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ค�านิยม
 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล  
มีนโยบายส�าคญัทีจ่ะลดความเหลือ่มล�า้ลดการแออดัของบริการสุขภาพในโรงพยาบาลภาครัฐ 
สร้างความเชือ่มโยงการให้บริการของหน่วยบริการทุกระดับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับ
มอบหมายให้ก�ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของการลดความแออัดด้วยการเจาะเลือด  
การเก็บตัวอย่าง  และการน�าส่งตัวอย่าง ของหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล โดยได้จัดท�าคู่มือ
เล่มนี้ ส�าหรับแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินโครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
 ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดท�าคู่มือเล่มนี้ ที่ได้ต้ังใจจัดท�าข้อมูลวิชาการให้เป็นแนวทาง 
อย่างง่ายส�าหรับผู้ปฏิบัติ หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการลดความแออัดและให้บริการ
ที่ดีกับประชาชนต่อไป

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ค�าน�า
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อระบบสุขภาพ 
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย การเข้าสู่สังคมสูงวัย 
การเปล่ียนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล การเกิดของโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ�้า กระทรวง
สาธารณสุขจึงได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 
4 ด้านคือ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion,  
Prevention & Protection Excellence) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3. ด้าน
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  
Excellence) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ ในการพฒันาระบบสขุภาพ ให้สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงของบรบิททางสงัคม 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับชาติ รวมไปถึงการปฏิรูปประเทศ และปฏิรูประบบสุขภาพ  
ไปสูค่วามเป็นประเทศไทย 4.0 เป้าหมายเพือ่ให้ประชาชนสขุภาพด ีเจ้าหน้าท่ีมคีวามสขุ ระบบสขุภาพ
ยั่งยืน  
 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
มีนโยบายที่จะเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สร้างความ 
พึงพอใจในคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล�้า ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน เน้นเพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน อย่าง
เป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์  
โรงพยาบาลทั่วไป เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ จัดระบบการ
แพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง รวมท้ังการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ และก�าลังคนที่เพียงพอ การลดความแออัดในโรงพยาบาลจุดที่ส�าคัญคือการลดระยะ
เวลาในการรอคอยการเจาะเลือดและบริการทางห้องปฏิบัติการ การเจาะเลือดใกล้บ้าน หรือ 
สถานบริการสุขภาพก่อนนัดพบแพทย์จะสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลได้ไม่น้อย
กว่า 2-5 ชั่วโมง 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการวิจัย และการตรวจชันสูตร 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลย ี
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การก�ากบัดูแลมาตรฐานห้องปฏบัิติการทางการแพทย์ เพือ่การสร้างเสรมิ 
สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศร่วมกับผู้รับผิดชอบ
ของส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�าคู่มือการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�า 
ส่งตัวอย่าง ส�าหรับหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล เพ่ือสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวง
สาธารณสุข เป็นคู่มือในการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล  ตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข
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บทที่ 1

ความเป็นมา
 
 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ นายอนทุนิ ชาญวรีกลู มนีโยบายทีจ่ะเร่งรดัปรบัปรงุประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน น�านโยบายสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการท�างาน สร้างความ
พึงพอใจในคุณภาพการบรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่การดแูลให้ประชาชนได้รบับรกิารทีม่คีณุภาพ 
ปลอดภยั ลดความเหลือ่มล�า้ ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชน เน้นเพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยง
กัน อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นท่ีเขตสุขภาพ ลดความแออัดใน 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน และหน่วย
บริการปฐมภูมิ  จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง  
รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และก�าลังคนที่เพียงพอ
 ปัจจุบันผู้ป่วยและญาติต้องเสียเวลาในการรอคอยจากการมารับบริการที่โรงพยาบาล
ทั้งหมด เฉลี่ย 3-5 ช่ัวโมงต่อราย โดยใช้เวลาในการรอเพื่อใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ ประมาณ 1-3 ชัว่โมงซึง่มากกว่าร้อยละ 50 ของเวลารอคอยทัง้หมด ดังนัน้การจัดระบบ
เพื่อลดเวลารอคอยการให้บริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จึงมีความส�าคัญในการ 
ลดความแออัดในโรงพยาบาล
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านห้องปฏิบัติการของประเทศ  
ได้สนับสนุนโครงการลดความแออัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมมือกับส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดระบบกระจายจุดเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ได้มาตรฐาน  
นอกโรงพยาบาล เพือ่ลดระยะเวลาในการรอคอยการเจาะเลอืด และบริการทางห้องปฏบัิติการ 
ก่อนนดัพบแพทย์ ซึง่จะสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลได้ไม่น้อยกว่า 2-5 ชัว่โมง 
รวมทัง้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของผูร้บับรกิาร ทีไ่ม่ต้องเดนิทางไกลมายงัโรงพยาบาล 
สามารถใช้บรกิารใกล้บ้าน การจดัระบบดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผู้ใช้บรกิารของโรงพยาบาล
ภาครฐัจะเกดิความพงึพอใจในการบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว และผู้ให้บริการมคีวามสุข ส่งเสริม
การให้บริการของหน่วยบริการภาครัฐ ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไปในอนาคต
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บทที่ 2

บุคลากร และสถานที่

1. บุคลากร

1.1 เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม นกัเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และบคุคลซ่ึงได้รับมอบ
หมายให้ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยต้องอยูใ่นความควบคมุของเจ้าหน้าที ่
ซึง่เป็นผูป้ระกอบวิชาชพีเทคนคิการแพทย์ หรอืผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม

1.2 ควรผ่านการฝึกอบรม เช่น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ   
การเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร การส่งต่อตวัอย่าง หลกัการปฐมพยาบาล 
เบือ้งต้น การจดัการอาการเจบ็ป่วยฉกุเฉนิจากสาเหตทุัว่ไป เช่น ภาวะเป็นลม ภาวะ
หมดสตภิาวะฉกุเฉนิผูป่้วยเบาหวาน ภาวะฉุกเฉินผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลอืด
เฉยีบพลนั ภาวะฉกุเฉนิโรคหลอดเลอืดสมอง ภาวะแพ้รนุแรง การกูช้พี เช่น หลกัการ
กู้ชีพเบ้ืองต้น (CPR) และการใช้เครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้าชนดิอัตโนมัต ิ(AED)

1.3 กรณีบคุลากรไปให้บรกิารเจาะเลอืด เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ณ ทีพ่�านกัของผู้ป่วย ให้แสดง
บตัรประจ�าตวัทีแ่สดงให้เห็นว่าเป็นผูป้ฏบิติังานท่ีได้รับอนญุาตและถูกกฎหมาย มเีบอร์
ตดิต่อหน่วยงานต้นสงักัด เพือ่ผูใ้ช้บรกิารสามารถสบืค้นข้อมูลได้

2. สถานที่เก็บตัวอย่าง

2.1  สถานทีส่�าหรบัการเจาะเลอืด
2.1.1 สถานที ่ทีส่ะอาด และมกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็นสดัส่วนเหมาะสม
2.1.2 มีอ่างล้างมือที่ให้ผู้เจาะเลือดสามารถล้างมือได้ ด้วยสบู่หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค 

(Antiseptic) ในกรณท่ีีไม่สามารถล้างมอืด้วยน�า้ได้ อาจใช้เจลล้างมือทีมี่น�า้ยา
ฆ่าเชือ้โรคเป็นส่วนประกอบ
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2.1.3 มเีก้าอีท่ี้นัง่ได้สบาย และมคีวามปลอดภยัส�าหรบัผูรั้บบรกิาร สามารถวางแขน
เพือ่ให้อยูใ่นต�าแหน่งทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรบัผูร้บับรกิารแต่ละราย โดยค�านงึถงึ
ความสะดวกในการเจาะเลอืดด้วย

2.1.4 กรณใีห้บรกิารเจาะเลอืด ณ ทีพ่�านกัของผูป่้วย ให้ค�านงึถงึความปลอดภยัของ
ผู้รับบริการ เช่น ที่สามารถวางแขนเพื่อให้อยู่ในต�าแหน่งท่ีเหมาะสมที่สุด  
โดยต้องค�านงึถงึความสะดวกในการเจาะเลอืด

2.2  สถานทีเ่กบ็ตวัอย่างปัสสาวะ และอจุจาระ
2.2.1 มห้ีองน�า้ ท่ีสะอาด ปลอดภยั ในการเกบ็ตวัอย่างส�าหรบัผูร้บับรกิาร
2.2.2 มีห้องน�้าแยก หญิง-ชาย และผู้พิการ หากไม่มีห้องน�้าแยก อาจใช้เป็น 

