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การวางแผนในการเก็บตัวอย่างท่ีถกูต้อง

ขอ้มลูของโรคตดิเชือ้ 

การเตรยีมวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ะใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง และ อาหาร
เลีย้งเชือ้เพือ่การขนสง่ (Transported media)

การเตรยีมและเลอืกชนดิเครือ่งป้องกนัตวัเอง (Personal 
protective equipment: PPE) 

วธิกีารน าสง่ตวัอยา่งสิง่สง่ตรวจไปยงัหอ้งปฏบิตักิารได ้
ทันเวลา

ประสานงานหอ้งปฏบิตักิารเพือ่เตรยีมรับตวัอยา่งสิง่สง่ตรวจ



ประเภทของวัสดุและอุปกรณ์

Transported 
media

Applicators Tubes

Containers



ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อคณุภาพของ
ตัวอย่างส่ิงส่งตรวจ

Location

ต าแหน่งรอยโรคที่
อวยัวะหรอืเนือ้เยือ่ 
ถกูตอ้งตามธรรมชาติ
โรค 

Time

เวลาทีเ่หมาะสมในการ
เก็บสิง่สง่ตรวจ 

Clean

การท าความสะอาด
บรเิวณทีจ่ะเก็บตัวอยา่ง
สิง่สง่ตรวจ 

คณุภาพของ
ตวัอยา่งสิง่
สง่ตรวจ



ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อคณุภาพของ
ตัวอย่างส่ิงส่งตรวจ

Quantity

ปรมิาณของตัวอยา่งสิง่สง่
ตรวจทีเ่พยีงพอทีก่ารตรวจ
พเิคราะห ์และคณุภาพของ
สิง่สง่ตรวจทีเ่หมาะสม

Devices

วสัดแุละอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น
การเก็บตัวอยา่งสิง่สง่ตรวจ
ถกูตอ้งเหมาะสมกบัเชือ้กอ่
โรค และวธิกีารตรวจ
พเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิัตกิาร

Transport media

ชนดิของอาหารส าหรับ
น าสง่เชือ้ทีถ่กูตอ้ง
เหมาะสมเพือ่การน าสง่หรอื
เก็บรักษาคณุภาพของเชือ้
กอ่โรค 

คณุภาพ
ของ

ตวัอยา่งสิง่
สง่ตรวจ



ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อคณุภาพของ
ตัวอย่างส่ิงส่งตรวจ

Decontamination

ภาชนะทีใ่ชข้นสง่ หรอืเก็บ
รักษาตอ้งสามารถป้องกัน
การปนเป้ือนทัง้จาก
ภายนอกและภายในของ
ตัวอยา่งสิง่สง่ตรวจได ้

Label 

ฉลากทีร่ะบขุอ้มลูพืน้ฐาน
ของผูป่้วย เพศ อาย ุเลข
ประจ าตัวของโรงพยาบาล 
หอผูป่้วย และชนดิของ
ตัวอยา่งสิง่สง่ตรวจ รวมถงึ
ต าแหน่งทีเ่ก็บตัวอยา่ง

Transport period

ระยะเวลาในการน าสง่
ตัวอยา่งสิง่สง่ตรวจ ควรท า
ใหเ้ร็วหรอืใชเ้วลาสัน้ทีส่ดุ 
และในการขนสง่
จ าเป็นตอ้งเก็บรักษา
ตัวอยา่งสิง่สง่ตรวจใน
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม
เพือ่รักษาคณุภาพของ
ตัวอยา่งนัน้ดว้ย

คณุภาพ
ของ

ตวัอยา่งสิง่
สง่ตรวจ



Biosafety

การจัดการกบัขยะตดิ
เชือ้ทีถ่กูตอ้งเหมาะสม 
รวมถงึระบบความ
ปลอดภัยดา้นชวีภาพ

Expertise

ความรู ้ความสามารถ 
ความช านาญ การผา่น
การฝึกอบรมของผูท้ีเ่ก็บ
ตัวอยา่งสิง่สง่ตรวจ

