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ค�านิยม

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล 
มีนโยบายส�าคัญที่จะลดความเหลื่อมล�้าลดการแออัดของบริการสุขภาพในโรงพยาบาลภาครัฐ  
สร้างความเชื่อมโยงการให้บริการของหน่วยบริการทุกระดับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ได้รบัมอบหมายใหก้�ากบัดูแลคณุภาพและมาตรฐานของการลดความแออดัด้วยการเจาะเลือด  
การเกบ็ตวัอย่าง  และการน�าส่งตัวอย่าง ของหน่วยบรกิารนอกโรงพยาบาล โดยได้จดัท�าคูม่อืเล่มนี้  
ส�าหรับแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการด�าเนิน
โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
 ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดท�าคู่มือเล่มนี้ ที่ได้ต้ังใจจัดท�าข้อมูลวิชาการให้เป็นแนวทาง
อย่างง่ายส�าหรับผู้ปฏิบัติ หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการลดความแออัดและให้บริการ
ที่ดีกับประชาชนต่อไป

   นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
                                                    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์





ค�าน�า

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อระบบสุขภาพ 
ท้ังในปัจจุบัน และอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย การเข้าสู่สังคมสูงวัย  
การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล การเกิดของโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ�้า กระทรวง
สาธารณสุขจึงได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ  
4 ด้านคือ 1. ด้านส่งเสรมิสขุภาพป้องกนัโรค และคุม้ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention 
& Protection Excellence) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ  
(People Excellence) และ 4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)  
โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภายในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  
ในการพัฒนาระบบสุขภาพ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ รวมไปถึงการปฏิรูปประเทศ และปฏิรูประบบสุขภาพ ไปสู่ความเป็น
ประเทศไทย 4.0 เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
มีนโยบายทีจ่ะเร่งรดัปรบัปรุงประสทิธภิาพการปฏิบัตริาชการ มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน สร้างความพงึพอใจ 
ในคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย  
ลดความเหลือ่มล�า้ ลดความแออดั ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เน้นเพ่ิม 
ศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน อย่างเป็นระบบ เหมาะสม 
กบับรบิทของแต่ละพ้ืนท่ีเขตสขุภาพ ลดความแออดัในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ไป เพิม่ขดีความ
สามารถของโรงพยาบาลชมุชน หน่วยบรกิารปฐมภมิู จดัระบบการแพทย์ปฐมภมูทิีม่แีพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และก�าลังคนที่เพียงพอ  
การลดความแออัดในโรงพยาบาลจุดที่ส�าคัญคือการลดระยะเวลาในการรอคอยการเจาะเลือด
และบริการทางห้องปฏิบัติการ การเจาะเลือดใกล้บ้าน หรือสถานบริการสุขภาพก่อนนัดพบแพทย์ 
จะสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลได้ไม่น้อยกว่า 2-5 ชั่วโมง 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการวิจัย และการตรวจชันสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การก�ากับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือการสร้างเสริม 
สขุภาพทีด่แีก่ประชาชน และสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาสาธารณสขุของประเทศร่วมกบัผูรั้บผดิชอบของ
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�าคู่มือการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง 
ส�าหรับหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข 
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คู่มือ การเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง 
ส�าหรบัหน่วยบรกิารนอกโรงพยาบาล เพือ่สนบัสนนุโครงการลดความแออดั  กระทรวงสาธารณสุข

1

นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ โดยรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
นายอนทุนิ ชาญวรีกลู มีนโยบายที่จะเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน น�านโยบายสูก่ารปฏิบัต ิและตดิตามประเมนิผลการท�างาน สร้างความพงึพอใจในคณุภาพการ
บรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่การดแูลให้ประชาชนได้รบับรกิารทีมี่คณุภาพ ปลอดภัย ลดความเหลือ่มล�า้ 
ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เน้นเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละพื้นที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป เพ่ิมขีดความสามารถ
ของโรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิ  จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และก�าลังคนที่เพียงพอ

ปัจจบุนัผูป่้วยและญาติต้องเสยีเวลาในการรอคอยจากการมารับบริการทีโ่รงพยาบาลทัง้หมด 
เฉลี่ย 3-5 ชั่วโมงต่อราย โดยใช้เวลาในการรอเพื่อใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประมาณ 
1-3 ช่ัวโมงซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของเวลารอคอยทั้งหมด ดังนั้นการจัดระบบเพื่อลดเวลารอคอย
การใหบ้ริการของห้องปฏบิตัิการทางการแพทย ์จึงมคีวามส�าคญัในการลดความแออดัในโรงพยาบาล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านห้องปฏิบัติการของประเทศ  
ได้สนบัสนนุโครงการลดความแออดัของกระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมมอืกบัส�านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในการจัดระบบกระจายจุดเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจท่ีได้มาตรฐานนอกโรงพยาบาล เพื่อ
ลดระยะเวลาในการรอคอยการเจาะเลือด และบริการทางห้องปฏิบัติการ ก่อนนัดพบแพทย์ ซึ่งจะ
สามารถลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลได้ไม่น้อยกว่า 2-5 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถลดค่าใช้
จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ที่ไม่ต้องเดินทางไกลมายังโรงพยาบาล สามารถใช้บริการใกล้บ้าน 
การจัดระบบดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐจะเกิดความพึงพอใจ
ในการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และผู้ให้บริการมีความสุข ส่งเสริมการให้บริการของหน่วยบริการ 
ภาครัฐ ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไปในอนาคต

บทที่ 1

ความเป็นมา
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1. บุคลากร
1.1 เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม นกัเทคนคิการแพทย์ พยาบาล และบคุคลซึง่ได้รบัมอบหมาย 

ให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยต้องอยู ่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที ่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.2 ควรผ่านการฝึกอบรม เช่น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ   
การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การส่งต่อตัวอย่าง หลักการปฐมพยาบาล 
เบือ้งต้น การจดัการอาการเจบ็ป่วยฉกุเฉนิจากสาเหตทุัว่ไป เช่น ภาวะเป็นลม ภาวะหมดสต ิ
ภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะแพ้รุนแรง การกู้ชีพ เช่น หลักการกู้ชีพเบื้องต้น 
(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

2. สถานที่เก็บตัวอย่าง
2.1  สถานที่ส�าหรับการเจาะเลือด

2.1.1 สถานที่ ที่สะอาด และมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม
2.1.2 มอ่ีางล้างมอืทีใ่ห้ผูเ้จาะเลอืดสามารถล้างมอืได้ ด้วยสบู่หรือน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค 

(Antiseptic)    ในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือด้วยน�้าได้ อาจใช้เจลล้างมือที่มี
น�้ายาฆ่าเชื้อโรคเป็นส่วนประกอบ

