
แนวทางการใช้บริการทางห้องปฏิบัตสิ าหรับผู้ป่วยวัณโรค 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2561 

สถานที่ : ห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยา  อาคารสริินธร ชัน้ 2 โทร 043-336789 ตอ่ 3814 

วันและเวลาท าการ : เปิดให้บริการทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง  

การทดสอบที่เปิดให้บริการ :  

1. AFB Stain โดยการย้อมสทีนกรด  วิธี Ziehl–Neelsen  รายงานผลภายในเวลา 3 ชัว่โมงหลงัจากรับตวัอยา่งตรวจ 

2. Xpert MTB/RIF  วิธี Realtime-PCR เพื่อตรวจหา Mycobacterium tuberculosis complex และการดือ้ตอ่ยา rifampicin  รายงานผลภายในเวลา 2 วนัท าการหลงัจากรับ

ตวัอยา่งตรวจ 

การทดสอบที่ส่งต่อภายนอก (OUT LAB) : 

1. Culture and FL-DST  รายงานผลภายในเวลา 6-8 สปัดาห์ หลงัจากรับตวัอยา่งตรวจ (ไมม่ีคา่ใช้จ่าย) 

2. วิธี Line Prop Assay (LPA) (สง่ตรวจที่ สคร.7) (ไมม่ีคา่ใช้จ่าย) 

2.1 MTBDRplus VER 2.0 เพื่อตรวจหา Mycobacterium tuberculosis complex และการดือ้ตอ่ยา rifampicin และ isoniazid (confirm MDR-TB) (รายงานผลใน 10 วนั) 

2.2 MTBDRsl เพื่อตรวจหา Mycobacterium tuberculosis complex และการดือ้ตอ่ยาต้านวณัโรคแนวที่ 2 (confirm XDR-TB) รายงานผลภายใน  15 วนั 

3. PCR for TB (see gene)  วิธี Real time-PCR สง่ตรวจที่ รพ.ศรีนครินทร์ (รายงานผลภายใน 14 วนั) 

3.1  AnyplexTM MTB/NTM เพื่อตรวจหา Mycobacterium tuberculosis complex และหรือ NTM (มีคา่ใช้จ่าย 1,800 บาท) 

3.2  AnyplexTM MTB/MDR/XDR) เพื่อตรวจหาการดือ้ตอ่ยาต้านวณัโรค (MDR และ XDR TB) (มีคา่ใช้จ่าย 3,000 บาท) 



การส่งตรวจ 

1. ใบส่งตรวจ 

กรณีส่งตรวจภายในโรงพยาบาล 

- ใช้ใบสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการวณัโรค (แบบฟอร์ม LAB-ML-SD 989) 

กรณีส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล (OUT LAB) 

- กรณีสง่ สคร.7 ใช้แบบฟอร์มสง่ตรวจเพาะเลีย้งเชือ้วณัโรค และทดสอบความไวของเชือ้ตอ่ยารักษาวณัโรค (NHSOLABTB05) 

- กรณีสง่ รพ.ศรีนครินทร์ ให้ด าเนินการตามแนวทางการสง่ตรวจตอ่ภายนอก (OUT LAB) ของโรงพยาบาลขอนแก่น 

            สามารถติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ ท่ีงานสง่ตอ่ภายนอก กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ รพ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศพัท์ภายใน 1331 และ 1189 

2. สง่ ใบสง่ตรวจที่มีข้อมลูครบถ้วน พร้อมตวัอยา่งตรวจ มาที่ห้องปฏิบตัิการ โดยตวัอยา่งตรวจใสใ่น กระติกเพื่อรักษาอณุหภมูิ 4±2 องศาเซลเซียส 

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ  

            สิง่สง่ตรวจท่ีไมเ่หมาะสม มข้ีอมลูไมค่รบถ้วน จะถกูปฏิเสธและสง่คืนผู้สง่ตรวจ รายละเอียดการเก็บตวัอยา่งตรวจ และเกณฑ์การปฏิเสธตวัอยา่งตรวจเป็นไปตามคูม่ือการใช้บริการ

ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ (LAB-ML-SD046) 

การรายงานผล  : เป็นไปตามคู่มือการใช้บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ (LAB-ML-SD046) และมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้

1. กรณีที่ผลการทดสอบ Xpert MTB/RIF พบวา่ เป็น MTB และดือ้ตอ่ Rifampicin (MTB+/R+)  กลุม่งานเทคนิคการแพทย์จะแจ้งหอผู้ ป่วยให้สง่ตวัอยา่งใหม ่ เพื่อสง่ตรวจ Xpert 

MTB/RIFซ า้(กรณีผู้ ป่วยใหม ่ไมม่ีความเสีย่งดือ้ยา) และสง่ตอ่ สคร.7 เพื่อตรวจยืนยนัเชือ้ดือ้ยา (confirm MDR) และทดสอบ SL-DST ด้วยวิธี Line Prop Assay (LPA) 

(รายงานผลใน 10 วนั และ 15 วนัตามล าดบั) 



การรายงานผลทัว่ไป  ได้แก่การแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการกลบัไปยงัผู้ขอใช้บริการในระบบปกติภายในระยะเวลาที่ตกลงกนัไว้หรือเสร็จสิน้การวิเคราะห์ โดยภายหลงัการ

ตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการจะแยกผลการตรวจไว้ในกลอ่งหอผู้ ป่วยตา่งๆ จากนัน้เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ ป่วยแจ้งความจ านงค์ต้องการรับผลการตรวจวิเคราะห์ 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการจะพบัใบรายงานผล  โดยเอาด้านท่ีมีผลการตรวจวิเคราะห์เข้าด้านใน ใสซ่องพลาสติกพร้อมปิดผนกึมิดชิด และสง่ให้เจ้าหน้าที่หอผู้ ป่วยน ากลบัหอผู้ ป่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการเก็บตัวอย่างตรวจ และการน าส่ง เพื่อตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น 

ชนิดสิ่งส่งตรวจ วิธีการเก็บ การน าส่ง รายการทดสอบ 

เสมหะ (sputum) 1. ภาชนะ ใช้กระป๋อง ปากกว้าง ปราศจากเชือ้ และสามารถมองเห็น
ตวัอยา่งตรวจด้านใน ขนาดประมาณ 50 มิลลลิติร 
2. ให้ผู้ ป่วยบ้วนปากให้สะอาดก่อน เพื่อไมใ่ห้มีเศษอาหารปะปน สดู
หายใจเข้าลกึ ๆ กลัน้หายใจชัว่ครู่ ไอลกึ ๆ แรง  ๆเก็บเสมหะประมาณ 2-5 
มิลลลิติร เสมหะที่ดี ต้องได้จากการไอที่มาจากสว่นลกึของปอด ไมใ่ช่
น า้ลาย ลกัษณะเป็นเมือก เหนียว เป็นยวง ขุน่ข้น สเีหลอืง หรือปนเขียว 

- ควรน าสง่ทนัที ภายใน 2 ชัว่โมง 
- ในกรณีที่ไมส่ามารถสง่ทนัที ควรเก็บ
สิง่สง่ตรวจในอณุหภมูิ 4 ถึง 8 องศา
เซลเซียส ห้ามแช่แข็ง และห้ามเก็บไว้ที่
อณุหภมูิห้อง เพราะจะท าให้คณุภาพ
ของตวัอยา่งเสมหะลดลง 

For  culture 

 
For  AFB 

 
สารน า้จากร่างกาย (Body fluids) เช่น น้า
ไขสนัหลงั  น้าในช่องท้อง  น้าในช่องเยื่อ
หุ้มปอด เป็นต้น  

1. ขวดแก้ว หรือพลาสติก ปราศจากเชือ้ 
2. ควรเก็บตวัอยา่งในด้วยเทคนิคปราศจากเชือ้ 
3. น า้ไขสนัหลงั  > 2 ml.  
2. Body fluid อื่นๆ 1 – 10 ml.  

