
นางสาวณชิาภทัร  อยู่พิพัฒน์
กลุ่มระบาดวิทยาและขา่วกรอง 



ขั้นตอนการสอบสวนโรค
รวบรวมข้อมูลการป่วย

ค้นหาขอบเขตการกระจายของโรคในคน

เก็บตัวอย่างส่งตรวจ

ควบคุมโรค (ขั้นต้น)

เขียนรายงาน
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• รู้เชื้อที่เป็นสาเหตุ 

• เป็นเชื้อตัวเดิม หรือ ตัวใหม่ 

• ต้นตอของเชื้อมาจากไหน

• ยาอะไรที่ใช้ได้ผล เพื่อการรักษา & ตัด Transmission

4
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ในภาพรวมของเขต3
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 เก็บตัวอย่างผิดวิธี

 ตัวอย่างไม่ได้คุณภาพ

 เก็บตัวอย่างหลังให้ยาปฏิชีวนะ

 ปริมาณตัวอย่างไม่เหมาะสม น้อยเกินไปท าให้ตรวจไม่ได้

 ไม่มีใบน าส่งตัวอย่าง

 ไม่มีหนังสือน าส่ง

 รายละเอียดในใบน าส่งตัวอย่างไม่ครบถ้วน

ปัญหาที่พบ
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 ใบน าส่งและตัวอย่าง ไปถึงห้องแลปไม่พร้อมกนั

 ขาดการประสานงานที่ดีก่อนน าส่งตัวอย่าง

 น าส่งไม่ถูกต้อง มักเข้าใจว่า specimens ทุกชนิดเมื่อเก็บแล้วต้อง
แช่เย็นเสมอ ซึ่งไม่ถูกต้อง

 เก็บตัวอย่างที่ไม่เกี่ยวขอ้งส่งตรวจ

 ไม่มีอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างที่เพียงพอ

 รอส่งตัวอย่างวันเปิดท าการ (วันจันทร์)

 ค่าตรวจวิเคราะห์ฯไม่เพียงพอ

ปัญหาที่พบ ในภาพรวมของเขต3



ผลการตรวจที่ถูกตอ้ง

• คุณภาพตัวอย่าง (Quality of Specimens)
- การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง
- การน าส่งที่ถูกต้อง

• ระยะเวลาที่เก็บตัวอย่าง 
• ข้อมูลประกอบ

(Epidemiological + Clinical data)
• คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องแลป

8



หลักการเก็บและส่งตัวอย่าง
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1. โรคอะไร... ดูจากการวินิจฉัยของแพทย์ 

2. ระบบอะไร

3. วิธีเก็บตัวอย่าง ? (เก็บอะไร/บริเวณที่พบเชื้อมาก/

     ช่วงเวลาที่เก็บ/media อะไร ภาชนะอะไร)

4.  Lab ใดตรวจ ?



หลักการเก็บและส่งตัวอย่าง
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5.  ข้อมูลคนไข้

6.  ประสานงานหรือยัง 

         ใครรับผิดชอบหรือผู้ประสานงาน ?

     นัดหมายการสง่ และนัดหมายการรับผล Lab

7. จินตนาการ “ภาพตวัอย่างออกจากผู้ป่วยถงึ Lab”

8. ห้ามคาดเดา ...ควรปรึกษาผูรู้้จริง
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กลุ่มโรคติดต่อโดยทางอาหารและน้ า
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 อุจจาระร่วง

 อหิวาต์

 อาหารเป็นพิษ

 บิด

 มือเท้าปาก

 แซลโมเนลล่า

 ไข้ไทฟอยด์

 ชิเกลล่า

 ตับอักเสบ A

 เห็ดพิษ

แบคทีเรีย   ไวรัส   สารเคมี  โปรโตซัว



Food and Water-borne Disease

Bacteria
•Bacillus cereus

•Clostridium botulinum

•Clostridium perfringens

•Escherichia coli

•Salmonellosis

•Shigella spp.

