
การใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์
กลุม่งานเทคนคิการแพทย ์

โรงพยาบาลขอนแกน่

ทนพ.เกรยีงไกร คงสขุ
กลุม่งานเทคนคิการแพทย ์โรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่



⚫ http://www.kkh.go.th/center-clinics/medical-technologist/
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การติดต่อห้องปฏิบัตกิาร

⚫ โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศพัท ์  (043) 232555 ต่อ 1189 , 1331

งานห้องเจาะเลือดและเกบ็ส่ิงส่งตรวจ ต่อ  1136

งานห้องปฏิบัตกิาร อาคารสิรินธร ชั้น  2
⚫ ศูนย์ประสานงานและรับตวัอย่างตรวจ ต่อ 1189, 1331
⚫ ห้องปฏิบัติการกลาง ต่อ  1331
⚫ ห้องปฏิบัตกิารจุลชีววทิยา ต่อ  3814  หอ้งวณัโรค 1130
⚫ งานอณูชีวโมเลกลุ ต่อ 4001
⚫ งานตรวจทางนิติวทิยาศาสตร์ ต่อ 1331
⚫ งานตรวจสุขภาพ ต่อ 1332
⚫งานการให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อ 1332



ขั้นตอนการใช้บริการจากโรงพยาบาลอ าเภอ

1. ใหล้งทะเบียนใน Weblab ก่อนพร้อมเขียนวนัท่ี Key

2. น าส่งตวัอยา่งตรวจมายงัโรงพยาบาลขอนแก่น ประกอบดว้ย
ก) หนงัสือน าส่ง
ข) รายช่ือและรายการท่ีขอตรวจ

ค) ใบส่งตรวจระบุรายการทดสอบและ วนัท่ีลงทะเบียนในweblab

ง) ตวัอยา่งตรวจ

3. ดูผลตรวจทาง Weblab และใบรายงานผลตวัจริงมารับท่ีรพ.ขก







ใบ Request + ตวัอยา่งตรวจ



การน าส่ง

⚫ ใส่ถุงปิดมิดชิด

⚫น าส่งโดยใส่ Ice pack



เกณฑ์ในการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ 
(Specimen rejection criteria)

1. ช่ือผูป่้วยบนส่ิงส่งตรวจและใบส่งตรวจไม่ตรงกนั เช่น เจาะเลือดสลบัคน ติดสต๊ิกเกอร์สลบัช่ือ 
2. ไม่มีฉลากช่ือ-สกลุผูป่้วยติดส่ิงส่งตรวจหรือใบส่ังตรวจ 
3. ไม่มีส่ิงส่งตรวจ
4. ส่ิงส่งตรวจเกบ็ใส่Tube ผดิ/ภาชนะไม่ถูกตอ้ง
5. ส่ิงส่งตรวจมีปริมาณนอ้ยไม่พอตรวจ/ไม่พอดีขีดท่ีก าหนด
6. ส่ิงส่งตรวจหกเลอะเปรอะเป้ือนอาจเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน
7. ส่ิงส่งตรวจมี Hemolysis ท่ีรบกวนปฏิกิริยาท าใหค่้าตรวจวดัผดิพลาดได้
8. ส่ิงส่งตรวจ Clot ในหลอดท่ีมีสารกนัเลือดแขง็ เช่น EDTA,3.2% Sodium citrate, Lithium heparin

, NaFฯลฯ
9. ส่ิงส่งตรวจท่ีส่งถึงหอ้งปฏิบติัการชา้เกินเวลาท่ีก าหนด  เช่นการทดสอบ Lactate Electrolyte Urine culture

10. ส่ิงส่งตรวจน าส่งในอุณหภูมิไม่เหมาะสม เช่น Lactate Blood Gas ตอ้งแช่ในกระป๋อง 4 C
11. เสมหะมีน ้าลายปนเป้ือน ไม่เหมาะสมในการตรวจ Sputum culture, TB culture, Gram stain

12. ใบสั่งตรวจไม่ระบุรายละเอียดท่ีจ าเป็น เช่น ประวติัเจบ็ป่วย เลขปชช.Diagnostis ช่ือแพทยผ์ูส้ั่งตรวจ
13. เอกสารแนบไม่ครบถว้น เช่น ใบ VCT  ใบบนัทึกขอ้ความส่งแลบ็ภายนอก
14. อ่ืนๆระบุ



การส่งตรวจทางจุลชีววทิยา

⚫Hemoculture Body Fluid CSF culture 
ตอ้งส่งหอ้งปฏิบติัการ ภายใตอุ้ณหภูมิหอ้งภายใน 24 ชม. หา้มแช่ตูเ้ยน็
กรณีล่าชา้ ใหใ้ส่ในขวด H/C และตั้งไวอุ้ณภูมิหอ้งพร้อมระบุวนัเวลา
ท่ีเกบ็ตวัอยา่งตรวจ

⚫การส่งตรวจ Urine Culture ตอ้งระบุวนัท่ีและเวลาเกบ็ตวัอยา่ง
ตรวจ และส่งภายใตอุ้ณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ภายใน 24 ชม.

