจาก amniotic fluid

ห้องปฏิบตั ิ การวินิจฉัยโรคเลือด
1. ขอบเขตการให้บริการ
1.1 ให้บริการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดต่างๆ ตัง้ แต่การตรวจคัดกรอง
การตรวจแยกชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน และการตรวจยืนยันในระดับดีเอ็นเอ
1.2 ให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD ตัง้ แต่การตรวจคัดกรอง
การตรวจระดับเอนไซม์ G-6-PD และการตรวจยืนยันในระดับดีเอ็นเอ
1.3 ให้บริการตรวจวินิจฉัยผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ Thrombophilia ในระดับดีเอ็นเอ
2. รายการทดสอบ
2.1 การตรวจวิ นิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิ นผิดปกติ ชนิ ดต่างๆ
2.1.1 การตรวจคัดกรอง ประกอบด้วย
2.1.1.1 Dichlorophenol-indophenol precipitation test (DCIP test) รหัส 450013
2.1.1.2 One tube osmotic fragility test (OF test) รหัส 450014
2.1.1.3 Inclusion bodies stain รหัส 450049
2.1.2 การตรวจแยกชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ประกอบด้วย
2.1.2.1 Hb typing (Automated CE/HPLC) รหัส 450003 และ 450004 (cord blood)
2.1.3 การตรวจยืนยันในระดับดีเอ็นเอ ประกอบด้วย
2.1.3.1 PCR for -thal1 gene (--SEA and --THAI deletions)
รหัส 450009 และ 450010 (cord blood)
2.1.3.2 PCR for -thal1 gene (5 deletions) ประกอบด้ว ย --SEA, --THAI, --FIL, --MED
และ -20.5kb deletionsรหัส 450015 และ 450016 (cord blood)
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2.1.3.3 PCR for -thal2 gene ประกอบด้วย -3.7kb, 4.2kb, HbCSและHbPS รหัส 450019
และ 450020 (cord blood)
2.1.3.4 Thalassemia profile 2 (DNA analysis for -globin genes) ประกอบด้วย --SEA, -THAI, --FIL, --MED,-20.5kb deletions, -3.7kb, 4.2kb, HbCSแ ล ะ HbPS ร หั ส
450005 และ 450006 (cord blood)
2.1.3.5 Multiplex PCR for β-thalassemia (DNA analysis for β-globin genes)
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย -28 (A>G), -31 (A>G), -86 (C>G), -87 (C>A), CD8/9 (+G),
CD27/28 (+C), CD41 (-C), CD41/42 (-TTCT), CD71/72 (+A), CD95 (+A),
CD123-125 (-ACCCCACC), IVS1-1 (G>T), IVS1-1 (G>A), IVS1-5 (G>C),
IVS2#654 (C>T), CD19 (A>G), CD26 (G>A) [HbE], CD126 (T>G), CD17
(A>T), CD26 (G>T), CD35 (C>A), CD43 (G>T) แ ล ะ 12.5 kb deletionร หั ส
450035 และ 450036 (cord blood)
2.1.3.6 Multiplex PCR for abnormal Hb (8 types) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย Hb Hope, Hb JBangkok, HbLepore, Hb Q-Thailand, HbTak, Hb D-Punjab, Hb C และ Hb S
รหัส 450039
2.2 การตรวจวิ นิจฉัยภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD
2.2.1 การตรวจคัดกรอง
2.2.1.1 G6PD Screening (FST) รหัส 450045
2.2.1.2 Heinz bodies stain รหัส 450050
2.2.2 การตรวจระดับเอนไซม์ G-6-PD
2.2.2.1 G6PD activity level รหัส 450052
2.2.3 การตรวจยืนยันในระดับดีเอ็นเอ
2.2.3.1 G6PD (10 mutations)-Multiplex PCR ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย G6PD Gaohe, G6PD
Chinese4, G6PD Mahidol, G6PD Chinese3, G6PD Coimbra, G6PD
Viangchan, G6PD Chinese5, G6PD Union, G6PD Canton และ G6PD Kaiping
รหัส 450046
2.3 การตรวจวิ นิจฉัยภาวะ Thrombophilia ในระดับดีเอ็นเอ
2.3.1 Prothrombin mutation (FII20210G>A)-Allele specific PCR รหัส 450047
2.3.2 Factor V Leiden mutation (FV1691G>A)-Allele specific PCR รหัส 45048
2.4 การตรวจภาวะ hemolysis
2.4.1 Plasma free hemoglobin level รหัส 450051
3. ข้อบ่งชี้เพื่อการตรวจวิ เคราะห์
3.1 Dichlorophenol-indophenol precipitation test (DCIP test)
ใช้สาหรับตรวจคัดกรอง HbEโดย HbEจะถูกออกซิไดส์ดว้ ยน้ ายา DCIP ให้กลายเป็ นฮีโมโกลบินสาย
เดีย่ วทาให้มกี ารตกตะกอนเกิดขึน้ ส่งผลให้สารละลายมีสแี ดงขุน่ ซึง่ ผลบวกจะพบได้ในผูท้ ม่ี คี วามผิดปกติของHb
E เช่นHeterozygous HbE, Homozygous HbE, β-thalassemia/HbEและ EABart's disease เป็ นต้น
ข้อจากัดของการทดสอบ
- ฮีโมโกลบินทีไ่ ม่เสถียรชนิดอื่นๆ เช่น HbHและ HbCSก็สามารถถูกออกซิไดส์แล้วทาให้เกิดการตกตะกอนได้
เช่นกัน โดยจะเห็นสารละลายมีสแี ดงขุน่ ในกรณีทม่ี ปี ริมาณของฮีโมโกลบินทีไ่ ม่เสถียรมากพอ
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- การทดสอบนี้เป็ นการตรวจคัดกรองเท่านัน้ ซึง่ ไม่สามารถยืนยันชนิดความผิดปกติของฮีโมโกลบินได้ ในรายที่
ให้ผลบวกจะต้องทาการส่งตรวจ Hb typing และยืนยันชนิดความผิดปกติในระดับยีนต่อไป
3.2 Osmotic fragility test (OF test)
เป็ นการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย เพื่อใช้คดั กรอง-thalassemia1 และ β-thalassemia เป็ น
หลักเป็ นการทดสอบดูความเปราะของเม็ดเลือดแดงในน้ าเกลือความเข้มข้น 0.36% โดยเม็ดเลือดแดงที่อยู่ใน
สภาวะปกติจะแตกง่ายกว่าผูท้ ม่ี พี าหะหรือโรคธาลัสซีเมีย (increased osmotic fragility) ซึง่ สารละลายจะมีสแี ดง
ใสให้ผ ลเป็ นลบ ส่ ว นในผู้ ท่ีมีพ าหะหรือ โรคธาลัส ซีเมีย ที่มีลัก ษณะของเม็ด เลือ ดแดงเป็ น target cell และ
hypochromic ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ยากกว่า (decreased osmotic fragility)ซึ่งสารละลายจะมีสแี ดงขุ่น
ให้ผลเป็ นบวก
ข้อจากัดของการทดสอบ
- OF test ทีใ่ ช้ในการตรวจเป็ นแบบ one tube คือใช้ความเข้มข้นของน้าเกลือเดียวที่0.36% ซึง่ จะไม่สามารถใช้
ในการตรวจวินิจฉัยโรค Hereditary Spherocytosis (HS)ได้ เนื่องจากเม็ดเลือดแดงในโรค HSจะเปราะง่ายกว่า
เม็ดเลือดแดงในสภาวะปกติซง่ึ จะให้ผลลบ
- ภาวะอื่นๆ ที่ทาให้เม็ดเลือดแดงมีลกั ษณะ hypochromic cell เช่น ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หรือ
ภาวะทีท่ าให้เม็ดเลือดแดงเป็ น target cell เช่น ในผูป้ ่ วยโรคตับ จะส่งผลทาให้เกิดผลบวกปลอมได้
- ในผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นพาหะของ HbEบางรายอาจให้ผลบวก หรือบางรายอาจให้ผลลบได้กบั การทดสอบนี้
- การทดสอบนี้เป็ นการตรวจคัดกรองเท่านัน้ ไม่สามารถยืนยันชนิดความผิดปกติได้ ในรายทีใ่ ห้ผลบวก
ต้องทาการส่งตรวจ Hb typing และยืนยันชนิดความผิดปกติในระดับยีนต่อไป
3.3 Hb typing (automated)
เป็ น การตรวจวิเคราะห์ช นิ ด และปริม าณของฮีโมโกลบิน โดยใช้เทคนิ ค High performance liquid
chromatography (HPLC) และ Capillary electrophoresis (CE) เพื่อหาสาเหตุของภาวะซีดหรือในผูป้ ่ วยทีส่ งสัย
ว่าเป็ นพาหะหรือโรคธาลัสซีเมีย หรือมีภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติหรือหญิงฝากครรภ์และคู่ท่มี ีผลการตรวจคัด
กรองธาลัสซีเมียเป็ นบวก
ข้อจากัดของการทดสอบ
- ไม่สามารถระบุชนิดความผิดปกติระหว่างผู้ทเ่ี ป็ น Heterozygous -thal1, Homozygous -thal2 และภาวะ
โลหิตจางจากการขาดเหล็กได้เนื่องจากมีผล Hb typing เป็ น A2A, MCV < 80 fLและ MCH < 27 pgเหมือนกัน
การระบุชนิดความผิดปกติทาได้โดยการตรวจยืนยันในระดับยีน
- ไม่สามารถแยกผูท้ เ่ี ป็ น Heterozygous -thal2 ออกจากคนปกติได้ เนื่องจากมีผล Hb typing เป็ น A2A, MCV
> 80 fLและ MCH > 27 pgเหมือนกัน การระบุชนิดความผิดปกติทาได้โดยการตรวจยืนยันในระดับยีน
- ในกรณีท่ผี ลการตรวจHb typing เป็ น CSA2A ถ้าต้องการยืนยันชนิดความผิดปกติต้องทาการตรวจยืนยันใน
ระดั บ ยี น เนื่ องจาก Hb Constant Spring (HbCS) และ HbPakse (HbPS) มี ป ระจุ สุ ท ธิ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น
เพราะฉะนัน้ เมื่อตรวจด้วยเทคนิค CE และ HPLC พีคจะแยกออกมาในตาแหน่ งเดียวกัน นอกจากนี้ HbCSและ
HbPSมีคุณสมบัติเป็ นฮีโมโกลบินไม่เสถียร (Unstable Hemoglobin) และมีปริมาณน้อย ถ้าทาการทดสอบช้า
หรือตัวอย่างเลือดเก่าอาจตรวจไม่พบได้
- ในกรณีท่ผี ลการตรวจHb typing เป็ นHeterozygous β-thalassemia, β-thalassemia/HbEและ Homozygous
HbEจะไม่สามารถระบุได้ว่ามียนี -thalassemia แฝงหรือไม่ เพราะฉะนัน้ จึงต้องทาการตรวจยืนยันในระดับยีน
ต่อไป
- ในกรณี พ บฮีโมโกลบิน ผิด ปกติช นิ ด ที่พ บไม่ บ่ อ ย (Rare Abnormal Hb) จะสามารถรายงานผลได้แค่ เพีย ง
ตาแหน่งและปริมาณทีพ่ บเท่านัน้ เนื่องจากฮีโมโกลบินผิดปกติมคี ุณสมบัตใิ กล้เคียงกัน จึงไม่สามารถวินิจฉัยแยก
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จากกันได้ดว้ ยการตรวจ Hb typing ดังนัน้ การตรวจยืนยันชนิดความผิดปกติของฮีโมโกลบินต้องตรวจยืนยันด้วย
ระดับยีนเท่านัน้
3.4 PCR for -thal 1 gene (--SEA and --THAI deletion)
เป็ นการตรวจหาการขาดหายไปของยีน -globin ที่เป็ นสาเหตุของ -thalassemia 1 ซึง่ ชนิดความ
ผิดปกติส่วนใหญ่ ในประเทศไทย มี 2 ชนิดคือ ชนิด SEA และ THAI deletion โดยเทคนิคทีใ่ ช้ในการตรวจ คือ
multiplex Gap-PCRโดยจะสังตรวจในกรณี
่
ดังต่อไปนี้
- หญิ ง ตั ง้ ครรภ์ แ ละคู่ ท่ี มี ผ ลการตรวจคัด กรองเป็ นบวก เพื่ อ ป้ องกัน การมี บุ ต รเป็ นภาวะทารกบวมน้ า
(Hb Bart's hydrops fetalis)
- ผู้ท่มี ผี ล Normal Hb typing (A2A)แต่มผี ล MCV < 80 fL, MCH < 27 pgและ RDW > 15 เนื่องจากสงสัย ว่ามี
โอกาสเป็ น Heterozygous -thal1
- ผู้ ท่ี มี ผ ล Hb typing เป็ น heterozygousβ-thalassemia, heterozygous HbE, homozygous HbEและ β thalassemia/HbEทีต่ อ้ งการทราบว่ามียนี -thalassemia1แฝงหรือไม่
3.5 PCR for -thal 1 gene (5-deletions)
เป็ นการตรวจหาการขาดหายไปของยีน -globin ทีเ่ ป็ นสาเหตุของ -thalassemia1 ซึง่ ขนิดความผิด
ปกติสว่ นใหญ่ในประเทศไทย มี 2 ชนิดคือ ชนิด SEA และ THAI deletion และทีพ่ บไม่บ่อยอีก 3 ชนิด คือ --FIL,
--MED และ -20.5kb deletionsโดยใช้เทคนิค multiplex Gap-PCRในการตรวจ ซึง่ จะสังตรวจในกรณี
่
ดังต่อไปนี้
- หญิ ง ตั ง้ ครรภ์ แ ละคู่ ท่ี มี ผ ลการตรวจคัด กรองเป็ นบวก เพื่ อ ป้ องกัน การมี บุ ต รเป็ นภาวะทารกบวมน้ า
(Hb Bart's hydrops fetalis)
- ผู้ท่มี ผี ล Normal Hb typing (A2A)แต่มผี ล MCV < 80 fL, MCH < 27 pgและ RDW > 15 เนื่องจากสงสัยว่ามี
โอกาสเป็ น Heterozygous -thal1
- ผู้ ท่ี มี ผ ล Hb typing เป็ น heterozygousβ-thalassemia, heterozygous HbE, homozygous HbEและ β thalassemia/HbEทีต่ อ้ งการทราบว่ามียนี -thalassemia1 แฝงหรือไม่
- ผูท้ ่สี งสัยว่าเป็ น -thalassemia 1 แต่เคยตรวจ PCR for -thal 1 gene (--SEA and --THAI deletion) แล้ว
ไม่พบการขาดหายไปของยีนทัง้ สองชนิด
3.6 Thalassemia profile2 [DNA analysis for -thalassemia]
เป็ นการตรวจหาความผิ ด ปกติ ข องยี น -globin ที่ เ ป็ นสาเหตุ ข อง -thalassemia1 และ thalassemia2 ซึง่ สามารถตรวจหาความผิดปกติได้ทงั ้ หมด 9 ชนิด แบ่งเป็ น deletion 7 ชนิด คือ SEA, THAI, -FIL, --MED, -20.5kb, -3.7kbและ -4.2kbdeletionsโดยใช้เทคนิ ค multiplex Gap-PCRในการตรวจ และ nondeletion 2 ชนิด คือ HbCSและ HbPSโดยใช้เทคนิค multiplex ARMS-PCRซึง่ จะสังตรวจในกรณี
่
ดังต่อไปนี้
- ผูท้ ม่ี ปี ระวัตคิ รอบครัวเป็ น -thalassemia
- วินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด (Prenatal diagnosis; PND) ทีเ่ สีย่ งต่อการเป็ นภาวะHbBart's hydrops fetalis
และ HbH disease
- ต้ อ งการยื น ยัน ชนิ ด จี โ นทั ย ป์ ที่ เ ป็ นสาเหตุ ข องการเกิ ด HbH disease ว่ า เป็ นชนิ ด --/-3.7, --/-4.2, -/CSหรือ --/PS
- ผู้ ท่ี มี ผ ล Hb typing เป็ น heterozygousβ-thalassemia, heterozygous HbE, homozygous HbEและ β thalassemia/HbEทีต่ อ้ งการทราบว่ามียนี -thalassemia แฝงหรือไม่
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3.7 PCR for -thalassemia 2 genes (-3.7kb, -4.2kb deletions, HbCSและ HbPS)
เป็ นการตรวจหาความผิ ด ปกติ ข องยี น -globin ที่ เ ป็ นสาเหตุ ข องการเกิ ด -thalassemia 2
ประกอบด้วย -3.7kb, -4.2kb deletions, HbCSและ HbPSโดยใช้เทคนิค multiplex PCR ซึ่งจะสังตรวจในกรณี
่
ดังต่อไปนี้
- ผู้ท่ีสงสัย ว่าเป็ น -thalassemia 1 แต่ เคยตรวจ PCR for -thal 1 gene (5-deletion) แล้ว ไม่ พ บการขาด
หายไปของยีน -thal 1 ทัง้ ห้าชนิด
- ต้องการยืนยันชนิดจีโนทัยป์ ในผูท้ เ่ี ป็ น HbH disease ว่ามีความผิดปกติของ -thal 2 gene ชนิดใด
- ต้องการยืนยันว่าพีคตาแหน่งHbCSทีพ่ บจากการทา Hb typing ว่าเป็ น HbCSหรือ HbPS
3.8 Multiplex PCR for β-thalassemia (DNA analysis for β-globin genes)
เป็ นการตรวจความผิดปกติของยีน β-globin ทัง้ ชนิด point mutation และ deletion จานวน 23 ชนิด
ป ระก อ บ ด้ ว ย -28 (A>G), -31 (A>G), -86 (C>G), -87 (C>A), CD8/9 (+G), CD27/28 (+C), CD41 (-C),
CD41/42 (-TTCT), CD71/72 (+A), CD95 (+A), CD123-125 (-ACCCCACC), IVS1-1 (G>T), IVS1-1 (G>A),
IVS1-5 (G>C), IVS2#654 (C>T), CD19 (A>G), CD26 (G>A) [HbE], CD126 (T>G), CD17 (A>T), CD26
(G>T), CD35 (C>A), CD43 (G>T) และ 12.5 kb deletion โดยเทคนิ ค multiplex-PCRซึ่งจะสังตรวจในกรณี
่
ดังต่อไปนี้
- วินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด (Prenatal diagnosis; PND) ทีเ่ สีย่ งต่อการเป็ น Homozygousβ-thalassemia
และ β-thalassemia/HbE
- คู่เสีย่ งทีม่ โี อกาสมีบุตรเป็ นโรคธาลัสซีเมียรุนแรง ชนิด Homozygousβ-thalassemia และ β-thalassemia/HbE
- ต้องการยืนยันว่าเป็ นความผิดปกติ ชนิด Homozygous HbEหรือ β-thalassemia/HbE ในผู้ท่มี ผี ล Hb typing
เป็ น EE/EF
- ต้องการยืนยันว่าในผู้ท่ีมผี ล Hb typing เป็ น A2A (borderline HbA2) แต่ มีผล MCV < 80 fL, MCH < 27 pg
และ RDW > 15 ว่ามีความผิดปกติของβ-thalassemia แฝงหรือไม่
- ต้องการทราบชนิดของจีโนทัยป์ ในผูท้ เ่ี ป็ น Heterozygousβ-thalassemia, Homozygous β-thalassemia และ
β-thalassemia/HbE
3.9 Multiplex PCR for abnormal Hb (8 types)
เป็ นการตรวจยืนยันชนิดของฮีโมโกลบินผิดปกติทพ่ี บไม่บ่อย จานวน 8 ชนิด โดยใช้เทคนิค multiplexPCR ซึ่ง ประกอบด้ ว ย Hb Hope, Hb J-Bangkok, HbLepore, Hb Q-Thailand, HbTak, Hb D-Punjab, HbC
และ HbSโดยจะสังตรวจในกรณี
่
ดงั ต่อไปนี้
- ตรวจพบพีคของ Abnormal Hbจากการตรวจ Hb typing
3.10 G6PD screening (FST)
เป็ นการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เชิงคุณภาพ โดยวิธี Fluorescent spot testโดยดูจาก
การเรืองแสงของ NADPH ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้แสง UV ถ้าพบว่ามีการเรืองแสง, เรืองแสงเล็กน้อย และไม่เรืองแสง
โดยรายงานผลเป็ น normal, intermediate และ deficiency ตามลาดับ สังตรวจในกรณี
่
ดังต่อไปนี้
- เด็กทารกทีม่ ภี าวะเหลืองแรกคลอด
- ผูท้ ม่ี ภี าวะซีดไม่ทราบสาเหตุ
ข้อจากัดของการทดสอบ
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- ในเพศหญิงทีเ่ ป็ นพาหะของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD สามารถให้ผลตรวจคัดกรองโดยวิธี FST ได้ 3 แบบ คือ
normal, intermediate หรือ deficiencyถ้าต้องการยืนยันสภาวะของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDจะต้องทาการ
ตรวจยืนยันในระดับยีน
- ตัวอย่างทีม่ ภี าวะreticulocytosis, leucocytosisและ bilirubinemia จะรบกวนต่อผลการทดสอบ
- ผูป้ ่ วยทีร่ บั เลือดควรตรวจหลังรับเลือด 3 เดือน เนื่องจากตัวผูป้ ่ วยจะมีเม็ดเลือดแดงสองกลุ่ม คือของผูป้ ่ วยเอง
และของผูบ้ ริจาคซึง่ อาจทาให้ผลทีไ่ ด้ไม่ใช่ผลทีแ่ ท้จริง
3.11 G6PD activity level
เป็ นการตรวจวัดระดับของเอนไซม์ G6PD เชิงปริมาณด้วยเครื่องอัตโนมัติโดยค่าที่ได้จะออกมาเป็ น
หน่วย U/gHbซึง่ ใช้เทคนิค spectrophotometer ในการตรวจวิเคราะห์
ข้อจากัดของการทดสอบ
- ในเพศหญิงทีเ่ ป็ นพาหะของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD สามารถให้ผลตรวจคัดกรองโดยวิธี FST ได้ 3 แบบ คือ
normal, intermediate หรือ deficiency ถ้าต้องการยืนยันสภาวะของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD จะต้องทาการ
ตรวจยืนยันในระดับยีน
- ตัวอย่างทีม่ ภี าวะ reticulocytosis, leucocytosisและ bilirubinemia จะรบกวนต่อผลการทดสอบ
- ผูป้ ่ วยทีร่ บั เลือดควรตรวจหลังรับเลือด 3 เดือน เนื่องจากตัวผูป้ ่ วยจะมีเม็ดเลือดแดงสองกลุ่ม คือ ของผูป้ ่ วยเอง
และของผูบ้ ริจาคซึง่ อาจทาให้ผลทีไ่ ด้ไม่ใช่ผลทีแ่ ท้จริง
3.12 G6PD (10 mutations)-Multiplex PCR
เป็ นการตรวจหาชนิดการกลายพันธุข์ องยีน G6PD จานวน 10 ชนิด โดยใช้เทคนิค multiplex ARMSPCR ป ระก อบ ด้ ว ย G6PD Viangchan, G6PD Mahidol, G6PD Gaohe, G6PD Chinese 4, G6PD
Canton, G6PD kaiping, G6PD Union, G6PD Chinese 5, G6PD Coimbra และ G6PD Chinese 3 ซึ่ง
จะสังตรวจในกรณี
่
ดงั ต่อไปนี้
- ต้องการยืนยันภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในผูห้ ญิงว่าเป็ นแบบheterozygous หรือ homozygous
- ต้องการยืนยันภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในผูท้ ม่ี ภี าวะ acute hemolysis, leucocytosisหรือ reticulocytosis
ข้อจากัดของการทดสอบ
- ผู้ ท่ี มี ภ าวะพร่ อ งเอนไซม์ G6PD จากการตรวจคัด กรอง อาจให้ ผ ล negative กับ การตรวจ G6PD (10
mutations)-Multiplex PCR ได้ เนื่องจากอาจเป็ นการกลายพันธุช์ นิดอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากห้องปฏิบตั กิ ารตรวจ
ได้
3.13 Inclusion bodies stain
เป็ นการตรวจดูการตกตะกอนของฮีโมโกลบินไม่เสถียร(Unstable Hemoglobin)คือ HbHซึง่ เกิดจากβglobin chain ส่วนเกิน มาจับ กัน เป็ น β4แล้วส่ง ผลให้ต กตะกอนอยู่ภ ายในเม็ด เลือ ดแดง โดยใช้สี 1% New
methylene blue ในการตรวจวิเคราะห์ ซึง่ จะสังตรวจในกรณี
่
ทม่ี ภี าวะซีดเรือ้ รัง หรือสงสัยว่าภาวะซีดทีเ่ กิดขึน้ มี
สาเหตุจาก HbH disease
ข้อจากัดของการทดสอบ
- ตัวอย่างเลือดที่เก่า หรือการเจาะเลือดแล้วปริมาณเลือดไม่ได้สดั ส่วนกับสารกันเลือดแข็ง เม็ดเลือดแดงจะมี
ลักษณะเป็ น crenated cell ซึง่ อาจทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นเม็ดเลือดแดงทีม่ กี ารตกตะกอนของinclusion bodies อยู่
- ในผู้ท่เี ป็ น HbH diseaseที่มีภาวะซีดอย่างเฉียบพลัน (Acute hemolytic anemia) อาจตรวจไม่พบ inclusion
bodies ได้
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3.14 Heinz bodies stain
เป็ นการตรวจดูการตกตะกอนของฮีโมโกลบินทีเ่ สียสภาพ (denatured Hb) ภายในเม็ดเลือดแดง เกิด
จากการที่ Hbถูกออกซิไดส์ในสภาวะoxidative stress ภายในเซลล์แล้วเกิดการตกตะกอน ซึ่งจะพบได้ในภาวะ
พร่องเอนไซม์ G6PD, ธาลัสซีเมีย, มีความผิดปกติของฮีโมโกลบิน และมีฮโี มโกลบินทีไ่ ม่เสถียร
ข้อจากัดของการทดสอบ
- ตัวอย่างเลือดทีเ่ ก่าอาจให้ผลบวกกับการย้อม Heinz bodies
- สามารถพบ Heinz body ได้ในผูท้ ต่ี ดั ม้าม หรือผูท้ เ่ี ป็ นโรคตับเรือ้ รัง
3.15 Plasma free Hemoglobin level
เป็ นการตรวจภาวะ hemolysisในคนไข้โดยดู จ ากปริม าณของ Hbที่อ ยู่ ในพลาสมา โดยใช้เครื่ อ ง
HemoCue®Plasma/Low Hb Photometerในการตรวจซึ่งจะสังตรวจในกรณี
่
ท่ีผู้ป่ วยมีก ารใช้เครื่อ งพยุ งการ
ท างานของหั ว ใจและปอด (Extracorporeal membrane oxygenation: ECMO)และ short-term centrifugal
ventricular assist devices (VADs)
ข้อจากัดของการทดสอบ
-การเกิด in vitro hemolysis จะรบกวนต่อการตรวจวัดอาจทาให้ได้ค่าสูงเกินจริง
- Plasmaทีข่ นุ่ หรือมีภาวะ bilirubinemia จะส่งผลรบกวนการตรวจวัด
3.16 Prothrombin mutation (FII20210G>A)-Allele specific PCR
เป็ นการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน FII20210G>Aเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยทางคลินิกในผู้ป่วย
prothrombin thrombophilia หรือ venous thrombolism (VTE) ซื่ ง มี อ าการแสดงที่ พ บบ่ อ ย คื อ deep-vein
thrombosis (DVT) ทีข่ า หรือ pulmonary embolismซึง่ พบว่าผูท้ เ่ี ป็ น heterozygous FII20210G>A มีความเสีย่ ง
ต่อการเกิด VTE ประมาณ 2-4 เท่า ขณะทีผ่ ู้ทเ่ี ป็ น homozygous FII20210G>A จะมีความเสีย่ งเพิม่ ต่อการเกิด
VTE มากขึน้ และจะแสดงอาการได้บ่อยและเร็วขึน้
กรณี ที่ ต รวจพบ heterozygous FII20210G>A แนะน าให้ ต รวจหาการกลายพั น ธุ์ ข อง Factor V Leiden
(FV1691G>A) เพิม่ เติมด้วย เพราะพบว่าถ้าเกิดการกลายพันธุร์ ่วมกันจะมีความเสีย่ งต่อการเกิด VTE ถึง 20-60
เท่า
3.17 Factor V Leiden mutation (FV1691G>A)-Allele specific PCR
เป็ นการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน FV1691G>Aเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยทางคลินิกในผู้ป่วย
Factor V Leiden thrombophilia ซึ่ ง เป็ น hereditary resistance ต่ อ activated protein C แ ล ะ venous
thromboembolism (VTE) โด ย อ าก ารที่ พ บ คื อ deep vein thrombosis (VTE) ที่ ข า, superficial venous
thrombosis และ cerebral vein thrombosis พบว่าผูท้ เ่ี ป็ น heterozygous FV1691G>A มีความเสีย่ งต่อการเกิด
VTE ประมาณ 3-8 เท่า ขณะทีผ่ ทู้ เ่ี ป็ น homozygous FII20210G>A จะมีความเสีย่ งเพิม่ ต่อการเกิด VTE มากถึง
80 เท่า
กรณี ท่ีต รวจพบ heterozygous FV1691G>A แนะน าให้ต รวจหาการกลายพัน ธุ์ข อง FII20210G>A
เพิม่ เติมด้วย เพราะพบว่าถ้าเกิดการกลายพันธุร์ ่วมกันจะมีความเสีย่ งต่อการเกิด VTE ถึง 20-60 เท่า
4.การส่งตรวจ
4.1 สาหรับผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี สังตรวจโดยการ
่
key รหัสการทดสอบทีต่ ้องการส่งตรวจผ่านระบบ
online ของโรงพยาบาล โดยระบุประวัตกิ ารรับเลือดภายใน 3 เดือน หรือข้อบ่งชีท้ างคลินิก (Clinical Indication)
ถ้ามี
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4.2 สาหรับผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลอื่นให้ระบุขอ้ มูลการสังตรวจ
่
ได้แก่ รายการทดสอบทีต่ ้องการส่งตรวจ ข้อมูล
เกี่ยวกับตัวคนไข้ เช่น อายุ เพศ ชนิดของเลือด (กรณี ท่เี ป็ น cord blood ต้องระบุให้ชดั เจนเพราะใช้รหัสการ
ทดสอบต่างกัน) ประวัตกิ ารรับเลือดภายใน 3 เดือน หรือข้อบ่งชีท้ างคลินิก (Clinical Indication)โดยส่งตรวจผ่าน
ศูนย์บริการพยาธิวทิ ยา ห้องเจาะเลือดพิเศษชัน้ 4 ภาควิชาพยาธิวทิ ยา