•Staphylococcus aureus

•Vibrio parahaemolyticus

•Vibrio cholerae

Virus
•Hepatitis A

•Norwalk virus

•Rota virus

•Noro virus

Protozoa
•Entamoeba
histolytica

•Giardia lamblia

Toxin & Chemical
1.Marine toxins
•Ciguatoxin ปลา
•Scombroid toxin
•Paralytic shellfish
2.Mushroom toxin
•ออกฤทธิ์ระยะสั้น ภายใน 1 ชม.
•ออกฤทธิ์ระยะยาว 6-24 ชม.: Amanita 
spp.
3.โลหะหนัก: แคดเมียม เหล็ก สังกะสี 
ตะกั่วฯ
4.Monosodium glutamate (MSG)
5.พิษยาฆ่าแมลง
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แหล่งพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ/อุจจาระร่วง

   พบได้บ่อยในอาหารปรุงสุก อาหารกล่อง

  พบได้ในแหล่งอาหารตามตลาดสด เช่น อาหารทะเล

  พบได้ในอาหารบรรจุเสร็จ เช่น อาหารกระป๋อง ไอศกรีม นม

  พบเชื้อในน้ าดื่ม /น้ าที่ใช้บริโภค/น้ าแข็ง 

         พบเชื้อในภาชนะหรืออุปกรณ์ประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด

อาหารเป็นพิษ/อุจจาระร่วง
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การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

• อุจจาระสด และ Rectal swab
• การ swab มือหรือผิวหนัง
• อาเจียน

15

1. การเกบ็ตัวอย่างจากผู้ป่วย/ผู้สัมผัส

 การ swab ภาชนะ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ
 การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ าที่สงสัย

2. การเกบ็ตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม



fresh stool อุจจาระสด
            ...........เหมาะส าหรับตรวจหาเชื้อไวรัส

     - ควรเก็บไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการ

      - ถ่ายอุจจาระลงในกระป๋องเก็บอุจจาระ   ใช้ช้อน/ไม้สะอาดตักอุจจาระประมาณ 2 
หัวนิ้วโป้ง

      - ใส่ถุงพลาสติก 3 ชั้น ตั้งขวดตรง ปิดฝาใหส้นิท เขียนป้ายชื่อ วันที่เก็บ

      - ควรน าส่งถึงห้อง Lab ภายใน 2 ชม. แช่เย็น 4 ๐c

      - หากยังไม่สามารถน าส่งไดใ้นทันที ต้องเก็บไว้ใน ห้อง freeze 

1. การเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย/ผู้สมัผัส
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*** ตัวอย่างอุจจาระสดที่ส่งตรวจหาเชื้อ V.cholerae ไม่ต้องแช่เย็น 



หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการเก็บอุจจาระส่งตรวจ
1. ควรเก็บในช่วงระยะแรก ที่เริ่มมีอาการอุจจาระร่วง / เก็บก่อนได้รับยาปฏิชีวนะ (กรณี Bacteria 

พบเชื้อได้มากใน 3 วันแรกของอาการ ยกเว้น โรคทัยฟอยด์และพาราทัยฟอยด์ พบเชื้อมากใน
สัปดาห์ที่ 2 และ 3 )

2. ไม่ควรเก็บจากกระโถน หรือภาชนะใส่อุจจาระที่ใช้กบัผู้ปว่ยรายอ่ืน

3. ต าแหน่ง ลักษณะสิ่งส่งตรวจที่ดี : - เก็บจากบริเวณที่มีโอกาสพบเชื้อมากที่สุด เช่น อุจจาระส่วน
ที่มีมูกเลือด  

4. ปริมาณที่เหมาะสม ส าหรับการเพาะเชื้อแต่ละชนิด

5. ภาชนะทีใ่ช้เก็บต้องสะอาดปราศจากเชื้อ วิธีการเก็บที่ถูกต้อง และน าส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็ว

6. ข้อมูลประวัติการป่วย การวินิจฉัย
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Rectal swab (ป้ายรูก้น)
………… เหมาะส าหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย

      - ควรเก็บไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการ 

      - ใส่ในอาหารเลี้ยงเช้ือ : - Cary blair (ชื่ออาหารเลี้ยงเชื้อ)

- เขียนป้ายชื่อ วันที่เก็บ

      - น าส่งห้อง Lab หลีกเลี่ยงแสงแดด ........ไม่ต้องแช่เย็น

                
Cary-Blair  เป็นอาหารถนอมเชื้อ  ก่อนใช้
ควรสังเกต หากมีการเปลี่ยนสี มีการหดตัว ไม่
ควรใช้   (การน าส่งไม่ควรแช่เย็น)