ห้องน�า้รวม ท่ีสามารถให้บรกิารได้ทัง้หญงิ-ชาย และผูพ้กิาร

2.3  สถานทีเ่กบ็ตวัอย่างเสมหะ (หากมใีห้บรกิาร)
2.3.1 พืน้ทีเ่กบ็ตวัอย่างเสมหะควรแยกเป็นสดัส่วน และมรีะบบความปลอดภยัป้องกนั

การแพร่กระจายเชือ้
2.3.2 มีอ่างล้างมือหรือเจลส�าหรับท�าความสะอาด หรือ สบู่ หรือ น�้ายาฆ่าเชื้อ  

ถงัขยะตดิเชือ้ 
2.3.3 มคี�าแนะน�าวธิกีารเก็บตวัอย่างเสมหะ
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บทที่ 3

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 ความปลอดภัยของสถานบริการด้านสาธารณสุข มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง  
ไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต้องมีการด�าเนินการตามหลักความปลอดภัย
ทัว่ไป เพราะอนัตรายแอบแฝงอยูท่ีเ่กดิจากกระบวนการท�างาน  และสภาพแวดล้อมการท�างาน
ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สิ่งคุกคามทางชีวภาพ  
สิ่งคุกคามทางกายภาพ สิ่งคุกคามทางเคมี สิ่งคุกคามทางจิตสังคม และสิ่งคุกคามอื่น เช่น  
เช้ือโรค สารเคม ี แสงจ้าจากโคมไฟ การท�าหตัถการ เป็นต้น ล้วนเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ดังนั้น ต้องมีการด�าเนินการด้านความปลอดภัย 
อย่างน้อยดังนี้
 1. หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. มกีารใช้เครือ่งปกป้องอนัตรายส่วนบคุคล (Personnel protective equipment, PPE)  
  อย่างเพียงพอและเหมาะสม
 3. มีแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสิ่งส่งตรวจ และเชื้ออันตราย 
 4. มีแนวทางในการเก็บรักษาตัวอย่างก่อนส่งต่ออย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 5. มีการแยกประเภทขยะ และก�าจัดขยะอย่างเหมาะสม 
 6. มีป้ายสัญลักษณ์ติดบนเครื่องมือ หรือบริเวณที่ต้องการชี้บ่งป้ายเตือนอันตรายชีวภาพ  
  (Biohazard) สารเคมีอันตราย สารกัมมันตรังสี ภาชนะทิ้งของมีคม และขยะติดเชื้อ
 7. มีชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (Biological spill kit)
 8. มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หมายเหต ุ: 
 กรณีให้บริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ณ ที่พ�านักของผู้ป่วย ต้องปฏิบัติตาม
หลกัความปลอดภยัตามมาตรฐานวชิาชพี มกีารใช้ PPE อย่างเหมาะสม มภีาชนะชัน้นอกส�าหรับ
การบรรจุตวัอย่าง เพือ่ขนส่งไปยงัห้องปฏบิติัการอย่างถกูต้อง มกีารจดัการขยะอย่างเหมาะสม 
โดยน�าขยะกลับมาท�าลายที่หน่วยงาน และมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 ทัง้น้ีการไปให้บรกิารเจาะเลอืดไม่ควรไปคนเดยีว ควรมพีนกังานขบัรถหรอืผูไ้ด้รบัมอบ
หมายไปด้วย เพือ่ความปลอดภยัต่อผูใ้ห้บรกิาร และหากมีเหตุฉกุเฉนิกบัผูป่้วย ผูใ้ห้บรกิารต้อง
สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน�าผู้ป่วยส่งไปยังหน่วยบริการทางการ
แพทย์ได้อย่างทันท่วงที
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บทที่ 4

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. การเก็บตัวอย่างเลือด 

 การเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยหรือผู้ขอรับบริการเจาะเลือด บางรายการตรวจวิเคราะห ์
ทางห้องปฏิบัติการต้องมีการเตรียมตัวเป็นการเฉพาะ เช่น การอดอาหารก่อนการเจาะเลือด  
การงดยาบางอย่างทีใ่ช้อยู ่การงดกจิวตัรบางอย่าง การเจาะเลือดในช่วงเวลาทีก่�าหนด เป็นต้น   
ดังนั้น ในบทนี้จึงได้รวบรวมรายละเอียดโดยสังเขป เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บส่ิง 
ส่งตรวจน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

1.1 เครือ่งมอื วสัดอุปุกรณ์
1.1.1 วสัดอุปุกรณ์ทัว่ไป

- จดุวางอปุกรณ์เจาะเลอืดทีส่ะดวกต่อการใช้งาน
- กระป๋องใส่ส�าลี
- ส�าลก้ีอนปราศจากเชือ้
- 70% alcohol
- กรณีเจาะเลอืดเพือ่เพาะเชือ้ (Hemoculture) ใช้ 2% Chlorhexidine 

gluconate และ 70% alcohol
- ผ้าก๊อซ หรอืพลาสเตอร์ตดิแผล ใช้ปิดแผลหลงัการเจาะเลอืด

1.1.2 อปุกรณ์ส�าหรบัเจาะเลอืด
- สายรดัแขน (Tourniquet)
- หมอนรองแขน
- เข็มเจาะเลือด เป็นชนิดปราศจากเชื้อ ใช้คร้ังเดียว ใช้แล้วทิ้งไม่ใช้ซ�้า  

ควรมต้ัีงแต่เบอร์ 21-23 ส�าหรบัผูใ้หญ่ ส�าหรบัเด็กสามารถใช้เขม็เจาะเลอืด
เบอร์ 23-24 หรือ butterfly wing ได้ ถ้าใช้การเจาะเก็บตัวอย่างแบบระบบ
สุญญากาศ จะต้องเป็นเข็มเจาะเลือดท่ีเป็นชนิดที่ต่อกับกระบอกจับ  
(Holder)
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- กระบอกฉีดยา (syringe) หรือ กระบอกจับ (Holder) หากเจาะเลือด 
ด้วยระบบสญุญากาศ (Vacuum system)

- เขม็ส�าหรบัเจาะเลอืดปลายนิว้ (blood lancet) ชนดิปราศจากเชือ้ หรอื
ปากกาเจาะปลายนิว้ ในกรณทีีเ่กบ็เลอืดจากเส้นเลอืดฝอย

1.1.3 อปุกรณ์ส�าหรบัเก็บเลอืด
- หลอดเกบ็เลอืด (ม ี5 ส ี ทีน่ยิมใช้ คือ สฟ้ีา สแีดง สม่ีวง สเีขยีว และสเีทา 

ดกูารใช้ข้อ 1.3.1.18)
- ขวด hemoculture
- หลอด hematocrit tube (สแีดง Na-Heparin)

1.1.4 อปุกรณ์ส�าหรบัความปลอดภยัในการท�างาน และ การป้องกนัส่วนบคุคล (PPE)
- ถุงมือยางส�าหรับตรวจโรค ใช้เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ อาจใช้ถุงมือชนิด  

nitrile หรอื polyethylene แทนถงุมอืยางชนดิ latex ในกรณผีูเ้จาะเลอืด
แพ้ได้ ไม่ควรใช้ถงุมอืยางทีม่ผีงแป้ง

- กระป๋องใส่เข็ม หรอืภาชนะบรรจุของมคีม ซ่ึงสามารถกนัการทะลไุด้

1.2 การเตรียมผู้ป่วยหรือผูข้อรับการเจาะเลอืด
  การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีรายการตรวจวิเคราะห์จ�านวนมาก มีทั้ง
รายการที่ไม่ต้องเตรียมผู้ป่วยหรือผู้ขอรับบริการเจาะเลือด ดังนั้นจึงควรมีการอธิบายให้แก่ 
ผู้ขอรับบริการทราบว่า จะได้รับการตรวจวิเคราะห์อะไร อย่างไรและจะต้องเตรียมตัวอย่างไร 
เพือ่ควบคมุหรอืลดความแปรปรวนต่างๆ ทีอ่าจกระทบต่อผลการตรวจวเิคราะห์ ก่อนเจาะเลอืด
ต้องถามชื่อ นามสกุล ผู้ป่วยทุกครั้งและตรวจดูชนิดของหลอดเลือด ค�าสั่งแพทย์ และ ตรวจดู
ป้ายชื่อผู้ป่วยที่หลอดเลือดว่าตรงกันหรือไม่