ห้องปฎิบตั ิ การไวรัสวิทยา
ปั จจุบนั การตรวจทางด้านชีววิทยาโมเลกุลมีการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ที นั สมัย ทาให้การตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบตั มิ คี วามถูกต้องแม่นยาและสะดวกรวดเร็วขึน้ สามารถช่วยให้แพทย์ทาการรักษาผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส
และจุลชีพอื่นได้ทนั เหตุการณ์ และเต็มประสิทธิภาพด้วยยาต้านเชื้อไวรัสและยาต้านจุลชีพอย่างถูกต้อง ทาให้คนไข้มี
อาการทุเลาหรือกลับสูภ่ าวะปกติ ทาให้ลดอัตราการดือ้ ยา การเสียชีวติ และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ห้ องปฎิบตั กิ ารไวรัส
วิท ยา มีรายการตรวจวินิจฉัยทางห้อ งปฎิบ ัติการต่ างๆ เช่ น การตรวจกลุ่มเชื้อไวรัสที่ก่ อโรคปอดบวมและระบบทาง
เดินทางหายใจ (Respiratory Panel)และการตรวจวินิจฉัยเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสแบคทีเรีย
และเชื้อ ราที่เป็ น สาเหตุ ก ารติดเชื้ อ ในระบบทางเดิน หายใจ33 ชนิ ด (Respiratory 33 Pathogens Panel)กลุ่ม เชื้อไวรัส
แบคทีเรียและปรสิตทีก่ ่อโรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Panel)การตรวจกลุ่มเชือ้ ไวรัสทีก่ ่อโรคระบบประสาท
(Central Nervous System) เช่น ภาวะสมองอักเสบ และ เยื่อหุม้ สมองอักเสบ (Encephalitis and Meningitis) นอกจากนี้
ยังมีเครื่องแบบตรวจอัตโนมัติ FilmArrayทีใ่ ห้ผลการตรวจได้รวดเร็ว และรายงานผลภายใน 3ชัวโมงในกลุ
่
่มเชือ้ ไวรัสทีก่ ่อ
โรคปอดบวมและระบบทางเดินทางหายใจ กลุ่มเชือ้ ไวรัสแบคทีเรียและปรสิตทีก่ ่อโรคระบบทางเดินอาหาร
ห้องปฎิบตั กิ ารไวรัสวิทยาได้ทาการปรับปรุงข้อมูลสาหรับการส่งสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ บุคลากรทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้อง เพื่อใช้ประกอบการส่งตรวจและรับผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร จากการ
ตรวจวินิจฉัยการติดเชือ้ ไวรัสจากตัวอย่างส่งตรวจ (Qualitative assays for diagnosis) การตรวจวัดปริมาณไวรัสจาก
ตัวอย่างส่งตรวจ (Quantitative assays for monitoring) การตรวจวิเคราะห์สายพันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสเพื่อการเลือกหรือ
ปรับเปลีย่ นชนิดยาต้านไวรัสให้เหมาะสม (Viral Theranostics)
ขอบข่ายงานการให้บริการห้องปฏิ บตั ิ การไวรัสวิ ทยามีขอบข่ายการให้บริการห้องปฏิ บตั ิ การดังนี้
การให้ บ ริ ก ารการตรวจวิ นิ จ ฉั ย เชื้ อ ไวรั ส ทางห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารด้ ว ยเทคนิ ค ชี ว โมเลกุ ล (Molecular
Virologictechniques)
1.1 การตรวจวินิจฉัยการติดเชือ้ ไวรัสชนิดต่างๆจากตัวอย่างส่งตรวจเชิงคุณภาพ(Qualitative assays for
diagnosis)
1.2 การตรวจวัดปริมาณไวรัสชนิดต่างๆจากตัวอย่างส่งตรวจเชิงปริมาณ(Quantitative assays for monitoring)
1.3 การตรวจวิเคราะห์สายพันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสเพื่อการเลือกหรือปรับเปลีย่ นชนิดยาต้านไวรัสให้เหมาะสม
(Viral Theranostics)
การบริการตรวจวิ นิจฉัยไวรัสทางห้องปฏิ บตั ิ การด้วยเทคนิ คชีวโมเลกุล(Molecular Virologictechnique)
1. การตรวจวิ นิจฉัยการติ ดเชื้อไวรัสชนิ ดต่างๆจากตัวอย่างส่งตรวจ เชิ งคุณภาพ (Qualitative assays
for diagnosis)
เป็ นการตรวจหาเชื้อไวรัสจากสิง่ ส่งตรวจว่ามี (+) หรือไม่มี (-), ด้วยเทคนิดทางชีววิทยาโมเลกุลซึ่งมีความไว
(sensitivity) และความจาเพาะ (specificity) สูง ซึง่ จะทาให้แพทย์ได้รบั ผลตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว แม่นยา และทันต่อ
การรักษาของแพทย์ โดยแบ่งการตรวจ เป็ น
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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-

-

-

การส่งตรวจกลุม่ Real-time PCRเช่น Chikungunya PCR, Dengue Typing (D1,D2,D3,D4), HPV PCR
and genotype (DNA by Abbott),HPV PCR( mRNA by Aptima), Norovirus G1 and G2 virus, Zika
virus, Toxoplasma PCR, JE PCR, Influenza PCR
การส่งตรวจกลุม่ Multiplex Real-time PCRเช่น Hand foot and Mouth disease (Entero71, Cox A6,
Cox A16), กลุ่ม Zika/Dengue/Chikungunya , กลุ่ม Encephalitis Viruses Panel (Herpes group &
Other), กลุ่มACE ( CMV,EBV,Adeno Multiplex PCR)
การส่งตรวจกลุม่ Panel เช่นGastrointestinal Pathogen Panel 15, Respiratory 18 in one (Luminex),
Respiratory 33 Pathogen Panel
การส่งตรวจกลุม่ FilmArray(รายงานผลด่วนภายใน 3 ชัวโมง)เช่
่
น GastrointestinalPanel(STAT),
Respiratory Panel(STAT), Meningitis/Encephalitis Panel (STAT)
*** การตรวจเชื้อไวรัสที่มีการติ ดต่อร้ายแรง เช่น MERs-CoV, และเชือ้ ไวรัสอุบตั ใิ หม่หรืออุบตั ซิ ้า ซึง่ การ
ตรวจไวรัสในกลุ่มนี้จะทาเฉพาะในกรณีได้รบั การร้องขอจากแพทย์ผทู้ าการรักษาเท่านัน้ ***

Positive
Negative

ภาพประกอบ 1:การส่งตรวจกลุ่ม Real-time PCR ภาพแสดงผลการทดสอบหาเชือ้ ไวรัส ด้วยวิธี Real-Time
PCR หาก พบเชือ้ ไวรัส จะมีสญ
ั ญาน (peak) ปรากฎขึน้ อย่างชัดเจน หากพบไม่มเี ชือ้ ไวรัสสัญญาณจะแบนราบ
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- Encephalitis Viruses Panel (Herpes group & Other)
การตรวจหาเชือ้ ไวรัสกลุ่มเป้ าหมาย เช่น การตรวจหากลุ่มเชือ้ ไวรัสก่อโรคในระบบประสาทด้วยวิธกี ารทา PCR
amplification เพื่อเพิม่ ปริมาณเชือ้ ไวรัสกลุ่มเป้ าหมายและติดตามผลด้วย Oligonucleotide probes ทีจ่ าเพาะต่อเชือ้ ไวรัส
แต่ละชนิดแบบ Multiplex Real-Time PCR สามารถวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมแปลผลแบบอัตโนมัติ กลุ่มเชือ้ ไวรัสทีก่ ่อ
โรคระบบประสาท ทาให้เกิดภาวะ Encephalitis หรือ Meningitis ของเชือ้ ไวรัสกลุ่ม Herpes viruses
ตารางประกอบ 1 : การส่งตรวจEncephalitis Viruses Panel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Encephalitis Viruses Panel
( Herpes group & Other )
Human Adenovirus
Human Cytomegalovirus
Epstein-Barr virus
Herpes simplex virus 1
Herpes simplex virus 2
Varicella zoster virus
Enterovirus
Human parechovirus
Human herpesvirus 6
Human herpesvirus 7
Human parvovirus B 19

Respiratory 18 in one (Luminex)
XTAG Respiratory Viruses panel assay FASTเป็ นการตรวจหาเชือ้ ไวรัสกลุ่มเป้ าหมาย เช่น การตรวจหากลุ่ม
เชือ้ ไวรัสก่อโรคในระบบทางเดินหายใจด้วยวิธกี ารทา Multiplex PCR เพื่อเพิม่ ปริมาณเชือ้ ไวรัสกลุ่มเป้ าหมาย โดยที่
ปลายด้ า นหนึ่ ง ติ ด ด้ ว ย Biotin จะจั บ Streptavidin/Phycoerytin conjugate (reporter) ส่ ว นปลายอี ก ด้ า นเกิ ด
Oligonucleotide Hybridization ทีจ่ าเพาะเจาะจงกับกลุ่มเม็ดสี (Anti-TAG Beadsets) โดยการติดตามผล ทาการวัด
และอ่านผลจาก เครื่อง Luminex ทีต่ รวจนับชิน้ ผลิตภัณฑ์เป้ าหมายจากเม็ดสีทต่ี ดิ อยู่ มีหน่วยนับเป็ น MFI (Medium
Fluorescence Intensity)
-

Respiratory 33 Pathogen Panel
เป็ นการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 33 สายพันธุด์ ว้ ยเทคนิค Multiplex Real Time PCRโรค
ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract disorder หรือ Respiratory tract disease) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ
เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ เช่น จมูก ลาคอ ท่อลม หลอดลม และปอด ซึ่งในปั จจุบนั มีเชื้อโรค
มากมายทีเ่ ป็ นต้นเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ ดังนัน้ การตรวจวินิจฉัยเชื้ อโรคเหล่านี้จงึ เข้ามามีบทบาทสาคัญทีจ่ ะ
ช่วยให้การวิเคราะห์ หรือการรักษามีความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยามากยิง่ ขึน้
-
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ตารางประกอบ2 :การส่งตรวจRespiratory Panel
กลุ่ม Panel :Respiratory 18 in one (Luminex) และ Respiratory 33 Pathogen Panel
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-

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสก่อโรคต่อระบบร่างกาย ชนิ ดต่างๆจากตัวอย่างส่งตรวจ ด้วย
วิ ธี Film array

Film array เป็ นเครื่องมืออัตโนมัตขิ นาดเล็กทีส่ ามารถ สกัดสารพันธุกรรม (Extraction) เพิม่ ปริมาณสาร
พันธุกรรม (PCR amplification) และตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ (Detection) สามารถตรวจหากลุ่มเชือ้ ไวรัสที่
ก่อโรคปอดบวมและระบบทางเดินหายใจ กลุม่ เชือ้ ไวรัสแบคทีเรียและปรสิตทีก่ ่อโรคระบบทางเดินอาหารการตรวจ
กลุ่มเชือ้ ไวรัสทีก่ ่อโรคระบบประสาท และสามารถตรวจเชือ้ อุบตั ใิ หม่หรืออุบตั ซิ ้าร้ายแรงได้อย่างปลอดภัย แล้วเสร็จ
ภายใน 3 ชัวโมงหลั
่
งจากได้รบั ตัวอย่างมาตรวจ
∙ Respiratory Panel (RP2) (STAT) : สิง่ ส่งตรวจ Nasopharyngeal, Nasal Aspirate, Brochoalveola lavage
∙ Gastrointestinal Panel (GI)(STAT): สิง่ ส่งตรวจ Stool Swab, Rectal Swab
∙ Meningitis/Encephalitis Panel (ME) (STAT): สิง่ ส่งตรวจ CSF