ข้อควรระวัง : ควรเก็บก่อนให้ยาปฏิชีวนะ
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........ท าความสะอาดรอบทวารหนักด้วยสบู่และน้ า  แล้วใช้ไม้ swab ปราศจากเชื้อ
จุ่มใน Cary-Blair เพ่ือให้ส าลีติดน้ ายาและอ่อนตัวลดความเจ็บปวด สอดผ่าน
ทวารหนัก ลึกเข้าไป 1 – 1.5 นิ้ว  สังเกตว่า ต้องมีสีอจุจาระติดที่ส าล ีจุ่มลง
ใน Cary-Blair ให้ถึงก้นขวด

.........กรณีต้องการตรวจหาเช้ืออหิวาตกโรค Vibrio cholerae O1 & O139 ถ้า
ส่งตัวอย่างได้ภายใน 6 - 8 ชั่วโมง ให้เก็บตัวอย่างใส่ในอาหารเพ่ิมจ านวนเชื้อ 
Alkaline peptone water จะท าให้ทราบผลการตรวจได้เร็วข้ึน
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swab มือ/ผิวหนัง
- ใช้ Sterile swab ชุบ น้ ากลั่น หรือ NSS

ป้ายบริเวณมือ หรือผิวหนัง หรือขอบเล็บ หรือรอยแผลแตก

          .......ควรรีบเก็บโดยเร็วก่อนที่ผู้ที่สงสัยจะล้างมือ

- ใส่ Carry Blaire จุ่มให้ถึงก้นขวด
- น าสง่ห้อง Lab หลีกเลี่ยงแสงแดด 
   ........แช่เย็น 4 ๐c
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Carry Blaire 
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อาเจียน

   - เตรียมถุงพลาสติกทีส่ะอาด 2 อัน    ยางวง

   - รองอาเจียนผู้ป่วย / น้ าล้างกระเพาะ

   - มัดปากถุงให้เรยีบรอ้ย

   - เขียนชื่อผู้ป่วย วันที่เก็บ ชนิดตัวอย่าง แปะถุงชั้นนอก

   - น าส่งห้อง LAB หลกีเลี่ยงแสงแดด 

     แช่เย็น 4 ๐c
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 การ swab ภาชนะ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ

 การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ าที่สงสัย

2. การเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม
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การเก็บ swab ภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหาร

1. ควรใช้ไม้ Sterile swab ชุบ น้ ากลั่น หรือ NSS

น าไปป้ายภาชนะ หรืออุปกรณ์ ที่จะตรวจให้ทั่ว

.......ควรป้ายภาชนะบริเวณที่สัมผัสกับอาหารมากที่สุด ท าซ้ า 3 ครั้ง

2. น าไม้ swab ที่ป้ายแล้วมาใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Cary-Blair

3. ติดฉลากเขียนรายละเอียดสิ่งส่งตรวจ พร้อมสถานที่ วันที่เก็บ
4. น าส่งห้อง Lab หลีกเลี่ยงแสงแดด 
   ........แช่เย็น 4 ๐c
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- เก็บน้ า ใช้ขวดน้ าเปล่าที่สะอาด เก็บน้ าปริมาตร 500-750 ซีซี ไม่ควรเก็บ
ปริมาตรน้อยจะท าให้ตรวจไม่พบเช้ือ 

- อาหาร เก็บในปริมาณ 200-250 กรมั กรณีอาหารให้เก็บเท่าที่มีอาหาร
เหลือได้ ใส่ถุงพลาสติกสะอาด 3 ชั้น ใช้ยางรัดปากถุงให้แน่น

- ติดฉลากเขียนรายละเอียดสิ่งส่งตรวจ พร้อมสถานที่ วันที่เก็บ
- น าส่งห้อง Lab หลีกเลี่ยงแสงแดด 
........แช่เย็น 4 ๐c
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การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ าที่สงสัย



 ตัวอย่าง เช่น อาหารกระป๋อง /นม UHT/
นม Pasteurized

 ควรสุ่มจาก Lot เดียวกัน หรือวันที่ผลิตเหมือนกัน

 น าส่ง ห้อง Lab หลีกเลี่ยงแสงแดด  แช่เย็น 4 ๐c

การเก็บตัวอย่างอาหารที่แบง่บรรจุ
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น้ าจากก๊อก

