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ขอแนะนําทั่วไปในการปฏิบัติ
• การดูแลตัวเองของผูปฏิบัติ
การดูแลตัวเองของผูปฏิบัติใหปลอดภัย มีหลักที่ตองตระหนักและคํานึงถึง คือ
1. อุบัติเหตุเปนสิ่งที่ปองกันได
2. ความปลอดภัยของการทํางานเกิดจากความชํานาญ ความระมัดระวัง และการ
บริหารจัดการที่ดี
3. การปองกันอันตรายตอผูเกี่ยวของ และการปองกันการแพรกระจายของเชือ้ โรค
สูสิ่งแวดลอม เปนสิ่งที่ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน คือ
3.1 ตองสันนิษฐานเสมอวา มีเชื้อติดตอ (infectious agent) ในสิ่งสงตรวจ
3.2 ตองลางมือทุกครั้งหลังหยิบจับวัสดุมีเชื้อ และไมสัมผัสกับพืน้ ผิวที่สะอาด
เชน โทรศัพท
3.3 กําจัดวัสดุติดเชื้อที่หกหลนภายในเครื่องมือเครื่องใชที่ใชรวมกัน เชน เครื่อง
centrifuge
4. ใหความสําคัญ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบตั ิของหองปฏิบตั ิการ เชน
4.1 ใชเครื่องมือเครื่องใชที่เสริมสรางความปลอดภัย เชน อุปกรณที่ใชปอ งกัน
ตัว ไดแก เสื้อกาวน ถุงมือ ผากันเปอน เปนตน
4.2 ไมดูดไปเปตตดวยปากเปลา ตองใชเครื่องชวยดูด
4.3 รูวิธีการใชและรูถึงอันตรายของสารเคมีที่ไวไฟ และสารเคมีที่เปนพิษ
4.4 เรียนรูทําความเขาใจและใหความสําคัญตอขอจํากัดของการใชอปุ กรณ
เครื่องมือตาง ๆ และไมปลอยเครื่องมือทํางานโดยลําพัง หรือละทิ้งใหมี
ปฏิกิริยาดําเนินไปโดยปราศจากผูดูแล
4.5 ไมเคลื่อนยายเครื่องมือในหองปฏิบัติการกอนไดรับอนุญาต

4.6 ตองปฏิบัติตามระเบียบ วิธีทํา และขอบังคับทีก่ ําหนดไวเทานั้น อยา
ทําวิธีลัด เพราะอาจเกิดปญหาที่ไมสามารถแกไขได
4.7 ไมรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวในหองปฏิบัติการ
รวมถึงหามเก็บอาหาร เครื่องดื่มในตูเย็นที่มีสิ่งสงตรวจอยู
4.8 กําจัดของเสีย ขยะมูลฝอย อยางถูกวิธีในภาชนะรองรับที่ถกู ตอง
4.9 รายงานสิ่งที่พบเห็น และ/หรือแนะนําถึงความไมปลอดภัยใหผูดูแล
หองปฏิบัติการทราบ โดยแจงที่ ฝายการศึกษาฯ ตึกอัษฎางค ชั้น 4
โทรศัพท 7773 (ในเวลาราชการ)

• การดูแลความสะอาดทั่วไป
1. ผูปฏิบัติงานการทดสอบ
1.1 หลังจากปฏิบัตงิ าน ตองจัดเก็บวัสดุอุปกรณ ใหเปนระเบียบ
1.2 สไลด ที่ยอมแลว และตองการที่จะเก็บไวดูซ้ํา ใหเก็บในกลองเก็บ
สไลด ที่ไดจัดเตรียมไวให โดยระบุชอื่ และวันทีใ่ หชัดเจน เจาหนาที่
ผูดูแลหองปฏิบัติการจะทิ้ง สไลด ที่อยูนอกกลองและไมมีการระบุไว
1.3 ทิ้งขยะมูลฝอย ในภาชนะรองรับใหถูกตองตามขอกําหนดของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
1.4 แชหลอดทดลองที่ใชแลวในถังน้ํายาฆาเชื้อที่เตรียมไวให
2. เจาหนาที่ผูดแู ลหองปฏิบัตกิ าร
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหเพียงพอและพรอมใช ทุกวัน
2.2 ทําความสะอาดหลอดทดลองที่ใชแลว สัปดาหละ 3 ครั้ง
2.3 ทําความสะอาดขวดสียอม และเปลี่ยน dropper เดือนละ 1 ครั้ง
3. คนงานประจําหอผูปวย
3.1 ทําความสะอาดพื้นหอง และ เคานเตอร
3.2 ชวยจัดเก็บขยะมูลฝอย เพือ่ นําไปทิ้ง
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• การดูแลรักษาครุภัณฑ
1. กลองจุลทรรศน
1.1 ทําความสะอาดสวนประกอบตางๆของกลองจุลทรรศนที่ไมใชเลนส โดย
ใชผานิ่ม ๆ ชุบน้ําพอหมาด เช็ดทําความสะอาด
1.2 ทําความสะอาดเลนสตาง ๆ โดยใชสําลีชุบน้าํ ยาทําความสะอาดเลนส
(absolute alcohol ผสมกับ ether ในอัตราสวน 3 ตอ 7) แลวใชกระดาษ
เช็ดเลนสเช็ดอีกครั้ง
1.3 ตรวจสอบทั่วไป ใหอยูในสภาพที่ใชงานได
2. เครื่อง centrifuge
2.1 ทําความสะอาด โดยใชผากอซชุบ 95% alcohol เช็ดทําความสะอาดทั้ง
ภายนอก และในชองสําหรับใสหลอดทดลอง
2.2 ตรวจสอบทั่วไป ใหอยูในสภาพที่ใชงานได
3. เครื่องปน Hematocrit
3.1 ใชแปรงปดเอาเศษ hematocrit tube ที่แตกออกจากเครื่อง
3.2 หลังจากนั้น ใชผากอซชุบ 95% alcohol เช็ดทําความสะอาด
3.3 ตรวจสอบทั่วไป ใหอยูในสภาพที่ใชงานได
4. เครื่องวัดคา Hematocrit
4.1 ทําความสะอาด โดยใชผา กอซชุบ 95 % alcohol เช็ดทําความสะอาด
4.2 ตรวจสอบทั่วไป ใหอยูในสภาพที่ใชงานได
5. Refractometer
5.1 ลางทําความสะอาดบริเวณ cover plate และผิวของ prism ดวยน้ําเปลา
แลวใชผากอซเช็ดใหแหง
5.2 ตรวจสอบทั่วไป ใหอยูในสภาพที่ใชงานได

• การทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งสงตรวจ
1. ขยะมูลฝอยติดเชื้อ (infectious waste) ที่เปนของเหลวหรือสารคัดหลั่ง
เชน สวนประกอบของเลือด สารน้ําจากรางกาย ชิ้นเนื้อ เนื้อเยื่อที่ไดจาก
การทําหัตถการ รวมถึงวัสดุอนื่ ๆ ที่ใชในการบริการทางการแพทย เชน
สําลี ผากอซ ถุงมือ กระบอกฉีดยาพลาสติก ผาปดปากและจมูก เปนตน
ใหทิ้งในถุงสีสม ในภาชนะรองรับที่มีฝาปดมิดชิด ใชเทาเหยียบเพื่อปดเปด
2. ขยะมูลฝอยของมีคมติดเชือ้ เชน เข็ม ใบมีด สไลด แผนกระจกปดสไลด
หลอดแกว และเครื่องมือที่แหลมคมตาง ๆ ใหใสในภาชนะทําจากวัสดุที่ไม
สามารถแทงทะลุได และติดปาย “ของมีคมติดเชื้อ” เมื่อจะขนยายใหใสใน
ถุงสีสม ในภาชนะรองรับที่มีฝาปดมิดชิด ใชเทาเหยียบเพื่อปดเปด
3. ขยะมูลฝอยที่เปนของเหลว
3.1 ขยะมูลฝอยที่เปนสารเคมี ตองทําใหเจือจางมาก กอนทิ้งลงทอน้ําทิ้ง
3.2 สิ่งสงตรวจ เชน ปสสาวะ ใหทงิ้ ลงทอน้ําทิ้งไดเลยและเปดน้ําตาม
3.3 สิ่งสงตรวจอื่นๆ เชน เลือดในหลอดทดลอง ใหใสในภาชนะทําจากวัสดุ
ที่ไมสามารถแทงทะลุได ติดปาย “ของมีคมติดเชื้อ” เมื่อจะขนยายใหใส
ในถุงสีสม ในภาชนะรองรับทีม่ ีฝาปดมิดชิด ใชเทาเหยียบเพื่อปดเปด
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• รายชื่อครุภัณฑในหองปฏิบัติการ

• รายชื่อสารเคมี
- Gram stain:

1.
2.
3.
4.

กลองจุลทรรศน
เครื่อง centrifuge
เครื่องปน Hematocrit
เครื่องวัดคา Hematocrit
5. Refractometer

• รายชื่อวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กระดาษกรอง
กระดาษเช็ดเลนส
กระดาษทิชชู
กระดาษลิตมัส
กลองเก็บสไลด
ขวดงวงชาง (ขวดพลาสติก)
ขวดน้ํายา และสารเคมี (ขวดสีชา)
ดินน้ํามัน
ตะเกียง
ถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ถังน้ํายาฆาเชื้อ (Virkon 1:1000)
สําหรับแชหลอดทดลอง
12. ถาดวางสไลด
13. ถาดวางสิ่งสงตรวจ
14. ถุงมือ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

เทปกาว
น้ํายาฆาเชื้อ
แปรงทําความสะอาดเครื่องแกว
แผนกระจกปดสไลดแกว
ภาชนะทิ้ง ขยะมูลฝอยของมีคมติดเชื้อ
ไมขีดไฟ
ไมจมิ้ ฟน
ลูกยาง
สไลดแกว
หลอดทดลอง
Clamp
Hematocrit capillary tube
Medicine dropper
Pasteur’s pipette
Rack

Gentian violet
Gram iodine
95 % alcohol
1% safranin
- Wright stain:
Wright stain reagent
- Acid fast และ
Kinyoun reagent Acid alcohol
modified stain:
Methylene blue 2% sulfuric acid
- India ink stain:
India ink
- White cell count: 10% acetic acid
- Urine examination: Robert’s reagent Benedict reagent
- Others:
Normal saline
Oil immersion
Pandy solution Sterile water

• การเก็บและสงสิ่งสงตรวจ
ชนิดของ
สิ่งสงตรวจ

Blood
- Septicemia

- FUO
- Subacute
endocarditis

การเก็บสิ่งสงตรวจ
การนําสง
หองปฏิบัติการ
เพื่อการเพาะแยกเชื้อ
โดยใชวิธี Aseptic technique
ภายใน 2 ชม.
- เจาะเลือดใสขวด hemoculture 2-3 ขวด ขวด อุณหภูมิหอง
ละ 5 มล หางกัน 15 นาที - 1 ชม.โดยเจาะจาก
ตําแหนงที่ตางกัน
- เจาะเลือดใสขวด hemoculture 3 ขวด ขวดละ
5 มล ในเวลาตางกัน ภายใน 24 ชม. โดยควร
เจาะในเวลากอนที่ไขจะเริ่มขึ้น 1-2 ชม.
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ชนิดของ
สิ่งสงตรวจ

การเก็บสิ่งสงตรวจ
การนําสง
หองปฏิบัติการ
เพื่อการเพาะแยกเชื้อ
Body fluid
- ใชวิธี Aseptic technique เก็บสิ่งสงตรวจใน ภายใน 15 นาที
ขวดปลอดเชื้อ และสงหองปฏิบัติการทันที
อุณหภูมิหอง
* ในกรณีที่ตองการสงตรวจน้ําไขสันหลัง ที่หองปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา
ถาเปนวันหยุดราชการ หรือภายหลังเวลา 14.00 น. ใหแชในตูเย็นที่ 4–8o C แลวนําสง
ตรวจในเวลาราชการ แตถาตองการสงเพื่อเพาะเชื้อ ใหเก็บที่อุณหภูมิหองเทานั้น

Respiratory tract
- Nasopharynx,
Pharynx

- ใช swab ชุบ NSS ใหชุมพอหมาด ๆ กอน
นําไปเก็บสิ่งสงตรวจ แลวใสใน transport
media หรือปายลงจานอาหารเลี้ยงเชื้อทันที
- Bronchoalveolar - เก็บใสขวดปลอดเชื้อ
lavage
- Sputum
- ใหผูปวยบวนปาก กลั้วคอดวยน้ําสะอาด 2-3
ครั้ง กอนเก็บเสมหะใสลงในขวดปลอดเชื้อ
- Endotracheal
- ควร suction ลางดวย NSS 2-3 ครั้ง กอนที่จะ
aspirate
suction เสมหะใสลงในขวดปลอดเชื้อ
Genital tract
- ใช swab ชุบ NSS ใหชุมพอหมาด ๆ กอน
นําไปเก็บสิ่งสงตรวจ แลวใสใน transport
media