ภาพประกอบ 2 : ภาพแสดงการทดสอบหาเชือ้ ไวรัส โดยวิธกี ารส่งตรวจ Film array กลุ่มRespiratory Panel
(RP),Gastrointestinal Panel (GI)และMeningitis/Encephalitis Panel(ME)
(ทีม่ าของภาพประกอบ: https://www.biofiredx.com/products/filmarray)
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ตารางประกอบ 3 : การส่งตรวจ Film array (Molecular Panel) (STAT)
Respiratory Panel (RP2)
Viruses
Adenovirus
Coronavirus 229E
Coronavirus HKU1
Coronavirus NL63
Coronavirus OC43
Human Metapneumovirus
Human Rhinovirus/Enterovirus
Influenza A
Influenza A/H1
Influenza A/H1-2009
\Influenza A/H3
Influenza B
Parainfluenza Virus 1
Parainfluenza Virus 2
Parainfluenza Virus 3
Parainfluenza Virus 4
Respiratory Syncytial Virus
Bacteria
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

Gastrointestinal Panel (GI)
Viruses
Adenovirus F 40/41
Astrovirus
Norovirus GI/GII
Rotavirus A
Sapovirus (I,II,IV and V)
Bacteria
Campylobacter (jejuni, coli and upsaliensis)
Clostridium difficile (Toxin A/B)
Plesiomonas shigelloides
Salmonella
Yersinia enterocolitica
Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus and
cholerae)
Vibrio cholerae
Diarrheagenic E.coli/Shigella
Enteroaggregative E. coli (EAEC)
Enteropathogenic E. coli (EPEC)
Enterotoxigenic E. coli (ETEC)
Shiga-like toxin-producing
E. coli (STEC) stx1/stx2
E. coli O157
Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC)
Parasites
Cryptosporidium
Cyclospora cayetanensis
Entamoeba histolytica
Giardia lamblia

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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Meningitis Panel (ME)
Viruses
Cytomegalovirus (CMV)
Enterovirus
Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
Human herpesvirus 6 (HHV-6)
Human parechovirus
Varicella zoster virus (VZV)
Bacteria
Escherichia coli K1
Haemophilus influenzae
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae
Yeast
Cryptococcus neoformans/gattii
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2. การตรวจวัดปริมาณไวรัสชนิ ดต่างๆจากตัวอย่างส่งตรวจเชิ งปริมาณ
monitoring)

(Quantitative

assays

for

การตรวจวัดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด เป็ นการตรวจวินิจฉัยทีม่ คี วามสาคัญสาหรับการดูแลรักษาผูป้ ่ วย ผลการตรวจ
วิเคราะห์จะแสดงปริมาณจีโนมของไวรัสในกระแสเลือดเป็ นหน่วยของ copies/mL หรือ IU/mL โดยแพทย์สามารถใช้ค่า
ไวรัสในกระแสเลือดนี้เพื่อการติดตามและประเมินผลการรักษา รวมทัง้ ใช้เป็ นแนวทางในการตัดสินใจเริม่ การรักษาด้วยยา
ต้านไวรัส
และติดตามประสิทธิผลของยาต้านไวรัสในการยับยัง้ การเพิม่ จานวนหรือควบคุมปริมาณไวรัสรวมทัง้ ใช้เป็ น
เกณฑ์ตดั สินใจในการส่งตรวจหาการดือ้ ต่อยาต้านไวรัสในลาดับต่อไปด้วย
โดยการตรวจวัดปริมาณไวรัสสามารถใช้
ตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจ เช่น พลาสม่า(Plasma) โดยอาศัยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลต่างๆ ทีม่ คี วามเหมาะสมกับการ
ตรวจวัดปริมาณไวรัสแต่ละชนิด
Cobas Ampliprep
เป็ นการนาเทคโนโลยี Real-time RT-PCR มาใช้ในการตรวจจับจีโนมของไวรัส โดยเทคโนโลยีน้ี อาศัยการเพิม่
ขยายสารพันธุกรรมของไวรัส แล้วตรวจจับสารพันธุกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย Hydrolysis (TagMan) probe ทาให้สามารถตรวจ
viral loads ใน plasma ได้ในช่วง(linear range) ทีก่ ว้างโดยการใช้เทคโนโลยี Hydrolysis probe หรือ TaqMan probe
หรือ 5’ nuclease assay ซึง่ ปฏิกริ ยิ านี้ใช้ probe เพียงเส้นเดียว คือปลาย 5’ ติดฉลาก reporter dye ส่วน 3’ ติดฉลาก
quencher dye โดย quencher dye จะดูดซับแสงฟลูออเรสเซนต์อนั เกิดจากปฏิกริ ยิ า FRET จาก reporter dye ไว้
ในขณะที่ probe ยังสมบูรณ์อยู่ จนกระทัง่ primers และ probe จับกับ target sequence และกระบวนการ PCR
ดาเนินการเข้าสูช่ ่วงการต่อสาย DNA (extension step) probe จะถูกย่อยโดยปฏิกริ ยิ า 5’ nuclease ของเอ็นไซม์ DNA
polymerase ทาให้ reporter แยกออกจาก quencher ดังนัน้ reporter จะเป็ นอิสระสามารถปลดปล่อยแสงฟลูออเรสเซนต์
ออกมาซึง่ เครื่องสามารถตรวจจับและคานวณเป็ นค่า viral load ได้
-

ภาพประกอบ3 : ภาพเครื่องCobas Ampliprepทีใ่ ช้สาหรับการทดสอบ การตรวจวัดปริมาณไวรัสชนิดต่างๆจากตัวอย่างส่ง
ตรวจเชิงปริมาณ (Quantitative assays for monitoring)เช่น HIV Viral load, HBV Viral loadและ HCV Viral load
Abbott RealTime assay
เป็ นการนาเอาเทคโนโลยี เข้ามาใช้กบั เครื่องแยกสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ m2000sp และเครื่อง real-time
PCR m2000rt โดยการเพิม่ ปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิค RT-PCR และตรวจจับด้วย partially doubleคู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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stranded linear probeแสดงผลแบบ real-time สามารถตรวจ viral loads ใน plasma ได้ในช่วง(linear range) ทีก่ ว้าง
ข้อดีของเทคโนโลยีน้สี าหรับการตรวจวัดปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด
คือสามารถใช้ได้กบั เชือ้ เอชไอวีทม่ี คี วาม
หลากหลายและความผันแปรของสายพันธุกรรม โดยมีการเพิม่ ความไวของชุดตรวจโดยใช้ สายพันธุกรรมตัง้ ต้น (primer)
และตัวติดตาม (probes) ทีม่ คี วามหลากหลายมากขึน้ สามารถตรวจได้หลายสายพันธุ์

ภาพประกอบ4 : ภาพเครื่องแยกสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ m2000sp และเครื่อง real-time PCR m2000rtทีใ่ ช้สาหรับ
การทดสอบ การตรวจวัดปริมาณไวรัสชนิดต่างๆจากตัวอย่างส่งตรวจเชิงปริมาณ (Quantitative assays for monitoring)
เช่น HIV Viral load, HBV Viral load และ HCV Viral load
3. การตรวจวิ เคราะห์สายพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเพื่อการเลือกหรือปรับเปลี่ยนชนิ ดยาต้านไวรัสให้
เหมาะสม (Viral Theranostics)
การตรวจการดือ้ ต่อยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV-1 drug resistant testing)
ปั จจุบ ันการตรวจการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี เป็ นเครื่องมือสาคัญ อีกชนิดหนึ่ง ที่แพทย์สามารถใช้
ประกอบการพิจารณาเลือกสูตรยาแรก และเพื่อการตัดสินใจปรับเปลีย่ นสูตรยาใหม่ให้กบั ผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสเอชไอวีท่ี
เกิดความล้มเหลวในการรักษาจากสาเหตุการเกิดเชื้อดือ้ ต่อยาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งการตรวจหากเชือ้ ดือ้ ต่อยา
ต้านไวรัสเอชไอวีทางห้องปฏิบตั กิ ารจะมี 3 ประเภท คือ
(1) การตรวจฟี โนทัย ป์ (Phenotypic drug resistance testing) ซึ่ง ยัง ไม่ มีห้ อ งปฏิบ ัติก ารตรวจฟี โนทัย ป์ ใน
ประเทศไทย
(2) การตรวจจีโนทัยป์ (Genotypic drug resistance testing)
(3) การตรวจฟี โนทัยป์ เสมือน หรือ เวอชวลฟี โนทัยป์ (Virtual phenotypic drug resistance testing)
การตรวจจีโนทัยป์ (Genotypic drug resistant testing)
การตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสของเชื้อเอชไอวีด้วยการตรวจจีโนทัยป์ (Genotypic drug resistant
testingเป็ นการหาลาดับเบสของเชือ้ เอชไอวี บนยีนReverse transcriptase และ Protease ซึง่ เป็ นบริเวณทีส่ ง่ ผล
ต่อการกลายพันธุ์และมีผลต่อการรักษาด้วยยาที่นิยมใช้ในประเทศไทย ซึ่งวิธตี รวจนี้เป็ นที่นิยมและมีใช้อย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากมีราคาถูก และใช้เวลาในการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพียง 10 วันทาการ
หน่ ว ยไวรัสวิท ยา ภาควิช าพยาธิวิท ยา โรงพยาบาลรามาธิบ ดี ได้มีก ารน าเทคโนโลยีข อง การตรวจHIV
Genotype โดยใช้ เทคนิ ค Next generation Sequencing (Vela Diagnostic) Sentosa® SQ HIV Genotyping
Assay เป็ นชุดน้ายาสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์หาลาดับเบสของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Next
Generation Sequencing บนเครื่อง Sentosa®SX101 ซึง่ มีการทางานแบบอัตโนมัติ และในส่วนของการเตรียม
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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Template และการวิเคราะห์ห าลาดับ เบสของสารพัน ธุ ก รรม (Sequencing) ใช้เครื่อ ง Sentosa®ST401 และ
Sentosa®SQ301 ตามลาดับ จะถูกสังการและถ่
่
ายทอดคาสังการท
่
างานอย่างมีระบบแบบ Work flow ทาให้การ
ทางานของเครื่องถูกต้องและแม่นยา ลดปั ญหาความผิดพลาดจากการปฎิบตั งิ านได้
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ห าลาดับ เบสของสารพัน ธุก รรมแบบอัต โนมัติ ด้ว ยเทคนิ ค Next Generation
Sequencing นี้จะมี Control สาหรับควบคุมประสิทธิภาพในทุกขัน้ ตอนของการทางานเพื่อให้ผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และน่าเชื่อถือ ได้แก่ Extraction control และ System control และในส่วนของการประมวลผลและรายงานผลนัน้
จะมีโปรแกรมสาเร็จรูป SQ Suit และ SQ Reporter ซึง่ จะมีการประมวลผลและรายงานผลแบบอัตโนมัติ ซึ่งใน
ส่ ว นของรายงานผลนั น้ จะแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว นคือ Pathology Report และ Interpretation Report โดยจะมีก าร
รายงานในส่วนชนิดของ Genotype ทีพ่ บและรายงาน ถึงระดับของการดือ้ ต่อยาสาหรับเชือ้ HIV ถึง 5 ระดับของ
ก า ร ดื้ อ ต่ อ ย า ดั ง นี้ Susceptible, Potential low-level resistance, Low level resistance, Intermediate
resistance, และ High level resistanceโดยจะแยกในแต่ละตัวอย่างผูป้ ่ วยอย่างชัดเจน

ภาพประกอบ5 : เครื่อง Next generation Sequencing ทีใ่ ช้สาหรับการตรวจ HIV Genotype โดยใช้เทคนิค Next
generation Sequencing (Vela Diagnostic) Sentosa® SQ HIV Genotyping Assay

ภาพประกอบ6:ลาดับการทางานของเครื่องอัตโนมัติ เพื่อหาลาดับเบสของสารพันธุกรรม ด้วยเทคนิค Next Generation
Sequencingขัน้ ตอนที1่ ทาการสกัดตัวอย่างและเตรียม library โดยใช้Sentosa® SX101ขัน้ ตอนที2่ เตรียม Templateโดย
ใช้เครื่อง Sentosa® ST401ขัน้ ตอนที3่ ทาการSequencing ใช้เครื่อง Sentosa® SQ301เพื่อวิเคราะห์หาลาดับเบสของสาร
พันธุกรรม ขัน้ ตอนที4่ วิเคราะห์และแปลผลลาดับเบสของสารพันธุกรรม

การตรวจฟี โนทัยป์ เสมือน (Virtual Phenotype testing )
วิธนี ้ีเป็ นความพยายามที่จะนาจุดเด่นของการตรวจฟี โนทัยป์ ซึ่ งสามารถระบุ Fold change (FC) มา
ควบรวมกับการแปลผลจีโนทัยป์ ที่สามารถระบุตาแหน่ งการเกิดการกลายพันธุ์บนยีนที่สร้างเอ็นไซม์ reverse
transcriptase และ protease โดยบริษัท Virco (www.vircolab.com) ได้น าระบบโครงข่ ายใยประสาทเทีย ม
(Artificial Neural Network; ANN) ซึ่งเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง เข้ามาช่วยในการทานายการดื้อ
ต่อยาต้านไวรัสของเชื้อเอชไอวี ซึ่งสามารถทานายผลได้อย่างแม่นยาเทียบเท่ากับการตรวจด้วยวิธฟี ี โนทัยป์
มาตรฐาน ปั จจุบ ัน การตรวจฟี โนทัย ป์ เสมือนในประเทศไทยสามารถส่ งตรวจได้ท่ี หน่ วยไวรัสวิท ยาและจุ ล
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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ชีววิทยาโมเลกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบ ดี โดยแจ้งความจานงและบัน ทึกข้อมูลที่จาเป็ น
ส าห รั บ การแป ลผ ลลงใน แบ บ ฟ อร์ ม การส่ ง ต รวจ Virtual Phenotype และ ViroScore-Plusโดยท าง
ห้องปฎิบตั ิการจะส่งผลจีโนทัยป์ ผ่านระบบเครือข่ายอิน เตอร์เนตเข้าสู่ฐานข้อมูลของ VircoNET และรับผลฟี
โนทัยป์ เสมือนไปใช้ การส่งตรวจฟี โนทัยป์ เสมือนจะเหมาะกับกลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสเอชไอวีทด่ี อ้ื ยาในสูตรแรกหรือ
สูตรทีส่ อง (First and second line regimen) แล้วประสงค์จะเฟ้ นหายาต้านไวรัสที่ยงั สามารถใช้ได้กบั ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีรายนี้ (Salvage therapy)
1.3.2 โปรแกรมชีวสารสนเทศช่วยแปลผลการดือ้ ต่อยาต้านไวรัสเอชไอวี