• ลนไฟปากก๊อกเพื่อฆ่าเชื้อนานประมาณ 1 นาที

• เปิดน้ าค้างก๊อกทิ้งไปก่อน โดยให้ไหลเต็มก๊อกนาน 1-2 นาที

• น าขวดสะอาดใหม่ รองน้ าจากก๊อก เก็บให้ได้อย่างน้อย 1 ขวด ปริมาณ 750 ซีซี 

• ปิดฝาขวด พันปากขวดด้วยพาราฟิล์ม หรือกระดาษกาวหนังไก่ 

• เขียนป้ายติดข้างขวด ระบวุันที่เก็บ จุดที่เก็บ หากเป็นถังน้ าเย็นมีหลายหัวก๊อก     
ให้ระบุว่าก๊อกใดด้วย

• ตั้งตรง น าสง่ห้อง Lab แช่เย็น 4 ๐c 
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น้ าจากแหล่งน้ าทั่วไป

• จับส่วนกลางของขวดจุ่มน้ า ลงใต้น้ า โดยน าขวดตั้งฉากกับผิวน้ า ลึกลง 
30 ซม. จากผิวน้ า แล้วตะแคงขวดเข้าหาทิศทางของกระแสน้ า เก็บ
ปริมาณ 750 cc จ านวน 1-2 ขวด ในจุดที่ต่างกัน

• หากเป็นขวดแก้ว ให้ลนปากขวดก่อนปิดขวด

• พันปากขวดด้วยพาราฟิล์ม หรือกระดาษกาวหนังไก่ 

• เขียนป้ายติดข้างขวด ระบุวันที่เก็บ จุดที่เก็บ

• ตั้งตรง น าส่งห้อง Lab แช่เย็น 4 ๐c 
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น้ าแข็ง
• ชนิดก้อนเล็ก

    - ใช้อุปกรณ์สะอาดตักน้ าแข็ง ใส่ในกระติกหรือภาชนะที่สะอาดและแห้งสนิท ติดป้ายระบุวันที่
เก็บ จุดที่เก็บ

• ชนิดก้อนใหญ่

     - น้ าแข็งมือ พยายามเลือกก้อนใหญ่พอ ควรประมาณว่าเมื่อละลายแล้วจะได้ปริมาตรน้ ารวม 
100 ลบ.ซม. ใส่ในกระติกหรือภาชนะที่สะอาดและแห้งสนิท ปิดป้าย ระบุวันที่เก็บ จุดที่เก็บ

• น้ าแข็งหลอด 

- ให้ใช้ภาชนะสะอาดตักไปบริเวณกลางถังบรรจุน้ าแข็งลึกประมาณ 1 ศอกหรือกะประมาณ
กลางๆของถัง ปริมาณประมาณ 2 กก. 

......ควรเก็บน้ าก่อนท าน้ าแข็งและน้ าแข็งจุดก่อนที่จะบรรจุในถุงน้ าแข็ง

.......น าส่งห้อง Lab ในสภาพน้ าแข็งจะดีที่สุด แช่เย็น 4 ๐c
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มือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease)

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

1. Throat swab (Rayon swab) ใส่ลงใน pinky media (น้ าสีชมพูใส)

2. อุจจาระสด จ านวน 8 กรัม (2 นิ้วหัวแม่มือของผู้ใหญ่)

3. Suction ใส่ลงใน pinky media 

4. CSF (น้ าไขสันหลงั) ใสใ่น Tube sterile

5. Rectal swab ใสล่งใน pinky media 

6.  Serum ปริมาณอย่างนอ้ย โดยเก็บ Serum 2 คร้ัง ห่างกันอย่างน้อย 14 วัน

....น าส่งห้อง Lab แช่เย็น 4 ๐c
36



VTM for Enterovirus (Pinky media)
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กลุ่มโรคในระบบทางเดินหายใจ

1. กลุ่มโรคติดเชื้อไวรัส :- ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก MERS  SARS 
คางทูม  หัด หัดเยอรมนั

2. กลุ่มโรคติดเชื้อแบคทีเรีย:- คอตีบ ไอกรน ไข้กาฬหลังแอ่น
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สิ่งส่งตรวจกลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจ

1. ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่
• Nasal swab (NS)
• Throat  swab (TS)
• Nasopharyngeal swab (NPS)/ wash/ aspiration

2. ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่
• Bronchoalveolar lavage 
• Tracheal aspirate 