ภายใน 2 ชม.
อุณหภูมิหอง

- Stool

- Clean voided
midstream
- Indwelling
catheter
- Straight
catheter

ภายใน 2 ชม.
อุณหภูมิหอง

- สอด swab ใหผาน anal sphincter เขาไป
ภายใน 2 ชม.
อยางนอย 2.5 ซม. แลวใสใน transport media อุณหภูมหิ อง
- เก็บสวนที่มีมูกเลือด ใสในขวดสะอาดและแหง
ปดฝาใหสนิท

การเก็บสิ่งสงตรวจ
เพื่อการเพาะแยกเชื้อ

การนําสง
หองปฏิบัติการ

- ทําความสะอาดภายนอกดวยสบู ลางน้ําให
สะอาด เช็ดใหแหง ถายปสสาวะสวนแรกทิ้ง แลว
เก็บปสสาวะใสลงขวดปลอดเชื้อ ปดฝาใหสนิท
- ใชวิธี aseptic technique โดยนํา syringe ดูด
ปสสาวะจาก catheter สวนที่ใกลตัวประมาณ 5
มล. เก็บใสขวดปลอดเชื้อ ปดฝาใหสนิท
- ใชวิธี aseptic technique โดยทิ้งปสสาวะสวน
แรกที่ไหลออกมา ประมาณ 15 มล. กอน แลว
จึงเก็บปสสาวะใสขวดปลอดเชื้อ ปดฝาใหสนิท
- ถามีปริมาณนอย ใช swab ชุบ NSS ใหชุมพอ
หมาด ๆ กอนนําไปเก็บสิ่งสงตรวจ แลวใสใน
transport media
- ถามีปริมาณมากใหเก็บในขวดปลอดเชื้อ โดย
ใชวิธี aseptic technique
- ถาตองการสงเพาะแยกเชื้อ anaerobe ใหเก็บ
สิ่งสงตรวจจนเต็มขวด (ไมใหมีชองวางอากาศ)
ปดฝาใหสนิท
- ใชวิธี aseptic technique ตัดชิ้นเนื้อหรือปลาย
สาย IV catheter เก็บใสขวดปลอดเชื้อที่มี sterile
NSS อยูกนขวดเล็กนอยพอชุม เพื่อปองกันไมให
สิ่งสงตรวจแหงกอนถึงหองปฏิบัติการ
(หามใช formalin )

ภายใน 2 ชม.
ในตูเย็นที่ 4oC

Urine

Pus

Gastrointestinal tract
- Rectal swab

ชนิดของ
สิ่งสงตรวจ

- ชิ้นเนื้อ
- ปลายสาย
IV catheter

ภายใน 2 ชม.
อุณหภูมิหอง

นําสงโดยเร็ว
ที่สุด
ภายใน 15นาที
อุณหภูมิหอง
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การตรวจเลือด
Hematocrit
Plasma
Buffy Coat = White blood cells
Red blood cells

> SCALE

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1. ถาตรวจจากปลายนิว้ ใหใชสําลีชุบ alcohol เช็ดทําความสะอาดบริเวณ
ปลายนิ้วที่จะเจาะ ปลอยใหแหง เช็ดเลือดหยดแรกทิง้ ไปกอน แลวจึงบีบ
นิ้วใหไดหยดเลือดโตพอสมควรกอนนํา capillary tube ไปดูดใหไดเลือด
ประมาณ 3 ใน 4 ของ tube
2. ถาตรวจจากเลือดในขวด EDTA ตองเขยาเลือดในขวดใหผสมกันดีกอ น
การดูดเลือดเขาไปใน capillary tube จุมปลายขางหนึ่งของ capillary
tube ลงในขวดเลือด ดูดใหไดเลือดประมาณ 3 ใน 4 ของ tube
3. อุดปลายดานหนึง่ ดวยดินน้าํ มัน
4. นําไปปน ดวยเครื่องปน hematocrit ที่ความเร็ว 10,000 – 13,000 รอบ
ตอนาที นาน 5 นาที (ตอง Balance tube ทุกครั้งที่ใชเครื่องปน)
5. อานคา โดยใชเครื่องวัดคา hematocrit
6. นํา capillary tube ที่อานแลวทิง้ ลงในภาชนะ “ ของมีคม ติดเชื้อ “ และ
ใสในถุงขยะสีสม
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White Blood Cell (WBC) Count
1

2

3

4
1 มม.

1 มม.
การนับจํานวนเม็ดเลือดขาวใน WBC count chamber
นับใน 4 ชองใหญที่มมุ ในกรณีที่เม็ดเลือดอยูบนเสนใน chamber ใหนับ
ทะแยงแค 2 ดาน เชน นับเฉพาะดานบนและดานซาย เปนตน

1. เขยาเลือดในขวด EDTA ใหผสมกันดี
2. ใช WBC count pipette ดูดเลือดถึงขีด 0.5 เช็ดปลายและดานนอกให
สะอาด แลวจึงดูดน้ํายานับเม็ดเลือดขาว (10% acetic acid) ถึงขีด 11
3. เขยา pipette นาน 3 นาที
4. ปลอยน้ํายาใน pipette ทิ้ง 2-3 หยด แลวหยดใสใน chamber
5. นําไปนับเม็ดเลือดดวยกลองจุลทรรศน ใชกําลังขยาย 10 เทา และปรับ
diaphragm เพื่อหรี่แสง
6. เมื่อนับเม็ดเลือดเสร็จเรียบรอยแลว ปรับไฟกลองใหมาอยูที่ไฟหรี่สุด
กอนปดสวิทซกลอง
7. ทําความสะอาด chamber เช็ดใหแหง และเก็บเขาที่ใหเรียบรอย
การคํานวณ
ปริมาตร 1 ชองใหญที่มุม = 1 x 1 x 0.1 ลบ.มม. = 0.1 ลบ.มม.
นับรวมกัน 4 ชอง ปริมาตร = 0.1 x 4 ลบ.มม.
ถานับได N ตัว จะมีเม็ดเลือดขาว = N / (4 x 0.1) ลบ.มม.
dilution ที่ใช = 20 ดังนัน้
จํานวนเม็ดเลือดขาวทัง้ หมด = (20 x N) / (4 x 0.1) = N x 50 ลบ.มม.
คาปกติของ WBC = 4,500–11,000 เซลลตอ ลบ.มม. (4.5–11 x 109 / L)
หมายเหตุ
ถาตรวจพบ nucleated red cell (NRC) ใน blood smear จะตอง
นํามาหักออกจาก leukocyte (WBC) count ดวยทุกครั้ง
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การยอม Blood Smear