ViroScore และ ViroScore-plus
ViroScore เป็ นโปรแกรมชีวสารสนเทศช่วยในการแปลผลการดือ้ ยาต้านไวรัสเอชไอวีและระบุซบั ทัยป์ (HIV1 drug resistant interpretation and subtyping) โดยใช้รหัสพันธุกรรมของไวรัสเอชไอวีในส่วนของยีนที่สร้าง
เอ็นไซม์ reverse transcriptase และ protease หรือโปรตีน gp41 และ gp120 เป็ น “Input” โปรแกรมนี้สามารถ
ใช้งานได้กบั ระบบตรวจวินิ จ ฉัย จีโนทัยป์ ได้ทุ ก ระบบ เช่ น Next generation Sequencing (Vela Diagnostic)
Sentosa® SQ HIV Genotyping Assay, ViroSeq HIV-1 Genotyping System และกับ ระบบที่พ ัฒ นาชุ ดตรวจ
ขึ้น มาใช้เอง (In house HIV-1 genotypic assay) โดยน าข้อ มูลรหัสพัน ธุ ก รรมของไวรัสที่ได้ม าให้โปรแกรม
Viroscore ประเมินผลการดือ้ ยา โดยจะทานายผลการดือ้ ยาด้วย Rules-based algorithms6 แบบ จากผูต้ ดิ เชือ้
ของ 6 สถาบัน ซึง่ มีฐานข้อมูลเชือ้ ดือ้ ยาแตกต่างกันผ่านโปรแกรม Viroscore ร่วมกับการแปลผลด้วยระบบNext
generation Sequencing (Vela Diagnostic) Sentosa® SQ HIV Genotyping Assay ซึง่ การแปลผลเชือ้ ดือ้ ยาทัง้
6 อั ล ก อ ริ ธ่ึ ม +1 อั ล ก อ ริ ธ่ึ ม จ าก Next generation Sequencing (Vela Diagnostic) Sentosa® SQ HIV
Genotyping Assay e จึงเป็ นที่ยอมรับในขณะนี้ว่าเป็ นวิธกี ารแปลผลทีม่ คี วามถูกต้องมากทีส่ ุด ใกล้เคียงกับผล
การตรวจ ฟี โนทัยป์ โดยโปรแกรม Viroscore สามารถระบุ subtypeของไวรัสทีก่ าลังตรวจโดยนารหัสพันธุกรรม
ของไวรัสเอชไอวีไปเทียบเคียงกับฐานข้อมูล HIV-1 จีโนมที่ติดตัง้ อยู่ในระบบ Next generation Sequencing
(Vela Diagnostic) Sentosa® SQ HIV Genotyping Assay
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ภาพประกอบ7 :ViroScore-Plus เป็ นการนาผลการตรวจ HIV -1 Genotyping Assay ในอดีตมาประมวลผลร่วมกับการ
ตรวจครัง้ ล่าสุดและแปลเป็ นผลการดือ้ ต่อยาต้านไวรัสเอชไอวี ผูส้ นใจรับข้อมูล ViroScore-Plus สามารถแจ้งความจานง
และบันทึกข้อมูลทีจ่ าเป็ นสาหรับการแปลผลลงในแบบฟอร์ม การส่งตรวจ Virtual Phenotype และ ViroScore-Plus ส่งมา
ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา โดยทางห้องปฏิบตั กิ ารจะดาเนินการประมวลผลการตรวจจีโนทัยป์ ทัง้ หมด และรายงานผล
การดือ้ ยาต้านไวรัสแบบองค์รวม ทัง้ นี้การขอข้อมูล ViroScore-Plus จะสามารถทาได้ในผูป้ ่ วยรายทีเ่ คยทาการตรวจจี
โนทัยป์ ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ซึง่ ในการตรวจการดือ้ ยาครัง้ ถัดไป จึง
จะสามารถประมวลผลการดือ้ ยาทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั และอดีตได้ ซึง่ จะทาให้แพทย์ทราบได้ว่าในอดีตผูต้ ดิ เชือ้ รายนัน้ ๆ มี
ประวัตกิ ารดือ้ ต่อยาชนิดใด และส่งผลอย่างไรต่อการเกิดเชือ้ ดือ้ ยาในปั จจุบนั
- การตรวจหาสายพันธุไ์ วรัสตับอักเสบซี และบี
เป็ นการตรวจวินิจฉัยสายพันธุข์ องไวรัสตับอักเสบซีดว้ ยวิธี Line probe assay เพื่อเป็ นข้อมูลกับแพทย์ในการ
วางแผนการรักษา และการเริม่ และเลือกใช้ยาเช่น การใช้ alpha interferon แบบเดีย่ ว หรือใช้ alpha interferon ร่วมกับกิน
ยา ribavirin ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุท์ ่ี 2 และ 3 (HCV genotypes 2 or 3) จะมีการ
ตอบสนองต่อการรักษาด้วย alpha interferon ร่วมกับการกินยา ribavirin ได้ดกี ว่าผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุท์ ่ี
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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1 ถึง 3 เท่า (http://www.hivandhepatitis.com /hep_c/hepc_ news_genotype.html) ซึง่ ห้องปฏิบตั กิ ารสามารถรายงาน
ผลให้แพทย์ได้รบั ทราบภายใน 1 สัปดาห์ โดยการส่งตัวอย่างตรวจต้องมีค่าไวรัสตับอักเสบชนิดซี (viral load) ไม่ต่ากว่า
2000 copies/ml

-

ภาพประกอบ8 :การตรวจสายพันธุไ์ วรัสตับอักเสบซี และบีโดยวิธวี เิ คราะห์ลาดับเบสโดยเฉพาะการแยกสายพันธุ์
HCV genotype สามารถตรวจหาสายพันธ์ (genotype) 1,2,3,4,5 และ6 และแยกสายพันธุย์ ่อยออกจากสายพันธุ์
หลักโดยใช้หลักการ Reverse hybridization Line Probe Assay (LIPA) แยกสายพันธุ์ HCV genotype 6 ออก
จากสายพัน ธุ์ 1และ แยกสายพัน ธุ์ย่ อ ย 1a และ 1bได้ถู ก ต้อ งแม่ น ย า สามารถตรวจหาการติด เชื้อ ร่ว มกัน
มากกว่า 1 สายพันธุ์ ซึง่ สอดคล้องกับความต้องการของแพทย์ผใู้ ช้บริการ
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ห้องปฏิบตั ิ การเภสัชพันธุศาสตร์
(Laboratory for Pharmacogenomics)
เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) เป็ นการศึกษาความผิดแผกทางพันธุกรรมของมนุ ษย์ทเ่ี ป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลทาให้แต่ละบุคคลมีการตอบสนองต่อยาแตกต่างกัน เช่น การศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเอนไซม์ท่ีทาหน้ าที่เปลี่ยนแปลงยา (drug metabolizing enzyme) ขนส่งยา (drug transporter
protein) และตัว รับ ยา (drug receptor) รวมถึง ความหลากหลายทางพัน ธุ ก รรมของยีน เอชแอลเอ (Human
leukocyte antigen; HLA gene) ทีม่ ผี ลทาให้แต่ละบุคคลมีการตอบสนองต่อยาได้แตกต่างกัน เช่น ผูป้ ่ วยบางราย
ใช้ยาไม่ได้ผล เกิด ผลข้างเคียงจากการใช้ย า หรือผู้ป่ วยบางรายเกิดอาการแ พ้ยาอย่างรุน แรง เป็ นต้น ซึ่งมี
การศึกษาและนาไปใช้ทางคลินิกเพื่อการเลือกใช้ยาและปรับขนาดยาให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลโดยมุ่งหวังให้
ได้รบั ประสิท ธิผลจากยาสูงสุดและลดโอกาสเกิดอาการไม่ พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ่งจะช่ วยให้การรักษามี
ประสิทธิภาพมากขึน้
1.รายการทดสอบ
• การตรวจวิเคราะห์ความผิดแผกทางพันธุกรรมเพื่อปรับ ขนาดหรือเลือกชนิดของยา เช่น CYP1A2, CYP2A6,
CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5,VKORC1, TPMT, ApoE, UGT1A1, DPYD
• การตรวจวิเคราะห์ลกั ษณะทางพันธุกรรมของยีนเอชแอชเอ(HLA-B genotype) เพื่อใช้ทานายความเสีย่ งในการ
เกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงเช่น HLA-B*13:01, HLA-B*15:02,HLA-B*35:05, HLA-B*57:01, HLAB*58:01
• การตรวจวัดการทางานของเอนไซม์ TPMT ในเม็ดเลือดแดง (TPMT enzyme activity)
• การตรวจเภสัชจลนศาสตร์ของยาและการตรวจวัดระดับยาในพลาสมา (Functional genomics and therapeutic
drug monitoring)
2. ข้อบ่งชี้ในการตรวจ
• CYP2B6 genotypingเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับขนาดยาต้านไวรัส (efavirenz)
• CYP2C9 and VKORC1 genotypingเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับขนาดยากันชัก (phenytoin) หรือยาต้านการ
แข็งตัวของเลือด (warfarin)
• CYP2C19 genotypingเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับขนาดยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด(clopidogrel) ยา
ในกลุ่ม proton pump inhibitor เช่น omeprazole,rabeprazole, lansoprazolevoriconazoleเป็ นต้น
• CYP2D6 genotypingเพื่ อ เป็ นแนวทางในการปรับ ขนาดยาจิต เวช (aripiprazole, atomexetine, clozapine,
desipramine,fluoxetine, imipramine, nortriptyline) ยาโรคหัวใจ (carvedilol, metoprolol, propranolol)ยารักษา
โรคมะเร็ง (tamoxifen) เป็ นต้น
• CYP3A5genotypingเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับขนาดยากดภูมคิ ม
ุ้ กัน (tacrolimus)
• TPMT genotyping และTPMT enzyme activityเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับขนาดยาเพื่อป้ องกันการเกิดพิษ
กดการทางานของไขกระดูกจากยากลุ่ม thiopurinesในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้แก่ 6-mercaptopurine, 6thioguanine หรือ ใช้เ ป็ นแนวทางในการพิ จ ารณาเลือ กใช้ ย ากดภู มิคุ้ ม กัน ของผู้ ป่ วยผ่ า ตัด เปลี่ย นอวัย วะ
(azathiopine)
• HLA-B genotypingใช้เพื่อทานายความเสีย่ งในการเกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง(severe cutaneous
adverse drug reaction, SCAR) จ า ก ย า dapsone (HLA-B*13:01), carbamazepine, oxcarbazepine(HLA-
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B*15:02and HLA-B75 serotype),nevirapine (HLA-B*35:05), abacavir (HLA-B*57:01) และallopurinol (HLAB*58:01)
• UGT1A1 geneเพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ยาต้านมะเร็ง (irinotecan)
• DPYDgenotypingเพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ยาเคมีบาบัด (Fluorouracil, 5-FU)
3. ความสาคัญของการตรวจวิ เคราะห์
• CYP450 profile
Cytochrome P450 เป็ นกลุ่มของเอนไซม์ท่พี บมากที่ตับทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงยาที่
เกิด ขึ้น ในร่างกายโดยถู ก ควบคุ ม ด้ว ยยีน (gene)เช่ น ยีน CYP2C9 ท าหน้ า ที่ค วบคุ ม การท างานของเอนไซม์
CYP2C9,ยีนCYP2D6 ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเอนไซม์ CYP2D6 เป็ นต้นโดยเอนไซม์ CYP450แต่ละ
ชนิดจะทาหน้าทีใ่ นการเปลีย่ นแปลงยาแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเช่นเอนไซม์CYP2B6 ทาหน้าทีเ่ มตาบอลิซมึ ยา
efavirenzเอนไซม์CYP2C9 ทาหน้าทีเ่ มตาบอลิซมึ ยา amiodalone, ibuprofen, warfarin เอนไซม์CYP2C19 ทา
หน้าที่เมตาบอลิซมึ ยา clopidogrel, omeprazole เป็ นต้นดังนัน้ หากผู้ป่วยมีความผิดแผกของยีน ที่ควบคุมการ
ทางานของเอนไซม์จะส่งผลท าให้เอนไซม์ทางานได้น้อยลงมีอ ัตราการกาจัดยาน้ อ ยลง และมีโอกาสเกิดผล
ข้างเคียงจากยามากขึน้ หากผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาในกลุ่มดังกล่าวแล้วเกิดผลข้างเคียงจากยาทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้ดว้ ย
สาเหตุอ่นื ๆเช่นการได้รบั ยาเกินขนาดในผูป้ ่ วยทีก่ ารทางานของตั บเสื่อมลงทาให้การกาจัดยาออกจากร่างกาย
ลดลงหรือการเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างกันของยา (drug interaction) ควรจะส่งตรวจยีนCYP450 profileเพื่อหาสาเหตุ
ของผลข้างเคียงจากยาว่าเกิดจากความผิดแผกทางพันธุกรรมหรือไม่การตรวจนี้จะเป็ นประโยชน์ในการปรับ
ขนาดยาให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละรายรวมทัง้ การปรับยาชนิดอื่นๆที่ถูกเปลีย่ นแปลงด้วยเอนไซม์ CYP450 ที่
ผูป้ ่ วยอาจมีความจาเป็ นต้องใช้ในอนาคต
• VKORC1 genotyping
ยีนvitamin K epoxide reductase complex subunit 1 gene (VKORC1) เป็ นยีนทีค่ วบคุมการทางานของเอนไซม์
vitamin K epoxide reductaseทาหน้าทีเ่ ปลีย่ นแปลง vitamin K ทีต่ บั ให้เป็ นสารออกฤทธิในการสร้
างสารแข็งตัว
์
ของเลือด (coagulation factor ได้แก่ factor II, VII, IX, X) โดยยา warfarin (ยายับยัง้ การแข็งตัวของเลือด) จะ
ออกฤทธิโ์ ดยการยับ ยัง้ เอนไซม์น้ี ด ังนัน้ ผู้ป่ วยที่มีค วามผิด แผกของยีน VKORC1 และCYP2C9จะมีผ ลท าให้
เอนไซม์ทางานได้น้อยลงส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยามากขึน้ (เกิดภาวะเลือดออก) หรือใช้ยา
ไม่ได้ผลดังนัน้ ควรทาการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมของยีนVKORC1, CYP2C9ก่อนการให้ยา warfarin จะช่วย
ให้สามารถคานวณขนาดยาเริม่ ต้นทีเ่ หมาะสม ทาให้ได้ผลการรักษาทีด่ แี ละลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้
• TPMT genotyping
เอนไซม์thiopurine-S-methyltransferase (TPMT) ทาหน้าทีเ่ มตาบอลิซมึ ยาในกลุ่มthiopurinesเช่นazathioprine
ซึง่ เป็ นยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กันโรคทางเดินอาหารอักเสบ และใช้กดภูมคิ มุ้ กัน
ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะและ6-mercaptopurine, 6-thioguanineซึ่งเป็ นยาต้านมะเร็งใช้ในการรักษา
ผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวดังนัน้ หากผูป้ ่ วยมีความผิดแผกของยีน TPMT จะทาให้การทางานของเอนไซม์ TPMT
ลดลงเกิดการสะสมของเมตาบอไลต์ยาทีเ่ ป็ นพิษมากขึน้ และเกิดผลข้างเคียงจากการกดการทางานของไขกระดูก
ที่รุนแรงดังนัน้ การตรวจการทางานของเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดง(TPMT enzyme activity) หรือการตรวจการ
ความผิดแผกทางพันธุกรรมของยีน (TPMT genotyping) จะช่วยให้แพทย์สามารถปรับขนาดยาให้เหมาะสมหรือ
เลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละรายได้
• HLA-B genotyping
• Dapsoneเป็ นยาปฏิชวี นะทีใ่ ช้ในการรักษาผูป
้ ่ วยโรคเรือ้ น หากผูป้ ่ วยมียนี HLA-B*13:01 จะมีความเสีย่ งใน
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▪