1.2.1 ตรวจสอบรายการส่งตรวจท่ีใบส่งตรวจ หรือในระบบ Request LAB  
ว่าต้องการเลอืดปรมิาณเท่าไร ใช้อปุกรณ์เกบ็เลอืดอะไรบ้าง 

1.2.2 เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเลือกหลอดบรรจุตัวอย่าง ให้ตรงกับชนิดของ
รายการท่ีจะขอส่งตรวจ

1.2.3 ติดป้ายบ่งชี้ตัวอย่าง เช่น ชื่อ สกุล HN วันเดือนปี เวลา ท่ีเก็บตัวอย่าง  
ชือ่ผูเ้จาะเลอืด (รปูแบบการบ่งชี ้ขึน้กบัแนวทางแต่ละแห่งก�าหนด) 

1.2.4 ตรวจสอบชือ่ สกุล ผูถ้กูเจาะทีใ่บ request หลอดตวัอย่าง และถามชือ่ผูถ้กูเจาะ  
ให้ตรงกนั

1.2.5 เตรียมอุปกรณ์ส�าหรับเจาะเลือด และให้ทวนสอบชื่อผู้ถูกเจาะเลือดก่อน 
เจาะเลอืดอกีครัง้
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1.3 ขัน้ตอน วธิกีารเกบ็ตวัอย่างเลอืด
1.3.1 การเจาะเลอืดจากเส้นเลอืดด�า

1.3.1.1 ตรวจสอบ ชือ่ สกลุ ของผูถ้กูเจาะเลอืด รายการตรวจ ให้ตรงกบัการ 
สัง่ตรวจอกีครัง้

1.3.1.2 ให้ผู้ถูกเจาะเลือดอยู่ในท่าที่เหมาะสม เช่น วางแขนที่เจาะบนโต๊ะ 
และใช้หมอนส�าหรบัเจาะเลอืดรองแขนในบรเิวณข้อศอก

1.3.1.3 เลือกบริเวณเจาะเลือด ท่ีเห็นเส้นเลือดด�า บริเวณใกล้ข้อพับ  
ท่ีนยิมคอืเส้นเลอืด median cubital หรอื cephalic veins

1.3.1.4 รดัสายรดัแขนเหนอืต�าแหน่งท่ีจะเจาะประมาณ 3-4 นิว้ อย่ารดัแน่น 
หรอืหลวมเกินไป

1.3.1.5 สวมเขม็เจาะเลอืด (ขนาดตามความเหมาะสม) เข้ากบักระบอกฉดียา 
ในกรณทีีใ่ช้ระบบสญุญากาศ ให้สวมเขม็เจาะเลอืดทีใ่ช้เฉพาะเข้ากบั
กระบอก (needle holder) กรณีที่มีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ 
hemoculture ให้ท�าความสะอาดหวัจกุ (ฝา) ของขวด hemoculture 
ก่อนใส่ตวัอย่างเลอืดลงในขวด

1.3.1.6 ใช้ส�าลีปราศจากเชื้อชุบ 70% alcohol ท�าความสะอาดบริเวณที ่
จะเจาะ ด้วยวธิ ีsterile technique แล้วปล่อยให้แห้ง

1.3.1.7 กรณใีช้กระบอกฉดียา ใช้มือข้างทีถ่นดัจบัตวักระบอกฉดียา ดนัลกูสบู
ให้สดุเพือ่ไม่ให้มอีากาศอยูภ่ายในกระบอกฉดียา ถอดปลอกสวมเขม็
ออก ใช้นิว้แตะทีโ่คนเขม็แต่ไม่ให้โดนตวัเขม็

1.3.1.8 กรณีใช้ชุดเจาะระบบสุญญากาศ ใช้มือข้างที่ถนัดจับตัวกระบอก  
(needle holder) ถอดปลอกสวมเข็มออก ใช้นิ้วแตะที่โคนเข็มแต่ 
ไม่ให้โดนตวัเขม็

1.3.1.9 แจ้งให้ผูป่้วยทราบ เมือ่เริม่ท�าการเจาะเลอืด จบัแขนผูป่้วยใต้ต�าแหน่ง
ท่ีเจาะเลอืด โดยใช้น้ิวโป้งกดทีผ่วิหนงัแนวเดยีวกบัเส้นเลอืดใต้ต�าแหน่ง
ท่ีจะเจาะเลอืด 1-2 นิว้ เพือ่ช่วยยดึให้เส้นเลอืดอยูกั่บที่

1.3.1.10 เจาะเลอืด ตัง้แนวเขม็ขนานไปกับแนวของเส้นเลอืดทีจ่ะเจาะ โดยให้
เขม็ท�ามมุ 15- 30 องศา และหน้าตัดของเข็มหนัข้ึนด้านบน ดันเข็มผ่าน
ผวิหนงัสูเ่ส้นเลอืด เมือ่เขม็เข้าไปในเส้นเลือดแล้วจะสังเกตพบมเีลือด
ไหลท่ีโคนเขม็เลก็น้อย
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1.3.1.11 กรณีใช้กระบอกฉดียา จับเขม็ให้นิง่ ใช้มอือกีข้างหนึง่ดึงลกูสบูออกช้าๆ 
ให้ได้เลอืดปริมาตรตามทีต้่องการ

1.3.1.12 กรณใีช้ชดุเจาะระบบสญุญากาศ ให้จับเข็มให้น่ิง ใช้มอือกีข้างหยบิหลอด
เกบ็เลอืด สวมด้านฝาเข้าไปในปลอกกระบอกฉดียา (needle holder) 
กดให้เขม็อกีด้านเข้าไปในหลอดฉีดยา ให้ทะลุฝาหลอดเกบ็เลือด จะเหน็
เลอืดพุง่เข้าไปในหลอด รอจนเลือดหยดุไหลเข้าไปในหลอด แล้วจงึดงึ
หลอดเก็บเลือดออกจากปลอก ถ้าต้องการเลือดมากกว่า 1 หลอด  
ให้เปลีย่นหลอดใหม่ตามจ�านวน และชนดิ จนครบจ�านวนหลอดตาม
ต้องการ (ดลู�าดบัการสวมหลอดทีข้่อ 1.3.1.18)

1.3.1.13 เมือ่ได้จ�านวนหลอดเลอืดตามต้องการแล้ว ปลดสายรดัแขนออก ตรวจ
ดวู่าผูป่้วยคลายมอื และผู้เจาะเลือดไม่ควรขยับต�าแหน่งของหลอดเลือด
จนกว่าจะดงึเขม็ออกจากเส้นเลอืด

1.3.1.14 ใช้ส�าลแีห้ง หรอืก๊อซ ปราศจากเชือ้ ปิดแผลบรเิวณทีเ่จาะเลอืดก่อนดงึ
เขม็ออก ค่อยๆ ดงึเขม็ออกแบบเบามอื ปิดทบัด้วยพลาสเตอร์

1.3.1.15 กรณใีช้กระบอกฉดียา ให้แทงเขม็ลงในหลอดเกบ็เลอืด เลอืดจะไหล
เข้าไปเอง เมื่อหยุดไหลให้ถอดเข็มออก ถ้าต้องการเลือดมากกว่า 1 
หลอด ให้เปล่ียนหลอดใหม่ตามจ�านวน และชนดิ จนครบจ�านวนหลอด
ตามต้องการ (ดลู�าดบัการสวมหลอดท่ีข้อ 1.3.1.18) ไม่จ�าเป็นต้องเปิด
ฝาเพือ่ใส่เลอืด หรอืดนัเลอืดเข้าในหลอดเกบ็ตวัอย่าง

1.3.1.16 ปลดเข็มออกจากกระบอกฉีดยา หรือ needle holder น�าเข็ม 
ไปใส่ในกระป๋องใส่หวัเขม็ หรือภาชนะบรรจุของมคีม ซ่ึงสามารถกนัการ
ทะลไุด้ ควรใช้อปุกรณ์ช่วยปลดเขม็ (ถ้าม)ี และไม่สวมปลอกหวัเขม็กลบั
คนื เพือ่ป้องกนัการถกูเขม็เจาะเลอืดแทง