2.1.3 มีเก้าอี้ที่นั่งได้สบาย และมีความปลอดภัยส�าหรับผู้รับบริการ สามารถวาง
แขนเพื่อให้อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับผู้รับบริการแต่ละราย  
โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเจาะเลือดด้วย

2.2  สถานที่เก็บตัวอย่างปัสสาวะ และอุจจาระ
2.2.1 มีห้องน�้า ที่สะอาด ปลอดภัย ในการเก็บตัวอย่างส�าหรับผู้รับบริการ
2.2.2 มีห้องน�้าแยก หญิง-ชาย และผู้พิการ หากไม่มีห้องน�้าแยก อาจใช้เป็น 

ห้องน�้ารวม ที่สามารถให้บริการได้ทั้งหญิง-ชาย หรือผู้พิการ

บทที่ 2

บุคลากร และสถานที่
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2.3  สถานที่เก็บตัวอย่างเสมหะ (หากมีให้บริการ)
2.3.1 พื้นที่เก็บตัวอย่างเสมหะควรแยกเป็นสัดส่วน และมีระบบความปลอดภัย

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
2.3.2 มีอ่างล้างมือหรือเจลส�าหรับท�าความสะอาด หรือ สบู่ หรือ น�้ายาฆ่าเช้ือ  

ถังขยะติดเชื้อ 
2.3.3 มีค�าแนะน�าวิธีการเก็บตัวอย่างเสมหะ
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ความปลอดภัยของสถานบริการด้านสาธารณสุข มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่า
หน่วยงานนัน้จะมขีนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่ ต้องมกีารด�าเนนิการตามหลกัความปลอดภยัทัว่ไป เพราะ
อันตรายแอบแฝงอยู่ท่ีเกิดจากกระบวนการท�างาน  และสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สิ่งคุกคามทางชีวภาพ สิ่งคุกคามทางกายภาพ  
สิ่งคุกคามทางเคมี สิ่งคุกคามทางจิตสังคม และสิ่งคุกคามอื่น เช่น เชื้อโรค สารเคมี  แสงจ้าจากโคมไฟ 
การท�าหตัถการ เป็นต้น ล้วนเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของบคุลากรทีป่ฏบิตังิานและผูร้บับริการ 
ดังนั้น ต้องมีการด�าเนินการด้านความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้

1. หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. มีการใช้เครื่องปกป้องอันตรายส่วนบุคคล (Personnel protective equipment, 

PPE) อย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. มีแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสิ่งส่งตรวจ และเชื้ออันตราย 
4. มีแนวทางในการเก็บรักษาตัวอย่างก่อนส่งต่ออย่างถูกต้อง เหมาะสม 
5. มีการแยกประเภทขยะ และก�าจัดขยะอย่างเหมาะสม 
6. มีป้ายสญัลกัษณ์ตดิบนเครือ่งมอื หรอืบรเิวณทีต้่องการชีบ่้งป้ายเตอืนอนัตรายชวีภาพ 

(Biohazard) สารเคมอีนัตราย สารกมัมนัตรังสี ภาชนะทิง้ของมคีม และขยะติดเช้ือ
7. มีชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (Biological spill kit)
8. มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บทที่ 3

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน



คู่มือ การเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง 
ส�าหรบัหน่วยบรกิารนอกโรงพยาบาล เพือ่สนบัสนนุโครงการลดความแออดั  กระทรวงสาธารณสุข

5

1. การเก็บตัวอย่างเลือด 
 การเกบ็ตวัอย่างเลอืดผูป่้วยหรอืผูข้อรบับริการเจาะเลือด บางรายการตรวจวเิคราะห์ทาง 
ห้องปฏิบัติการต้องมีการเตรียมตัวเป็นการเฉพาะ เช่น การอดอาหารก่อนการเจาะเลือด การงดยา 
บางอย่างที่ใช้อยู่ การงดกิจวัตรบางอย่าง การเจาะเลือดในช่วงเวลาที่ก�าหนด เป็นต้น  ดังนั้น ในบทนี้
จึงไดร้วบรวมรายละเอียดโดยสงัเขป เพือ่ให้ผู้ปฏิบัตหิน้าที่ในการจดัเกบ็สิ่งส่งตรวจน�าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

1.1 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
1.1.1 วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป

- จุดวางอุปกรณ์เจาะเลือดที่สะดวกต่อการใช้งาน
- กระป๋องใส่ส�าลี
- ส�าลีก้อนปราศจากเชื้อ
- 70% alcohol
- กรณเีจาะเลอืดเพือ่เพาะเชือ้ (Hemoculture) ใช้ 2% Chlorhexidine 

gluconate และ 70% alcohol
- ผ้าก๊อซ หรือพลาสเตอร์ติดแผล ใช้ปิดแผลหลังการเจาะเลือด

1.1.2 อุปกรณ์ส�าหรับเจาะเลือด
- สายรัดแขน (Tourniquet)
- หมอนรองแขน
- เข็มเจาะเลือด เป็นชนิดปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้ง 

ไม่ใช้ซ�า้ ควรมตีัง้แต่เบอร์ 21-23 ส�าหรับผู้ใหญ่ ส�าหรับเด็กสามารถ
ใช้เข็มเจาะเลือดเบอร์ 23-24 หรือ butterfly wing ได้ ถ้าใช้การ
เจาะเก็บตัวอย่างแบบระบบสุญญากาศ จะต้องเป็นเข็มเจาะเลือด
ที่เป็นชนิดที่ต่อกับกระบอกจับ (Holder)

- กระบอกฉีดยา (syringe) หรือ กระบอกจับ (Holder) หากเจาะเลือด 
ด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum system)

บทที่ 4

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
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- เข็มส�าหรบัเจาะเลอืดปลายนิว้ (blood lancet) ชนดิปราศจากเชือ้ 
หรือปากกาเจาะปลายนิ้ว ในกรณีที่เก็บเลือดจากเส้นเลือดฝอย

1.1.3 อุปกรณ์ส�าหรับเก็บเลือด
- หลอดเก็บเลือด (มี 5 สี  ที่นิยมใช้ คือ สีฟ้า สีแดง สีม่วง สีเขียว 

และสีเทา ดูการใช้ข้อ 1.3.1.18)
- ขวด hemoculture
- หลอด hematocrit tube (สีแดง Na-Heparin)

1.1.4 อุปกรณ์ส�าหรับความปลอดภยัในการท�างาน และ การป้องกนัส่วนบคุคล 
(PPE)

- ถุงมือยางชนิด Latex ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ อาจใช้ถุงมือชนิด 
nitrile หรือ polyethylene แทนถุงมือยางชนิด latex ในกรณ ี
ผู้เจาะเลือดแพ้ได้ ไม่ควรใช้ถุงมือยางที่มีผงแป้ง