- ควรน าสง่ทนัที  
- ถ้าไมส่ามารถสง่ได้ทนัที ตัง้ที่
อณุหภมูิห้อง (ห้ามแช่เย็น) ภายใน 24 
ชัว่โมง  

 

 
ชิน้เนือ้ตา่งๆ  
 

1. ตดั Tissue ขนาด 1 - 2 cm³ ใสข่วดแก้ว หรือพลาสติก ปราศจากเชือ้ 
2. ควรเก็บตวัอยา่งด้วยเทคนิคปราศจากเชือ้  
 

- ควรน าสง่ทนัที  
- ถ้าไม ่สามารถสง่ได้ทนัที ตัง้ที่
อณุหภมูิห้อง (ห้ามแช่เย็น) ภายใน 24 
ชัว่โมง  



Eye fluid / corneal scraping 1. ขวดแก้ว ปราศจากเชือ้ 
2. ควรเก็บตวัอยา่งในด้วยเทคนิคปราศจากเชือ้  

- ควรน าสง่ทนัที  
- ถ้าไม ่สามารถสง่ได้ทนัที ตัง้ที่
อณุหภมูิห้อง (ห้ามแช่เย็น) ภายใน 24 
ชัว่โมง 

 

 
น้าล้างจากหลอดลม (Broncho-alveolar 
Lavage Fluids and Bronchial 
Washings Fluids)  

- ควรเก็บอยา่งน้อย 5 มิลลลิติรในภาชนะที่ปราศจากเชือ้  
- ให้แช่น้าแข็งหรือ ice pack ขณะน าสง่ห้องปฏิบตัิการ 

- ควรน าสง่ทนัที  
- ในขณะน าสง่ ควรเก็บในอณุหภมูิ 4 
ถึง 8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง และ
ห้ามเก็บไว้ที่อณุหภมูิห้อง ไมเ่กิน 3 วนั  

แผล ฝี หนอง  
(Abscess)  

1.กรณีเป็นแผลเปิด (non-sterile site)  
- ภาชนะเก็บตวัอยา่ง (phosphate buffer) ติดตอ่ขอรับได้ที่
ห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยา (โทร.3814) 
- ท าความสะอาดแผลภายนอก โดยเช็ดด้วยน้าเกลอืปราศจากเชือ้  
- ใช้ไม้ป้ายที่สะอาดปราศจากเชือ้เก็บตวัอยา่งที่บริเวณ แผล หนองที่อยู่
สว่นลกึลงไป แล้วใสไ่ม้ป้ายลงใน  phosphate buffer     
- ติดช่ือผู้ ป่วย HN และ ระบตุ าแหนง่ของแผล ฝี หนอง (specimen site)  

- ควรน าสง่ทนัที  
- ในกรณีที่ไมส่ามารถสง่ถึง
ห้องปฏิบตัิการภายใน 2 ชัว่โมง ควร
เก็บสิง่สง่ตรวจในอณุหภมูิ 4 ถึง 8 
องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง และห้าม
เก็บไว้ที่อณุหภมูิห้อง 

 

 

2.กรณีเป็นแผลปิด (sterile site) หรือฝีที่ยงัไมแ่ตก 
- ท าความสะอาดผิวด้วย 70% alcohol 
- ใช้เข็มดดูหนองใสใ่นขวดปราศจากเชือ้ และระบตุ าแหนง่ แผล ฝี หนอง 

 

 
เลอืด (Blood)  
 

1. เจาะเลอืด 5 มิลลลิติรใสใ่นขวด Hemoculture ที่มีอาหารเลีย้งเชือ้สา
หรับเชือ้มยัโคแบคทีเรีย   
2. ห้ามปิดสลากทบั barcode ด้านข้างขวด 

- ควรน าสง่ทนัที  
- ถ้าไม ่สามารถสง่ได้ทนัที ตัง้ไว้ที่
อณุหภมูิห้อง (ห้ามแช่เย็น) ภายใน 24 
ชัว่โมง  

 



การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

1.   การรายงานผลทัว่ไป  ได้แก่การแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการกลบัไปยงัผู้ขอใช้บริการในระบบปกติภายในระยะเวลาที่ตกลงกนัไว้หรือเสร็จสิน้การวิเคราะห์ โดย

ภายหลงัการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการจะแยกผลการตรวจไว้ในกลอ่งหอผู้ ป่วยตา่งๆ จากนัน้เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ ป่วยแจ้งความจ านงค์ต้องการ

รับผลการตรวจวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการจะพบัใบรายงานผล  โดยเอาด้านท่ีมีผลการตรวจวิเคราะห์เข้าด้านใน ใสซ่องพลาสติกพร้อมปิดผนกึมิดชิด และสง่ให้เจ้าหน้าที่

หอผู้ ป่วยน ากลบัหอผู้ ป่วย 

2 การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางวาจาและทางโทรศพัท์ ในกรณีที่ต้องการผลเร่งดว่นไมส่ามารถรอคอยผลตามปกติได้ สามารถประสานงานเพื่อขอทราบผลการตรวจ

วิเคราะห์ทางโทรศพัท์ได้โดย ติดตอ่โดยตรงที่งานท่ีให้บริการตรวจวิเคราะห์ชนิดนัน้ๆ  โดยแจ้งช่ือผู้ประสานติดตอ่รับทราบผลการตรวจวิเคราะห์, ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องการ 

และเวลาที่สง่ตรวจ จากนัน้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการจะตรวจสอบและรายงานผลกลบั พร้อมให้เจ้าหน้าที่ท่ีโทรสอบถามทวนผลการตรวจวิเคราะห์ที่รายงานไป จากนัน้เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบตัิการจะบนัทกึวนัและเวลาที่รายงานผลกลบัในแบบบนัทกึการประสานงานทางโทรศพัท์   

3.   การรายงานผลตามระบบราชการ   เป็นการแจ้งผลกลบัไปยงัผู้ขอใช้บริการภายนอกโรงพยาบาลโดยมีหนงัสอืน าสง่ตามระเบียบราชการไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

4. การรายงานผลทางเอกสารอิเลคทรอนิกส์ กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้น าระบบ LIS เข้ามาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรายงานผล ดงันี ้ 

-     กรณีสง่ตรวจจากภายในโรงพยาบาล เมื่อผู้ขอใช้บริการต้องการทราบผลการตรวจวิเคราะห์วา่เสร็จสิน้หรือยงัและต้องการทราบผลการตรวจวิเคราะห์นัน้ๆ สามารถเข้าไปใน

ระบบเวชระเบียนผู้ ป่วยในของโรงพยาบาลขอนแก่น และเปิดดรูายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้ โดยผู้ที่จะสามารถเปิดดผูลได้จะต้องเป็นผู้ที่มีรหสัผา่นเทา่นัน้  

-     กรณีสง่ตรวจจากภายนอกโรงพยาบาล สามารถเข้าไปในระบบของ Web Lab โรงพยาบาลขอนแก่น และเปิดดรูายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้ โดยผู้ที่จะสามารถเปิดดผูลได้

จะต้องเป็นผู้ที่มีรหสัผา่นเทา่นัน้  

5.   การรายงานคา่วิกฤต.ิ..หมายถึงการแจ้งผลการตรวจที่มีคา่การตรวจวิเคราะห์อยูใ่นช่วงคา่วิกฤติตามที่ได้ตกลงไว้กบัผู้ใช้บริการ ได้แก่ ผลตรวจ AFB positive , Xpert 

MTB/RIF(MTB detected และ/หรือ RIF-resistant) และจะโทรแจ้งแพทย์หรือผู้ขอใช้บริการทนัทีพร้อมกบัลงรายละเอียดในบนัทกึการรายงานคา่วิกฤติ  



ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค (LAB-ML-SD102): ส าหรับส่งตรวจภายในโรงพยาบาล 

 

 

 

 



แบบฟอร์มส่งตรวจเพาะเชือ้วัณโรค และทดสอบความไวของเชือ้ต่อยารักษาวัณโรค (NHSOLABTB05): ส าหรับส่งตรวจภายนอก 

 