1.3.1.17 ทกุครัง้ท่ีเจาะเลอืดใส่หลอดเลือดท่ีมสีารกนัเลือดแข็งตัว ต้องผสมเลือด
และสารกันเลือดแข็งตัวให้เข้ากันทันที โดยกลับหลอดเลือดเบา ๆ  
ขึน้ลง 5-10 ครัง้ ตรวจสอบความถกูต้องอกีครัง้ ก่อนน�าส่งตวัอย่าง 
ไปยงัห้องปฏิบัติการตามระยะเวลาทีก่�าหนด โดยเกบ็ตัวอย่าง หรอืขนส่ง
ตามความเหมาะสมของรายการตรวจในแต่ละชนดิทีก่�าหนด

1.3.1.18 ในกรณีท่ีมกีารส่งเลือดตรวจหลายรายการ ให้ใส่เลอืดเรยีงตามล�าดับ 
ดงันี้
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ล�าดับที่
สีจุกหรือ

ขวด
ชนิดสารกันเลือดแข็ง การทดสอบที่ใช้

1 Hemoculture
(ขวดเพาะเชื้อจากเลือด)

การเพาะเชื้อจากเลือด

2 Sodium Citrate Tube การตรวจทางปัจจัยการแข็งตัวของเลือด

3 Clot Blood Tube - การตรวจทางเคมีคลินิกท่ัวไปท่ีไม่ต้องการ 
 ผลด่วน
- การทดสอบทางซีโรโลยี (ระวังการทดสอบ 
 ทางเคมีคลินิกบางอย่าง ใช้หลอดจุกสีแดง 
 ไม่ได้)

4 Lithium Heparin Tube การทดสอบทางเคมีคลินิกทั่วไป ที่ต้องการ 
ผลด่วน 
(ระวังการทดสอบทางเคมีคลินิกบางอย่างใช ้
หลอดจุกสีเขียวไม่ได้)  ต้องน�าส่งทันทีหลังเจาะ

5 EDTA Tube - การทดสอบทางโลหิตวิทยา
- 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 เพื่อให้เลือด
สัมผัสกับสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือด ท�าให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น
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1.3.2 การเจาะเลอืดจากเส้นเลอืดฝอย
   การเจาะเลือดจากเส้นเลือดฝอยเป็นการเจาะที่สะดวกที่สุด เหมาะส�าหรับการ
ตรวจในกรณีที่ต้องการเลือดปริมาณน้อย การเจาะเก็บเลือดจากเส้นเลือดฝอยสามารถเจาะ
เก็บเลือดจากปลายนิ้ว ติ่งหู และ ส้นเท้า  วิธีการเจาะดังนี้

1.3.2.1  ก่อนเจาะเลอืดควรอุน่ผวิหนงับรเิวณทีจ่ะเจาะ เช่น นวดเบา ๆ เพือ่ให้
เลอืดเดนิสะดวก ห้ามบบีหรอืเค้นมากเกินไป

1.3.2.2  ท�าความสะอาดผิวหนงัด้วยส�าลชีบุ 70% Alcohol แล้วปล่อยให้แห้ง
1.3.2.3  ใช้มอืท่ีถนัดจบัเข็มเจาะเลอืด อกีมอืจับนิว้ของผูป่้วย ทิม่คมเจาะตรง

ต�าแหน่งเนินของปลายนิ้วให้ลึกพอเหมาะ ประมาณไม่เกิน 3 ม.ม.  
เพือ่ป้องกนัไม่ให้ถกูกระดูก ไม่ควรเจาะตรงต�าแหน่งปลายบนสดุหรือ
ด้านข้าง

1.3.2.4 ใช้ส�าลแีห้งเช็ดเลอืดหยดแรกทิ้งไป เนือ่งจากมขีองเหลวจากเนือ้เยือ่
และเศษเซลล์ผสมอยู ่แล้วจงึใช้เลอืดหยดต่อไปในการท�าการตรวจ

1.3.2.5  เมื่อได้เลือดตามความต้องการแล้ว ใช้ส�าลีแห้งปิดแผลท่ีเจาะและ 
กดเบาๆ จนเลือดหยุดไหล กรณีหลอดเก็บเลือดมีสารกันเลือดแข็ง  
ให้เอยีงหลอดคว�า่ขึน้ ลงช้า ๆ ประมาณ 6-8 ครัง้เพ่ือผสมสารกนัเลอืด
แขง็ตวักบัเลอืดให้เข้ากนั

 
2. การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 

2.1 การเกบ็ตวัอย่างปัสสาวะเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร มกีารเกบ็เพือ่วตัถปุระสงค์ 
ในการตรวจต่างกนั ดงันี้
2.1.1  การเกบ็ปัสสาวะแบบ Spot (Random Urine) เป็นการเกบ็ปัสสาวะ แบบเกบ็ 

เมือ่ใดกไ็ด้ ใช้เกบ็ปัสสาวะตรวจในงานประจ�าวนั เช่น U/A น�า้ตาล โปรตนี ฯลฯ 
เป็นวธิทีีน่ยิมใช้มากท่ีสดุ เนือ่งจากเป็นวธิทีีง่่าย และสะดวกส�าหรบัผูป่้วย 

2.1.2  การเก็บปัสสาวะครั้งแรกหลังตื่นนอน (First Morning Urine) เป็นการเก็บ
ปัสสาวะทีอ่ยูใ่นกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชัว่โมง มคีวามเข้มข้น
มากกว่าปัสสาวะช่วงเวลาอืน่ ๆ โอกาสทีจ่ะตรวจพบความผิดปกติทางพยาธิ
สภาพของสิง่ต่างๆ ได้มากกว่า เช่น การตรวจการต้ังครรภ์ การตรวจโปรตีน และ 
Nitrite 

2.1.3  การเก็บปัสสาวะแบบช่วงเวลาท่ีก�าหนด (Fractional Urine) เช่น การเก็บ
ปัสสาวะหลงัการกินอาหาร 2 ชัว่โมง นยิมใช้ในการตรวจ Glucose Tolerance 
test 
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2.1.4  การเกบ็ปัสสาวะแบบ 24 ชัว่โมง นยิมใช้ส่งตรวจหาสารเคม ีหรอื ฮอร์โมนทีถ่กู
ขบัออกมาทางปัสสาวะว่ามปีรมิาณมากน้อยเท่าใดเช่น การตรวจหา Creatinine 
clearance test 

 2.1.5 การเกบ็ปัสสาวะจากสายสวน (Catheterized Urine) เป็นการเกบ็ปัสสาวะ
โดยวธิสีวนให้ปัสสาวะไหลออกมาเอง ใส่ในภาชนะท่ีเก็บ ท�าการเกบ็โดยพยาบาล

2.2 เครือ่งมอื วสัดอุปุกรณ์
กรณีเก็บตวัอย่างส�าหรบัการเกบ็ปัสสาวะแบบ Spot (Random Urine), First morning Urine

 - กระป๋องส�าหรับเก็บปัสสาวะ เป็นภาชนะปากกว้าง สะอาด มีฝาปิดแบบเกลียว   
  ปราศจากเชือ้

 - ถงุพลาสตกิ หรอืถงุซปิส�าหรบัห่อหุม้กระป๋องปัสสาวะ

2.3 การเตรยีมผู้ป่วยเพ่ือเกบ็ปัสสาวะ
2.3.1  ผู้ป่วยหญิงไม่ควรอยูใ่นช่วงมปีระจ�าเดอืน ไม่ควรดืม่น�า้มากเกนิไป หรอื ปัสสาวะ

มาก่อนแล้วน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง
2.3.2  ตรวจดใูบสัง่ตรวจ รายการสัง่ตรวจ ว่าต้องการตรวจปัสสาวะในรายการใด 
2.3.3  เตรยีมอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง และเลอืกอปุกรณ์การเก็บ ให้ตรงกบัชนดิของรายการ

ท่ีจะขอส่งตรวจ
2.3.4  ตดิป้ายชีบ่้งตวัอย่าง เช่น ชือ่ สกลุ HN วนัเดอืนปี เวลา ทีก่ระป๋องเกบ็ตวัอย่าง 
2.3.5  ตรวจสอบชือ่ สกลุ ผูป่้วยท่ี ใบสัง่ตรวจ และทีก่ระป๋องเกบ็ตวัอย่างให้ตรงกนั

2.4 ขัน้ตอนวธิกีารเกบ็ตวัอย่างปัสสาวะ
2.4.1  ท�าความสะอาดบริเวณภายนอกของอวยัวะเพศ
2.4.2  เปิดฝากระป๋องเกบ็ปัสสาวะ 
2.4.3  ให้ผูป่้วยถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิง้
2.4.4  น�ากระป๋องเกบ็ปัสสาวะ รองปัสสาวะตอนกลางทีก่�าลังไหลให้ได้ประมาณ 20-30 

