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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ……………?

• อยากรู้สิ่งที่เป็นสาเหตุของโรค ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

• เป็นโรคเดิมๆ หรือเกิดขึ้นมาใหม่

• ยาอะไรที่ใช้ได้ผล เพื่อการรักษา & ตัด Transmission

Sharing & Learning

ทําอย่างไรให้ได้ตามความคาดหวังทั้งผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติ



Sharing & Learning
1. เครือข่ายห้องปฏิบัติการ (Laboratory) : 

  ควรความสามารถ (Capacity) ของห้องปฏิบัติการในแต่ละระดับ

  ควรทราบ ชนิด ปริมาณ และระยะเวลาการตรวจของแต่ละห้องปฏิบัติการ

3. ควรทราบแหล่งสนับสนุนอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง เพื่อการส่งตรวจ อย่างรวดเร็ว

2. ควรทราบวิธีการเก็บและจัดส่งตัวอย่างเบื้องต้น

 แต่ละโรคสิ่งส่งตรวจไม่เหมือนกัน

 ระยะเวลาในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการต่างกัน

4. ควรหาที่ปรึกษา หรือผู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ในเรื่องการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ



กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ

(Three phases of laboratory testing)

Pre-analytical Analytical Post-analytical

1 2 3

 กระบวนการเตรียมผู้ป่วย

 กระบวนการเก็บตัวอย่าง

 กระบวนการจัดส่งตัวอย่าง

ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์  กระบวนการตรวจสอบผล

 กระบวนการส่งรายงานผล

 กระบวนการติดตามผลการ

ตรวจวิเคราะห์

Pre-testing Testing Post-testing+ +



Pre-analytical errors
• Pre- and post-analytical errors are estimated to constitute 

90% of errors

• Errors at any stage of the collection, testing and reporting process 

can potentially lead to a serious patient misdiagnosis

• Errors during the collection process are not inevitable but can 

be prevented with a diligent application of quality control, 

continuing education and effective collection systems.



ปัญหาที่พบในการเก็บตัวอย่าง !!

 เก็บตัวอย่างผิดวิธี

 ตัวอย่างไม่ไดคุ้ณภาพ

 สลับตัวอย่าง

 ไม่มีรายละเอียดในใบนําส่งตัวอย่าง

 ขนส่งผิดวิธี  
ในรายที่มีปัญหา ขาดการประสานงาน

 เชื่อมั่นในผลของ Rapid test หรือผล Lab

เกี่ยงกันในการทําหน้าที่เก็บตัวอย่าง

 การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร

Pre-analytical



หลักทั่วไปในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ

•  จะเลือกเก็บตัวอย่างอะไร

•  บริเวณไหนที่จะมโีอกาสพบเชื้อสูง

•  ช่วงระยะเวลาทีเ่ก็บ เมื่อใด

•  ใส่ภาชนะอะไร

•  อาหารเก็บรักษาเชื้อที่เหมาะสม

•  การนําส่งวัตถุตัวอย่างไปตรวจ อย่างไร

•  ข้อมูลของคนไข้

ก่อนออกไปพบผู้ป่วย 
ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

และไปอย่างมืออาชีพ

Pre-analytical



1. Syringe

2. เข็ม

3. Alcohol

4. หลอดใส่เลือด : Clotted blood, EDTA

5. ตะแกรงวางเลือด

6. สายยางรัดแขน

7. สติ๊กเกอร์ ป้ายชื่อ

 8. กระติกน้ําแข็ง

9. Ice pack

10. Rectal swab + Media

11. Nasopharyngeal swab + Media

12. Nasal swab + Media

13. พาราฟิลม์

14. กรรไกร สําลี

เตรียมอุปกรณ์ให้ครบ มีชัยไปกว่าครึ่ง !!!