⚫เกณฑป์ฏิเสธตวัอยา่ง : ไม่ระบุวนั-เวลาในการเกบ็
ตวัอยา่ง และอ่ืนๆตามเกณฑ์



การสง่ตรวจทางนติวิทิยาศาสตร์

นางสาวจนิดามณี แสนบญุศริ ิ
กลุม่งานเทคนคิการแพทย์

โรงพยาบาลขอนแกน่



⚫วตัถุพยานท่ีเกบ็โดยไมพ้นัส าลี  จะตอ้งรอให้แห้งทีอุ่ณหภูมิห้องก่อน แลว้จึง
ใส่ในซองพลาสติก เพราะเช้ือราสามารถเจริญเติบโตได ้ท าใหเ้กิด
ผลบวกปลอม
⚫ไม่ควรใชไ้ม้พนัส าลทีี่มีขนาดใหญ่เกนิไป เพื่อป้องกนัการเกิดผลลบปลอม 
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การเกบ็วตัถุพยานจากผู้เสียหายในคดคีวามผดิทางเพศ



⚫ไม่ควรส่งตรวจในลกัษณะ ป้ายของเหลวจากช่องคลอดใส่แผน่สไลดแ์ลว้
ใส่ซองจดหมายส่งทางไปรษณียม์า เพราะในช่วงการขนส่งสไลดจ์ะแตก
จนไม่สามารถตรวจได้

⚫ระบุใหช้ดัเจนวา่วตัถุพยานดงักล่าวเกบ็มาจากทีใ่ด  เป็นของผู้ใด  วันเวลา
ที่เกบ็ และผู้เกบ็ เพราะถา้เกิดตรวจพบคราบอสุจิในส่วนของ external 
genitalia แต่จาก posterior fornix ไม่พบโดยท่ีพยานหลกัฐานอยา่งอ่ืน
ไม่ช้ีชดั โทษท่ีจะไดรั้บกจ็ะต่างกนั (ดูรายละเอียดใน ป.อาญา มาตรา 
276)
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การเกบ็วตัถุพยานจากผู้เสียหายในคดคีวามผดิทางเพศ (ต่อ)



ใบส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารวตัถุพยาน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลขอนแกน่
Clinical Laboratory Department Khon Kaen Hospital
Tel. 043-336789  ext. 1189,1331

Patient’s Name ………………………………..….……………….…..... HN ……..…….…………… Sex [  ] Male [  ] Female   Age …..…......... 
Year  

Diagnosis …………………………….…………………Ward ………..…………………..……. Drug use ……………….…….…..……..……..…….………

Collected By……….……….….…….. Date/Time ……………..….....…... Requested By ……….………..…..…… Date/Time ……………..….………….
Specimen

Semen detection (swabs) Sperm detection (slides)

[07018] Acid phosphatase for semen [07223] Wright stain for rape

[ ] swab from posterior fornix …..…….….....ชิน้ [ ] slide from posterior fornix …..………….....ชิน้

[ ] swab from posterior fourchette..…….…...ชิน้ [ ] slide from posterior fourchette..…………..ชิน้

[ ] swab from internal genitalia...…………….ชิน้ [ ] slide from internal genitalia...………...…....ชิน้

[ ] swab from external genitalia...…..…..…...ชิน้ [ ] slide from external genitalia...………..…....ชิน้

[ ] Others(ระบุ) ……………………..………....ชิน้ [ ] Others(ระบ)ุ ………………………………....ชิน้

[ ] Others(ระบุ) ………………..………………ชิน้ [ ] Others(ระบ)ุ …………………………….…....ชิน้

Others (กรุณาระบุชนิด จ านวนสิง่สง่ตรวจ และวตัถปุระสงคใ์นการขอสง่ตรวจใหช้ดัเจน)

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

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

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

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

การวนิิจฉยัเบือ้งตน้...................................................................................................................วนัทีเ่กดิ

เหตุ ............... .. ......เวลา...... ... ...... ...น.

ตัวอย่างใบส่งตรวจ
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ปัญหาที่พบ

⚫Swab ขนาดใหญ่เกนิไป

⚫Swab และ Slide ยงัไม่แห้ง (น า slide มาประกบกนั)

⚫Swab ขึน้รา

⚫ ห่อ Swab ด้วยกระดาษกรอง หรือทชิชู

⚫กรอกข้อมูลรายละเอยีดไม่ครบถ้วน

⚫ ไม่ติดช่ือและต าแหน่งทีเ่กบ็บน Swab และ Slide
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การส่งตรวจ Blood alcohol

⚫ไม่ใช ้alcohol หรือน ้ายาฆ่าเช้ือโรคท่ีสามารถระเหยไดง่้าย ในการ
ท าความสะอาดบริเวณท่ีจะเกบ็ตวัอยา่งอาจใช ้povidone-

iodine หรือเบตาดีน เป็นสารฆ่าเช้ือโรคแทนได้
⚫ตวัอยา่งส่งตรวจ : Serum, Plasma (Li-heparin และ 

K2-EDTA plasma)