บริเวณที่บางเกินไป
บริเวณที่หนาเกินไป

Neutrophil

บริเวณที่เหมาะสมในการตรวจ

Eosinophil

Large lymphocyte Small lymphocyte

Basophil

1. อยาลืมเขียนวันที่ ชื่อ นามสกุลของผูปวยที่แผนสไลดทกุ ครั้ง เพื่อปองกัน
การผิดพลาด
2. วางสไลด blood smear ลงบนแทงแกวทีพ่ าดเหนือถาดยอม
3. หยดสี Wright ลงบน blood smear ใหทว มสไลดพอดี
4. จับเวลา 4 นาที
5. หยดน้าํ กลัน่ ลงไปประมาณเทาตัว ใหสีและน้ําผสมกันดี
6. จับเวลา 4 นาที
7. ลาง blood smear ดวยน้ําธรรมดา จนตะกอนหมด รอใหสไลดแหง
8. นําไปอานผลดวยกลองจุลทรรศน โดยใชกําลังขยาย 10 เทากอนเสมอ
แลวจึงดูดวยกําลังขยาย 100 เทา
9. เมื่อตรวจและบันทึกผลเรียบรอยแลว นําสไลดออกจากกลอง ปรับไฟ
กลองใหมาอยูท ี่ไฟหรี่สุด กอนปดสวิทซกลอง

Monocyte
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การยอมเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Plasmodium falciparum 1: Normal red cell; 2-18: Trophozoites (2-10 are
ring-stage trophozoites); 19-26: Schizonts (26 is a ruptured schizont);
27, 28: Mature macrogametocytes (female); 29, 30: Mature
microgametocytes (male)

การยอม Thin film ดวย Field’s stain
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เตรียมฟลมเลือดเชนเดียวกับการยอม blood smear
นําสไลด fix ใน methanol นาน 3 นาที แลวทิง้ ไวใหแหงที่อุณหภูมิหอ ง
นําสไลดยอมใน Field’s stain solution B 1-5 วินาที
ลางน้ําใหสะอาด
นําสไลดยอมใน Field’s stain solution A 1-5 วินาที
ลางน้ําใหสะอาด
ตั้งสไลดทิ้งไวใหแหง นําไปดูดวยกลองจุลทรรศน

การยอม Thick film ดวย Wright’s stain
1. หยดเลือด 2-3 หยดลงบนสไลด
2. ใชไมจิ้มฟน smear หยดเลือดใหแผเปนวง เสนผาศูนยกลาง ~ 2 ซม. ซึ่ง
ฟลมเลือดทีห่ นาพอเหมาะจะมองทะลุเห็นตัวหนังสือขางใตได เมื่อนําไป
วางบนกระดาษ
3. นําสไลดที่เตรียมไว ไปจุมน้าํ กลั่นหลาย ๆ ครั้ง เพื่อละลายเอา
hemoglobin ออก ทิง้ สไลดใหแหงที่อุณหภูมิหอง
4. นําสไลดไปยอมโดยใช Wright’s stain 1 สวน และ น้ํากลั่น 2 สวน ใช
เวลา 3 นาที
5. ลางน้ําใหสะอาด
6. ตั้งสไลดทิ้งไวใหแหง นําไปดูดวยกลองจุลทรรศน
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Plasmodium vivax 1: Normal red cell; 2-6: Young trophozoites (ring
stage parasites); 7-18: Trophozoites; 19-27: Schizonts;
28, 29: Macrogametocytes (female); 30: Microgametocyte (male)

การอานผล
1. Thin blood film
- เลือกตรวจบริเวณใกลปลายฟลมเลือด ที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดไมใหญ
เกินไปและไมซอนกัน โดยเฉลี่ยมีเม็ดเลือดแดง 200-250 เซลลตอ oil fields
- ตรวจหาเชื้อมาลาเรียดวยเลนส oil immersion ควรตรวจอยางนอย 100
oil fields หรือประมาณ 8-10 นาที
- วินิจฉัยระยะและ species ของเชื้อมาลาเรียโดยดูรูปรางลักษณะของเชื้อ
และเปรียบเทียบขนาดของเม็ดเลือดแดงทีต่ ิดเชื้อกับเม็ดเลือดแดงปกติ
- นับจํานวนเชื้อตอ 1,000 RBC โดยนับแยกระยะของเชื้อแตละ species
2. Thick blood film
- เลือกตรวจบริเวณทีพ่ บ WBC 3-5 เซลลตอ oil field และนิวเคลียสติดสี
มวงแดง
- ตรวจหาเชื้อมาลาเรียดวยเลนส oil immersion ควรตรวจอยางนอย 50 oil
fields หรือประมาณ 10 นาที
- วินิจฉัยเชื้อมาลาเรียโดยดูรปู รางลักษณะของเชื้อ และเปรียบเทียบขนาด
ของเชื้อกับขนาดของเม็ดเลือดขาว
- นับจํานวนเชื้อตอ 200 WBC โดยนับแยกระยะของเชื้อแตละ species ที่
พบ หรือรายงานผลอยางคราวๆ โดยใช plus system ตามหลักเกณฑดังนี้
1 + จํานวนเชื้อ
1-10 ตัว ตอ 100 oil fields
2 + จํานวนเชื้อ
11-100 ตัว ตอ 100 oil fields
3 + จํานวนเชื้อ
1-10 ตัว ตอ oil field
4 + จํานวนเชื้อ
> 10 ตัว ตอ oil field
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7.

1

การตรวจปสสาวะ

2

ความถวงจําเพาะของปสสาวะ (Urine specific gravity)

3

4

1.355

1.050

1.350

1.040
1.030

1.345

1.020

1.340

1.010
1.335
1.333

1.000
U.G.
ml

o

20 C

ND

วิธีการใช refractometer
สารทีม่ ีผลตอคา urine specific gravity
1. NaCl
2. Urea
3. Creatinine
4. Glucose
5. Radiocontrast agent (Omnipague)
6. Albumin

Molecular Weight (Da)
58.5
60.0
113.12
180.0
821.14
68,000.