  3. Serum:- Paired sera เก็บ 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน กรณีไข้หวัดใหญ่ และกรณี
ส่งตรวจ SARS ต้องเก็บห่างกัน 21 วัน ขึน้ไป
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อุปกรณ์ส าหรับเก็บส่งตรวจหาเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ

• NPS  ใช้ Sterile Nasopharyngeal swab ที่ไม่มีสาร calcium 
alginate

• TS  ใช้แบบ polyester-fiber swabs ต้องไม่มีสาร calcium alginate 
/ rayon swab

• Suction tube 

• VTM (Viral Transport Media) ที่ใช้ส าหรับเช้ือไวรัสทางเดินหายใจ

43



Viral Transport Media 
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Rayon swab (for Throat swab)



Nasopharyngeal swab (non-calcium alginate)



ไขห้วดัใหญ/่ไขห้วดันก และปอดอกัเสบ 

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

1. NPS, NS ใช้ Sterile NPS ที่ไม่มีสาร calcium alginate
2. TS ใช้แบบ polyester-fiber swabs ต้องไม่มีสาร calcium alginate / rayon 

swab

3. Nasopharyngeal aspirate/Suction tube/ET-tube

      ........ เก็บตัวอย่าง ใส ่VTM  น าสง่ห้อง Lab  แช่เย็น 4 ๐c 

      ........ ควรเก็บในระยะเริ่มมีอาการและก่อนให้ยาต้านไวรัส

4.  Serum อย่างน้อย 5 ซซีี โดยเก็บ 2 คร้ัง ห่างกันอย่างน้อย 14 วัน
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แนวทางไขห้วดันก ปี 2560 เขตสขุภาพที ่3

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

1. TS ใช้แบบ polyester-fiber swabs ต้องไม่มีสาร calcium alginate / rayon 
swab 
2. Serum (Clotted Blood) อย่างน้อย 5 ซีซี โดยเก็บ 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 14 วัน

48

โดยให้สง่ TS ไปที่ ศวก.นครสวรรค์ หากผล RT-PCR Positive ต่อไข้หวัดนก 
ให้ส่ง Pair Serum มาตรวจยืนยนัด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกนัอีกคร้ัง



โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

1. NPS 

2. TS

3. Sputum 

..........น าส่งห้อง Lab  แช่เย็น 4 ๐c 

ใส่ใน VTM หลอดเดียวกัน
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หัด (Measles) 

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

1. Serum ควรเจาะเลือดหลังผื่นข้ึน 4-30 วัน(เจาะครั้งเดียว) เพื่อ
ตรวจ ELISA (IgM)

2. Throat swab ควรเก็บหลังผื่นขึ้น 1-5 วัน เพื่อส่งแยกเช้ือ
วิเคราะห์หาสายพันธุ์ ใส่ใน VTM

..........น าส่งห้อง Lab  แช่เย็น 4 ๐c 
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สุกใส (Chickenpox)

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

1. Serum อย่างน้อย 5 ซีซี โดยเก็บครั้งเดียว ตรวจ ELISA (IgM)
     หรือเก็บ Serum 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 14 วัน

2. จากแผลที่เป็น Vesicular fluid 
- ท าความสะอาดตุ่มแผลด้วย 70 % Alcohol  

     - ดูดน้ า Vesicular fluid จากหลายๆ แผล  ใส่ใน VTM

                    ..........น าส่งห้อง Lab  แช่เย็น 4 ๐c 
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คางทูม

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

เก็บ Serum (ครั้งเดียว)  ตรวจด้วยวิธี ELISA 

57





ไอกรน

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

1.  NPS โดยใช้ แบบ non-calcium algenate ใส่ Sterile tube  ส่งตรวจ PCR  แช่เย็น 4 ๐c 
….. ตรวจวิธี PCR ต้องแช่เย็น

2. NPS โดยใช้ แบบ non-calcium algenate ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Amie’s ส่งเพาะเชื้อ  
ไม่ต้องแช่เย็น (อาหารเลี้ยงเชื้อส าเร็จรูปต้องเอาไม้swab ของมันทิ้งไป เอาแต่อาหารเลี้ยงเชื้อ)