มลิลลิติร
2.4.5  ถ่ายปัสสาวะส่วนท้ายทิง้จนสดุ
2.4.6  ปิดฝากระป๋องเกบ็ปัสสาวะทีม่ปัีสสาวะให้แน่น น�าส่งตัวอย่างไปยงัห้องปฏบิติั

การตามระยะเวลาท่ีก�าหนด ถ้าส่งทนัทไีม่ได้ (ภายใน 1 ชัว่โมง ) ควรเกบ็ไว้ 
ในตูเ้ยน็ 2-8 องศาเซลเซยีส (ไม่ควรเก็บนานเกนิ 18 ชัว่โมง)
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3. การเก็บตัวอย่างอุจจาระ  

3.1 การเกบ็ตวัอย่างอจุจาระเพือ่ส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการมกีารเก็บเพือ่วตัถุประสงค์ 
ในการตรวจต่างกนั ดงันี้ 
3.1.1  การเกบ็อุจจาระเพือ่ตรวจท่ัวไป (Stool examination) นยิมตรวจในงานประจ�า 

เช่น การตรวจโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเชื้อปรสิต หรือแบคทีเรีย 
เบ้ืองต้น 

3.1.2  การเกบ็อจุจาระเพือ่เพาะเชือ้ (Stool Culture) 
3.1.3 การเกบ็อจุจาระเพือ่หาเมด็เลอืดแดงในอจุจาระ (Occult blood)

3.2 เครือ่งมอื วสัดอุปุกรณ์
3.2.1 การเก็บอุจจาระเพื่อตรวจทั่วไป และ การเก็บอุจจาระเพ่ือหาเม็ดเลือดแดง 

ในอจุจาระ
-  ภาชนะ (กระปุก) ส�าหรบัเกบ็ตวัอย่างอจุจาระ ทีส่ะอาดปราศจากเชือ้ ขนาด

ประมาณ 50 มลิลลิติร ฝาเกลยีว ปิดได้สนทิ และเปิดได้ง่าย
-  อปุกรณ์ส�าหรบัตกัอจุจาระ เช่น ช้อนตักท่ีเป็นพลาสติก หรือไม้ทีส่ะอาด

ปราศจากเชือ้
-  ถงุพลาสตกิหรอืถุงซปิส�าหรบัห่อหุม้ภาชนะส�าหรบัเกบ็อจุจาระ

3.2.2 การเกบ็อจุจาระเพือ่เพาะเชือ้
-  ภาชนะส�าหรับเก็บตัวอย่าง ที่สะอาดปราศจากเชื้อ มีอาหารเล้ียงเชื้อ 

ที่เหมาะสมส�าหรับการเพาะเล้ียงเช้ือในแต่ละชนิด หรือ swab ส�าหรับ 
การเกบ็ตวัอย่าง Rectal swab

3.3 การเตรียมผู้ป่วยเพ่ือเกบ็อจุจาระ
3.3.1  ควรแนะน�าผูป่้วย ไม่ควรรบัประทานยาถ่าย ยาลดกรด ยาแก้ท้องอดื และยา 

ท่ีมส่ีวนผสมของบิสมธั แบเรยีม น�า้มนัแร่ (ก่อนการตรวจ 7 วนั)
3.3.2  ตรวจดใูบสัง่ตรวจ รายการสัง่ตรวจ ว่าต้องการตรวจอจุจาระในรายการใด 
3.3.3  เตรยีมอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง และเลือกอปุกรณ์การเก็บ ให้ตรงกบัชนิดของรายการ

สัง่ตรวจ
3.3.4  ตดิป้ายบ่งชีต้วัอย่าง เช่น ชือ่ สกลุ HN วนัเดือนปี เวลาเกบ็ ท่ีภาชนะเกบ็ตัวอย่าง 
3.3.5  ตรวจสอบชือ่ สกลุ ผูป่้วยท่ี ใบสัง่ตรวจ และทีภ่าชนะเกบ็ตวัอย่างให้ตรงกนั
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3.4 วิธกีารเกบ็อจุจาระ
3.4.1 ให้ผูป่้วยถ่ายอจุจาระลงในภาชนะทีส่ะอาด เช่น กระโถน
3.4.2 ใช้ไม้เข่ียอุจจาระให้ได้ปริมาณเท่าปลายนิ้ว ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วปิดฝา 

ให้แน่น (ถ้าอจุจาระมมีกูเลอืดปน เลอืกเอาบรเิวณทีม่มีกูเลอืด หรอืส่วนทีส่งสยั
ว่าเป็นตวัพยาธ)ิ

3.4.3 น�าภาชนะ (กระปุก) ส�าหรับเก็บตัวอย่างอุจจาระใส่ในถุงพลาสติกหรือถุงซิป
ส�าหรบัห่อหุม้ภาชนะส�าหรบัเก็บอจุจาระ ส่งพร้อมใบส่ังตรวจท่ีกรอกรายละเอียด 
ครบถ้วน

4. การเก็บเสมหะ 

4.1 เครือ่งมอื วสัดอุปุกรณ์ 
4.1.1  ภาชนะ (กระปุก) ส�าหรับเก็บเสมหะ ควรเป็น ภาชนะที่สะอาด มีฝาเกลียว 

ปิดมดิชดิ
4.1.2  ถงุพลาสตกิหรอืถุงซปิ เพือ่บรรจภุาชนะ (กระปกุ) เกบ็เสมหะก่อนน�าส่ง

4.2 การเตรยีมผู้ป่วยเพ่ือเกบ็เสมหะ
4.2.1 ควรให้ผูป่้วยเกบ็เสมหะในตอนเช้าหลงัจากผูป่้วยต่ืนนอนใหม่ ๆ  เพือ่ให้ได้ปริมาณ

ของเสมหะท่ีค้างอยู่ตลอดคืน โดยก่อนเก็บให้ผู้ป่วยใช้น�้าสะอาดกลั้วคอแล้ว 
บ้วนน�า้ทิง้ 2-3 ครัง้ เพือ่ลดปรมิาณเชือ้แบคทเีรยีประจ�าถิน่ (Normal flora)  
ในช่องปาก

4.2.2  ตรวจดใูบสัง่ตรวจ รายการสัง่ตรวจ ว่าต้องการตรวจเสมหะในรายการใด 
4.2.3  เตรยีมอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง และเลอืกอปุกรณ์การเก็บ ให้ตรงกบัชนดิของรายการ

ท่ีจะขอสัง่ตรวจ
4.2.4  ตดิป้ายบ่งชีต้วัอย่าง เช่น ชือ่ สกลุ HN วนัเดือนปี เวลาเกบ็ ท่ีภาชนะเกบ็ตัวอย่าง 
4.2.5  ตรวจสอบชือ่ สกลุ ผูป่้วยท่ี ใบสัง่ตรวจ และทีภ่าชนะเกบ็ตวัอย่างให้ตรงกนั

4.3 วิธกีารเกบ็เสมหะ
4.3.1  โดยท่ัวไปผู้ป่วยจะเก็บมาจากที่บ้าน ดังนั้นต้องให้ค�าแนะน�าในการเก็บใน 

สถานทีโ่ล่งแจ้ง แดดส่องถงึ หากหน่วยบรกิารมสีถานทีไ่ว้บรกิาร ต้องเป็นสถานที ่
ท่ีโล่งแจ้ง มกีารระบายอากาศท่ีด ีและแสงแดดส่องถงึ
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4.3.1 ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าสั้น ๆ แล้วไอออกมาโดยแรงเพ่ือให้ได้เสมหะท่ีอยู่บริเวณ 
ท่ีมกีารอกัเสบของเนือ้ปอด

4.3.2  เปิดฝาภาชนะ (กระปุก) ส�าหรบัเก็บเสมหะ น�ามารอทีป่ากของผู้ป่วย ให้ผูป่้วย
ไอ และขากเสมหะใส่ภาชนะ (กระปกุ) ส�าหรบัเกบ็เสมหะ 

4.3.3  ปิดฝาภาชนะ (กระปุก) ส�าหรบัเกบ็ตัวอย่างเสมหะให้แน่น ใส่ในถงุพลาสติกหรอื
ถงุซปิส�าหรับห่อหุ้มภาชนะอกีช้ันหนึง่ ส่งพร้อมใบส่งตรวจทีก่รอกรายละเอียด 
ครบถ้วน 

ข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ  

1. ต้องปฏบิติัตามคูม่อืการให้บรกิารของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลท่ีรับตรวจ
ต่ออย่างเคร่งครดั