- กระป๋องใส่เขม็ หรอืภาชนะบรรจขุองมคีม ซึง่สามารถกนัการทะลไุด้

1.2 การเตรียมผู้ป่วยหรือผู้ขอรับการเจาะเลือด
  การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีรายการตรวจวิเคราะห์จ�านวนมาก มีทั้ง
รายการท่ีไม่ต้องเตรียมผู้ป่วยหรือผู้ขอรับบริการเจาะเลือด ดังนั้นจึงควรมีการอธิบายให้แก่ผู้ขอรับ
บรกิารทราบว่า จะได้รบัการตรวจวเิคราะห์อะไร อย่างไรและจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เพ่ือควบคมุหรือ
ลดความแปรปรวนต่างๆ ทีอ่าจกระทบต่อผลการตรวจวเิคราะห์  ก่อนเจาะเลอืดต้องถามชือ่ นามสกลุ 
ผู้ป่วยทุกครั้งและตรวจดูชนิดของหลอดเลือด ค�าสั่งแพทย์ และ ตรวจดูป้ายชื่อผู้ป่วยที่หลอดเลือดว่า
ตรงกันหรือไม่

1.2.1 ตรวจสอบรายการส่งตรวจที่ใบส่งตรวจ หรือในระบบ Request LAB  
ว่าต้องการเลือดปริมาณเท่าไร ใช้หลอดเก็บเลือดอะไรบ้าง 

1.2.2 เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเลือกหลอดบรรจุตัวอย่าง ให้ตรงกับชนิดของ
รายการที่จะขอส่งตรวจ

1.2.3 ติดป้ายบ่งชี้ตัวอย่าง เช่น ช่ือ สกุล HN วันเดือนปี เวลาที่เก็บตัวอย่าง  
ชื่อผู้เจาะเลือด (รูปแบบการบ่งชี้ ขึ้นกับแนวทางแต่ละแห่งก�าหนด) 

1.2.4 ตรวจสอบชื่อ สกุล ผู้ถูกเจาะที่ใบ request หลอดบรรจุตัวอย่าง และถามชื่อ
ผู้ถูกเจาะ ให้ตรงกัน

1.2.5 เตรียมอุปกรณ์ส�าหรับเจาะเลือด และให้ทวนสอบชื่อผู้ถูกเจาะเลือดก่อน 
เจาะเลือดอีกครั้ง
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1.3 ขั้นตอน วิธีการเก็บตัวอย่างเลือด
1.3.1 การเจาะเลือดจากเส้นเลือดด�า

1.3.1.1 ตรวจสอบ ชื่อ สกุล ของผู้ถูกเจาะเลือด รายการตรวจ ให้ตรงกับ
การสั่งตรวจอีกครั้ง

1.3.1.2 ให้ผูถ้กูเจาะเลอืดอยูใ่นท่าทีเ่หมาะสม เช่น วางแขนทีเ่จาะบนโต๊ะ 
และใช้หมอนส�าหรบัเจาะเลอืดรองแขนในบริเวณข้อศอก พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้ป่วยก�ามอื

1.3.1.3 เลือกบริเวณเจาะเลือด ที่เห็นเส้นเลือดด�า บริเวณใกล้ข้อพับ  
ที่นิยมคือเส้นเลือด median cubital หรือ cephalic veins

1.3.1.4 รัดสายรัดแขนเหนือต�าแหน่งท่ีจะเจาะประมาณ 3-4 นิ้ว  
อย่ารัดแน่น หรือหลวมเกินไป

1.3.1.5 สวมเข็มเจาะเลือด (ขนาดตามความเหมาะสม) เข้ากับกระบอก
ฉดียา ในกรณทีีใ่ช้ระบบสญุญากาศ ให้สวมเขม็เจาะเลอืดทีใ่ช้เฉพาะเข้ากบักระบอก 
(needle holder) กรณทีีม่กีารเกบ็ตวัอย่างเพ่ือส่งตรวจ hemoculture ให้ท�าความ
สะอาดหัวจุก (ฝา) ของขวด hemoculture ก่อนใส่ตัวอย่างเลือดลงในขวด

1.3.1.6 ใช้ส�าลีปราศจากเชื้อชุบ 70% alcohol ท�าความสะอาดบริเวณ
ที่จะเจาะ ด้วยวิธี sterile technique แล้วปล่อยให้แห้ง

1.3.1.7 กรณีใช้กระบอกฉีดยา ใช้มือข้างที่ถนัดจับตัวกระบอกฉีดยา  
ดันลูกสูบให้สุดเพื่อไม่ให้มีอากาศอยู่ภายในกระบอกฉีดยา ถอดปลอกสวมเข็มออก 
ใช้นิ้วแตะที่โคนเข็มแต่ไม่ให้โดนตัวเข็ม

1.3.1.8 กรณใีช้ชดุเจาะระบบสุญญากาศ ใช้มอืข้างทีถ่นดัจบัตัวกระบอก 
(needle holder) ถอดปลอกสวมเข็มออก ใช้นิ้วแตะที่โคนเข็มแต่ไม่ให้โดนตัวเข็ม

1.3.1.9 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ เมื่อเริ่มท�าการเจาะเลือด จับแขนผู้ป่วยใต้
ต�าแหน่งที่เจาะเลือด โดยใช้นิ้วโป้งกดท่ีผิวหนังแนวเดียวกับเส้นเลือดใต้ต�าแหน่งท่ี
จะเจาะเลือด 1-2 นิ้ว เพื่อช่วยยึดให้เส้นเลือดอยู่กับที่

1.3.1.10 เจาะเลอืดโดยต้ังแนวเขม็ขนานไปกบัแนวของเส้นเลือดทีจ่ะเจาะ  
โดยให้เขม็ท�ามมุ 15- 30 องศา และหน้าตัดของเขม็หนัขึน้ด้านบน ดนัเขม็ผ่านผวิหนงั
สู่เส้นเลอืด เมือ่เขม็เข้าไปในเส้นเลอืดแล้วจะสงัเกตพบมเีลอืดไหลท่ีโคนเขม็เลก็น้อย

1.3.1.11 กรณีใช้กระบอกฉีดยา จบัเขม็ให้นิง่ ใช้มอือีกข้างหนึง่ดึงลกูสบู
ออกช้าๆ ให้ได้เลือดปริมาตรตามที่ต้องการ

1.3.1.12 กรณีใช้ชดุเจาะระบบสญุญากาศ ให้จับเข็มให้นิง่ ใช้มอือกีข้าง
หยิบหลอดเก็บเลือด สวมด้านฝาเข้าไปในปลอกกระบอกฉีดยา (needle holder) 
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กดให้เข็มอีกด้านเข้าไปในหลอดฉีดยา ให้ทะลุฝาหลอดเก็บเลือด จะเห็นเลือดพุ่ง
เข้าไปในหลอด รอจนเลือดหยุดไหลเข้าไปในหลอด แล้วจึงดึงหลอดเก็บเลือดออก
จากปลอก ถ้าต้องการเลือดมากกว่า 1 หลอด ให้เปล่ียนหลอดใหม่ตามจ�านวน  
และชนิด จนครบจ�านวนหลอดตามต้องการ (ดูล�าดับการสวมหลอดที่ข้อ 1.3.1.18)