Pre-analytical



ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง

1. ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

2. เตรียมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นพาหะหรือผู้ป่วย

3. ดําเนินการเก็บและส่ง สิ่งส่งตรวจ



ลักษณะการเก็บตัวอย่าง จําแนกตามกลุ่มโรค

1. กลุ่มโรคติดต่อโดยทางอาหารและน้ํา

2. กลุ่มอาการอุจจาระร่วง/ปวดท้อง/อาเจียน

3. กลุ่มโรคในระบบทางเดินหายใจ

• กลุ่มโรคติดเชื้อไวรัส

• กลุ่มโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

4. กลุ่มโรคติดเชื้ออื่นๆ 



 Acute Diarrhea

 Cholera

 Food Poisoning

 Amoebiasis

1

2

 Dysentery

 Enteric Fever

 Salmonellosis

 Typhoid Fever

 Paratyphoid Fever

 Shigellosis

 Hepatitis A

1. สาเหตุจากเชื้อไวรัส : Rotavirus, Enterovirus

2. สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย : C. jejuni, S.aureus, E.coli, Bacillus cerues, Aeromonas, 

Plesiomonas, Vibrio spp., Vibrio cholerae, Non-Typhoidal Salmonella,   

Shigella, Salmonella Typhi, Salmonella paratyphi A



1. กลุ่มโรคติดเชื้อไวรัส : 

• Influenza virus

• Parainfluenza

• Adenovirus, 

2. กลุ่มโรคติดเชื้อแบคทีเรีย:

• โรคคอตีบ (Diphtheria)

• โรคไอกรน (Pertussis)

• โรค Legionellosis,

• ไข้กาฬหลังแอ่น

3

• Respiratory syncytial virus

• Mumps

• Measles

• Rubella

• SARS



4

1. HIV

2. ไข้เลือดออก (Dengue)

3. Leptospirosis



1. การเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย/ผู้สัมผัส

 อุจจาระ และ Rectal swab

 การ swab มือหรือผิวหนัง

2. การเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม

 การ swab ภาชนะ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ

 การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ําที่สงสัย

Transport media : 
Cary blair , Amies,  Alkaline peptone water 



Amies

Cary blair

Alkaline peptone water 
Vibrio cholerae O1 & O139



For Example..

Enterovirus / มือ เท้า ปาก / Cosackies virus

ตัวอย่างส่งตรวจ : น้ําเหลือง (ซีรั่ม/พลาสมา) 2 ตัวอย่าง

น้ําไขสันหลัง (CSF)

อุจจาระ อย่างน้อย 8 มก. (ประมาณหัวแมม่อื)

Throat swab (VTM สีชมพู)

การเก็บก่อนการนําส่ง : ส่งทันที

      4°C ตู้เย็น แช่แข็ง

ปฏิเสธตัวอย่างกรณี : ตัวอย่างน้ําเหลือง 1 ตัวอย่าง 

                          ยกเว้นผู้ป่วยเสียชีวิต



VTM for Enterovirus



1. ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่

 Nasal swab 
 Throat  swab

 Nasopharyngeal swab/ wash /aspiration

2. ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่
 Bronchoalveolar lavage 
 Tracheal aspirate  

3. เลือด : Paired sera (เก็บ 2 ครั้งห่างกัน 14 วันกรณีไข้หวัดใหญ่ 

และกรณีส่งตรวจ SARS ต้องเก็บห่างกัน 21 วัน ขึ้นไป)



อุปกรณ์สําหรับเก็บเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ

• Nasopharyngeal swab ใช้ Sterile Nasopharyngeal 

swab ที่ไม่มีสาร calcium alginate

• VTM (Viral Transport Media) ที่ใช้สําหรับเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ

• Transport media : VTM

• Clot Blood สําหรับ Paired sera 



For Example..

ไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนก / H1N1 / SARS

ตัวอย่างส่งตรวจ : Nasal swab, 

Nasopharyngeal swab,

Nasopharyngeal aspirate, 

Throat swab

การเก็บก่อนการนําส่ง : เก็บที่ -70°C ทันที 

[ กรณีไม่มี -70°C ให้เก็บที่ 2-8°C ]

ปฏิเสธตัวอย่างกรณี : ตัวอย่างสภาพไมเ่ย็น



VTM for Flu, SARS



For Example..

