
 

 

 
 

คู่มือตรวจวิเคราะห์การตรวจนับเม็ดเลือด 

แบบสมบูรณ์ (CBC)   

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   

รพ.แม่ลาน้อย 

 

 
 



 

 

ค ำน ำ 

  

 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (CBC) ได้แก่ Hemoglobin , 
Hematocrit ,White Blood Cells count , WBC differential ,RBC morphology Platelets count 
,Platelets estimate and Platelets stain ที่ได้มาตรฐาน และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นกลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และผู้รับบริการรับทราบถึงขอบเขตการให้บริการของกลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์ รวมทั้งระยะเวลาที่ด าเนินการแต่ละขบวนการ   โดยมุ่งหวัง ว่าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานนี้
จะเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับทุกคนต่อไป 
 

                                                                                                   ผู้จัดท า 

                                                                           กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                                                                                  



 

 

            กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (CBC) แก่
ผู้รับบริการในโรงพยาบาลแม่ลาน้อย  หน่วยงานภายนอกและ สถานีอนามัย โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบ
อัตโนมัติ  

 

หลักกำร (Principle)  

 Mindray BC-5600 Hematology Analyzer Principle 

 หลักกำรนับจ ำนวนเม็ดเลือด WBC , RBC และ PLT  

 Electrical impedence  : การวัดความเปลี่ยนแปลงของการต้านกระแสไฟฟ้าของเซลล์เม็ดเลือด 
เมื่อสารละลายเซลล์ไหลผ่านช่องนับที่มีไฟฟ้ากระแสตรงไหลผ่าน  การขัดขวางของการไหลท าให้เกิดการกระตุก
ของกระแสไฟฟ้า เกิดสัญญาณซึ่งบันทึกได้โดยนับจ านวนครั้งของการกระตุกจะเท่าจ านวนเซลล์ที่นับได้  
ขณะเดียวกันสามารถบอกขนาดและปริมาตรเซลล์ได้ โดยอาศัยหลักการว่า อัตราการลดลงของกระแสไฟฟ้าที่เข้า
ไปขัดขวางทางผ่านจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาตรของเซลล์ โดยแปลงสัญญาณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยโดยปริมาตร 

 กำรตรวจ HGB (hemoglobin principle) 

 Colorimetric method : WBC/Hb dilution จะถูกส่งไปยัง Hb bath  ซึ่งถูก bubble mixed 
โดยน้ ายา lyse จะท าปฏิกิริยากับ Hb เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน (Hemoglobin complex) วัดที ่
monochromatic light 525 nm  โดยใช้ LED จากด้านข้าง Bath ยิงแสงความยาวคลื่น 525 nm  ผ่านมา วัด 
amplified signal และ voltage เปรียบเทียบกับการอ่าน blank reference(diluent)  

 หลักกำรนับแยกชนิดเม็ดเลือดขำว (WBC differential principle)  

        Optical Laser Scatter Flow Cytometry 

  เลือดที่ถูกเจือจางด้วยน้ ายาจะถูกแรงผลักผ่านไปยัง Flow cell โดยถูกล้อมรอบด้วย sheath fluid 
(diluent) ซึ่งเม็ดเลือดจะไหลเรียงเดี่ยวผ่านมาใน single column ด้วยความเร็วสูง เมื่อมายังต าแหน่งฉาย 

ล าแสงเลเซอร์ เซลล์จะหักเหแสงให้กระจายออกไป โดยล าแสงที่กระจายนี้จะสร้างสัญญาณไฟฟ้าขึ้น ค่า intensity 
ของ scatter light ขึ้นต่อขนาดเม็ดเลือดและความหนาแน่นภายในเซลล์  จ านวนและขนาดของสัญญาณดังกล่าว
สามารถบอกปริมาตรและจ านวนเซลล์ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆภายในเซลล์ 

 

 

 



 

 

เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment  and  supplies) 

1 เครื่องมือ 

 - Mindray BC-5600 Auto Hematology Analyzer 
 - Binocular microscope   
 - Differential  cell  counter  