1.3.1.13 เม่ือได้จ�านวนหลอดเลอืดตามต้องการแล้ว ปลดสายรดัแขนออก 
แจ้งให้ผู้ป่วยคลายมือ และผู้เจาะเลือดไม่ควรขยับต�าแหน่งของหลอดเลือดจนกว่า 
จะดึงเข็มออกจากเส้นเลือด

1.3.1.14 ใช้ส�าลแีห้ง หรอืก๊อซ ปราศจากเชือ้ ปิดแผลบรเิวณทีเ่จาะเลอืด
ก่อนดึงเข็มออก ค่อยๆ ดึงเข็มออกแบบเบามือ ปิดทับด้วยพลาสเตอร์

1.3.1.15 กรณีใช้กระบอกฉีดยา ให้แทงเข็มลงในหลอดเก็บเลือด 
เลือดจะไหลเข้าไปเอง เมื่อหยุดไหลให้ถอดเข็มออก ถ้าต้องการเลือดมากกว่า  
1 หลอด ให้เปล่ียนหลอดใหม่ตามจ�านวน และชนิด จนครบจ�านวนหลอดตามต้องการ 
(ดูล�าดบัการสวมหลอดท่ีข้อ 1.3.1.18) ไม่จ�าเป็นต้องเปิดฝาเพือ่ใส่เลือด หรอืดนัเลอืด
เข้าในหลอดเก็บตัวอย่าง

1.3.1.16 ปลดเข็มออกจากกระบอกฉีดยา หรือ needle holder น�าเข็ม 
ใส่ในกระป๋องใส่หัวเข็ม หรือภาชนะบรรจุของมีคม ซึ่งสามารถกันการทะลุได้  
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยปลดเข็ม (ถ้ามี) และไม่สวมปลอกหัวเข็มกลับคืน เพื่อป้องกัน 
การถูกเข็มเจาะเลือดแทง

1.3.1.17 ทุกครั้งที่เจาะเลือดใส่หลอดเลือดท่ีมีสารกันเลือดแข็งตัว ต้อง
ผสมเลือดและสารกันเลือดแข็งตัวให้เข้ากันทันที โดยกลับหลอดเลือดเบา ๆ ขึ้นลง 
5-10 ครั้ง ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนน�าส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ
ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด โดยเกบ็ตัวอย่าง หรอืขนส่งตามความเหมาะสมของรายการ
ตรวจในแต่ละชนิดที่ก�าหนด

1.3.1.18 ในกรณีที่มีการส่งเลือดตรวจหลายรายการ ให้ใส่เลือดเรียง
ตามล�าดับ ดังนี้
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1.3.1.18 ในกรณีท่ีมีการส่งเลือดตรวจหลายรายการ ให้ใส่เลือดเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

หมายเหตุ : ล าดบัใดไม่มี ให้ข้ามไป 

เมื่อใส่เลอืดลงหลอดเลอืดที่มสีารกนัเลอืดแขง็ ต้องผสมเลอืดโดยเอยีงหลอดเลอืดเป็นมุม 180 องศา 5-10 
ครัง้ แบบ End-over-end invertion เพือ่ใหเ้ลอืดและสารกนัเลอืดแขง็ผสมกนัดแีละเลอืดไม่แขง็ตวั (Clot) หลอดเลอืดที่
ไม่มสีารกนัเลอืดแขง็ ต้อง Mix 3-5 ครัง้ เพื่อให้เลอืดสมัผสักบัสารกระตุ้นการแขง็ตวัของเลอืดในหลอดเลอืด ท าให้
เลอืดแขง็ตวัเรว็ขึน้ 

 

 
 

 

 

ล าดบัท่ี 
สีจกุหรือ
ขวด 

ชนิดสารกนัเลือดแขง็ การทดสอบท่ีใช้ 

1 

 

Hemoculture 
(ขวดเพาะเชือ้จากเลอืด) 

การเพาะเชือ้จากเลอืด 

2 
 

Sodium Citrate Tube การตรวจทางปัจจยัการแขง็ตวัของเลอืด 
 

3 

 

Clot Blood Tube - การตรวจทางเคมคีลนิิกทัว่ไปทีไ่ม่ตอ้งการผล
ด่วน 
- การทดสอบทางซีโรโลย ี(ระวงัการทดสอบทาง
เคมคีลนิิกบางอย่าง ใชห้ลอดจุกสแีดงไม่ได)้ 

4 

 

Lithium Heparin Tube การทดสอบทางเคมีคลินิกทัว่ไป ที่ต้องการผล
ด่วน  
(ระวังการทดสอบทางเคมีคลินิกบางอย่างใช้
หลอดจุกสเีขยีวไม่ได)้  ต้องน าส่งทนัทีหลงัเจาะ 

5 

 

EDTA Tube - การทดสอบทางโลหติวทิยา 
- การทดสอบทางเคมีคลินิก ได้แก่  HbA1C, 
Ammonia, Homocysteine, PTH 

6 
 

Sodium Fluoride Tube การตรวจ Glucose และ Lactate 

หมายเหตุ : ล�าดับใดไม่มี ให้ข้ามไป

เมื่อใส่เลือดลงหลอดเลือดที่มีสารกันเลือดแข็ง ต้องผสมเลือดโดยเอียงหลอดเลือดเป็นมุม 
180 องศา 5-10 ครั้ง แบบ End-over-end invertion เพื่อให้เลือดและสารกันเลือดแข็งผสมกันดี
และเลือดไม่แข็งตัว (Clot) หลอดเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง ต้อง Mix 3-5 ครั้ง เพื่อให้เลือดสัมผัส
กับสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือด ท�าให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น

ล�าดับที่
สีจุกหรือ

ขวด
ชนิดสารกันเลือดแข็ง การทดสอบที่ใช้

1
Hemoculture
(ขวดเพาะเชื้อจากเลือด)

การเพาะเชื้อจากเลือด

2 Sodium Citrate Tube การตรวจทางปัจจัยการแข็งตัวของเลือด

3 Clot Blood Tube
- การตรวจทางเคมคีลนิกิท่ัวไปท่ีไม่ต้องการผลด่วน
- การทดสอบทางซีโรโลยี (ระวังการทดสอบทาง
เคมีคลินิกบางอย่าง ใช้หลอดจุกสีแดงไม่ได้)

4 Lithium Heparin Tube
การทดสอบทางเคมคีลนิกิท่ัวไป ท่ีต้องการผลด่วน 
(ระวังการทดสอบทางเคมีคลินิกบางอย่างใช้หลอด 
จุกสีเขียวไม่ได้)  ต้องน�าส่งทันทีหลังเจาะ