(Severe Acute Respiratory Syndrome) : SARS

ตัวอย่างส่งตรวจ : Nasal swab, 

Nasopharyngeal swab,

Nasopharyngeal aspirate, 

Throat swab

การเก็บก่อนการนําส่ง : เก็บที่ -70°C ทันที 

[ กรณีไม่มี -70°C ให้เก็บที่ 2-8°C ]

ปฏิเสธตัวอย่างกรณี : ตัวอย่างสภาพไมเ่ย็น

























For Example..

Measles (หัด) และ Rubella (หัดเยอรมัน)

ตัวอย่างส่งตรวจ : น้ําเหลือง (ซีรั่ม/พลาสมา) 

 (สําหรับตรวจ IgM เจาะเลอืด 4-11 วัน หลังจากเริ่มมีอาการ

กรณี เจาะเลอืด 2 ครั้ง (Paired sera) ครั้งที่ 2 เจาะห่างจากครั้ง

แรก 14-21 วัน)

Throat swab ใน VTM (ไข้หวัดใหญ่)

การเก็บก่อนการนําส่ง : เก็บที่ 2-8°C / ข้ามคืน 

ปฏิเสธตัวอย่างกรณี : ตัวอย่างสภาพไม่เย็น

               



ควรระบุครั้งที่เจาะ 

และวันที่เจาะเลือดให้ชัดเจน



For Example..

HIV1 PCR ในเด็กทารกและบุคคลทั่วไป

ตัวอย่างส่งตรวจ : EDTA Blood / Sodium citrate blood

การเก็บก่อนการนําส่ง : 2-8°C 

ปฏิเสธตัวอย่างกรณี : ตัวอย่างทีไ่มไ่ด้แช่เย็น

    ตัวอย่างที่เลือดแข็งตัวแล้ว (Clot)

     ตัวอย่างที่เก็บเกิน 48 ชั่วโมง



ระบุ : รหัสประชาชนผู้ป่วย............. HN…….……

วันที่เจาะเลือด........................................

        โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ............................. 

แนบพร้อมแบบนําส่งตัวอย่าง

ระบุรายละเอียด

ให้ครบ และ ชัดเจน

กรณี เข้าโครงการ สปสช.

ให้แนบเอกสารกํากับตัวอย่าง

ของ สปสช. มาด้วยทุกครั้ง



For Example..

Dengue (ไข้เลือดออก)

ตัวอย่างส่งตรวจ : น้ําเหลือง (ซีรั่ม/พลาสมา)

การเก็บก่อนการนําส่ง : 2-8°C 

ปฏิเสธตัวอย่างกรณี : ตัวอย่างม ีHemolysis



For Example..

Leptospirosis / Scrub typhus

ตัวอย่างส่งตรวจ : น้ําเหลือง (ซีรั่ม/พลาสมา) จํานวน 2 ตัวอย่าง

การเก็บก่อนการนําส่ง : 2-8°C 

ปฏิเสธตัวอย่างกรณี : ตัวอย่างม ีHemolysis



ควรระบุครั้งที่เจาะ 

และวันที่เจาะเลือดให้ชัดเจน

แนบพร้อมแบบนําส่งตัวอย่าง

ระบุรายละเอียด

ให้ครบ และ ชัดเจน





 เขียนชื่อ – นามสกุล,  วันที่ ลงบนสติ๊กเกอร์ 

บนภาชนะที่บรรจุสิ่งส่งตรวจใหช้ัดเจน

 นําสิ่งส่งตรวจพร้อมใบส่งตรวจทีร่ะบุชื่อ

เจ้าของสิ่งส่งตรวจ วันที่ส่งตรวจและรายการ

ทดสอบที่ส่งตรวจหรืออืน่ๆ ให้ชัดเจน

โปรดตรวจสอบ !!!......

แบบนําส่งตัวอย่าง 

ต้องระบุรายละเอียด

ให้ครบ และ ชัดเจน



...



1. ตดิเทปพันใหร้อบกลอ่ง

2. ตดิเครือ่งหมาย Biohazard (Diagnostic specimens)



สามารถ Download แบบฟอร์ม 

และคู่มือการเก็บตัวอย่าง 

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

WWW.DMSC.MOPH.GO.TH

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
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