2. การส่งต่อตวัอย่าง ต้องใช้ภาชนะบรรจมุดิชดิ และควบคมุอณุหภมูริะหว่างการขนส่ง 
หากเป็นตวัอย่างทีมี่การเกบ็ในตูเ้ยน็ก่อนน�าส่ง ตูเ้ยน็ต้องมีการควบคมุอณุหภมูิ
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บทที่ 5

การประเมินมาตรฐาน หน่วยบริการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล

ภายใต้โครงการโครงการลดความแออัด 
กระทรวงสาธารณสุข 2564-2565

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานออกใบรับรองหน่วยบริการเก็บและขนส่ง
ตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยประเมินและรับรองหน่วย
บริการเก็บและขนส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล  โดยมีกระบวนการด�าเนินการดังนี้ 

1.  ออกใบรบัรองออกภายใต้ชือ่ “มาตรฐานหน่วยบริการเก็บและขนส่งตัวอย่างนอก
โรงพยาบาล- “ชือ่องักฤษ  standard of service unit for sample collecting 
and transportation”

 
2.  วธิกีารรบัรอง มอบอ�านาจให้ นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวัดเป็นผูล้งนามในหนงัสอื

รบัรอง 
 
3.  หลักเกณฑ์ เงือ่นไข วธีิปฏบิตักิารรับรอง  
 ตามทีก่�าหนดในคูม่อืการเจาะเลอืด เกบ็ตวัอย่าง และการน�าส่งตวัอย่างส�าหรบัหน่วย

บรกิารนอกโรงพยาบาล ท่ีจดัท�าโดยกรมวทิยาศาสตร์การแทพย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
 
4.  ผูต้รวจประเมนิ 
 เป็นนักเทคนคิการแพทย์ ท่ีมปีระสบการณ์เป็นผูต้รวจประเมนิระบบคณุภาพห้องปฏบิตัิ

การ ดังนี ้ ISO 15189 , มาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ  หรอื มาตรฐานสภาเทคนคิ
การแพทย์ 
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5.  คณะกรรมการรับรองผลการประเมนิระดบัจงัหวดั 
   ประกอบด้วยหวัหน้าห้องปฏบิตักิารเทคนคิการแพทย์ของโรงพยาบาลศนูย์หรือ 

โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยนักเทคนิค 
การแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 คน และผูแ้ทนจากสถานพยาบาลเอกชน 1-2 คน เป็นกรรมการ 
(ถ้ามี) และผู้แทนของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือแต่งตั้งจากองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการพฒันาห้องปฏบัิตกิารจงัหวดั   

6. กระบวนการขึน้ทะเบยีน
 

6.1 ข้ันตอนการด�าเนนิการในส่วนของส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
6.1.1 การยื่นขอข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ โดยยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนหน่วย

บรกิารเจาะเลอืด เก็บตวัอย่างและน�าส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาล เพือ่
สนบัสนนุโครงการลดความแออดั กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐาน
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ (F0715137) พร้อม
แนบผลการประเมินตนเอง ตามแบบตรวจติดตามและประเมินผล 
(Checklist) ตาม มาตรฐานหน่วยบรกิารเจาะเลอืด เกบ็ตวัอย่างและ
น�าส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาล เพือ่สนบัสนนุโครงการลดความแออดั 
กระทรวงสาธารณสขุ (F 07 15 136) โดยส่งให้ส�านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดั เพือ่ขอประเมนิเป็นหน่วยบรกิารเจาะเลอืด เกบ็ตวัอย่าง และ
น�าส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาล (หากห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ก�ากับดูแลหน่วยบริการ ยังคงสถานะได้รับ 
การรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 จาก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผ่านการรับรองตามมาตรฐานงาน 
เทคนคิการแพทย์ จากสภาเทคนคิการแพทย์ ไม่ต้องด�าเนนิการตามข้อ 
6.1.2 ถงึ 6.1.7)

6.1.2  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบเอกสารตามแบบตรวจสอบ 
การยืน่เอกสารเพ่ือขอขึน้ทะเบยีนหน่วยบริการเจาะเลอืด เก็บตวัอย่าง 
และน�าส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาล (F 07 15 165)
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6.1.3  ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั คดัเลอืก ทาบทาม และแต่งตัง้คณะผูต้รวจ
ประเมนิ จ�านวนอย่างน้อย 1 คนต่อหน่วยบรกิาร 1 แห่ง โดยแจ้งชือ่
คณะผูต้รวจประเมิน วนัและเวลาทีจ่ะตรวจประเมนิ ให้หน่วยบรกิารที่
จะรบัการตรวจประเมนิทราบล่วงหน้า

6.1.4 คณะผูต้รวจประเมิน ตรวจประเมนิ ณ สถานทีป่ฏบิตังิานหน่วยบรกิาร 
ตามมาตรฐานหน่วยบรกิารเจาะเลือด เกบ็ตัวอย่างและน�าส่งตวัอย่าง
นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวง
สาธารณสขุ ตามวนัเวลาทีแ่จ้ง

6.1.5  หวัหน้าคณะผูต้รวจประเมิน แจ้งผลการตรวจประเมนิ ส่ิงทีไ่ม่สอดคล้อง
ตามข้อก�าหนด (ข้อบกพร่อง) แจ้งให้หน่วยบริการทราบผลการตรวจ
ประเมนิ หากพบว่าหน่วยบรกิารทีร่บัการตรวจประเมนิมกีารด�าเนนิการ
ท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก�าหนด หน่วยบริการต้องด�าเนินการแก้ไขข้อ
บกพร่อง เพือ่ให้ผ่านเกณฑ์ซ่ึงต้องมากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 80 และ
ส่งกลบัให้ผูต้รวจประเมนิให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั โดยใช้แบบตาราง
สรปุผลสิง่ท่ีตรวจพบ/ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต หน่วยบรกิารเจาะเลอืด 
เกบ็ตวัอย่างและน�าส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาล เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ลดความแออดั กระทรวงสาธารณสขุ ตามมาตรฐานกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ (F 07 15 159) ทัง้นีห้ากไม่สามารถ
ด�าเนนิการได้ ให้ยืน่ขอขยายเวลาการแก้ไขได้อกี 30 วนั โดยใช้แบบ 
ขอขยายเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง (F 07 15 162)

6.1.7 เมือ่ผลการตรวจประเมนิได้รบัการแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนและคณะ
ผูต้รวจประเมนิยอมรบัได้ ว่าสอดคล้องตามมาตรฐานหน่วยบรกิารเจาะ
เลอืด เกบ็ตวัอย่างและน�าส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพ่ือสนบัสนนุ
โครงการลดความแออดั กระทรวงสาธารณสขุ ให้หวัหน้าคณะผูต้รวจ
ประเมนิสรปุผลการตรวจประเมนิให้ส�านกังานสาธารณสุขจังหวดัทราบ 
โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมนิภายนอกหน่วยบรกิาร
เจาะเลือด เก็บตัวอย่างและน�าส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพ่ือ
สนบัสนนุโครงการลดความแออดั กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐาน
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (F 07 15 160) พร้อม
ท้ังทะเบียนผู้เข้าประชุมการตรวจประเมินหน่วยบริการเจาะเลือด  
เกบ็ตวัอย่างและน�าส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาล เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ลดความแออดั กระทรวงสาธารณสขุ ตามมาตรฐานกรมวทิยาศาสตร์
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การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ (F 07 15 161)
6.1.7  หวัหน้าผูต้รวจประเมินรายงานผลการตรวจประเมนิพร้อมข้อบกพร่อง

ท่ีพบในโปรแกรมข้ึนทะเบยีนหน่วยบรกิารเจาะเลือด เกบ็ตัวอย่าง และ
น�าส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาล

6.1.8  ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดัน�าเสนอสรปุผลการตรวจประเมนิต่อคณะ
กรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมิน คณะกรรมการอาจมีมติให้
หน่วยบรกิาร รายงานหรอืส่งข้อมลูต่างๆ เพิม่เตมิ

6.1.9  เจ้าหน้าท่ีส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั สรปุรายชือ่หน่วยบรกิารทีค่ณะ
กรรมการมมีตเิห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมนิตามมาตรฐาน
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ พร้อมทัง้สรปุรายงาน
การตรวจประเมินเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามในใบ
ประกาศนยีบัตรรบัรอง 

6.1.10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามในใบประกาศนียบัตรเพื่อขึ้น
ทะเบยีนเป็นหน่วยบริการเจาะเลือด เกบ็ตัวอย่าง และน�าส่งตัวอย่าง 
นอกโรงพยาบาล