⚫กรอกขอ้มูลรายละเอียดใหค้รบถว้น แลว้รีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที
⚫หากไม่สามารถน าส่งไดท้นัทีใหเ้กบ็ท่ีอุณหภูมิ 2- 8 องศาเซลเซียส แลว้

รีบน าส่งภายในไม่เกิน 7 วนั 

การน าส่ง



⚫ ห้องปฏิบัติการฯ จะออกใบรายงานผลภายใน 7 วนั หลงัจากวนัทีไ่ด้รับ
ส่ิงส่งตรวจ โดยหน่วยงานที่ส่งจะต้องมาขอรับใบรายงานผลเอง  
และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานด้วย

⚫ ไม่มีการรายงานผลทางโทรศัพท์
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การรายงานผล



⚫การใชง้าน WEBLAB



ทบทวนใช้งานโปรแกรม Weblab

1. การท า Compatibility setting 

2. การเขา้ใชง้านโปรแกรม
3. การ Log in เขา้ระบบ
4. การ Create Order

5. การ Accept / Reject 

6. การดูผลการตรวจวเิคราะห์ / การพิมพผ์ล

เน้ือหา



กรณใีช้ Internet Explorer Version 9 ขึน้ไป
ต้องท าการ Compatibility setting ก่อน

กด tool เลือก 
Compatibility view setting



กด Add website >>kkh.go.th 



การเข้าใช้งานโปรแกรม

เขา้สู่ Internet Explorer  ใส่ URL

http://lab.kkh.go.th/weblab_orderer/Default.asp



กด Runtime Install เพื่อ dowload Crystal Report XI R2 

Active-X Viewer

การเขา้ใชง้านโปรแกรมคร้ังแรก



การ Log in เข้าสู่ระบบ

ใส่ User Code

ใส่ Password



ถ้าใส่ User หรือ password ผิด จะขึน้ error

# User Code or Password is invalid

การ Log in เขา้สู่ระบบ



ถ้าใส่ User หรือ password ผิด 4 ครัง้ จะขึน้ error

# Your account is inactive. Please  contact system administrator

ให้แจ้ง admin ให้ท าการ active password / reset  password

การ Log in เขา้สู่ระบบ
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Input current password คือ pw ท่ีได้จาก Admin

Input new password คือ pw ท่ีตัง้เอง

Confirm new Password

Submit change button

to apply

การตัง้ Password ให้ใช้ตวัอกัษรองักฤษท่ีมีตวัพิมพใ์หญ่ พิมพเ์ลก็
และตวัเลข อย่างน้อย 8 ตวัอกัษร เช่น Test12345 , Abc12345678

การเปล่ียนแปลง Password

ถ้ามีการ Reset password ใหม่จาก Admin ผูใ้ช้จะต้องท าการเปล่ียน password ใหม่เองอีกครัง้



การ Create Order
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สามารถใช้ HN ของรพ.ต้นทางได้
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การ Create Order
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การ Create Order



การดูผลการตรวจวเิคราะห์

กดคล๊ิกเข้าไปเพ่ือดผูลตรวจ



การดูผลการตรวจวเิคราะห์



กด Print หากต้องการพิมพผ์ล

การดูผลการตรวจวเิคราะห์



หากใช้งานครัง้แรก จะติดบลอ็ก
add-on ของ security  warning

การดูผลการตรวจวิเคราะห์



ให้คล๊ิกเลือก Run Add-on on all 

websites เพ่ือปลกลอ็ก

การดูผลการตรวจวิเคราะห์





การดูผลการตรวจวิเคราะห์



การดูผลการตรวจวิเคราะห์





รายการทดสอบที่เปิดให้บริการใหม่

ช่ือรายการทดสอบ ตัวอย่างตรวจ ราคา ระยะเวลารอคอยผล ช่วงเวลาให้บริการ

C3 Serum 2-3 mL 250 3 ชัว่โมง ทุกวนั

C4 Serum 2-3 mL 250 3 ชัว่โมง ทุกวนั

CA15-3 Serum 2-3 mL 550 3 ชัว่โมง ทุกวนัศุกร์

PTH plasma  จาก 
EDTA 1-2 mL

250 3 ชัว่โมง ทุกวนั

Procalcitonin Serum 2-3 mL 600 3 ชัว่โมง ทุกวนั

Insulin Serum 2-3 mL 250 3 ชัว่โมง ทุกวนั

C-peptide Serum 2-3 mL 350 3 ชัว่โมง ทุกวนั



รายการทดสอบที่เปิดให้บริการใหม่

ช่ือรายการทดสอบ ตัวอย่างตรวจ ราคา ช่วงเวลาให้บริการ

PCR for HSV1/2 CSF, Body fluid, 
Tissue

1,400 ทุกวนัองัคารและศุกร์

PCR for CMV CSF, Body fluid, 
Tissue

2,000 ทุกวนัองัคารและศุกร์

PCR for EBV CSF, Body fluid, 
Tissue

1,600 ทุกวนัองัคารและศุกร์



แผนพฒันา 2562

⚫Line official  KKH LAB