1. ทําความสะอาดที่ cover plate และผิว prism ของเครื่อง refractometer
ดวยน้าํ กลัน่ 1 หยด และเช็ดใหแหง กอนใชทุกครั้ง
2. ตั้งจุดศูนยของเครื่อง โดยเปด cover plate และหยดน้ํากลั่น 1 หยด บน
prism ปด cover plate อานผลผาน eyepiece โดยปรับเสกลจนตัวเลข
คาความถวงจําเพาะเทากับ 1.000
3. เช็ด cover plate และผิวของ prism ใหแหง
4. เปด cover plate หยดปสสาวะ 1 หยด บน prism ปด cover plate
5. อานคาความถวงจําเพาะ ตรงเสนตัดชัดเจนบนสเกล
6. เช็ดปสสาวะออก ทําความสะอาด cover plate และผิวของ prism ดวย
น้ํากลัน่ เช็ดใหแหง และเก็บเขาที่ใหเรียบรอย
ขอพึงทราบ
1. Urine specific gravity เปนการวัดความหนาแนน (density) เทียบกับ
น้ําบริสทุ ธิ์ มีคา แปรตามปริมาณของ solute รวมทัง้ ขนาดและน้ําหนัก
(molecular weight) สวน urine osmolality เปนการวัด particle
number จึงมีคาแปรตามปริมาณของสารเทานั้น
2. การวัด urine specific gravity ควรทําที่อณ
ุ หภูมิหอง คาจะลดลงเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น
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Urine Protein

neg

trace

False positive

1+

2+

3+

4+

False negative

Contrast media
Highly buffered alkaline urine
Antibiotics in high concentration,
Dilute urine
e.g. penicillin and cephalosporin
derivatives
Uncentrifuged turbid urines อาจทําใหเกิดไดทั้ง false positive และ false
negative - ใหทดสอบโดยใช urine supernatant

1. ใสปสสาวะในหลอดทดลองแกวที่สะอาดประมาณ 2-3 มล.
2 ตะแคงหลอดทดลองประมาณ 45 o แลวใช pipette ดูด Robert’s
reagent ในปริมาณเทาๆ กับปสสาวะ ใสในหลอดทดลอง คอยๆ ปลอย
ให Robert’s reagent ไหลไปอยูใตชั้นของปสสาวะ
3 ถาเกิดวงขาวขึ้น แสดงวามีโปรตีนในปสสาวะ
4 ถาไมแนใจวามีวงขาวเกิดขึ้นหรือไม ใหใชฉากหลังเปนสีดํา จะอานผลได
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
การอานผล
Negative
Trace
1+
2+
3+
4+

ไมมีสีขาวเกิดขึ้น
เปนวงขาวจาง ๆ ตองเทียบกับฉากสีดาํ
เห็นวงขาวชัดดวยตาเปลา
เห็นวงขาวชัด เมื่อสองดูกับไฟ
เห็นวงขาวหนา เมื่อดูจากปากหลอด
เห็นวงขาวทึบมาก เมื่อดูจากปากหลอด
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Urine Sugar
ใสน้ํายา Benedict 5 มล. ในหลอดทดลองแกวที่สะอาด
เติมปสสาวะ 8 หยด หรือ 0.5 มล. ลงในหลอดแกว
เขยาใหเขากัน
ตมดวยตะเกียง alcohol จนเดือด หรือแชในน้าํ เดือดนาน 5 นาที ทิง้ ไวใหเย็น
จึงอานผล

neg

False positive

trace

1+

2+

3+

4+

False negative

Presence of hydrogen peroxide,
Ascorbic acid ในปริมาณสูง
bacterial peroxidases (e.g. cystitis), ยา เชน salicylates และ
hypochlorite และ chlorine ทําใหเกิด
tetracycline
false positive reactions
Formaldehyde

การอานผล
Negative
Trace
1+
2+
3+

4+

สีน้ําเงินไมเปลี่ยน หรือปนเขียวเล็กนอย ไมมีตะกอน
สีตองออน ไมมีตะกอน
สีเขียว ตะกอนเหลือง
สีเขียวอมเหลือง ตะกอนเหลือง
สีเหลือง ถึง สม ตะกอนเหลือง
สีแสด ถึง แดง ตะกอนสีแดงอิฐ
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Urine Sediment

dysmorphic RBC

heme cast

oval fat body

waxy cast

RBC cast

hyaline cast

granular cast

fatty cast

dirty brown cast

broad cast

1. ใสปสสาวะประมาณ 10 มล. ในหลอดทดลองแกวที่สะอาด
2. ปนดวยเครื่อง centrifuge ทีค่ วามเร็ว 2,000 รอบตอนาที นาน 5 นาที
3. เทน้าํ ใสสวนบนทิง้ ใหเหลือตะกอนของปสสาวะประมาณ 1 มล. เขยา
สวนที่เหลือใหเขากันเบา ๆ
4. ใช pipette ดูดตะกอน แลวหยดลงบนสไลดสะอาด 1 หยด ปดดวย
cover slip
5. ตรวจดูตะกอนของปสสาวะดวยกลองจุลทรรศน โดยใชกําลังขยาย 10
เทากอนเสมอ แลวจึงดูดวยกําลังขยาย 40 เทา
6. เมื่อตรวจและบันทึกผลเรียบรอยแลว นําสไลดออกจากกลอง ปรับไฟ
กลองใหมาอยูท ี่ไฟหรี่สุด กอนปดสวิทซกลอง
7. นําสไลดที่ตรวจดูเสร็จแลว แชไวในภาชนะที่มีนา้ํ ยาฆาเชือ้ บรรจุอยู
การแปลผล
1. Nephritic urine: พบมี proteinuria เล็กนอย
มี dysmorphic RBC, RBC cast หรือ heme cast
2. Nephrotic urine: พบมี proteinuria มาก, oval fat body, fatty cast, etc.
3. Nephrotic-nephritic urine: พบมีลักษณะในขอ 1 + 2
4. Telescopic urine: พบมีลักษณะในขอ 1 + 2 รวมกับ broad cast
5. Acute renal failure: พบมี tubular cell และ dirty brown (muddy) cast
6. Chronic renal failure: พบมี proteinuria เล็กนอย, broad cast
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การตรวจอุจจาระ
Direct Smear
Ascaris