6.2 ข้ันตอนการด�าเนนิการในส่วนของส�านกัมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร
6.2.1  ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัแจ้งรายชือ่หน่วยบรกิาร ทีผ่่านเกณฑ์การ

ตรวจประเมินตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสขุ รวมท้ังรายงานผลการตรวจประเมนิ ส่งให้ส�านกัมาตรฐาน
ห้องปฏบัิตกิาร

6.2.2  ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการประกาศรายชื่อหน่วยบริการ ที่ผ่าน
เกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ และได้รับการขึน้ทะเบยีนผ่านทางเวบ็ไซต์ ส�านกั
มาตรฐานห้องปฏบัิตกิาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

6.2.3  ใบประกาศนยีบัตรมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบประกาศนยีบตัร
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7. แผนผังแสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
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8.  เกณฑ์การตรวจประเมิน
 เกณฑ์การได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและน�าส่งตัว
อย่างนอกโรงพยาบาล หมายถึง ผลการตรวจประเมนิหน่วยบรกิารเจาะเลือด เกบ็ตัวอย่าง 
และน�าส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาล ทีด่�าเนนิการได้สอดคล้องตามข้อก�าหนด มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 หากไม่ถึงร้อยละ 80 จะต้องด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ถึงเกณฑ์

9.  กลุ่มเป้าหมาย ตามกลุ่มเป้าหมายหน่วยบรกิารเกบ็และขนส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาล 
 ในปี 2564 ที่สามารถขอรับรองมาตรฐานฯ เพื่อลดความแออัดดังกล่าว จัดกลุ่มตาม 
 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

9.1  มใีบอนุญาตพระราชบัญญัต ิสถานพยาบาล, มมีาตรฐานเฉพาะ ISO 15189 , มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสขุ  หรอื มาตรฐานสภาเทคนคิการแพทย์ ได้แก่ คลนิกิเทคนคิการ
แพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน  รวมถงึรถบรกิารนอกสถานที่

9.2  มใีบอนญุาตพระราชบญัญตั ิสถานพยาบาลแต่ไม่มมีาตรฐานเฉพาะด้านห้องปฏบิติัการ
ทางการแพทย์ ได้แก่ คลนิกิเวชกรรม ประเภทไม่รบัผูป่้วยค้างคนื 

9.3  เป็นหน่วยงานรัฐแต่ไม่มีมาตรฐานเฉพาะด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้แก่                      
หน่วยบรกิารปฐมภมู ิ(รพ สต) 

10. เงื่อนไขการได้รับการรับรอง
ก�าหนดเงื่อนไขรับรองข้อ 9 ดังนี้

10.1 หน่วยบรกิารเกบ็และขนส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาล ทีไ่ด้รบัการรบัรอง ISO 15189 , 
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  หรือ มาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์แล้วให้ตอบ 
แบบประเมนิตนเอง และส่งมายงัส�านกังานสาธารณสุขจังหวดั โดยไม่ต้องออกตรวจ
ประเมิน ณ สถานท่ีจรงิ แต่ต้องมหีลกัฐานแสดงขัน้ตอนการจดัการขนส่งตัวอย่างหน่วย
บรกิารเก็บและขนส่งตวัอย่างนอกโรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ข้างต้นต้องตรวจประเมนิ ณ สถานท่ีจรงิ 

10.2 ต้องมกีารท�าสญัญา (contract) เป็นหน่วยหน่วยบรกิารเกบ็และขนส่งตวัอย่างนอก 
โรงพยาบาล กบัโรงพยาบาลต้นทางท่ีเป็นหน่วยตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิติัการ และ
ให้บริการรักษา เนื่องจากเพราะแต่ละหน่วยต่างเป็นนิติบุคคล ในระบบคุณภาพ 
ต้องแสดงการเชือ่มต่อของ quality chain ผ่าน contract

10.3 ใบประกาศนยีบัตร มอีาย ุ 3 ปี ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรวจสอบรายชือ่หน่วย
บรกิาร ทีต้่องต่ออายผุ่านทางเวบ็ไซต์ของส�านกัมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร เพือ่แจ้งต่อ



26 การเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง ส�าหรับหน่วยบริการ
นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด  กระทรวงสาธารณสุข

อายกุารขึน้ทะเบียนหน่วยบรกิารก่อนวนัหมดอาย ุ120 วนั โดยส�านกังานสาธารณสขุ
จังหวดัจะต้องด�าเนนิการแต่งตัง้คณะผูต้รวจประเมนิ ด�าเนนิการตรวจประเมนิต่ออายุ
การขึน้ทะเบยีน ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการและจัดส่งรายชือ่หน่วยบริการ  
ทีต่่ออายกุารขึน้ทะเบียนมายงัส�านกัมาตรฐานห้องปฏิบตักิารก่อนครบก�าหนดวนัหมด
อายใุนประกาศนยีบัตร

11. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานเก็บข้อมูลหน่วยบริการเก็บตัวอย่างนอก 
 โรงพยาบาล ท�าหน้าที่ข้อมูลตามใบรับรองท่ีออกให้ โดยพัฒนาช่องทางการรายงาน 
 ผ่านระบบสารสนเทศ

12. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานประสานงานกับส�านักงานปลัดกระทรวง 
 สาธารณสขุ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั และส�านกังานหลักประกนัสุขภาพ (สปสช) และ 
 พัฒนาศักยภาพส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับมอบอ�านาจการรับรอง หน่วยบริการ 
 เก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล และร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน (หากมีการร้องขอ) 

13. หน่วยเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล หมายถึง 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล  
-  คลนิิกเทคนคิการแพทย์ 
-  โรงพยาบาลเอกชนรวมรถบรกิารนอกสถานที่
-  คลนิิกเวชกรรม ประเภทไม่รบัผูป่้วยค้างคนื
-  ทีพ่�านักของผูป่้วย

แบบประเมินหน่วยบริการเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล (F 07 15 136)

ค�าชี้แจง แบบประเมินหน่วยบริการเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาลตามคู่มือ การเจาะเลือด  
เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง ส�าหรับหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุน
โครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องตามนโยบายลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยยัง
คงมมีาตรฐานการให้บรกิารทางการแพทย์เหมอืนในโรงพยาบาลทกุประการ เพิม่ความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น  



27การเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง ส�าหรับหน่วยบริการ
นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด  กระทรวงสาธารณสุข

(โปรดท�าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก และ/หรือเติมข้อความให้ครบถ้วน)

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..................................สาขา....................

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

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

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

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

10. ผู้ควบคุม/ผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ............คน

(โปรดระบุชื่อ และเลขที่ใบอนุญาต)

10.1 ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล...................................................

        วุฒิการศึกษา.....................................................................

        เลขที่ใบอนุญาต...............................................................

 10.2 ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล..................................................

        วุฒิการศึกษา.....................................................................

        เลขที่ใบอนุญาต................................................................    

หมายเหตุ : หากมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถระบุในเอกสารแนบท้ายแบบประเมินนี้



28 การเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง ส�าหรับหน่วยบริการ
นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด  กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ

โปรดด�าเนินการตรวจประเมิน ตามความเป็นจริง และท�าเครื่องหมาย “ ✓ ” ไม่ใช ่ในช่องที่เลือก และ/หรือเติมข้อความให้ครบถ้วน

ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ
ม/ีถูกต้อง

ผลการประเมิน
ความคิดเห็น

มี/ถูกต้อง ไม่มี/ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ บุคลากรและสถานที่เก็บตัวอย่าง

1

บุคลากร

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และบุคคลซึ่ง

ได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยต้องอยู่ในความ

ควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2

ควรผ่านการฝึกอบรม เช่น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การส่งต่อตัวอย่าง  

หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสาเหตุ

ทั่วไป เช่น ภาวะเป็นลม ภาวะหมดสติและการปฐมพยาบาล ภาวะฉุกเฉิน 

ผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

ภาวะฉกุเฉนิโรคหลอดเลอืดสมอง ภาวะแพ้รนุแรง การกูช้พี เช่น หลักการกู้ชพี

เบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

3

กรณีบุคลากรไปให้บริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ณ ที่พ�านักของ 

ผูป่้วย ให้แสดงบตัรประจ�าตวัทีแ่สดงให้เหน็ว่าเป็นผูป้ฏบิติังานทีไ่ด้รับอนญุาต

และถูกกฎหมาย มีเบอร์ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อผู้ใช้บริการสามารถ