2 เครื่องแก้วและอุปกรณ์ 

        - Glass  slide (สไลด์ฝ้า) 
 - Cover  glass (Spreader) 

1. M-58D Diluent     
2. M-58LEO(I) Lyse       
3. M-58LEO(II) Lyse  
4. M-58LH Lyse 
5. M-50LBA Lyse 
6. M-50P Probe cleanser 
7. Oil immersion                                
8. Control  3 levels 

 

วิธีปฏิบัติ (Procedure) 

1. ตรวจรับใบน าส่ง/ใบน าทาง โดยตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการ ชื่อ-นามสกุล HN รายการที่ส่งตรวจให้
ถูกต้อง แล้วรับในระบบ HIS ของโรงพยาบาล  

2. ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ตามรายการที่แพทย์สั่ง ติดที่ Tube EDTA 
3. เรียกขานผู้รับบริการ เข้ารับการเจาะเลือด โดยก่อนเจาะเลือดทุกครั้งในสอบถามชื่อ -นามสกุล โดยให้

ผู้รับบริการตอบเพ่ือยืนยันตัวเอง และดูรายละเอียดอื่นๆ เช่น อายุ HN ประกอบ ถ้าข้อมูลถูกต้อง ท าการ
จัดเก็บสิ่งตรวจใช้ EDTA  blood  2 - 3 ml.  

4. ท าการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 
 กำรเตรียมสเมียร์เลือด         
1.  ผสมเลือดให้เข้ากัน  แล้วหยดเลือดจ านวน 1 หยด ให้ห่างจากโคนสไลด์(ด้านมีฝ้า)ด้านหนึ่ง

ประมาณ 1 -  2  ซม. ใช ้  Cover  glass เป็น Pusher    โดยวาง  Cover  glass ข้างหน้าหยด
เลือดเล็กน้อย  แล้วถอยกลับด้านหลังรอให้เลือดแผ่เต็มขอบ  Cover  glass   และ กระจายเท่า ๆ 
กันเอียง Cover  glass ให้ท ามุมประมาณ  30 - 45 O  แล้วลากไปข้างหน้าด้วยความเร็วสม่ าเสมอ
แล้วไถไปจนสุดสไลด์ 



 

 

2. เขียนชื่อ HN ของผู้ป่วยที่รอยฝ้าด้วยดินสอเขียนแก้ว แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้สเมียร์เลือดแห้ง  

                      กำรย้อมสี 

1. เตรียม Blood smear บน Slide แล้วปล่อยให้แห้ง 
2.  Fix slide โดยจุ่มใน Fixative 1-2 ครั้ง 
3. จุ่ม slide ลงใน Wright-Giemsa stain 30 วินาที 
4. จุ่ม Slide ลงใน Buffer 30  วินาที 
5. ล้าง Slide ด้วยน้ าสะอาด เชด็ด้านหลัง slide ให้สะอาด แล้วท าให้แห้งก่อนน าไปดูด้วยกล้อ

จุลทรรศน์ 
        กำรตรวจนับเซลล์ด้วย  Mindray BC-5600 Auto Hematology Analyzer  

1. ตรวจสอบน้ ายาที่ใช้กับเครื่องได้แก่ M-58D Diluent , M-58LEO(I) Lyse, M-58LEO(II) 
Lyse , M-58LH Lyse และ M-50LBA Lyse ถ้าใกล้หมดให้เปลี่ยน  

2. เปิดเครื่องให้พร้อมใช้งาน จากหน้าจอหลักให้ไปที่ Count หน้าจอจะแสดงสถานะปัจจุบันของ
การท างาน (รวมทั้ง histograms, scattergrams อ่ืนๆ)  

3. ท า Background ก่อนการท างาน โดย Blackgroud จะต้องไม่มี flagged ที่ parameters 
หรอืมี abnormal blood cell differential  