Hookworm

Trichuris

Strongyloides larvae

H. nana

H. diminuta

Opisthorchis

Taenia

Capillaria

Fasciolopsis buski

Giardia lamblia

E. histolytica cyst

1. หยดน้าํ เกลือ (NSS) 1 หยดลงกลางแผนสไลดที่สะอาด
2. ใชไมเขีย่ อุจจาระหลายๆแหง โดยเฉพาะบริเวณที่มมี ูกเลือดหรือหนอง
ปริมาณอุจจาระที่นาํ มาตรวจนั้นใชประมาณเทาหัวไมขดี ไฟ
3. smear อุจจาระในหยดน้าํ เกลือบนสไลดใหละลายไมเปนกอน
4. ปด cover glass บนสไลด พยายามอยาใหมีฟองอากาศใต cover
glass ซึ่งสไลดที่หนาพอเหมาะจะมองทะลุเห็นตัวหนังสือขางใตได เมือ่
นําไปวางบนกระดาษ
5. ตรวจสไลดดวยกลองจุลทรรศนใหทั่วแผน โดยเริ่มจากกําลังขยายต่ํา
และกําลังขยายที่สงู ขึ้น
8. เมื่อพบตัวออนของหนอนพยาธิหรือพบโปรโตซัว ใหหยดน้ํายาไอโอดีน 1
% ลงขาง cover glass จะทําใหเห็นรูปรางลักษณะไดชัดเจนขึ้น
9. เมื่อตรวจและบันทึกผลเรียบรอยแลว นําสไลดออกจากกลอง ปรับไฟ
กลองใหมาอยูท ี่ไฟหรี่สุด กอนปดสวิทซกลอง
10. นําสิง่ สงตรวจและสไลดที่ใชแลว ทิ้งลงในถุงขยะสีสม
การรายงานผล
พบปรสิตชนิดใดและในระยะใด
จํานวนเม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดง ตอ high power field
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การตรวจน้ําไขสันหลัง
การ dilute น้ําไขสันหลัง (1:10)

11

ดูด 10% acetic acid
ถึงขีด 11

1 ดูดน้ําไขสันหลัง

การนับจํานวนเซลลในน้ําไขสันหลัง

11

1

ถึงขีด 1

0.5

0.5

การนับจํานวนเซลลในน้ําไขสันหลัง ควรทําทันทีหลังเจาะหลังซึง่ ทําไดโดย
1. ถาน้าํ ไขสันหลังขุนไมมาก
1.1 หยดน้าํ ไขสันหลังลงใน WBC chamber นับเซลลใน 9 ชองใหญ
1.2 คํานวณคาเปน จํานวนเซลลตอ ลบ.มม.โดยคูณดวย 10 หารดวย 9
2. ถาน้าํ ไขสันหลังขุนมาก ควรเจือจางกอนโดย
2.1 ใช WBC count pipette ดูดน้ําไขสันหลังจนถึงขีด 0.5 หรือ 1 ซึ่ง
แลวแตความขุนของน้าํ ไขสันหลัง วามากนอยเพียงใด
2.2 ดูดน้ํายา 10 % acetic acid ตามถึงขีด 11 (dilution 1:20 หรือ 1:10
ตามลําดับ)
2.3 ทิ้งสวนผสม 3-4 หยดแรก แลวจึงนับเซลลใน WBC chamber
2.4 คํานวณคาเปน จํานวนเซลลตอ ลบ.มม.โดยคูณดวย dilution factor
3. ถาน้าํ ไขสันหลังมีเม็ดเลือดแดงปน ใหปฏิบตั ิดังนี้
3.1 นับเซลลทั้งหมดโดยไมเจือจาง จะไดจํานวน WBC และ RBC
รวมกัน
3.2 Dilute ดวย 10 % acetic acid (dilution 1:10) แลวนับ WBC ใน 9
ชองใหญ คํานวณเปนจํานวนเซลลตอ ลบ.มม. แลวคูณดวย 10
3.4 นําไปหักออกจากจํานวนเซลลทั้งหมดขางตน ก็จะไดจาํ นวน RBC
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Differential Cell Count ในน้ําไขสันหลัง

Neutrophil

Lymphocyte

1 ใช pipette ดูดน้ําไขสันหลัง ใสในหลอดทดลองแกวที่สะอาดและแหง
2 ปนที่ความเร็วต่ํา 500-1,000 รอบตอนาที นาน 3 นาที
3. เมื่อปน เสร็จ เทน้าํ สวนบนออก (อาจใชสงตรวจหา protein หรือ sugar
ได)
4. เขยาสวนทีเ่ หลือใหเขากันเบาๆ
5. ใช pipette ดูดไปหยดบนสไลด 1 หยด แลว smear เปนวงรี
6. วางสไลดใหแหงที่อุณหภูมหิ อง
7. นําไปยอมโดยหยด Wright stain ลงจนทวมสไลด แลวเติมน้ํากลั่นทันที
ในอัตราสวน 1:1
8. ทิ้งไว 3 นาที แลวลางออกดวยน้าํ เช็ดดานหลังสไลดใหสะอาด
9. นําไปตรวจดวยกลองจุลทรรศน
10. เมื่อตรวจและบันทึกผลเรียบรอยแลว นําสไลดออกจากกลอง ปรับไฟ
กลองใหมาอยูท ี่ไฟหรี่สุด กอนปดสวิทซกลอง

Eosinophil
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3

2

4

India Ink Preparation
เปนการตรวจหาเชื้อ Cryptococcus ในน้าํ ไขสันหลัง
1. ใช pipette ดูดน้ําไขสันหลัง ใสในหลอดทดลองแกวที่สะอาดและแหง
2. ปนที่ความเร็วต่ํา 1,000 รอบตอนาที นาน 3 นาที
3. เมื่อปนเสร็จแลวเทน้ําสวนบนออก(อาจใชสงตรวจหา protein หรือ
sugar ได) เขยาสวนที่เหลือใหเขากันเบาๆ
4. ใช pipette ดูดน้ําไขสันหลัง หยดลงบนสไลด 1 หยด
5. ใชไมจิ้มฟน แตะ India ink มาผสมกับน้าํ ไขสันหลังบนสไลด
6. ปดดวย cover glass
7. นําไปตรวจดวยกลองจุลทรรศน โดยเริ่มจากกําลังขยายต่าํ และ
กําลังขยายที่สงู ขึ้น
การอานผล
- จะมองเห็น background เปนสีดํา สวน yeast cell ไมติดสี จึงเห็น
สวางกวา background และเห็น capsule เปนวงรอบ
- บาง yeast cell จะมี budding ซึ่งเปนลักษณะของเชื้อ
Cryptococcus

รูปแสดง India ink preparation. 1: yeasts, 2: budding yeast, 3:
white blood cell, 4: artifacts
17

1

2

การตรวจสารน้ําตางๆ
Wright’s Stain Effusion

3

4

5

6

รูปแสดง Staining of Effusion. 1: eosinophilic pleuritis, 2: mesothelial cell,
3: mesothelioma, 4: adenocarcinoma, 5: metastatic carcinoma,
6: lymphoblasts และ small lymphocytes