สืบค้นข้อมูลได้

4

สถานที่เก็บตัวอย่าง

สถานที่ส�าหรับการเจาะเลือด 

สถานที่ที่สะอาด และมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม

5

มีอ่างล้างมือที่ให้ผู้เจาะเลือดสามารถล้างมือได้ ด้วยสบู่หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค 

(Antiseptic) ในกรณทีีไ่ม่สามารถล้างมือด้วยน�า้ได้ อาจใช้เจลล้างมอืทีม่นี�า้ยา

ฆ่าเชื้อโรคเป็นส่วนประกอบ

6

มเีก้าอีท้ีน่ัง่ได้สบาย และมคีวามปลอดภยัส�าหรับผูร้บับรกิาร สามารถวางแขน

เพื่อให้อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับผู้รับบริการแต่ละราย โดยค�านึง

ถึงความสะดวกในการเจาะเลือดด้วย

7

กรณีให้บริการเจาะเลือด ณ ที่พ�านักของผู้ป่วย ให้ค�านึงถึงความปลอดภัยของ

ผู้รับบริการ เช่น สามารถวางแขนเพื่อให้อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมที่สุด  

โดยต้องค�านึงถึงความสะดวกในการเจาะเลือด

8
สถานที่เก็บตัวอย่างปัสสาวะ

มีห้องน�้า ที่สะอาด ปลอดภัย ในการเก็บตัวอย่างส�าหรับผู้รับบริการ



29การเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง ส�าหรับหน่วยบริการ
นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด  กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ
ม/ีถูกต้อง

ผลการประเมิน
ความคิดเห็น

มี/ถูกต้อง ไม่มี/ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ บุคลากรและสถานที่เก็บตัวอย่าง (ต่อ)

9
มีห้องน�้าแยก หญิง ชาย และผู้พิการ หากไม่มีห้องน�้าแยก อาจใช้

เป็นห้องน�้ารวม ที่สามารถให้บริการได้ทั้งหญิง ชาย และผู้พิการ

10

สถานที่เก็บตัวอย่างเสมหะ (หากมีให้บริการ)

พื้นที่เก็บตัวอย่างเสมหะควรแยกเป็นสัดส่วน และมีระบบความ

ปลอดภัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

11
มีอ่างล้างมือหรือเจลส�าหรับท�าความสะอาด หรือ สบู่หรือน�้ายา 

ฆ่าเชื้อ ถังขยะติดเชื้อ

12 มีค�าแนะน�าวิธีการเก็บตัวอย่างเสมหะ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

13
หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างถูกต้องตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

14
มกีารใช้เคร่ืองปกป้องอนัตรายส่วนบคุคล (Personnel Protective 

Equipment, PPE) อย่างเพียงพอและเหมาะสม

15 มีแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสิ่งส่งตรวจ และเชื้ออันตราย

16
มีแนวทางในการเก็บรักษาตัวอย่างก่อนส่งต่ออย่างถูกต้อง  

เหมาะสม

17 มีการแยกประเภทขยะ และก�าจัดขยะอย่างเหมาะสม

18

มีป้ายสัญลักษณ์ติดบนเครื่องมือ หรือบริเวณที่ต้องการชี้บ่ง 

ป้ายเตือนอันตรายชีวภาพ (Biohazard) สารเคมีอันตราย  

สารกมัมนัตรงัส ีภาชนะทิง้ของมคีม และขยะติดเชื้อ

19 มีชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล  (Biological spill kit)

20 มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

21

การเก็บตวัอย่างเลอืด เครือ่งมอื วสัดุอปุกรณ์

จุดวางอุปกรณ์เจาะเลือดที่สะดวกต่อการใช้งาน และมีการแบ่ง

พื้นที่วางอุปกรณ์ให้ใช้งานได้สะดวก



30 การเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง ส�าหรับหน่วยบริการ
นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด  กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ
ม/ีถูกต้อง

ผลการประเมิน
ความคิดเห็นมี/ถูกต้อง ไม่มี/ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

22 มีถุงมือพร้อมใช้งานและไม่หมดอายุ

23
มีเข็ม และอุปกรณ์ส�าหรับเจาะเลือด พร้อมใช้งานและไม่หมด

อายุ

24 มีน�้ายาฆ่าเชื้อ พร้อมใช้งานและไม่หมดอายุ

25 มีผ้าก๊อซ หรือพลาสเตอร์ติดแผล พร้อมใช้งานและไม่หมดอายุ

26 มีภาชนะบรรจุของมีคม ซึ่งสามารถกันการทะลุได้

27
มีภาชนะที่สามารถควบคุมอุณภูมิได้ เช่น กระติกน�้าแข็ง หรือ 

ตู้เย็นควบคุมอุณหภูม ิเพื่อเก็บตัวอย่างก่อนน�าส่งห้องปฏิบัติการ

28

การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ อุจจาระ และเสมหะ

มีภาชนะบรรจุที่สะอาด สะดวกต่อการเก็บ 
และพร้อมใช้งาน

ระบบบริหารจัดการทั่วไป และระบบบริหารจัดการตัวอย่าง 

ส่งตรวจ

29 มีผังแสดงโครงสร้างขององค์กรหรือหน่วยงาน

30
กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ต้องแสดงใบอนุญาตให้ผู้รับบริการ 

เห็นชัดเจน

31
มีป้ายแนะน�าการเก็บสิ่งส่งตรวจ และข้อควรปฏิบัติส�าหรับผู้รับ

บริการ

32

มีระบบประสานงาน เพื่อขอค�าปรึกษาแนะน�า การเก็บตัวอย่าง

ส่งตรวจ และการน�าส่งกับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่ข่ายหรอื

ห้องปฏิบัติการที่รับตรวจต่อ

33
มีเอกสาร หรือคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การน�าส่ง ของห้อง

ปฏิบัติการทางการแพทย์ที่รับตรวจต่อที่เป็นปัจจุบัน

34
มีระบบตรวจสอบอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง ให้เพียงพอต่อการ

ใช้งาน

35
มีระบบบันทึกการรับใบสั่งตรวจและตัวอย่างจากหน่วยบริการ

ไปยังห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ



31การเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง ส�าหรับหน่วยบริการ
นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด  กระทรวงสาธารณสุข

สรุปผลการประเมิน
 
❏ ผ่าน    ❏ ไม่ผ่าน
❏ ผ่านแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงดังนี้
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน....................................................
(........................................)

ต�าแหน่ง......................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน........................................................ 
วันที่ตรวจประเมิน........................................................

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน....................................................
                              (........................................)

             ต�าแหน่ง......................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน........................................................ 
วันที่ตรวจประเมิน........................................................

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

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



32 การเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการน�าส่งตัวอย่าง ส�าหรับหน่วยบริการ
นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด  กระทรวงสาธารณสุข

บรรณานุกรม

1. แนวทางการปฏิบัติงาน การพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล,  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ

2. คูม่อื มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัตกิาร จลุชวีวทิยาทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
2560 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3. นวพรรณ จารรุกัษ์, คูม่อืการจดัเกบ็ตวัอย่างเลอืด (Blood sample collection manual.)  
พมิพ์ครัง้ที ่1  กรงุเทพฯ: บรษิทั แอล.ท.ีอาร์ต พริน้ติง้ จ�ากดั, พ.ศ. 2550: หน้า 19-84

4. แนวทางการควบคมุวณัโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 ส�านกัวณัโรค กรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ

5. พระราชบัญญตั ิสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2559)
6. กฎกระทรวง ก�าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ 

สถานพยาบาล พ.ศ. 2558
7. กฎกระทรวง ก�าหนดชนิดและจ�านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือ 

ยานพาหนะท่ีจ�าเป็นประจ�าสถานพยาบาล พ.ศ. 2558
8. ประกาศกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ เรือ่ง มาตรฐานรถปฏบิตักิารชนัสตูร
9. พระราชบัญญตั ิวชิาชพีเทคนคิการแพทย์ พ.ศ. 2557
10. ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยข้อจ�ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2553
11. ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ�ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดงุครรภ์ (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2562 (การเจาะเกบ็ตัวอย่างเลือด  
เพือ่ส่งตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร)

12. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง สถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงได้รบัการยกเว้นไม่ต้องอยู่ 
ในบงัคับตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ : 88/7 บำ�ร�ศนร�ดูร ถ.ติว�นนท์ ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2951-0000,0-2589-9850-8
โทรส�ร : 0-25915974,0-2591-5449