▪

▪

▪

การเกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง (SJS, TEN, DRESS) ได้ดงั นัน้ การตรวจหายีนดังกล่าวก่อนการ
จ่ายยา (genetic screening) จะช่วยป้ องกันการเกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงได้
Carbamazepine, Oxcarbazepineเป็ นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่ วยโรคลมชักรักษาอาการทางจิต หรือ รัก ษา
อาการปวดปลายประสาท (neuropathic pain, trigeminal neuralgia) หากผูป้ ่ วยมียนี HLA-B*15:02จะมีความ
เสีย่ งในการเกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง (SJS, TEN) ได้มากกว่าผูท้ ไ่ี ม่มยี นี นี้ถงึ 2,504 เท่าดังนัน้
การตรวจหายีนดังกล่าวก่อนการจ่ายยาจะช่วยป้ องกันการเกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงได้
Nevirapineเป็ นยาต้านไวรัสเอชไอวีในกลุ่ม Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)หากผูป้ ่ วย
มียนี HLA-B*35:05จะมีความเสีย่ งในการเกิดผื่นแพ้ยา (skin rash) ได้ดงั นัน้ การตรวจหายีนดังกล่าวก่อนการ
จ่ายยาจะช่วยป้ องกันการเกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนังได้
Abacavirเป็ นยาต้านไวรัสเอชไอวีในกลุ่ม Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor(NNRTI) หาก
ผูป้ ่ วยมียนี HLA-B*57:01จะมีความเสีย่ งในการเกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนัง (Hypersensitivity syndrome) ได้
ดังนัน้ การตรวจหายีนดังกล่าวก่อนการจ่ายยาจะช่วยป้ องกันการเกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนังได้
Allopurinol เป็ น ยาลดกรดยูริก ในเลือ ดใช้รกั ษาโรคเกาต์ (gouty arthritis) หรือ ภาวะกรดยูริก ในเลือ ดสูง
(hyperuricemia) หากผู้ป่วยมียีน HLA-B*58:01จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิ ด
รุนแรง (SJS, TEN, DRESS) ได้ดงั นัน้ การตรวจหายีนดังกล่าวก่อนการจ่ายยาจะช่วยป้ องกันการเกิดอาการ
แพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงได้

4. วิ ธีการส่งตรวจ
สาหรับผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลรามาธิ บดี
• กรอกข้อมูลในใบสังตรวจให้
่
ครบถ้วน (ชื่ออายุชนิดของสิง่ ส่งตรวจชื่อแพทย์ผสู้ ง่ หน่ วยงานทีส่ งตรวจ
ั่
เบอร์
ติดต่อ ยาทีต่ ้องการปรับขนาดยาทีใ่ ช้ร่วมด้วยเพราะเป็ นข้อมูลสาคัญในการวิเคราะห์ผลและคานวณขนาด
ยา) และเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานในกรณีทม่ี ปี ั ญหาเกิดขึน้
• นาส่งโดยไม่จาเป็ นต้องแช่หลอดเลือดในน้าแข็งส่งพร้อมใบสังตรวจมาที
่
ห่ อ้ ง LIS ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
• ให้บริการตัง้ แต่จนั ทร์-เสาร์เวลา 8.30-16.30 น.
สาหรับผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลอื่นหรือหน่ วยงานอื่น
• กรอกข้อมูลในใบสังตรวจให้
่
ครบถ้วน(ชื่ออายุชนิดของสิง่ ส่งตรวจชื่อแพทย์ผสู้ ่ง หน่ วยงานทีส่ งตรวจ
ั่
เบอร์
ติดต่อ ยาทีต่ ้องการปรับขนาดยาทีใ่ ช้ร่วมด้วยเพราะเป็ นข้อมูลสาคัญในการวิเคราะห์ผลและคานวณขนาด
ยา) และเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานในกรณีทม่ี ปี ั ญหาเกิดขึน้
• นาส่งโดยไม่จาเป็ นต้องแช่หลอดเลือดในน้ า แข็ง (หากนาส่งทันที)ส่งพร้อมใบสังตรวจได้
่
ทโ่ี ครงการบริการ
พยาธิวทิ ยาอาคาร 1 ชัน้ 4 (Path 4) ภาควิชาพยาธิวทิ ยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเบอร์
ติด ต่ อ 02-2011421 หากไม่ สามารถน าส่ งได้ท ัน ที สามารถเก็บ รัก ษาสิ่งส่ง ตรวจไว้ท่ีอุ ณ หภู มิ 4 องศา
เซลเซียส ได้นาน 3-5 วัน
5. การรายงานผลการตรวจวิ เคราะห์
▪ การตรวจวิ เคราะห์ค วามผิ ด แผกทางพัน ธุก รรมของยี น CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9,
CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, VKORC1, TPMT, ApoE, UGT1A1, DPYD
• รายงานผลเป็ นลักษณะจีโนไทป์ (predicted genotype) และฟี โนไทป์ (predicted phenotype)
• วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผิดแผกทางพันธุกรรมและยาทีเ่ กีย่ วข้อง
• ในกรณี ท่ีสงตรวจเภสั
ั่
ช พันธุศ าสตร์สาหรับ ยา warfarin และมีการให้ข้อมูลทางคลินิก ในใบสังตรวจ
่
ครบถ้วนจะมีการคานวณขนาดยา(recommendation dose) ให้ดว้ ย
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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▪ การตรวจวิ เคราะห์ความผิดแผกทางพันธุกรรมของยีนHLA-B
• รายงานผลเป็ น บวก(positive)หรือ ผลลบ (negative)ต่ ออัลลีลนัน้ ๆ หรือรายงานผลเป็ น HLA-B allele

จานวน 4 ตาแหน่ ง(possibility genotype) ขึน้ กับรายการทีส่ งตรวจพร้
ั่
อมทัง้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั
อาการแพ้ยาตามทีม่ รี ายงานในปั จจุบนั
▪ การตรวจเภสัชจลนศาสตร์ของยาและการตรวจวัดระดับยาในพลาสมา (Functional genomics
and therapeutic drug monitoring)
• รายงานผลจะระบุผลการตรวจเป็ นระดับยาความสัมพันธ์ของระดับยากับข้อบ่งชีท
้ างคลินิก (ตามข้อมูล
อ้างอิงในปั จจุบนั ) พร้อมคานวณขนาดยาหรือประเมินการใช้ยาทีเ่ หมาะสมโดยเภสัชกรซึง่ การคานวณ
ขนาดยาและข้อ แนะน าการใช้ย าจ าเป็ น ต้อ งได้ข้อมู ลทางคลินิ ก ครบถ้ว น (ในใบสังตรวจให้
่
ระบุ ว่ า
ต้องการให้คานวณขนาดยาและประเมินการใช้ยา)
▪ การตรวจวัดการทางานของเอนไซม์ TPMT ในเม็ดเลือดแดง (erythrocyte TPMT activity)
• รายงานผลเป็ นค่า specific activity ของเอนไซม์ TPMT ในเม็ดเลือดแดง (nmol 6-MTG g-1Hb.h-1)
ซึง่ เป็ นค่าระดับต่าปานกลางหรือสูง
▪ การรายงานผลการตรวจ รายงานผลตามระยะเวลารอคอยผล (turnaround time) ตามแต่ ละรายการ
ทดสอบ โดยออกผลในใบรายงานผลตรวจจานวน 1 ชุดและบัตรเภสัชพันธุศาสตร์(กรณีตรวจพบความผิด
แผกทีส่ าคัญ)โดยการรายงานผลจะมีเภสัชกรและนักเทคนิคการแพทย์ตรวจสอบความถูกต้องรับรองและ
อนุมตั กิ ารรายงานผล
• สาหรับ โรงพยาบาลรามาธิบ ดี ออกผลออนไลน์ ในระบบคอมพิวเตอร์ (HCLAB)และสามารถขอรับ ใบ
รายงานผลฉบับเต็มได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารเภสัชพันธุศาสตร์ ชัน้ 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
• สาหรับโรงพยาบาลอื่นหรือหน่ วยงานอื่นส่งใบรายงานผลไปไว้ท่ี โครงการบริการพยาธิวท
ิ ยาอาคาร 1
ชัน้ 4 (Path 4) ภาควิชาพยาธิวทิ ยา กรณีรบั ผลทางไปรณียจ์ ดั ส่งแบบลงทะเบียนกรณีรบั ผลทางอีเมลล์หรือ
แฟกซ์ จัดส่งตามอีเมลล์หรือเบอร์โทรสารทีผ่ สู้ ่งตรวจหรือผูร้ อ้ งขอได้แจ้งไว้ ทัง้ นี้ต้องมีการเขียนคาร้องตาม
แบบฟอร์มมาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารก่อน
ติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
รศ.ดร.ภก.ชลภัทรสุขเกษม(คลินิกเภสัชพันธุศาสตร์) โทร 02-200-4330
หรือติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระจาห้องปฏิบตั กิ ารโทร 02-200-4331 โทรสาร 02-2004332 เบอร์โทรภายใน 4331, 4332
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ห้องปฏิบตั ิ การภูมิค้มุ กันวิทยา
ขอบเขตงานบริการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนวิทยา ได้แก่
1. การตรวจหาสาเหตุการติดเชือ้ จากแบคทีเรีย ไวรัส เชือ้ รา และ Parasites ชนิดต่างๆ
2. การตรวจหาภูมคิ มุ้ กันทีเ่ กิดขึน้ จากการติดเชือ้
3. การตรวจหาสาร Tumor markers
4. การวัดหาระดับโปรตีนต่าง ๆ เช่น Immunoglobulins, Complement
5. การตรวจหาภูมติ า้ นทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง (Autoantibody)
6. การตรวจหาสารก่อภูมแิ พ้ (Specific IgE) ชนิดต่างๆ
7. การตรวจหาการติดเชือ้ M.tuberculosis ( IGRA Technique / ดู WBC-response ต่อตัวเชือ้ โดยเทคนิค TSpot TB )
8. การตรวจวัดหา cell ทีเ่ กีย่ วข้องในระบบภูมคิ มุ้ กัน ได้แก่ CD4/CD8, NK-cell, T-Cell, B-Cell
9. การตรวจวัดระดับ FK506, Sirolimus
10. การตรวจกรองสารเคมีในเลือดมารดา Maternal serum ( คัดกรองสภาวะ down syndrome ) , SFLT1/PlGF ratio (ครรภ์เป็ นพิษ) , Anti-mullerian hormone (AMH)
11. การตรวจอื่นๆ เช่น Pregnancy test, C-reactive protein (CRP), Procalcitronin, Anti-cyclic citrulinated
peptide (CCP)