ใส effusion ลงในหลอดทดลองแกวที่สะอาด (~ 20 มล. ถา effusion ขุน
และ ~ 40 – 50 มล. ถา effusion ใส) ปนทีค่ วามเร็ว 700 – 1,000 รอบ
ตอนาที นาน 5 นาที
2. เทน้าํ ใสสวนบนทิง้ ดูดตะกอนใส Wintrobe tube หรือหลอดทดลองแกว
3. ปนซ้ําดวยความเร็วและเวลาเทาเดิม ดูดน้าํ สวนบนทิ้ง
4. ผสมน้ําที่เหลือและตะกอนใหเขากันดี นํามาหยดบนสไลด1หยด เกลีย่
ดวยไมจิ้มฟน ไมใหหนามาก วางสไลดใหแหงที่อุณหภูมหิ อง
5. นําไปยอมสี Wright ดังนี้
5.1 หยดสี Wright ใหพอเต็มสไลด (5 – 8 หยด)
5.2 เติมน้ํากลั่น ประมาณ 2 เทาของสี ทิง้ ไว 3 – 5 นาที ในกรณีที่
smear หนาเกินไป หรือมี WBC มาก ตองเพิ่มเวลาเปน 2 เทา
5.3 ลางน้ําใหสะอาด เช็ดดานหลังสไลดใหสะอาด
5.4 นําไปดูดวยกลองจุลทรรศน
6. อยาลืมเขียนวันที่ ชื่อ นามสกุลของผูปวยที่แผนสไลดทกุ ครั้ง เพื่อปองกัน
การผิดพลาด
7. หลังจากตรวจ effusion เสร็จทุกครั้ง ใหลา ง tube และนําไปแชใน
ภาชนะที่มนี ้ํายาฆาเชื้อที่เตรียมไวให
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การตรวจทางจุลชีววิทยา
การเตรียมสไลดเพื่อยอมสี
semi-fluid sample

fluid sample

ปลอยใหแหง
ที่อุณหภูมิหอ ง

ลนผานเปลวไฟ
เพื่อ fix สไลด

1. ใช ไมจิ้มฟนแตะสิ่งสงตรวจที่เปนหนองหรือเสมหะมา smear บนสไลด
อยาใหหนาหรือบางเกินไป โดยบริเวณที่ smear ใหกวางประมาณ 1 ซม.
- ถาสิ่งสงตรวจเปนน้าํ คอนขางใส เชน CSF, fluid จากชองตางๆ ควร
ปนที่ 3,000 รอบตอนาที นาน 10-30 นาที แลวจึงนํา sediment มา
smear
- ถาเปนปสสาวะ ใช dropper หยด 1 หยด บนสไลด ไมตอง smear
- ถาเปน tissue ตัดเปนชิน้ เล็กๆ ใชปากคีบกดละเลงบนแผนสไลด
2. วางสไลดใหแหงที่อุณหภูมหิ อง
3. Fix โดยใชปากคีบจับสไลด ลนผานเหนือเปลวไฟ 3-4 ครั้ง วางสไลดให
เย็นกอนยอม
ขอควรระวัง
1. ตองเช็ดสไลดใหสะอาด ไมมีรอยนิ้วมือ รอยเปอน หรือคราบน้ํามันกอน
smear
2. วางให smear แหงสนิทที่อณ
ุ หภูมิหอง อยาเรงโดยการลนไฟ เพราะทํา
ใหเชื้อมีรูปรางผิดไป และสีจะตกตะกอน
3. เพื่อให film หรือ smear ติดแนนกับแผนสไลด ไมหลุดขณะยอม ตอง fix
แผนสไลดโดยผานเปลวไฟ อยาผานไฟแรงจัด
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การยอมสี Gram’s Stain

Gram +ve cocci
in cluster

Gram +ve cocci
in chain

Gram -ve diplococci

Gram -ve bacilli

1. หยดสี gentian violet ลงบนสไลดในบริเวณที่ smear ปลอยไวนาน 1530 วินาที
2. ลางน้ําใหสะอาด
3. หยด Gram iodine ปลอยไวนาน 15-30 วินาที
4. ลางน้ําใหสะอาด
5. เอียงสไลด 45 ๐ หยด 95 % alcohol บนแผนสไลดทีละหยด จนไมมีสี
ออกจากบริเวณ smear
6. ลางน้ําใหสะอาด
7. หยด 1% safranin ปลอยไวนาน 10-15 วินาที
8. ลางน้ํา เช็ดสไลดดานหลังใหสะอาด ซับน้าํ ใหแหง กอนตรวจดวยกลอง
จุลทรรศน
การอานผล
1. ดูลักษณะเซลลที่พบ: epithelial cell, white blood cell, bacteria,
fungus
2. การยอมสี Gram ที่พอเหมาะ: nucleus จะติดสีมวง สวน cytoplasm
ตลอดจนพื้น smear ติดสีชมพู
3. สามารถแยกการติดสีของ bacteria ไดโดย
Gram positive ติดสีมวง
Gram negative ติดสีแดง
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การยอมสี Acid Fast (Kinyoun method)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mycobacterium tuberculosis

หยดสี Kinyoun บนสไลดบริเวณ smear ปลอยไวนาน 5 นาที
ลางน้ําใหสะอาด
ลางสีออก (decolorize) ดวย acid alcohol จนไมมีสีออกมาอีก
ลางน้ําใหสะอาด
หยด methylene blue ปลอยทิง้ ไวนาน 1 – 2 นาที
ลางน้ําใหสะอาด ซับสไลดใหแหง กอนนําไปตรวจดวยกลองจุลทรรศน

การอานผล
1. ดูลักษณะการติดสี ถา bacteria ปรกติที่เปน normal flora จะติดสีน้ํา
เงิน สวน acid fast bacilli จะติดสีแดง
2. รายงานผลโดยดูจํานวนเชื้อ ถาไมพบเชื้อตองตรวจดูอยางนอย 300 oil
fields (F) โดยรายงานผลตามหลักของ WHO/UNAIDS ดังนี้
จํานวนเชื้อทีพ่ บ
0 ตอ สไลด
1-9 ตอ 100 F
10-99 ตอ 100 F
1-10 ตอ F (อยางนอย 50 F)
> 10 ตอ F

รายงาน
AFB: not found
AFB: บอกจํานวน bacilli ทีพ่ บ
AFB: 1+
AFB: 2+
AFB: 3+
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การยอมสี Modified Acid Fast

Nocardia

Actinomyces

1.
2.
3.
4.
5.