4. การตรวจตัวอย่างจะท าได้ 3 mode คือ Prediluted, Open vial sampling, Autoload 
sampling Mode Prediluted ให้คลิกท่ี OV-PD เลือก CBC หรือ CBC+5DIFF ใส่ sample 
id กด OK เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ count จากนั้นคลิกที่ Diluent แล้วใช้ tube ที่สะอาดรองใต้ 
sample probe กดปุ่ม เครื่องจะปล่อยน้ ายา Diluent 120 µl ลงใน tube ดูดเลือดจาก 
Capillary blood 40 µl ใส่ใน tube ผสมให้เข้ากัน ก่อนน า sample มาใส่ในเครื่องทาง 
sample probe กดปุ่มเพ่ือดูดตัวอย่าง เมื่อได้ยินเสียงปิ๊บ เอาหลอดออก เครื่องจะท าการ
ตรวจวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ 

Mode Open vial sampling  คลิกท่ี OV-WB เลือก CBC หรือ CBC+5DIFF ใส่ sample id 
กด OK เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ count เปิดฝาหลอดเลือด แล้วใส่เลือดทาง sample probe กดปุ่ม
เพ่ือดูดตัวอย่าง เมื่อได้ยินเสียงปิ๊บ เอาหลอดออก เครื่องจะท าการตรวจวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ 

Mode Autoload sampling คลิกท่ี AL-WB เลือก CBC หรือ CBC+5DIFF ใส่ sample id กด 
OK เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ count วาง tube ลงใน rack คลิก start count เพ่ือโหลด rack เข้า
เครื่อง เครื่องจะท าการตรวจวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ 

5. ผลการตรวจวิเคราะห์จะแสดงทางจอภาพ หากต้องการพิมพ์ผลให้คลิกท่ีปุ่ม Print และเครื่อง
จะมีการบันทึกผลการตรวจโดยอัตโนมัติสูงสุด 40,000 ราย และสามารถดูผลย้อนหลังได้
โดยคลิกปุ่ม Review 



 

 

6. พิมพ์ผลออกมาโดยกดตรง Print จากนั้นเย็บติดใบน าส่ง แล้วน าไปวางไว้ตรงจุดที่ดูกล้อง
จุลทรรศน์เพ่ือรอการอ่านสไลด์ต่อไป 

7. การท า IQC จากหน้า Main ให้เลือกที่ QC เมื่อต้องการท า IQC เลือก Setting เพ่ือโหลด
ข้อมูลของ lot control ซึ่งจะมี 3 ระดับต่อ 1 lot (Low , Normal , High ) เลือด Level 
ใส่ค่าตามตารางของแต่ละตัว คลิกท่ี count แล้วน า Control  เข้าเครื่อง โดยจะท าการตรวจ
แบบเดียวกับ Mode Open vial sampling  ตามข้อ 4  ใส่ Control ให้ครบทั้ง 3 ระดับ 

            กำรตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์  
1.    ตัวอย่างเลือดที่ผิดปกติต้องผ่านการตรวจเช็คด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งมีเกณฑ์การท า Slide 

Blood Smear ดังนี้ 

- WBC  < 4,000  cells/cu.mm หรือ > 15,000  cells/cu.mm 
-  ตรวจนับแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือดขาวใหม่หากพบ ค่า Monocyte > 11 %   
- ค่า Hb ไม่สอดคล้องกับ Hct 
- Hb < 10 g/dL 
- Hct < 30% 
- MCV < 80 fL หรือ > 100 fL 
- Platelet count  < 140,000 cells/cu.mm หรือ > 440,000  cells/cu.mm 

2.     น า Slide Blood Smear ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ก าลังขยายต่ า (10 X) เพ่ือดูการ 
  กระจายตัวของเม็ดเลือดและเลือกบริเวณ standard area  (บริเวณท่ีเม็ดเลือดแดง 
  กระจายตัวดี ซ้อนทับกันไม่เกิน 2  เซลล์ และเม็ดเลือดแดงเห็น Central pallor) 

3.   เปลี่ยนก าลังขยายไปที่ 40 X  เพ่ือประมาณจ านวนและดูชนิดของเม็ดเลือดขนาด 
  คร่าว ๆ  แล้วเปลี่ยนก าลังขยายไปท่ี  100 X  พร้อมทั้งหยด  Oil immersion  
4.  ตรวจดูลักษณะการติดสี รูปร่าง ขนาดของเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด ตรงบริเวณ   
        standard  area   บันทึกผล 