 ....... หากเพาะเชื้อ ใน Amie’s ไม่ต้องแช่เย็น ยกเว้นรอส่งนานเกิน 24 ชม.
....... ไอกรน เป็น intracellular bacteria ท าตัวเหมือนไวรัส ท าให้เพาะเชื้อล าบาก   

จึงต้องพัฒนาการตรวจด้วย PCR
        ....... ควรเก็บตัวอย่างรูจมูกในระยะ Catarrhal phase (ผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัด มี
น้ ามูกมาก) จะพบเชื้อมากที่สุด
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ไข้กาฬหลังแอ่น

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

- NPS โดยใช้ NPS แบบ calcium algenate (หรือ non calcium algenate แทนได)้ 
 
- ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Amie’s แบบ charcoal (หรือ non-charcoal แทนได)้   

- ส่งเพาะเชื้อเท่านั้น ไม่ต้องแช่เย็น

**กรณี ผู้ป่วยมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ สามารถเก็บ CSF ตรวจ PCR เพื่อหาแบคทีเรียที่ท า
ให้เกิดสมองอักเสบได้ (แต่ถ้าเป็น Serum จะตรวจ PCR หาเชื้อไว้รัสที่ท าให้เกิดสมองอักเสบ)
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Nasopharyngeal swab (with calcium alginate)



คอตีบ

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

- TS โดยใช้ไม้ swab จากชุดส าเร็จรูปของอาหารเลี้ยงเชื้อ Amie’s 
แบบ charcoal (หรือ non-charcoal แทนได้)

- ส่งเพาะเช้ือเท่านั้น ไม่ต้องแช่เย็น

     ......... คอตีบไม่สามารถตรวจด้วย PCR ได้
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Scarlet  Fever

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

-TS โดยใช้ไม้ swab จากชุดส าเร็จรูปของอาหารเลี้ยงเชื้อ
Amie’s แบบ non-charcoal (หรือ charcoal แทนได้)

- ส่งเพาะเช้ือเท่านั้น ไม่ต้องแช่เย็น
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Amie’s transport media 
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Posterior pharynx
Tonsil

การเก็บตัวอย่าง Throat swab

     ใช้ไม้กดลิ้นผู้ป่วย ใช้ไม้ Sterile dacron หรือ rayon swab (พลาสติกด้ามขาว) 
ถูบริเวณสองข้างของ tonsil และ posterior pharynx จุ่มปลาย swab ลงใน VTM ตัดปลายไม้ท่ีโผล่พ้น

หลอด VTM และปิดหลอดให้สนิท
***ไม่ควรใช้ swab ชนิด calcium alginate หรือ cotton swab ชนิดไม้

67



68

1. เตรียมผู้ป่วย โดยให้แหงนหน้าขึ้นจนสุด และค้างไว้

2. วัดลวดสวอบ (Nasopharyngeal swab) จากปลายจมูกถึงติง่หูผู้ป่วย 

3.  หักครึ่งให้ลวดท ามุม 90 องศา ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจออกยาว ๆ 

    ให้ผู้ป่วยกลั้นหายใจขณะหายใจออก

การเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab
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4. ผู้เก็บตัวอย่างควรเข้าเก็บด้านหลังของผู้ป่วย เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ

5. สอดลวดสวอบเข้าจนสดุของคร่ึงที่ได้หักไว้ โดยสอดลวดในทิศทางตัง้ฉากกับ

ใบหน้าของผู้ป่วย

6. หมุนลวดสวอบโดยรอบประมาณ 3 วินาที แล้วดึงลวดสวอบออก

7. จุ่มปลายสวอบลงใน VTM และตดัปลายลวดส่วนเกินจากหลอดทิง้ ปิดฝาให้สนทิ

8. น าส่งห้อง Lab  แช่เย็น 4 ๐c 

การเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab (ต่อ)
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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อุปกรณ์เก็บตัวอย่างปัสสาวะและเลือด

ปัสสาวะ 30 ml เลือดใน EDTA 5 ml
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Source: Narang Medical Limited

~4°C



หากเป็นอ าเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันไวรัสซิกา ให้เก็บตัวอย่างทั้งหมด 

แบ่งเป็น 2 ชุด (เลือด EDTA tube 2 หลอด  + ปัสสาวะ 2 กระปุก) เพ่ือส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง (ศวก.นครสวรรค์ และส านักระบาดวิทยา)  ทั้งนี้ต้องแนบ