วางกระดาษกรองบนสไลด ใหปดทับบริเวณที่ smear ตัวอยางตรวจ
หยดสี Kinyoun บนสไลด ปลอยไวนาน 5 นาที
ลางน้ําใหสะอาด (กระดาษกรองจะถูกลางทิง้ ไป)
ลางสีดวย 2 % sulfuric acid โดยหยดใหทวมสไลด แลวเททิ้ง
หยด 2 % sulfuric acid อีกครั้งใหทว มสไลด แลวตั้งทิง้ ไว 3 นาที สังเกต
วาสีลางออกหมด
6. ลางน้ําใหสะอาด
7. หยด methylene blue ปลอยไวนาน 1-2 นาที
8. ลางน้ําใหสะอาด ซับสไลดใหแหง ตรวจดวยกลองจุลทรรศน
การอานผล
1. เชื้อ Nocardia

มีลักษณะเปน branching filament ติดสีแดง
ขนาดเล็กกวา fungal hyphae
2. เชื้อ Actinomyces มีลักษณะเปน branching filament ติดสีน้ําเงิน
3. เชื้อ Rhodococcus มีลักษณะเปน cocci หรือ coccobacilli ติดสีแดง

Rhodococcus
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การตรวจทางผิวหนัง
Potassium Hydroxide (KOH) Preparation

Budding yeast

Malassezia furfur

สิ่งสงตรวจ ไดแก ขุยผิวหนัง, เล็บและขุยใตเล็บติดกับ nail bed
โคนผม หรือเสนผม
1. หยด 10% KOH 1หยด บนสไลดสะอาด
2. แตะสิ่งสงตรวจ นํามาผสมกับ 10 % KOH
3. ปด cover glass
4. นําสไลดอังผานเปลวไฟพออุน (ชนิดใชหลังมือแตะได, ไมรอนจัด KOH
จะละลาย keratin) แลววางไวประมาณ 10 – 20 นาที
5. ซับ KOH สวนที่เกินออก (ถามี) กอนนําไปดูดวยกลองจุลทรรศน
การอานผล
1. นําไปตรวจดวยกลองจุลทรรศน objective lens กําลังขยาย 10 และ 40
เทา โดยปรับ diaphragm ใหแสงผานนอยเพื่อดูสายราและ epithelial
cell
2. ถาเปนเกลือ้ น (เชื้อ Malassezia furfur) จะพบ budding yeast รูปกลม
หรือรูปไข และทอน hyphae (meatballs and spaghetti appearance)
3. ถาเปนกลาก (เชื้อ dermatophytes) จะพบ branching septate hyphae
และ/หรือสายของ arthroconidia

Dermatophyte
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Tzanck Test

การเตรียมตัวอยางเพื่อทํา Tzanck preparation โดยการขูดทีฐ่ านและ
ขอบในของ vesicular lesion และลักษณะ multinucleated giant cell

การเตรียมตัวอยางตรวจเพื่อยอมสี Wright
1. ขูดเซลลจากบริเวณขอบในและฐานของ vesicular lesion แลว smear
บนสไลด (ควรเลือกจากตําแหนงทีย่ ังเปน vesicle ที่มีนา้ํ ใส ตัดสวนที่
เปนผนัง vesicle ออกกอนขูดเซลล)
2. ปลอยสไลดใหแหง
3. Fix สไลดดวย 95 % alcohol นาน 1 นาที
4. ปลอยสไลดใหแหง
5. ปฏิบัติ เชนเดียวกับการยอม blood smear
การอานผล
- ดู epithelial cells ที่รวมตัวเปน multinucleated cell
- เซลลอื่นๆทีพ่ บไดแก polymorphonuclear cells, lymphocytes,
mononuclear cells
- ใน smear มักไมพบ intranuclear inclusion bearing cells
หมายเหตุ
เซลลอาจติดสีชัดเจนขึ้นถายอมดวยสี Giemsa

- fix สไลด โดย การ แชใน absolute methanol นาน 5-10 นาที
- ปลอยสไลดใหแหง แลวแชสไลดใน Coplin jar ที่ใส diluted Giemsa
stain (เจือจางราว 1:20-1:40) ปลอยไวและลางดวย 95 % ethanol
กอนนําไปลางน้ํา แลวตรวจดวยกลองจุลทรรศน
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หองปฏิบัติการที่ใหบริการสําหรับผูปวยของภาควิชาอายุรศาสตร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หองปฏิบัติการสาขาวิชาหทัยวิทยา
ตึก
หองปฏิบัติการหัตถการวินิจฉัย
ตึก
หองปฏิบัติการ Sleep Lab
ตึก
หองปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอด
ตึก
หองปฏิบัติการสาขาวิชาความดันโลหิตสูง ตึก
หองปฏิบัติการตอมไรทอและเมตะบอลิสม ตึก
หองปฏิบัติการวัดความหนาแนนของกระดูก ตึก
หองทดสอบการทํางานของระบบตอมไรทอ ตึก
หองปฏิบัติการสาขาวิชาโรคระบบ
ตึก
ทางเดินอาหาร
หองปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา
ตึก
หองปฏิบัติการสาขาวิชาโรคติดเชื้อและ ตึก
อายุรศาสตรเขตรอน
หองปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา
ตึก
หองปฏิบัติการสาขาวิชาโลหิตวิทยา
ตึก

อัษฎางค
อัษฎางค
อัษฎางค
อัษฎางค
อัษฎางค
ผะอบ
ผะอบ
ผะอบ
ผะอบ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 2
ชั้น 2
ชั้น 5
ชั้น 2
ชั้น 2
ชั้น 2
ชั้น 1

ผะอบ
ผะอบ

ชั้น 4
ชั้น 4

72 ป ชัน้ 4 ออก
ผูปว ยนอก ชัน้ 6

7745-6
7755
7758
7760
7791
7295
7293
7293
7281-3
ตอ 119
8382
7203,
7301
7100
7642-4
ตอ 15, 16

คณะผูจัดทํา
คูมือการตรวจทางหองปฏิบัติการ
หอผูปวยสามัญ ภาควิชาอายุรศาสตร
ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี (ที่ปรึกษา)
ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท (ทีป่ รึกษา)
รศ.นพ.ชัยรัตน ฉายากุล
ผศ.นพ. รุง นิรนั ดร ประดิษฐสุวรรณ
ผศ.นพ.สุรพล กอบวรรธนกุล
นางจรรยา มัน่ เขตวิทย
นางสุรภี เทียนกริม
นายเลิศชาย วชิรุตมางกูร
น.ส.ดวงพร เชื้อวัฒนา

ขอขอบคุณ นายสมควร ศรียังเล็ก, น.ส.อาทิตยา หงษอุดร, นายอนุสรณ
บุญตา ที่ชว ยในการตรวจดูแลความเรียบรอยของหองปฏิบัติการหอผูป วย
สามัญ ภาควิชาอายุรศาสตร และ น.ส.นภารัตน แกวเกื้อกูล ที่ชวยในการ
พิมพและจัดรูปเลม
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