       กำรค ำนวณ (Calculation)  

1.  การ  Corrected  WBC 

 ในระหว่างท าการนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ถ้าพบ NRBC  ให้นับ NRBC แยกต่างหากจนนับแยก
ชนิดเม็ดเลือดขาวครบ  100  เซลล์   

2.  ให้ค านวณเมื่อนับ  NRBC ได้ตั้งแต่ 10 cells  ตามสูตร  

                 WBC  count  X  100 

               Corrected  WBC  =                   NRBC  +  100         cells / cu.mm.  



 

 

     กำรควบคุมคุณภำพ (Quality  control) 

       กำรควบคุมคุณภำพกำรย้อมสี 

 ตรวจสอบคุณภาพการย้อมสี  โดยพบว่าการย้อมสีที่ได้คุณภาพจะมีลักษณะดังนี้คือ 

1.    เซลล์เม็ดเลือดแดงติดสีชมพู 

2. นิวเคลียสของเม็ดเลือดขาวติดสีม่วงเข้ม 

 แกรนูลของ Neutrophil    ติดสีชมพูอมม่วง 

 แกรนูลของ Eosinophil     ติดสีส้ม 

 แกรนูลของ Basophil   ติดสีม่วงด า 

 ไซโตพลาสซึมของ Lymphocyte   ติดสีฟ้าจาง 

 ไซโตพลาสซึมของ Monocyte  ติดสีฟ้าอมเทา 

3. Platelets  ติดสีม่วงแดง 

4.  ไม่มีตะกอนสีบนสไลด์ 

กำรควบคุมคุณภำพเครื่องนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ 

   การควบคุมคุณภาพ Mindray BC-5600  Hematology Analyzer 

  โดยการใช้ตัวอย่าง ควบคุมคุณภาพท่ีซื้อมาจากบริษัท  

                      มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ Low , Normal ,  High  ให้ท าตอนเช้าของทุกวัน แล้ว บันทึกผล หาก
พบว่า ค่า Control  ไม่ผ่าน ให้หาสาเหตุและแก้ไข  

          กำรควบคุมคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 ตรวจสอบผลการวิเคราะห์จากเครื่องนับเม็ดเลือดชนิดอัตโนมัติกับแผ่นสไลด์เลือด  ว่าผลสอด 

 คล้องกันหรือไม่  โดยการกะประมาณจ านวนเม็ดเลือดขาว  เกล็ดเลือด  การนับแยกเม็ดเลือดขาว 

 และลักษณะรูปร่างของเม็ดเลือดแดง  ถ้าผลไม่สอดคล้องกันต้องกลับไปสืบค้นความผิดพลาดที่ 

 เกดิขึ้น  ตัวอย่างการสอบผลการวิเคราะห์มีดังนี้คือ 

 

 



 

 

1. การประมาณจ านวนเม็ดเลือดขาวจากสเมียร์เลือด 

WBC  / HPF    Estimated  white  cell count / cu. mm. 

   2 - 4         4,000  -     7,000 

 4 - 6         7,000  -     10,000 

 6 - 10     10,000  -     13,000 

    10 - 20     13,000  -     18,000 

2. การประมาณจ านวนเกล็ดเลือดจากสเมียร์เลือด 

 นับจ านวนเกล็ดเลือดตรงบริเวณ  Standard  area  ประมาณ  10  oil  field  แล้วคูณ 
 ด้วยแฟคเตอร์  16,000 จะได้ผลประมาณใกล้เคียงกับจ านวนเกล็ดเลือดที่วิเคราะห์ 
 โดยการใช้เครื่องนับเม็ดเลือดชนิดอัตโนมัติ 

3. การนับแยกเม็ดเลือดขาวจากการสเมียร์เลือด 

 สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย  40 X  ตรวจดูคร่าว ๆ ว่าผลที่ได้จากเครื่อง 