แบบฟอร์ม เอกสารแนบ 1,2,3 ส่งที่ สคร.3 เท่านั้น โดย สคร.3 จะเป็นคนท า

หนังสือน าสง่เอง
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หลักการการน าสง่ตรวจไวรัสซิกา



ตัวอย่างแบบฟอร์ม







สคร.3 จะเป็นคนท า
หนังสือน าส่งเอง
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กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน 
(Acute Flaccid Paralysis - AFP)

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า

• ตัวอย่างอจุจาระ จ านวน 8 กรัม ( 2 นิ้วหัวแม่มือของผู้ใหญ่)

• ต้องท าการเก็บ 2 ครั้ง  ห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 

   และเก็บภายใน 14 วันหลังมีอาการอัมพาต   
 

        ......... น าส่งห้อง Lab  แช่เย็น 4 ๐c 
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ตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis)

1. Swab ตา ข้างละ 1 หลอด โดยเก็บเร็วท่ีสุดภายใน 5 วันหลังป่วย  โดยเช็ดขีต้า
ออกก่อน ป้ายหรือเขี่ยบริเวณเยื่อบุตาขาว ด้วย rayon swab ใสใ่นหลอด VTM 
for conjunctivitis 

2. Serum เก็บ 2 ครั้ง ครั้งละ 3-5 มล. ครั้งแรกเก็บโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 3 วันหลัง
เริ่มป่วย ครั้งที่ 2 ห่างจากคร้ังแรกไม่ต่ ากว่า 2 สัปดาห์ 

                       ......... น าส่งห้อง Lab  แช่เย็น 4 ๐c 

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า
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Acute Hemorrhagic Conjunctivitis (AHC)





Streptococcus suis
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Streptococcus suis

ชนิดตัวอย่างและข้อแนะน า
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เลือด

น้ าไขสันหลัง ในผู้ป่วยกลุ่มอาการเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ

น้ าไขข้อ ในผู้ป่วยกลุ่มอาการไขข้ออักเสบ



วิธีการเก็บเลือด

 ....เจาะเลือด ประมาณ 5-10 มิลลิลิตร 2 ครั้ง ห่างกัน 15-30 นาที ลงใน
ขวดเพาะเลี้ยงเช้ือ (ขวด Hemoculture) 1 ขวด หรือลงในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ (Transport Media) 

.....ส่งตัวอยา่งถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วทีสุ่ด ห้ามแช่เย็น เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
อย่าโดนแดด ปิดฉลาก เขียนช่ือ-นามสกุลผู้ป่วย วันที่เจาะเลือด 

....ควรเก็บตัวอย่างก่อนให้ยาปฏิชีวนะ



- เจาะน้ าไขสันหลัง/น้ าไขข้อ ใส่อาหารเลี้ยงเช้ือ กรณีไม่มีอาหาร
เลี้ยงเชื้อ ให้ใส่ขวดปราศจากเช้ือ 

- ส่งตัวอย่างถึงห้องปฏบิัติการให้เรว็ที่สุด ภายใน 24 ชม.

***การเก็บตัวอย่างควรท าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

วิธีการเก็บน้ าไขสันหลัง/น้ าไขข้อ



อาหารลาบ หลู้ เลือด เน้ือสุกรดิบ หรือไม่สุกพอ เก็บปริมาณ 
200 – 250 กรัม  หรือเก็บเท่าที่มีอาหารเหลือ ใส่ถุงพลาสติก   
ใชย้างรัดปากถุงให้แน่น  ส่งตัวอย่างให้ถงึห้องปฏิบัติการเรว็ที่สุด  
ภายใน 24 ชั่วโมง แช่ความเย็นหรือน้ าแข็ง เพื่อป้องกันอาหาร
เน่าเสีย รวมทั้งป้องกันเช้ือไม่ก่อโรคเพิ่มจ านวน

ตัวอย่างส่งตรวจ จากอาหาร
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... 100

1. ติดเทปพันให้รอบกล่อง

2. ติดเครื่องหมาย Biohazard (Diagnostic specimens)
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ขั้นตอนการส่งตวัอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ขั้น 1  ตรวจดูความเรียบร้อยของตัวอย่างที่น าส่ง 

1. ฉลากที่ติดตัวอย่าง ไม่เลอะเลือน มีรายละเอียด
: ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุผู้ป่วย, วันที่เก็บตัวอย่าง และหมายเลขล าดับท่ี  (กรณีมี