5 EDTA Tube
- การทดสอบทางโลหิตวิทยา
- การทดสอบทางเคมีคลินิก ได้แก่ HbA1c,  
Ammonia, Homocysteine, PTH

6 Sodium Fluoride Tube การตรวจ Glucose และ Lactate
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1.3.2 การเจาะเลือดจากเส้นเลือดฝอย
   การเจาะเลือดจากเส้นเลือดฝอยเป็นการเจาะที่สะดวกที่สุด เหมาะส�าหรับ

การตรวจในกรณีที่ต้องการเลือดปริมาณน้อย การเจาะเก็บเลือดจากเส้นเลือดฝอยสามารถเจาะเก็บ
เลือดจากปลายนิ้ว ติ่งหู และ ส้นเท้า  วิธีการเจาะดังนี้

1.3.2.1 ก่อนเจาะเลือดควรอุ่นผิวหนังบริเวณที่จะเจาะ เช่น นวดเบา ๆ 
เพื่อให้เลือดเดินสะดวก ห้ามบีบหรือเค้นมากเกินไป

1.3.2.2 ท�าความสะอาดผิวหนังด้วยส�าลีชุบ 70% Alcohol แล้วปล่อย
ให้แห้ง

1.3.2.3 ใช้มือที่ถนัดจับเข็มเจาะเลือด อีกมือจับนิ้วของผู้ป่วย ทิ่มคมเจาะ
ตรงต�าแหน่งเนินของปลายนิ้วให้ลึกพอเหมาะ ประมาณไม่เกิน 3 ม.ม. เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ถูกกระดูก ไม่ควรเจาะตรงต�าแหน่งปลายบนสุดหรือด้านข้าง

1.3.2.4 ใช้ส�าลีแห้งเช็ดเลือดหยดแรกทิ้งไป เนื่องจากมีของเหลวจาก
เนื้อเยื่อและเศษเซลล์ผสมอยู่ แล้วจึงใช้เลือดหยดต่อไปในการท�าการตรวจ

1.3.2.5 เมือ่ได้เลอืดตามความต้องการแล้ว ใช้ส�าลแีห้งปิดแผลทีเ่จาะและ
กดเบาๆ จนเลือดหยุดไหล กรณีหลอดเก็บเลือดมีสารกันเลือดแข็ง ให้เอียงหลอด
คว�่าขึ้น ลงช้า ๆ ประมาณ 6-8 ครั้งเพื่อผสมสารกันเลือดแข็งตัวกับเลือดให้เข้ากัน

 
2. การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 
 2.1 การเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีการเก็บเพ่ือวัตถุประสงค์ 
ในการตรวจต่างกัน ดังนี้

2.1.1 การเก็บปัสสาวะแบบ Spot (Random Urine) เป็นการเก็บปัสสาวะ แบบเก็บ 
เม่ือใดก็ได้ ใช้เก็บปัสสาวะตรวจในงานประจ�าวัน เช่น U/A น�้าตาล โปรตีน ฯลฯ เป็นวิธีท่ีนิยมใช้ 
มากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย และสะดวกส�าหรับผู้ป่วย 

2.1.2 การเกบ็ปัสสาวะครัง้แรกหลังตืน่นอน (First Morning Urine) เป็นการเกบ็ปัสสาวะ
ทีอ่ยูใ่นกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง มคีวามเข้มข้นมากกว่าปัสสาวะช่วงเวลาอืน่ ๆ  
โอกาสทีจ่ะตรวจพบความผดิปกตทิางพยาธสิภาพของสิง่ต่างๆ ได้มากกว่า เช่น การตรวจการตัง้ครรภ์ 
การตรวจโปรตีน และ Nitrite 

2.1.3 การเก็บปัสสาวะแบบช่วงเวลาที่ก�าหนด (Fractional Urine) เช่น การเก็บปัสสาวะ
หลังการกินอาหาร 2 ชั่วโมง นิยมใช้ในการตรวจ Glucose Tolerance test 

2.1.4 การเก็บปัสสาวะแบบ 24 ชั่วโมง นิยมใช้ส่งตรวจหาสารเคมี หรือ ฮอร์โมนที่ถูกขับ 
ออกมาทางปัสสาวะว่ามีปริมาณมากน้อยเท่าใดเช่น การตรวจหา Creatinine clearance test 
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 2.1.5 การเก็บปัสสาวะจากสายสวน (Catheterized Urine) เป็นการเก็บปัสสาวะ
โดยวิธีสวนให้ปัสสาวะไหลออกมาเอง ใส่ในภาชนะที่เก็บ ท�าการเก็บโดยพยาบาล

2.2 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
กรณีเก็บตัวอย่างส�าหรับการเก็บปัสสาวะแบบ Spot (Random Urine), First 

morning Urine
 - กระป๋องส�าหรับเก็บปัสสาวะ เป็นภาชนะปากกว้าง สะอาด มีฝาปิดแบบเกลียว   

  ปราศจากเชื้อ
 - ถุงพลาสติก หรือถุงซิปส�าหรับห่อหุ้มกระป๋องปัสสาวะ

2.3 การเตรียมผู้ป่วยเพื่อเก็บปัสสาวะ
2.3.1 ผูป่้วยหญงิไม่ควรอยูใ่นช่วงมปีระจ�าเดอืน ไม่ควรดืม่น�า้มากเกนิไป หรอื 

ปัสสาวะมาก่อนแล้วน้อยกว่า 1 ชั่วโมง
2.3.2 ตรวจดใูบสัง่ตรวจ รายการส่ังตรวจ ว่าต้องการตรวจปัสสาวะในรายการใด 
2.3.3 เตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และเลือกอุปกรณ์การเก็บ ให้ตรงกับชนิด

ของรายการที่จะขอส่งตรวจ
2.3.4 ติดป้ายชี้บ่งตัวอย่าง เช่น ชื่อ สกุล HN วันเดือนปี เวลาเก็บ ที่กระป๋อง

เก็บตัวอย่าง 
2.3.5 ตรวจสอบชื่อ สกุล ผู้ป่วยที่ ใบสั่งตรวจ และที่กระป๋องเก็บตัวอย่างให้

ตรงกัน
2.4 ขั้นตอนวิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

2.4.1 ท�าความสะอาดบริเวณภายนอกของอวัยวะเพศ
2.4.2 เปิดฝากระป๋องเก็บปัสสาวะ 
2.4.3 ให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้ง
2.4.4 น�ากระป๋องเก็บปัสสาวะ รองปัสสาวะตอนกลางท่ีก�าลังไหลให้ได้

ประมาณ 20-30 มิลลิลิตร
2.4.5 ถ่ายปัสสาวะส่วนท้ายทิ้งจนสุด
2.4.6 ปิดฝากระป๋องเกบ็ปัสสาวะทีม่ปัีสสาวะให้แน่น น�าส่งตวัอย่างไปยงัห้อง

ปฏิบัติการตามระยะเวลาที่ก�าหนด ถ้าส่งทันทีไม่ได้ (ภายใน 1 ชั่วโมง ) ควรเก็บไว้
ในตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส (ไม่ควรเก็บนานเกิน 18 ชั่วโมง)