 นับเม็ดเลือดชนิดอัตโนมัติสอดคล้องกับผลที่ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

4. การตรวจดูลักษณะรูปร่างของเม็ดเลือดแดง (RBC  morphology) 

 ตรวจสอบค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง  พารามิเตอร์ต่าง ๆ Morphology  flag และแผนภูมิ 
 รูปภาพ  ต้องสอดคล้องกับสไลด์เลือด 

 

          รำยละเอียดอ่ืน ๆ (Supplementary   notes) 

1.    ในกรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์  ได้ค่าเกล็ดเลือดต่ ากว่าปกติให้ท าการตรวจเช็คสภาพสิ่งส่งตรวจว่ามี
การ   Clot เกิดข้ึนหรือไม่  ถ้า  Clot  เพียงเล็กน้อยจะท าให้ค่า  PLT  count  ต่ าอย่างเดียวแต่ค่านับเม็ด
เลือดขาว (WBC  count ) จะไม่ต่ า  แต่ถ้า clot มากจะท าให้ค่า  HGB , HCT,  WBC  count  และ PLT 
count  ต่ าทั้งหมด 

2. ถ้าตรวจสเมียร์เลือดพบว่าเกล็ดเลือดมีการเกาะกลุ่ม ให้บันทึกผลลงในใบน าส่งด้วยโดยรายงาน 

  ว่า “with agglutinate”  ส่วนในระบบ LIS  ให้พิมพ์ใน comment ตรงช่องของ PLT Smear 

        3. กำรรำยงำนลักษณะรูปร่ำงของเม็ดเลือดแดง 



 

 

โดยเลื่อนดูบริเวณ Standard area ประมาณ 10 oil field ซ่ึง 1 field จะมีเม็ดเลือดแดง 

ประมาณ 200 cells แล้วรายงานความผิดปกติต่าง ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้คือ 

กำรให้เกรด จ ำนวนที่พบ RBC ผิดปกติ 

 

Few 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

5-10% 

11-25% ประมาณ 1/4 cells /oil field 

26-50% ประมาณ 2/4 cells /oil field 

51-75% ประมาณ 3/4 cells /oid field 

76-100% ประมาณ > 3/4 cells /oid field 

 

 

ได้แก่กำรรำยงำนเซลล์ต่อไปนี้ 

1. Anisocytosis 

- Macrocyte 

- Microcyte 

2. Poikilocytosis 

- Schistocyte    - RBC with Hb leakage 

- Ovalocyte    - Burr cell 

- Tear drop    - Acanthocyte 

- Spherocyte    - Stomatocyte 

- Defected spherocyte(bite cell)  - Sickle cell 

- Eccentrocyte - ฯลฯ 

3. Hypochromia 



 

 

4. Target cell 

ยกเว้น  polychromasia และชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเม็ดเลือดแดงใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ คือ 

1. การรายงาน polychromasia 

กำรให้เกรด จ ำนวนที่พบ 

 

Few 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

 

0-1 cells /oil field 

2-3 cells /oil field 

4-6 cells /oil field 

7-12 cells /oil field 

> 12 cells /oil field 

 

 

2. การรายงานชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเม็ดเลือดแดง รายงาน seen ไม่ว่าจะพบมากหรือน้อยก็ 

ตาม เช่น Howell – Jolly bodies, basophilic stippling, Cabot’ s ring, Pappenheimer 

bodies 

3. การเปลี่ยนแปลงในการเรียงตัวของเม็ดเลือดแดง รายงาน seen ได้แก่ rouleaux formation, 
autoagglutination คนปกติอาจพบเซลล์ผิดปกติบางชนิดได้ในจ านวนน้อยเช่นพบ Ovalocyte ,Elliptocyte 
,Hypochromia ,Microcyte ,Stomatocyte ต่ ากว่า 3 % และพบ Target cell , Burr cell, Schistocyte ต่ า
กว่า 1 %  ไม่ต้องรำยงำน และ อาจมีขนาดแตกต่างกันได้บ้างเล็กน้อยทั้งนี้เนื่องจากอายุของเม็ดเลือดแดงไม่
เท่ากันหรืออาจเกิดจาก Artifact ขณะ 