รายละเอียดการทดสอบที่ควรทราบ
1. ข้อจากัดการทดสอบ
โดยทัวไปการทดสอบทางอิ
่
มมูโนวิทยา อาจพบข้อจากัดของวิธกี ารทดสอบได้ เช่น
1.1 การรบกวนจาก Human Anti-mouse Antibody ( HAMA ) ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การบาบัดรักษาหรือการ
วินิจฉัยด้วย Monoclonal Antibody ทีเ่ ตรียมจากหนู ทาให้มี Antibody ต่อโปรตีนของหนู ในสิง่ ส่งตรวจของ
ผูป้ ่ วย ซึง่ อาจรบกวนในการตรวจวิเคราะห์ทม่ี กี ารใช้น้ายาทดสอบทีม่ ี Monoclonal Antibody หนู เป็ น
ส่วนประกอบ ทาให้ค่าการตรวจวิเคราะห์ผดิ พลาดได้ แต่ชุดน้ายาทดสอบในปั จจุบนั จะมีการเติมสารบาง
ชนิดทีช่ ว่ ยลดการรบกวนของ HAMA ในตัวอย่างตรวจ การทดสอบทีอ่ าจพบการรบกวนจาก HAMA ได้แก่
HBsAg , HBeAg ,Tumor markers เช่น AFP, CEA, CA 12-5, CA 15-3, Thyroglobulin level เป็ นต้น
1.2 การรบกวนจาก Heterophile Antibody ซึง่ เป็ น Antibody ทีท่ าปฏิกริ ยิ ากับ Antigen ของสัตว์ต่างชนิด โดย
พบได้ในซีรมคนไข้
ั่
ทีเ่ คยได้รบั การรักษาด้วยซีรมที
ั ่ ผ่ ลิตจากสัตว์ (animal serum products ) โดยเฉพาะ
ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารสัมผัสกับสัตว์หรือซีรมจากสั
ั่
ตว์อาจมีโอกาสพบการรบกวนจาก Heterophile Antibody ได้มาก
การทดสอบทีอ่ าจพบการรบกวนจาก HAMA ได้แก่ HBsAg, HBeAg, Anti-HCV, Tumor markers เช่น
AFP, CEA, CA 12-5, CA 15-3, Thyroglobulin level เป็ นต้น
1.3 ผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุของเม็ดเลือดแดงสัน้ กว่าปกติ การตรวจหา HbA1c อาจให้ค่าของ % HbA1c ต่าลงได้ เช่นใน
ผูป้ ่ วย hemolytic anemia , homozygous sickle cell trait
1.4 สภาพตัวอย่างตรวจที่ ขุน่ มีไขมันสูง ( Lipemic serum ) หรือ มี Hemolysis อาจรบกวนในวิธกี าร
วิเคราะห์บางชนิด เช่น Nephelometry, Agglutination technic
1.5 การตรวจหา Thyroglobulin level อาจพบการรบกวนการทดสอบได้จากการมี Anti-thyroglobulin ดังนัน้ จึง
แนะนาให้ตรวจหาระดับ Anti-thyroglobulin ร่วมด้วย
1.6 การทดสอบทีม่ กี ารใช้ streptavidin-biotin ในปฏิกริ ยิ า อาจมีการรบกวนได้เนื่องจากการมีระดับ biotin สูง
มากในเลือด เช่น AFP,CEA,CA-199 เป็ นต้น
คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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1.7 ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยากดภูมิ หรือเป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ไม่ควรส่งตรวจ IGRAเพราะไม่สามารถ
อ่านผลการทดสอบได้
2. การรายงานค่าสูงสุดหรือตา่ สุดที่วิเคราะห์ได้ ค่าการวิเคราะห์ของการทดสอบบางชนิด หากพบผลการตรวจ
ของผูป้ ่ วยมีค่าสูงมากๆหรือต่ามากๆ ห้องปฏิบตั กิ ารจะทาการทดสอบซ้าเพื่อให้ได้ค่าการรายงานทีส่ งู สุดหรือ
ต่าสุดทีส่ ามารถวิเคราะห์และรายงานผลได้ดว้ ยความแม่นยา ค่าต่าสุดและสูงสุดทีร่ ายงาน ได้แก่
การทดสอบ
โรคติ ดเชื้อ
HBsAg quantitative
Anti-HBs (ระดับทีเ่ ป็ น
protective คือ > 10 IU/ml)
B.pseudomalleii
Cryptococcal Ag titer (serum
/ CSF)
E.histolytica
Heterophile antibody
Mycoplasma pneumonia / Ab
Weil Felix reaction
VDRL / RPR
TPHA (treponemal specific
Ag)
การทดสอบอื่นๆ
Anti-nuclear antibody
(ANA/ANF)
ASO
Anti-TPO
Anti-CCP
Anti–Tg
A-TSHR
AFP
B 12
Cold agglutinin
CH50
CRP
CA-125
CA 15-3
C3C
C4
CEA
CA19-9
FOLATE
RBC FOLATE
HE-4
Homocysteine
IL6
NSE
PCT
PLGF
SFLT-1
RF
SCC
Sirolomus
Total–PSA
Free–PSA

วิ ธี

ค่าตา่ สุดที่รายงาน

CLIA
CLIA
PHA
LA

65,000 IU/ml
> 1,000 IU/ml
Negative (มีค่า titer)

PHA
agglutination
PA
agglutination
flocculation
agglutination

< 1:20
Non-reactive
Non-reactive

IFA
turbidimetry
< 20
CLIA
CLIA
ECLIA
< 10
ECLIA
< 0.3
ECLIA
< 0.605
CLIA
HA
Hemolytic activity <12.5%
CLIA
CLIA
CLIA
ECLIA
< 0.04
ECLIA
< 0.02
ECLIA
< 0.200
ECLIA
< 0.600
CLIA
ECLIA
<120
CLIA
CLIA
ECLIA
< 1.5
ECLIA
< 0.075
ECLIA
< 0.02
ECLIA
<3
ECLIA
< 10
Turbidimetry
< 10
CLIA
CLIA
ECLIA
< 0.06
ECLIA
< 0.01

คู่มอื การใช้บริการทางพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2563– 2565
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ค่าสูงสุดที่รายงาน

Positive > 1:640
Positive > 1:1,024
Positive > 1:640
กรณี titer > 1:112 จะ
ทดสอบหา infectious
mononucleosis ให้
Positive > 1:640
> 1:640
Positive > 1:64
Positive > 1:320
Positive รายงาน pattern
ค่า titer สูงสุด > 1:1,280
6,000 IU/ml
>1,000 IU/ml
>1,200 U/ml
> 4,000 IU/ml
> 40 IU/L
> 60,500 ng/ml
> 2,000 pg/ml
> 1:256
100%
>1600mg/L
>10,000 U/ml
> 4,000 U/ml
> 5.0 g/L
> 1.0 g/L
> 50,000 ng/ml
> 10,000 U/ml
>20 ng/ml
>620 ng/ml
> 15,000 pmol/L
> 500 µmol/L
> 50,000 pg/ml
> 600 ng/ml
> 400 ng/ml
> 10,000 pg/ml
> 85,000 pg/ml
> 650 IU/ml
> 700 ng/ml
>60 ng/ml
> 5,000 ng/ml
> 50 ng/ml
152

TG
Tacrolimus

ECLIA
CLIA

< 0.04

> 50,000 ng/ml
> 60 ng/ml

3. กรณี ต้องการสังตรวจ
่
FTA-ABs IgG สามารถสังตรวจหา
่
T.pallidum Ab วิธี ELISA ซึง่ ใช้เป็ นการ
ทดสอบแทน FTA-ABs IgG
4. การสังตรวจหา
่
Specific IgE ต่อ Allergens แพทย์เลือกชนิ ดของ Allergens ที่ต้องการตามรหัสการ
ทดสอบ
การตรวจหา Specific IgE ทีใ่ ห้บริการได้แก่
• Specific Ig E ต่อ Mixed Allergens (FEIA)
Mix1 fx5 : Egg white, Cow’s milk ,Cod ,wheat, peanut, Soy bean
Mix 2 fx2 : Mixture seafood allergens, Fish Cod, Shrimp, Blue mussel, Tuna, Salmon
Mix 3 gx2 : mixes grass pollen, Bermuda grass, Johnson grass, Rye grass,
Timothy grass, Bahia grass, Meadow or Kentucky blue
Mix 4 Mixture of respiratory allergen, cat, dog, ไรฝุ่ น, รา, แมลงสาบ, silver birch, cocksfoot,
wall
pellitory, mugwort
Mix 5 Phadiatop (mixture of relevant inhalant allergens)
Mix 6 Phadiatop infant (0-2 yrs; mix food allergen)
Mix 7 Specific IgE food and inhalation panel, cod fish, shrimp, ไรฝุ่ น, cat, dog, รา, หญ้า,แมลงสาบ
Mix 8 Specific lgE food panel, egg white, cow’s milk, cod fish, wheat, soya bean, shrimp
Mix 9 Specific lgE inhalation panel, ไรฝุ่ น, แมว, หมา, รา, หญ้า
• Specific IgE ต่อ Mixed Allergen (IgE BLOT)
Blot 1: food profile ไข่ขาว, ไข่แดง, โปรตีนจากนมวัว, ข้าวสาลี, ข้าว, งา, ถัวเหลื
่ อง, ถัวลิ
่ สง, hazelnut,เนื้อ
วัว (ปรุงสุก), เนื้อหมู (ปรุงสุก), เนื้อไก่, oyster+clam+lobster, mackerel+herring+place, crap,
shrimp, lobster, blue crab, chocolate(นม+โกโก้), ผงชูรส
Blot 2: inhalation profile ต้นเมลาลิกา+สนทะเล+กระถินณรงค์+ยูคาลิปตัส+หลิว, สนทะเล, กระถินณรงค์,
ปาล์มน้ามัน, นุ่น, หญ้าผสม, ไรฝุ่ น, แมลงสาบ, หมา, แมว, ขนนกแก้ว+ฟิ นซ์+ขมิน้ , ผิวหนังหนูตะเภา,
ผิวหนังหนูบา้ น, ผิวหนังกระต่าย, ผิวหนังหนูแฮมสเตอร์, สปอร์เชือ้ รารวม, สปอร์เชือ้ ราเพนนิซเิ ลียม,
ยีสต์ Candida albicans
Blot 3: Pediatric profile หญ้าทิโมที+ไรย์, ต้นกาลังเสือโคร่ง birch, วัชพืช mugwort, ไรฝุ่ น, หมา, แมว,
ม้า, เชือ้ รา, ไข่ขาว, ไข่แดง, นมวัว, ปลาคอด, -lactalbumin ในนม, beta-lactoglobulin ในนม,
โปรตีน เคซีอนี ในนม, BSA (bovine serum albumin), ข้าวสาลี, ข้าว, ถัวเหลื
่ อง, ถัวลิ
่ สง, hazelnut,
แครอท, มันฝรัง,่ แอปเปิ้ ล
• Specific IgE ต่อ Single Allergens ได้แก่
Egg white
B-lactoglobulin Cod
Honey bee
D.pteronyssinus
Cow’s milk
yeast
crab
White-faced hornet
D.farinae
wheat
cheese
squid
Common wasp
Cat
peanut
ovomucoid
shrimp
Paper wasp
Dog
Soya
Latex
Bermuda grass Yellow hornet
Cockroach,german
Egg yolk
Alternaria
Johnson grass Fire ant
Cockroach,American
Penicillium notatum
Aspergillus fumigatus
Cladosporium herbarum
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Specific IgE to Food (FEIA) แพ้อาหาร
f1- egg white
f14- soya bean
f2- cow’s milk
f23- crap
f3- cod (fish)

f24- shrimp

f75- egg yolk
f77 beta-lactoglobulin,
milk
f78- casein, milk

f258- squid
f416- omega-5-glaidin
f431- beta-conglycinin,
soy

f4- wheat
f45; yeast (Saccharomyces f79- gluten
cerevisiae)
f13- peanut
f233- ovomucoid
Specific IgE to Animal / Mite / Insect (FEIA) แพ้สตั ว์ / แมลง
d1; D.pteronyssinus
i2; white face hornet
i70; fire ant
d2; D.farinae
i3; common wasp, yellow
i 206; cockroach American
jacket
e1; cat epithelium and
i4; paper wasp
i208; rApi m1 phospholipase A2, honey bee
dander
e5; dog dander
i5; yellow hornet
i209; rVesV5 recombinant antigen 5, common
wasp
i1; honey bee
i6; cockroach German
Specific IgE to Grass / Tree / Mold (FELA) แพ้พชื / หญ้า /เชือ้ รา
f45; yeast (Saccharomyces
g10; Johnson
m1; Penicillium notatum m3; Aspergillus
cerevisiae)
grass
fumigatus
g2; Bermuda grass
k82; latex
m2; Cladosporium
m6; Alternaria alternate
herbarum
คาอธิ บายคาย่อ
CLIA