3. การเก็บตัวอย่างอุจจาระ  
3.1 การเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการเก็บเพ่ือวัตถุประสงค ์

ในการตรวจต่างกัน ดังนี้ 
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3.1.1 การเก็บอุจจาระเพื่อตรวจทั่วไป (Stool examination) นิยมตรวจในงานประจ�า 
เช่น การตรวจโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเชื้อปรสิต หรือแบคทีเรียเบื้องต้น 

3.1.2 การเก็บอุจจาระเพื่อเพาะเชื้อ (Stool Culture) 
3.1.3 การเก็บอุจจาระเพื่อหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Occult blood)

3.2 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
3.2.1 การเก็บอุจจาระเพื่อตรวจทั่วไป และการเก็บอุจจาระเพื่อหาเม็ดเลือดแดง 
ในอุจจาระ

- ภาชนะ (กระปุก) ส�าหรับเก็บตัวอย่างอุจจาระ ที่สะอาดปราศจากเชื้อ ขนาด
ประมาณ 50 มิลลิลิตร ฝาเกลียว ปิดได้สนิท และเปิดได้ง่าย

- อุปกรณ์ส�าหรับตักอุจจาระ เช่น ช้อนตักที่เป็นพลาสติก หรือไม้ที่สะอาด
ปราศจากเชื้อ

- ถุงพลาสติกหรือถุงซิปส�าหรับห่อหุ้มภาชนะส�าหรับเก็บอุจจาระ
3.2.2 การเก็บอุจจาระเพื่อเพาะเชื้อ

- ภาชนะส�าหรับเก็บตัวอย่าง ที่สะอาดปราศจากเชื้อ มีอาหารเลี้ยงเชื้อที่ 
เหมาะสมส�าหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อในแต่ละชนิด หรือ swab ส�าหรับการเก็บตัวอย่าง 
Rectal swab

3.3 การเตรียมผู้ป่วยเพื่อเก็บอุจจาระ
3.3.1 ควรแนะน�าผู้ป่วย ไม่ควรรับประทานยาถ่าย ยาลดกรด ยาแก้ท้องอืด และยาที่มี
ส่วนผสมของบิสมัธ แบเรียม น�้ามันแร่ (ก่อนการตรวจ 7 วัน)
3.3.2 ตรวจดูใบสั่งตรวจ รายการสั่งตรวจ ว่าต้องการตรวจอุจจาระในรายการใด 
3.3.3 เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเลือกอุปกรณ์การเก็บ ให้ตรงกับชนิดของรายการ
สั่งตรวจ
3.3.4 ติดป้ายบ่งชี้ตัวอย่าง เช่น ชื่อ สกุล HN วันเดือนปี เวลาเก็บ ที่ภาชนะเก็บตัวอย่าง 
3.3.5 ตรวจสอบชื่อ สกุล ผู้ป่วยที่ ใบสั่งตรวจ และที่ภาชนะเก็บตัวอย่างให้ตรงกัน

3.4 วิธีการเก็บอุจจาระ
3.4.1 ให้ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระลงในภาชนะที่สะอาด เช่น กระโถน
3.4.2 ใช้ไม้เขีย่อจุจาระให้ได้ปริมาณเท่าปลายนิว้ ใส่ภาชนะท่ีเตรยีมไว้ แล้วปิดฝาให้แน่น 
(ถ้าอจุจาระมมีกูเลอืดปน เลอืกเอาบรเิวณทีม่มีกูเลือด หรือส่วนทีส่งสัยว่าเป็นตัวพยาธิ)
3.4.3 น�าภาชนะ (กระปุก) ส�าหรับเก็บตัวอย่างอุจจาระใส่ในถุงพลาสติกหรือถุงซิป
ส�าหรับห่อหุ้มภาชนะส�าหรับเก็บอุจจาระ ส่งพร้อมใบสั่งตรวจที่กรอกรายละเอียด 
ครบถ้วน
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4. การเก็บเสมหะ 

4.1 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
4.1.1 ภาชนะ (กระปุก) ส�าหรบัเกบ็เสมหะ ควรเป็น ภาชนะทีส่ะอาด มฝีาเกลยีวปิดมดิชดิ
4.1.2 ถุงพลาสติกหรือถุงซิป เพื่อบรรจุภาชนะ (กระปุก) เก็บเสมหะก่อนน�าส่ง

4.2 การเตรียมผู้ป่วยเพื่อเก็บเสมหะ
4.2.1 ควรให้ผูป่้วยเกบ็เสมหะในตอนเช้าหลงัจากผูป่้วยต่ืนนอนใหม่ ๆ  เพ่ือให้ได้ปริมาณ
ของเสมหะที่ค้างอยู่ตลอดคืน โดยก่อนเก็บให้ผู้ป่วยใช้น�้าสะอาดกลั้วคอแล้วบ้วนน�้าทิ้ง 
2-3 ครั้ง เพื่อลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียประจ�าถิ่น (Normal flora) ในช่องปาก
4.2.2 ตรวจดูใบสั่งตรวจ รายการสั่งตรวจ ว่าต้องการตรวจเสมหะในรายการใด 
4.2.3 เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเลือกอุปกรณ์การเก็บ ให้ตรงกับชนิดของรายการ
ที่จะขอสั่งตรวจ
4.2.4 ติดป้ายบ่งชี้ตัวอย่าง เช่น ชื่อ สกุล HN วันเดือนปี เวลาเก็บ ที่ภาชนะเก็บตัวอย่าง 
4.2.5 ตรวจสอบชื่อ สกุล ผู้ป่วยที่ ใบสั่งตรวจ และที่ภาชนะเก็บตัวอย่างให้ตรงกัน

4.3 วิธีการเก็บเสมหะ
4.3.1 โดยทั่วไปผู้ป่วยจะเก็บมาจากที่บ้าน ดังนั้นต้องให้ค�าแนะน�าในการเก็บในสถานที ่
โล่งแจ้ง แดดส่องถึง หากหน่วยบริการมีสถานที่ไว้บริการ ต้องเป็นสถานที่ที่โล่งแจ้ง  
มีการระบายอากาศที่ดี และแสงแดดส่องถึง
4.3.1 ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าสั้น ๆ แล้วไอออกมาโดยแรงเพื่อให้ได้เสมหะที่อยู่บริเวณที่มี
การอักเสบของเนื้อปอด
4.3.2 เปิดฝาภาชนะ (กระปุก) ส�าหรับเก็บเสมหะ น�ามารอที่ปากของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยไอ 
และขากเสมหะใส่ภาชนะ (กระปุก) ส�าหรับเก็บเสมหะ 
4.3.3 ปิดฝาภาชนะ (กระปุก) ส�าหรับเก็บตัวอย่างเสมหะให้แน่น ใส่ในถุงพลาสติก
หรือถุงซิปส�าหรับห่อหุ้มภาชนะอีกช้ันหนึ่ง ส่งพร้อมใบส่งตรวจที่กรอกรายละเอียด 
ครบถ้วน 