1. เตรียมสเมียร์หรือย้อมสีซึ่งผู้ดูต้องใช้วิจารณญาณร่วมกับการพิจารณาข้อมูลของสเมียร์เลือด 
ประกอบการตัดสินใจดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

2. เม็ดเลือดท่ีไม่ควรพบเลยในคนปกติและต้องรายงานทุกครั้งแม้จะพบจ านวนน้อยคือ 
spherocyte,microspherocyte,oval macrocyte,acanthocyte และ tear drop cell ที่
ไม่ใช่ artifact 

3. ควรให้ grading หลังจากได้ตรวจดูเม็ดเลือดแดงตรงบริเวณ ideal area แล้วอย่างน้อย 10 oil 
field  (1 oil field จะพบเม็ดเลือดแดงประมาณ 200-250 เซลล์) 



 

 

4. กรณีท่ีพบเม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติแต่เพียงชนิดเดียว เช่น พบ target cell เกินครึ่งหนึ่งของเม็ด
เลือดแดงทั้งหมดก็รายงานแต่เพียง target cell 3+ 

5. การรายงาน Smudge cell /Basket cell ให้รายงานเมื่อพบเกิน 5 % เม็ดเลือดขาวเท่านั้น  
6. การรายงานเม็ดเลือดขาว โดยนับแยกชนิดจ านวนเม็ดเลือดขาวและรายงานผลเป็นร้อยละ 
7. การรายงานเกล็ดเลือด  

a. ด้านปริมาณ ให้รายงานดังนี้  
i. Platelets adequate  5-25   ตัว/ OF 
ii. Platelets decreased < 5  ตัว/OF 
iii. Platelets increased > 25  ตัว/OF 

b. ความผิดปกติด้านคุณภาพของเกล็ดเลือดอ่ืนได้แก่ Platelets satellitism , Platelets 
clumping,Pale stained platelet, Giant platelets, Bizzarre or irregular 
platelets และMicromegakaryocyte,Megakaryocyte fragment ให้รายงาน 
“Found” 

 5. ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

        1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์ โดยดูผลและข้อมูลอาการของผู้รับบริการ
ประกอบก่อนลงบันทึกข้อมูลจากการอ่านสไลด์ทั้งหมดลงในใบน าส่งงานโลหิตวิทยา(FR-LAB-041) และ
บันทึกข้อมูลลงในระบบ LIS  

         2.  การบันทึกข้อมูลลงในระบบ LIS ให้ปฏิบัติตามวิธีการบันทึกข้อมูลระบบ LIS (QP-LAB-017) 
โดย ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ตรงกันทั้งในใบน าทางและ ข้อมูลในระบบLIS ก่อนลงรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Flow Chart กำรรับบริกำรตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (CBC) 

                          ขั้นตอนกำรปฏิบัติ                                        ระยะเวลำในกำรให้บริกำร 

 

 

                                                                       5   นาที 

 

 

  

                                                                                                   3  นาที 

 

                                                                                                    

                                        

                                                                                               10 นาที 

 
 
                                                                                                    20  นาท ี
 

                                                                                    
                                                                                         3  นาที 
 
 
 

                                                                                                    5   นาท ี

 

 

ลงผลในแบบบนัทกึผลการตรวจวิเคราะห์  

รายงานผลในคอมพวิเตอร์ โดย

ใช้โปรแกรม LIS สง่คืนใบน าทาง 

ตรวจวิเคราะห์ 

รับใบน าทาง ใบน าสง่ตรวจ ตรวจสอบ

ความถกูต้อง และรับแลบ็ 

เจาะเลอืดตามคูม่ือการจดัเก็บ 

เรียกขานผู้ รับบริการเข้ารับการเจาะเลอืด และ

ตรวจสอบความถกูต้อง  สอบถาม ช่ือและ

นามสกลุ โดยให้ผู้ รับบริการ ยืนยนัตวัเอง  
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