หลายตัวอย่าง) ท าให้ครบถ้วน & ชัดเจน
2. สภาพของตัวอย่าง ไม่เสยีหาย (แตก หัก รั่วซึม)
3. การน าส่งตัวอย่างตรวจหาเชื้อไวรัส ต้องอยู่ในสภาพแชเ่ย็นตลอด 
     
ที่ส าคัญ ห้ามเปิดกล่องน าสง่ตัวอย่างขณะน าสง่ ยกเวน้บางกรณีเท่านั้น



ขั้น 2 กรอกข้อมูลลงในแบบส่งตัวอย่างตรวจวนิิจฉัยโรค ของกรมวิทยฯ์ 
หรือศูนย์วิทย์ฯ นครสวรรค์

ขั้นตอนการส่งตวัอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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ขั้น 3 ออกหนังสือน าส่งตัวอย่าง เขียนรายละเอยีดให้ชัดเจน 

1. รายละเอียดเบ้ืองต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคหรือไม่  
พบผู้ป่วยโรค หรือสงสัยโรคใด  สถานที่เกิดเหตุ, จ านวนผู้ป่วย, ความรุนแรง?

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วย: ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, ที่อยู่  อาการน า

3. ส่งตรวจหาเชื้ออะไร เชื้อแบคทีเรีย –ไวรัส ชนิดใด? 
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ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 



ขั้น 4  การน าสง่ตัวอย่าง

การส่งตัวอย่างไปตรวจทางห้องLAB สวส. กรมวิทย์ฯ และ ศวก.นว. ขอให้
ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กรณีส่งตัวอย่างมาท่ี สคร.3  

- ตัวอย่างส่งตรวจ
- แบบน าส่งตัวอย่างตรวจฯ/รายงานเบื้องตน้/แบบสอบสวน เฉพาะราย 
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อนึ่ง สคร.3  จะจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เฉพาะตัวอย่าง กรณีการ
สอบสวนการระบาดเท่านั้น

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 



2. กรณีส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการเอง โดยไม่ผ่าน สคร.3
- ตัวอย่างส่งตรวจ
- แบบน าส่งตัวอย่างตรวจฯ/รายงานเบ้ืองต้น/แบบสอบสวนเฉพาะราย 

- หนังสือน าส่งตัวอย่าง
    ในหนังสือน าส่งตัวอย่างฯ ต้องมีข้อความระบุในตอนท้ายของหนังสือว่า “ทั้งนี้ให้เก็บค่าตรวจ

วิเคราะห์จาก สคร.3” โดยหน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง ต้องส่งส าเนาหนังสือน าส่งตัวอย่างฯ พร้อมกับแบบ
น าส่งตัวอย่างฯ หรือแบบสอบสวนโรคเฉพาะราย ให้กับ สคร.3  เพื่อเป็นหลักฐาน ในการจ่ายค่าตรวจ
วิเคราะห์ฯ ไม่เช่นนั้น หน่วยงานที่ส่งตัวอย่างต้องจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์ฯเอง
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ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ขั้น 4  การน าสง่ตัวอย่าง (ต่อ)



สรุปสิ่งที่ต้องน าส่งควบคู่ไปกับตัวอย่าง
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3. หนังสือน าส่งตัวอย่าง  

1. ตัวอย่าง โดยตรวจสอบสภาพของตัวอย่าง, ปริมาณของตัวอย่างใบ
น าส่งหรือใบประวัติผู้ป่วยว่ามรีายละเอียดครบถ้วนหรือไม่  

2. ใบน าส่งหรือใบประวัติผู้ป่วยว่ามีรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ 



ติดต่อผู้ประสานงาน LAB สคร.3
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.3 นครสวรรค์
โทร. 056-221822 ต่อ 114 
โทรสาร 056-226620
E-mail กลุ่มระบาดวิทยา : e-mail : epid8@yahoo.com

ผู้รับผิดชอบงาน    
นส.ณชิาภัทร อยู่พิพัฒน์  089-7036909 nicha.phiphat@gmail.com
นายทวีศักดิ์ มีสวัสดิ์ 08-4598-8120 Ton.taweesak@hotmail.com
นส.จิตติมา พานิชกจิ 08-6446-6337, 08-1785-9283 jittima8@hotmail.com
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