ข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ  
1. ต้องปฏบิตัติามคูม่อืการให้บริการของกลุม่งานเทคนคิการแพทย์โรงพยาบาล

ที่รับตรวจต่ออย่างเคร่งครัด
2. การส่งต่อตัวอย่าง ต้องใช้ภาชนะบรรจุมิดชิด และควบคุมอุณหภูมิระหว่าง

การขนส่ง หากเป็นตัวอย่างที่มีการเก็บในตู้เย็นก่อนน�าส่ง ตู้เย็นต้องมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ



คู่มือ การเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง 
ส�าหรบัหน่วยบรกิารนอกโรงพยาบาล เพือ่สนบัสนนุโครงการลดความแออดั  กระทรวงสาธารณสุข

14

ขั้นตอนขอประเมินและการประเมิน
1. หน่วยงานท�าหนงัสอืแจ้งส�านกังานสาธารณสุขจังหวดั เพ่ือขอประเมินเป็นหน่วยบริการเกบ็

ตัวอย่างนอกโรงพยาบาล พร้อมแนบผลการประเมินตนเอง ตามแบบประเมิน
2. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด แต่งตั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจประเมิน จ�านวน 2 คน 
3. หากหน่วยบริการที่รับการตรวจประเมิน ไม่ผ่าน หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข  หน่วยบริการต้อง

ด�าเนินการจัดท�า หรือจัดหา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน และส่งกลับให้ผู้ประเมิน
ภายใน 30 วัน

4. เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน สรุปผลการประเมินให้
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ

5. ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั สรุปรายชือ่ส่งมายงักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่ออกใบรบัรอง 
หน่วยบริการเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล

หมายเหตุ : จุดเก็บตัวอย่างส่งตรวจมาตรฐาน นอกโรงพยาบาล หมายถึง
1. หน่วยบริการปฐมภูมิ
2. คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
3. โรงพยาบาลเอกชน
4. คลินิกเวชกรรม ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

บทที่ 5

การประเมินมาตรฐานหน่วยบริการเก็บตัวอย่าง
นอกโรงพยาบาล
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แบบประเมินหน่วยบริการเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล
ค�าชี้แจง แบบประเมินหน่วยบริการเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ตามคู ่มือ การเจาะเลือด  
เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง ส�าหรับหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลด
ความแออดั กระทรวงสาธารณสขุ ได้รบัความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ให้การด�าเนนิงาน 
สอดคล้องตามนโยบายลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยยังคงมีมาตรฐานการให้บริการ
ทางการแพทย์เหมือนในโรงพยาบาลทุกประการ เพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น  
(โปรดท�าเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก และหรือเติมข้อความให้ครบถ้วน)

ส่วนที่ : 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหน่วยบริการ 9. ประเภทหน่วยงาน   

(   ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)

ขนาด รพ.สต. (   ) เล็ก  (   ) กลาง  (   ) ใหญ่

(   ) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 

ขนาด สถานีอนามัย (   ) เล็ก  (   ) กลาง  (   ) ใหญ่

(   ) ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.

(   ) รพศ. (ระบุชื่อ รพ.)................................

(   ) รพท. (ระบุชื่อ รพ.)................................

(   ) รพช. (ระบุชื่อ รพ.)................................

(   ) คลินิกหมอครอบครัว (PCC) หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) 

(   ) ศูนย์บริการสาธารณสุข

(   ) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

(   ) คลินิกเทคนิคการแพทย์

(   ) โรงพยาบาลเอกชน

(   ) คลินิกเวชกรรมประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

(   ) อื่นๆ (ระบุ) .................................................

2. ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

3. ที่อยู่

4. เบอร์โทรศัพท์
    เบอร์โทรสาร
    E-mail

5. รหัสหน่วยงาน (5 หลัก กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ)

6.  ใบอนุญาตเลขที่ (กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน)............
     ชื่อผู้รับใบอนุญาต....................................................
     วันที่ออกใบอนุญาต.................................................     
     วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ..........................................
     ประเภทใบอนุญาต..................................................

7. วัน เวลา ให้บริการ

8. ผู้ด�าเนินการเจาะเลือด/ให้ค�าแนะน�าการเก็บส่ิงส่งตรวจ

8.1 ชื่อ-นามสกุล...........................................................

      ต�าแหน่ง.................................................................

8.2 ชื่อ-นามสกุล............................................................

      ต�าแหน่ง.................................................................

8.3 ชื่อ-นามสกุล............................................................

      ต�าแหน่ง.................................................................

10. ผู้ควบคุม/ผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ............คน
(โปรดระบุชื่อ และเลขที่ใบอนุญาต)
10.1 ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล...................................................
        วุฒิการศึกษา.....................................................................
        เลขที่ใบอนุญาต...............................................................
 10.2 ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล..................................................
        วุฒิการศึกษา.....................................................................
        เลขที่ใบอนุญาต................................................................    

หมายเหตุ : หากมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถระบุในเอกสารแนบท้ายแบบประเมินนี้
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ

โปรดด�าเนินการตรวจประเมิน ตามความเป็นจริง และท�าเครื่องหมาย “ / ” ในช่องที่เลือก และหรือเติมข้อความ
ให้ครบถ้วน

ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ

ผลการประเมิน

ความคิดเห็นมี/ 
ถูกต้อง

ไม่มี/ 
ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ บุคลากรและสถานที่เก็บตัวอย่าง

1

บุคลากร
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม นักเทคนิคการแพทย์ 
พยาบาล และบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ โดยต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม

2

ควรผ่านการฝึกอบรม เช่น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการ การส่งต่อตัวอย่าง หลักการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การจัดการอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสาเหตุทั่วไป 
เช่น ภาวะเป็นลม ภาวะหมดสติและการปฐมพยาบาล 
ภาวะฉุกเฉนิผูป่้วยเบาหวาน ภาวะฉุกเฉนิผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้ 
หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั ภาวะฉกุเฉนิโรคหลอดเลอืดสมอง 
ภาวะแพ้รุนแรง การกู้ชีพ เช่น หลักการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) 
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

3

สถานที่เก็บตัวอย่าง
สถานที่ส�าหรับการเจาะเลือด 
สถานที่ที่สะอาด และมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม

4

มีอ่างล้างมือที่ให้ผู้เจาะเลือดสามารถล้างมือได้ ด้วยสบู่หรือ
น�้ายาฆ่าเชื้อโรค (Antiseptic) ในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือ
ด้วยน�้าได้ อาจใช้เจลล้างมือที่มีน�้ายาฆ่าเชื้อโรคเป็น 
ส่วนประกอบ

5

มีเก้าอี้ที่นั่งได้สบาย และมีความปลอดภัยส�าหรับผู้รับบริการ 
สามารถวางแขนเพื่อให้อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมที่สุด
ส�าหรับผู้รับบริการแต่ละราย โดยค�านึงถึงความสะดวก 
ในการเจาะเลือดด้วย

