
 
วิธปีฏิบัตกิารเจาะและส่งตรวจ Hemoculture 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
วัตถุประสงค 
  เพื่อใหไดผลการเพาะเชือ้ที่ถูกตอง ลดเชื้อปนเปอน 
ขอบขาย 
  แนวทางปฏิบัติการเจาะและส่ง Hemoculture ครอบคลุมกระบวนการตัง้แตการเตรียมอุปกรณการ
เจาะ และ 
การสงตรวจ ใชกับทุกหนวยงานในโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
คําจํากัดความ 
  การเจาะ Hemoculture เปนการตรวจหาเชื้อจากเลือดนิยมเจาะเลือดใสในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว 
โดยตรง และเจาะกอนคนไขไดAntibiotic ทําในผูปวยที่สงสัย/มีภาวะตดิเชื้อในกระแสเลือด (septicemia) ซึ่ง 
จําเปนตองใหการรักษาโดยเรงดวนและถูกวิธี ผลการเพาะเชื้อจากเลือดสามารถบอกชนิดเชื้อและผลการ 
ทดสอบความไวของยา ซึง่จะชวยสนับสนุนหรือเปลี่ยนแปลงการรักษาใหถูกตอง 
หนาที่ความรับผิดชอบ 
   พยาบาลวิชาชีพทกุคน โรงพยาบาลศรีเมืองใหม ่
การเตรยีมการก่อนเจาะ Hemoculture  
  1. ตรวจสอบชื่อผปูวย และภาชนะบรรจุเลือดใหตรงกัน  
  2. แจงผูปวยทราบถึงเหตุผลของการเจาะ Hemoculture ,จํานวนครั้ง/ระยะหางของการเจาะ 
Hemoculture  
  3. ลางมืออยางถูกวิธ ี 
  4. เตรียมอุปกรณการเจาะอยางครบถวน ดังนี ้ 

  - Disposable Syringe ขนาด 10 ml. จํานวน 2 อัน  
  - เข็มเจาะเลือดเบอร21 จํานวน 2 อัน เบอร์ 18 จำนวน 2 อัน 
  - ถุงมือ disposable 1 คู่ 
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-10% Povidine solution สําหรับเช็ดทําความสะอาดผิวหนังผูปวย 
 (ในเด็กแรกเกิด แนะนําใหใช 70% Alcohol สําหรับเช็ดทําความสะอาดผิวหนัง) 
 - 70% alcohol สําหรบัเช็ดจุกขวด 
 - สาํลีแหง 2 กอนสําหรบักดเลือดผูปวย 
 - สายยางรัดแขน (Tourniquet) จำนวนด 1 เสน 
 - ขวด Hemoculture (จํานวนขวดตามแผนการรักษา) ดูสภาพขวดและวนัหมดอายุ 
5. ขั้นตอนการเจาะ Hemoculture 
 - แจงผูปวยทราบอีกครัง้ 
 - ถูมือดวย Alcohol Hand Rub 7 ขั้นตอน อยางถูกวิธี สวมถุงมือ disposable 
 - เลือกบริเวณทีจ่ะเจาะเลือด หลีกเลี่ยงบริเวณขาหนีบ 
 - รัดสายยาง (Tourniquet) เหนือบริเวณที่เจาะเลือด 2 – 4 นิว้ 
 - ทําความสะอาดผิวหนังผูปวยบริเวณที่จะเจาะเลือด โดย น้ำยา 10% Povidine solution 
 -alcohol เช็ดวนจากในออกนอก ทิ้งไวใหแหงเองประมาณ 30 วินาท ี
 - หามสัมผัสบริเวณผิวสมัผัสที่เช็ดน้ำยาแลว 
 - เจาะเลือดโดยยึดหลัก Aseptic Technique และ one handed Technique  
- จำนวนปริมาณเลือด ผูใ้หญ่ 8-10 ml, ในเด็ก 1-3 ml 
- ใชสําลีปราศจากเชื้อกดหยุดเลือด   
- 70% alcohol Pad เชด็ปากขวด Hemoculture รอจนแหงเองประมาณ 30 วินาทีกอนแทง 
เข็ม เพื่อปองกัน Alcohol ปนเปอนเขาไปในขวด Hemoculture (หามใชPovidine เช็ด) 
 - Push เลือดลงขวด Hemoculture เบาๆโดยไมตองเปลี่ยนเข็ม หมุนขวดเบาๆเปนวงกลม 
 - เก็บอุปกรณ แยกทิ้งขยะลงในถังขยะติดเชื้อ 
 - ปลดหัวเข็มดวยฝาภาชนะใสของมีคม 
 - ถอดถุงมือ 
 - หากมือไมเปอนเลือดหรือสารคดัหลั่งใหถูมือดวย Alcohol Hand Rub 7 ขั้นตอนอยางถูกวิธ ี
 แตหากมือเปอนเลือดหรือสารคัดหลั่งใหลางมือดวยสบ ู
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6. การสงเลือด 