=

Chemiluminescence Immunoassay

ECLIA

=

Electrochemiluminescence Immunoassay

EIA

=

Enzyme Immunoassay

ELISA

=

Enzyme linked immunosorbent assay

FEIA

=

Fluorescence Enzyme Immunoassay

FPIA

=

Fluorescence Palarization Immunoassay

IC

=

Immuno Chromatographic technique

ID

=

Immunodiffusion

IFA

=

Indirect fluorescent antibody

IEP

=

Immunoelectrophoresis

LA

=

Latex agglutination

MEIA

=

Microparticle Enzyme Immunoassay

NEPH

=

Nephelometry

PA

=

Particle Agglutination

PCR

=

Polymerase Chain Reaction

PHA

=

Passive Hemagglutination

RPHA

=

Revese Passive Hemagglutination

ELFA

=

Enzyme link fluorescent assay
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ห้องปฏิ บตั ิ การ โฟลไซโตเมทรี
(วิ นิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน้าเหลือง)
ขอบเขตการบริการ
1. ตรวจวิเคราะห์ Immunophenotype ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute leukemia panel)
2. ตรวจวิเคราะห์ Immunophenotype ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรือ้ รังชนิด chronic lymphocytic leukemia และ
มะเร็งต่อมน้าเหลืองชนิด Non-Hodgkin (chronic lymphocytic leukemia/Non-Hodgkin’s lymphoma)
3. ตรวจวิเคราะห์จานวนเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในระยะต่างๆของการรับเคมีบาบัด (Minimal residual disease :
MRD)
4. ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของภาวะโรค Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
5. ตรวจวิเคราะห์จานวนลิมโฟไซต์ชนิด double negative T-cell
6. ตรวจวิเคราะห์จานวนเซลล์ดว้ ย antibody ชนิดต่างๆ แบบ 1, 2, 3 และ 4 markers (ชนิด) เพิม่ เติมจาก panel
ปกติ และตามทีผ่ สู้ งตรวจต้
ั่
องการตามชนิดแอนติบอดีท้ ห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารมี
7. ตรวจวิเคราะห์ Zap-70 และ CD38 ในลิมโฟไซต์ของผูป้ ่ วย CLL (chronic lymphocytic leukemia) เพื่อดู
prognosis ของโรค
8. การตรวจ CD34 count ด้วยเทคนิค ISHAGE ในเลือด และ Buffy coat สาหรับผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคในการปลูก
ถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิด
9. การตรวจ Platelet markers เพื่อตรวจหาภาวะของโรคทีม่ ี marker บนผิวเซลล์ขาดหายไป ทาให้เกร็ดเลือดไม่
สามารถทางานได้เต็มประสิทธิภาพเช่น Glanzmann's Thrombasthenia หรือ Bernard Soulier Syndrome
เป็ นต้น
10. ตรวจวิเคราะห์ Minimal residual disease (MRD) detection สาหรับโรค Multiple myeloma
11. การตรวจ Immune reconstitution panel เพื่อหาปริมาณเป็ นร้อยละ และจานวนเซลล์ชนิดต่างๆ ในเลือดได้แก่
T-cell, helper T-cell , effector T-cell, B-cell, NK cells, Double negative T-cell, T-reguratory cell, Naive
helper T-cell, Memory helper T-cell, Dendritic cells, Plasmacytoid Dendritic cells และ Myeloid Dendritic
cells
ข้อชี้บ่งเพื่อการตรวจวิ เคราะห์
1. Immunophenotyping for Acute leukemia
ประกอบด้วย Monoclonal antibodies ต่อ CD3, CD7, CD10, CD11b, CD13, CD14, CD15, CD20,
CD33, CD34, CD45, CD56, CD64, CD117, HLA-DR , MPO, TdT, cytoplasmicCD3, cytoplasmicCD79a
ใช้วนิ จิ ฉัยแยกชนิดของ Acute leukemia (acute myeloblastic leukemia, B-cell acute lymphoblastic
leukemia และ T-cell acute lymphoblastic leukemia) โดยวิเคราะห์จากสัญญาณเซลล์อย่างน้อย 20,000 เซลล์
Myeloid subclassification
: erythroid series (CD71, Glycophorin A(CD235a), )
: Megakryocyte series (CD41, CD61, CD42b)
B lymphoid subclassification
: CD22, cytoplasmicCD79a
T lymphoid subclassification
: CD2, CD3, CD4, CD5, CD8, cytoplasmicCD3
ใช้วนิ จิ ฉัยแยก Acute leukemia ออกเป็ นกลุ่ม หลังจากทีท่ ราบชนิดของ Acute leukemia จากการ
ตรวจวิเคราะห์โดย Acute leukemia panel แล้ว โดยวิเคราะห์จากสัญญาณเซลล์อย่างน้อย 20,000 เซลล์
2. Immunophenotyping for Lymphoproliferative disorder
B-cell lineage ประกอบด้วย monoclonal antibodies ต่อ: CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10,
CD16, CD19, CD20, CD23, CD45, CD56, Kappa, Lambda
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ใช้วนิ จิ ฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) และมะเร็งต่อมน้าเหลือง
ชนิด Non-Hodgkin’s lymphoma ได้แก่ Mantle cell lymphoma, Follicular center cell lymphoma, Marginal
zone lymphoma โดยวิเคราะห์จากสัญญาณเซลล์ของลิมโฟไซต์อย่างน้อย 20,000 เซลล์ ในกรณีทน่ี ่าจะเป็ น โรค
อื่นๆ ทางด้าน Lymphoproliferative disorder ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะทาการทดสอบด้วย monoclonal antibodies
ชนิดอื่นเพิม่ เติม เช่น CD25, CD30, CD38, CD56, CD103, CD138, Zap-70
T-cell lineage ในกรณีทน่ี ่าจะเป็ น T-cell lineage ได้แก่ T-cell CLL, T-cell non-Hodgkin ’s
lymphoma, Adult T-cell leukemia/lymphoma, Sezary syndrome/Mycosis funcoides, Large granular
lymphoma ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะทาการทดสอบด้วย monoclonal antibodies ชนิดอื่นเช่น CD2, CD3, CD4,
CD5, CD7, CD8, CD16, CD19, CD20, CD56, CD57, TCR , TCR , Lambda, Kappa ตามความ
เหมาะสม โดยวิเคราะห์จากสัญญาณเซลล์ของลิมโฟไซต์อย่างน้อย 20,000 เซลล์
การวินิจฉัย Lymphoproliferative disorder ในสิง่ ส่งตรวจทีเ่ ป็ น Lymph node หรือ tissue นัน้ สิง่ ส่ง
ตรวจต้องส่งมาใน อาหารเลีย้ งเซลล์ เช่น RPMI หรือ tissue transport medium อื่นๆ (ห้ามใช้ formalin หรือ
fixative อื่นๆ) ด้วยเทคนิคกึง่ ปลอดเชือ้ (semi-sterile) โดยส่งให้ถงึ ห้องปฏิบตั กิ ารให้เร็วทีส่ ดุ (ภายใน 24
ชัวโมง)
่
ในอุณหภูมไิ ม่เกิน 25 องศาเซลเซียส โดย lymph node จะนาไปผ่าน กระบวนการแยกเซลล์ โดยกรอง
ผ่านตัวกรอง แล้วนาไปย้อม monoclonal antibody ตามความเหมาะสม
สาหรับสิง่ ส่งตรวจทีเ่ ป็ น body fluid ต่างๆ ควรส่งถึงห้องปฏิบตั กิ ารให้เร็วทีส่ ดุ หรือไม่เกิน 6 ชัวโมง
่
โดยไม่ตอ้ งใส่สารกันเลือดแข็งมา ขนส่งภายใต้อุณหภูมไิ ม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
B-cell Lineage จะใช้ monoclonal antibody เช่น CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD16,
CD19, CD20, CD23, CD45, CD56, Kappa, Lambda
T-cell Lineage จะใช้ monoclonal antibody เช่น CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD19, CD20,
Lambda, Kappa, TCR , TCR , CD56, CD57
3. Minimal residual disease (MRD) panel
Minimal Residual Disease detection for B-ALL (B-ALL, MRD)
ประกอบด้วย monoclonal antibodiesต่อ: CD10, CD13, CD15, CD19, CD20, CD24, CD33,
CD34, CD37, CD38, CD44, CD45, CD49f, CD58,
CD66c, CD72, CD73, CD81, CD86, CD130 และ
NG2
Minimal Residual Disease detection for T-ALL (T-ALL, MRD)
ประกอบด้วย monoclonal antibodies ต่อ : CD1a, CD3, cytoplasmic CD3, CD7, CD13, CD33,
CD34, CD45, CD48 และ CD99
Minimal Residual Disease detection for AML (AML, MRD)
ประกอบด้วย monoclonal antibodies ต่อ : CD11b, CD13, CD15, CD33, CD34, CD38, CD45,
CD117, HLA-DR ถ้าประวัตคิ นไข้มี marker ทีเ่ หมาะสมในการติดตามการรักษาคนไข้ ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะทา
การย้อม monoclonal antibody เพิม่ เติม
Minimal residual disease (MRD) panel ใช้ตรวจวิเคราะห์จานวนเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลันในระยะต่างๆของการรับเคมีบาบัด โดยมีความไวในการตรวจวัด MRD 1 เซลล์ในเซลล์ปกติจานวน
10,000 เซลล์ โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งของ Precursor B-cell ALL, Precursor T-cell ALL และ AML-M1
การสังตรวจทดสอบ
่
Minimal residual disease (MRD) แพทย์ผสู้ ง่ ตรวจต้องบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับ
ประวัตชิ นิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันของผูป้ ่ วยทุกครัง้
4. Immunophenotyping for PNH clone (Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria)
ประกอบด้วย monoclonal antibodies ต่อ : FLAER, CD45, CD55, CD59 วินิจฉัยโรค Paroxysmal
nocturnal hemoglobinuria (PNH) ซึง่ เซลล์เม็ดเลือดของผูป้ ่ วยด้วยโรคนี้บกพร่องหรือไม่สามารถผลิต
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor glycoproteins เป็ นสาเหตุให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทาลายด้วยระบบ
Complement โดยทาการวิเคราะห์จากสัญญาณเซลล์ของนิวโทรฟิ ลอย่างน้อย 10,000 เซลล์
Flow cytometry for double negative T-cells Panel
ประกอบด้วย monoclonal antibodies ต่อ : CD3, CD4, CD8, CD45 และ TCRαβ ซึง่ จะรายงานเป็ น
ค่าร้อยละของ double negative T-cells จาก T lymphocytes
Flow cytometry for cellular markers (1, 2, 3 และ 4 markers)
6.1 Flow cytometry for 1 cellular marker
6.2 Flow cytometry for 2 cellular markers
6.3 Flow cytometry for 3 cellular markers
6.4 Flow cytometry for 4 cellular markers
เป็ นการย้อม antibody เพิม่ เติมจาก panel ปกติ หรือตรวจ antibody ชนิดต่างๆ เพิม่ เติมตามทีผ่ สู้ งั ่
ตรวจต้องการตามชนิด antibody ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารมี ด้วยเทคนิคทาง flow cytometry การรายงานผลจะแปลผล
ร่วมกับ panel หลัก หรือรายงานแยกตามความเหมาะสม
Flow cytometry for Zap70 and CD38 for CLL
ประกอบด้วย monoclonal antibodies ต่อ : CD5, CD19, CD38 และ zap-70 โดยตรวจวิเคราะห์
zap-70 และ CD38 ในลิมโฟไซต์ของผูป้ ่ วย CLL (chronic lymphocytic leukemia) เพื่อดู prognosis ของโรค
โดยใช้เทคนิค Flow cytometry ในการตรวจทดสอบ Surface / intracellular antigen โดยวิธี direct
immunofluorescence ร่วมกับ Lyse-Wash red cell lysis technique
การตรวจ immunophenotyping for CD34 count (ISHAGE method, single platform)
เพื่อตรวจหาปริมาณ CD34 ทีp่ ositive ในเลือด หรือ buffy coat ของทัง้ ผูป้ ่ วย และผูบ้ ริจาค ย้อม direct
immunofluorescence ด้วย CD34, CD45, และ 7-AAD และวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคทางโฟลไซโตเมทรี โดยใช้วธิ ี
single platform คานวณเทียบกับ beads และตรวจดู viability ของ CD34 โดยจะรายงานเป็ นร้อยละ และ
ปริมาณเซลล์ต่อไมโครลิตร
Immunophenotyping for Platelet Surface Markers
ตรวจหาความผิดปกติทเ่ี กีย่ วกับเกร็ดเลือด (platelet) โดยตรวจหา platelet markers ด้วยการย้อม
direct immunofluorescence แล้วนาไปตรวจด้วยเทคนิคทางโฟลไซโตเมทรี ได้แก่ CD41 (glycoproteinIIb;
GPIIb หรือ the integrin alpha IIb chain), CD61 (glycoproteinIIIa; GpIIIa หรือ integrin beta 3 chain). และ
CD42b (glycoproteinIb; GPIb) เพื่อวินิจฉัยภาวะทีม่ คี วามบกพร่อง หรือขาดหายของ CD marker เทียบกับคน
ปกติ ดังกล่าว เช่น Bernard Soulier Syndrome หรือ Glanzmann's Thrombasthenia เป็ นต้น
Immunophenotyping for Immune reconstitution
ตรวจหาองค์ประกอบของเซลล์ลมิ โฟซัยท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบอิมมูน ทัง้ ด้านร้อยละ และปริมาณเซลล์
ได้แก่กลุ่มเซลล์ T-cell, helper T-cell , effector T-cell, B-cell, NK cells, Double negative T-cell, Treguratory cell, Naive helper T-cell, Memory helper T-cell, Dendritic cells, Plasmacytoid Dendritic cells
และ Myeloid Dendritic cells โดยมักจะทาในผูป้ ่ วยทีเ่ ปลีย่ นถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด เพื่อดู immune status
ของผูป้ ่ วย
Minimal residual disease (MRD) detection for Multiple myeloma (11-color FCM)
Minimal residual disease (MRD) panel ใช้ตรวจวิเคราะห์จานวนพลาสมาเซลล์ทผ่ี ดิ ปกติ ในคนไข้
Multiple myeloma ทีไ่ ด้รบั การรักษาในระยะต่างๆของการรับเคมีบาบัด โดยมีความไวในการตรวจวัด MRD 1
เซลล์ในเซลล์ปกติจานวน 10,000 เซลล์
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ตารางแสดงชนิ ดสิ่ งส่งตรวจของห้องปฏิ บตั ิ การวิ นิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน้าเหลือง
ชนิ ดสิ่ งส่งตรวจ
Peripheral blood
(ส่งพร้อมสเมียร์
2 แผ่น)
Bone marrow
(ส่งพร้อมสเมียร์
2 แผ่น)
Body fluid
Tissue biopsies
Lymph node

Apheresis product

สารกันเลือดแข็ง หรือ
transportation medium
EDTA หรือ Heparin

EDTA หรือ Heparin

ไม่ใส่สารกันเลือดแข็ง
RPMI หรือ อาหารเลีย้ ง
เซลล์อย่างอื่น
(ห้ามใช้ fixative หรือ
ฟอร์มาลิน)
EDTA
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อุณหภูมิ

ระยะเวลาในการนาส่ง

Room Temp.
(ไม่ควรเกิน 25 oC ห้าม
แช่เย็นหรือแช่แข็ง)
Room Temp.
(ไม่ควรเกิน 20 oC ห้าม
แช่เย็นหรือแช่แข็ง)
2-8 oC
2-8 oC

ไม่เกิน 24 ชัวโมง
่

2-8 oC

ไม่เกิน 6 ชัวโมง
่

ไม่เกิน 24 ชัวโมง
่

ไม่เกิน 6 ชัวโมง
่
ไม่เกิน 6 ชัวโมง
่
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