6

สถานที่เก็บตัวอย่างปัสสาวะ
มีห้องน�้า ที่สะอาด ปลอดภัย ในการเก็บตัวอย่างส�าหรับ 
ผู้รับบริการ
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ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ

ผลการประเมิน

ความคิดเห็นมี/ 
ถูกต้อง

ไม่มี/ 
ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ บุคลากรและสถานที่เก็บตัวอย่าง (ต่อ)

7

มีห้องน�้าแยก หญิง ชาย และผู้พิการ หากไม่มี
ห้องน�้าแยก อาจใช้เป็นห้องน�้ารวม ที่สามารถ 
ให้บริการได้ทั้งหญิง ชาย หรือผู้พิการ

8

สถานที่เก็บตัวอย่างเสมหะ (หากมีให้บริการ)
พื้นที่เก็บตัวอย่างเสมหะควรแยกเป็นสัดส่วน และ
มีระบบความปลอดภัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

9
มีอ่างล้างมือหรือเจลส�าหรับท�าความสะอาด หรือ 
สบู่หรือน�้ายาฆ่าเชื้อ ถังขยะติดเชื้อ

10 มีค�าแนะน�าวิธีการเก็บตัวอย่างเสมหะ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

11
หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

12

มีการใช้เครื่องปกป้องอันตรายส่วนบุคคล 
(Personnel Protective Equipment, PPE) 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม

13
มีแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสิ่งส่งตรวจ  
และเชื้ออันตราย

14
มีแนวทางในการเก็บรักษาตัวอย่างก่อนส่งต่อ 
อย่างถูกต้อง เหมาะสม

15 มกีารแยกประเภทขยะ และก�าจดัขยะอย่างเหมาะสม

16

มีป้ายสัญลักษณ์ติดบนเครื่องมือ หรือบริเวณที่
ต้องการชีบ่้งป้ายเตอืนอันตรายชีวภาพ (Biohazard) 
สารเคมอัีนตราย สารกัมมันตรงัส ีภาชนะทิง้ของมคีม 
และขยะติดเชื้อ

17 มชีดุจดัการสารชีวภาพร่ัวไหล  (Biological spill kit)

18 มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

19

การเก็บตวัอย่างเลอืด เครือ่งมอื วสัดุอปุกรณ์
จุดวางอุปกรณ์เจาะเลือดที่สะดวกต่อการใช้งาน 
และมีการแบ่งพื้นที่วางอุปกรณ์ให้ใช้งานได้สะดวก
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ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ

ผลการประเมิน

ความคิดเห็นมี/ 
ถูกต้อง

ไม่มี/ 
ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

20 มีถุงมือพร้อมใช้งานและไม่หมดอายุ

21
มีเข็ม และอุปกรณ์ส�าหรับเจาะเลือด พร้อมใช้งาน
และไม่หมดอายุ

22 มีน�้ายาฆ่าเชื้อ พร้อมใช้งานและไม่หมดอายุ

23
มีผ้าก๊อซ หรือพลาสเตอร์ติดแผล พร้อมใช้งาน
และไม่หมดอายุ

24 มีภาชนะบรรจุของมีคม ซึ่งสามารถกันการทะลุได้

25
มีภาชนะที่สามารถควบคุมอุณภูมิได้ เช่น กระติก
น�า้แข็ง หรอืตู้เยน็ควบคมุอณุหภมิู เพือ่เก็บตวัอย่าง 
ก่อนน�าส่งห้องปฏิบัติการ

26
การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ อุจจาระ และเสมหะ
มีภาชนะบรรจุที่สะอาด สะดวกต่อการเก็บ 
และพร้อมใช้งาน

ระบบบริหารจัดการทั่วไป และระบบบริหาร
จัดการตัวอย่างส่งตรวจ

27 มีผังแสดงโครงสร้างขององค์กรหรือหน่วยงาน

28
กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ต้องแสดงใบอนุญาต 
ให้ผู้รับบริการเห็นชัดเจน

29
มีป้ายแนะน�าการเก็บสิ่งส่งตรวจ  
และข้อควรปฏิบัติส�าหรับผู้รับบริการ

30

มีระบบประสานงาน เพื่อขอค�าปรึกษาแนะน�า  
การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และการน�าส่งกับ 
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือ 
ห้องปฏิบัติการที่รับตรวจต่อ

31
มีเอกสาร หรือคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ  
การน�าส่ง ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่รับ
ตรวจต่อที่เป็นปัจจุบัน

32
มีระบบตรวจสอบอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง  
ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

33
มีระบบบันทึกการรับใบสั่งตรวจและตัวอย่าง 
จากหน่วยบริการไปยังห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ

หมายเหต ุ: กรณีมีข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถแนบเอกสารแนบท้ายแบบประเมินนี้
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สรุปผลการประเมิน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

 ผ่านแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงดังนี้

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน....................................................
                              (........................................)
             ต�าแหน่ง......................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน........................................................ 
วันที่ตรวจประเมิน........................................................

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน....................................................
                              (........................................)
             ต�าแหน่ง......................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน........................................................ 
วันที่ตรวจประเมิน........................................................

ลงชื่อผู้รับการตรวจประเมิน...........................................
                                   (........................................)

ต�าแหน่ง.......................................................... 
วันที่รับการตรวจประเมิน.................................................
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บรรณานุกรม

1. แนวทางการปฏิบัติงาน การพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข

2. คู่มือ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข 2560 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3. นวพรรณ จารุรักษ์, คู่มือการจัดเก็บตัวอย่างเลือด (Blood sample collection manual.)  
พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ: บริษัท แอล.ที.อาร์ต พริ้นติ้ง จ�ากัด, พ.ศ. 2550: หน้า 19-84

4. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 ส�านักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข

5. พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559)

6. กฎกระทรวง ก�าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2558

7. กฎกระทรวง ก�าหนดชนดิและจ�านวนเครือ่งมือ เคร่ืองใช้ ยาและเวชภณัฑ์หรือยานพาหนะท่ีจ�าเป็น
ประจ�าสถานพยาบาล พ.ศ. 2558

8. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถปฏิบัติการชันสูตร

9. พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2557

10. ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยข้อจ�ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิค 
การแพทย์ พ.ศ. 2553

11. ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ�ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 (การเจาะเกบ็ตวัอย่างเลอืด เพือ่ส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร)

12. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล



กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

การเจาะเลือด เก็บตัวอยาง และการนำสงตัวอยาง
สำหรับหนวยบริการนอกโรงพยาบาล

เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด  กระทรวงสาธารณสุข

การเจาะเลือด เก็บตัวอยาง และการนำสงตัวอยาง
สำหรับหนวยบริการนอกโรงพยาบาล

เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด  กระทรวงสาธารณสุข
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