- กรณีส่งต่อ ให้ส่งเลือดพร้อมผู้ป่วยทันที 
-กรณีนอนรพ. ให้ส่งพร้อมคนไข้ หามเก็บขวดใสเลือดแลวไวในตเูย็นและไมใหโดนแสงแดด  
-หากกรณีผู้ป่วนอนรพ. อาการดีขึ้น ให้ส่ง hemoculture ไปที่ห้องชันสูตร ได้ทุกวันพุธและศุกรก์่อน

เที่ยงเพื่อส่งไปตรวจทีร่พ.ศ สรรพสิทธิประสงค์ 
หมายเหต ุ

 1. หากมคีําสั่งเจาะเลือดสงตรวจหลายรายการรวมทั้ง Hemoculture ใหเก็บตัวอยางเลือดใสขวด 
Hemoculture ตามปรมิาณที่กําหนดกอนใสภาชนะบรรจุเลือดชนิดอื่น 
 2. CDC. แนะนําไมตองเปลี่ยนเข็มกอน push เลือดลงขวด เนื่องจากผลไมตางกัน 
3. มีผลการวจิัยบอกวาการเจาะ Hemoculture 2 ขวด หางกัน 30 นาที กับการเจาะเวลาเดียวกนั 

แตคนละตําแหนงผลไมตางกัน 
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การส่งตรวจทางจุลชีววิทยา(Microbiology) 

รายการตรวจ วิธีการ ชนิดสิ่งสง่ตรวจ/ 
ปริมาณ 

ระยะเวลารายงาน
ผล 

การเก็บ
รักษา 

ค่าอ้างอิง ราคา
(บาท) 

สถานที่ส่ง ข้อระวัง/แนะนำ 

ปกติ ด่วน ตรวจต่อ 
Stool 

culture/RSC 
Culture Stool ใส่ตลับ/Swab  

เก็บใส่ขวด Cary- 
blair medium 

2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2-8 C • Enteric Pathogen 
Were not isolated 

200 รพส.  

Hemo culture Culture Blood 1-4 ml(เด็ก) 
5-10 ml(ผู้ใหญ)่ 
ใส่ขวด Hemo c/s 

2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ RT No growth 220 รพส.         
(ส่งวันพุธ

,ศุกร์) 

ห้ามเก็บในตู้เย็น 

Tissue culture Culture Tissue ใส่ขวด 
Sterile 

2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ RT No growth 200 รพส. เก็บโดยแพทย์ 

Pus culture Culture Pus ใส่ขวด Stuart s 
medium 

2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ RT No growth 200 รพส.  

Sputum 
culture 
-Culture for TB 
-Culture for 
pneumoniae 

Culture  Sputum ใส่ขวดแก้ว 
Sterile มีฝาปิด 

 
1 เดือน 
2 สัปดาห์ 

 
 
1 สัปดาห์ 

2-8 C • No growth 
 
 

 
300 
200 

 
สคร.10 
รพส. 

 

Urine culture Culture Urine ใส่ขวด Sterile 2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2-8 C • No growth 200 รพส. -ร ะบ ุ เ วล า เก ็ บ ให้
ชัดเจน 
-เก็บในตู ้เย็นไม่เกิน 
24 ชม. 

Throat swab Culture Throat swab ใส่ขวด 
Stuart s medium  

2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2-8 C • No growth 200 รพส.  

Fluid culture Culture -CSF 
-Pleural fluid 
-Peritoneal fluid 
-Synovial fluid 

2 สัปดาห ์ 1 สัปดาห์ RT No growth 200 รพส. ห้ามเก็บในตู้เย็น 
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