Record

ระบบการบันทกึ จัดเก็บ
ขอ้มลูตัวอยา่งสิง่สง่
ตรวจทีส่ามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลับ

คณุภาพของ
ตวัอยา่งสิง่
สง่ตรวจ

ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อคณุภาพของ
ตัวอย่างส่ิงส่งตรวจ



STUART TRANSPORT MEDIA

• ใช้ส ำหรบัแบคทีเรียทัว่ไป

• สำมำรถใช้ Stuart ในกรณีไม่มี Carry 

blair

• ใช้เกบ็ throat swab, ป้ำยแผล, ป้ำย

หนอง

✓Scalet fever (ไข้อีด ำอีแดง) จำก 

Streptococcus group A



AMIES TRANSPORTED MEDIA : 
NON-CHARCOAL

• ใชส้ าหรบัโรคคอตบี

(Diphtheria) เทา่น ัน้



AMIES TRANSPORTED MEDIA : 
CHARCOAL

• ใชส้ าหรบัไขก้าฬหลงัแอน่ ซึง่ตอ้ง

เก็บดว้ย Nasopharyngeal swab 

เทา่น ัน้

• ใชส้ าหรบัหนองใน ซึง่ตอ้งเก็บดว้ย 

Urethral swab เทา่น ัน้

• ใชส้ าหรบัโรคคอตบี ซึง่ตอ้งเก็บ

ดว้ย throat swab เทา่น ัน้

• ใชส้ าหรบัไอกรน ซึง่ตอ้งเก็บดว้ย 

Nasopharyngeal swab เทา่น ัน้



UNIVERSAL TRANSPORTED 
MEDIA

• ใชส้ าหรบัเชือ้ไวรสัทกุ

ชนดิ และ Atypical 

bacteria เชน่ 

Mycoplasma, 

Chlamydophila, 

Ureaplasma



RESPIRATORY VIRAL 
TRANSPORTED MEDIA (VTM)

• ใชส้ าหรบัโรคหดั, Corona 

virus เชน่ SARS, MERs-

CoV, ไขห้วดัใหญ,่ คางทมู, 

Adenovirus, RSV, 

hMetapnemovirus

• สามารถใชเ้ก็บตวัอยา่งจาก

Nasal, Nasopharyngeal, 

Throat swabs



ENTEROVIRUS TRANSPORTED 
MEDIA

• ใชส้ าหรบั Enteroviruses 

ทกุตวัไดแ้ก ่Polio, Cox A &

B, Echovirus, Enterovirus 

68-71

• ใชเ้ก็บตวัอยา่งจาก Throat

swab



NASAL SWAB: FLOCKED SWAB

• ใชเ้ก็บตวัอยา่งส าหรบัเพาะ

เชือ้ และท า PCR

• ปลายก ามะหยีจ่ะดดูซบั

secretion ไดด้ี

• แหยเ่ขา้ในโพรงจมกูจนมดิ

ปลายก ามะหยี ่หมนุ 360 

องศา แลว้เก็บใน VTM



NASAL / THROAT SWAB: FOAM 
TIPPED SWAB

• ใชเ้ก็บตวัอยา่งส าหรบั

เพาะเชือ้ และท า PCR

• ใชส้ าหรบัไวรสัทางเดนิ

หายใจ / Enterovirus



THROAT SWAB/ RECTAL SWAB: 
RAYON TIPPED SWAB

• ใชเ้ก็บตวัอยา่งส าหรบั

เพาะเชือ้ และท า PCR

• ใชส้ าหรบัไวรสัทางเดนิ

หายใจ / Enterovirus / 

โรคคอตบี

• หกัดา้มดว้ยมอืไดเ้ลย ไม่

ตอ้งใชก้รรไกรตดั



NASOPHARYNGEAL SWAB: NON-
CALCIUM ALGINATE (POLYESTER 

TIPPED SWAB)

• ปลายนุม่ท าดว้ย Polyester 

(Dacron)

• ใชเ้ก็บตวัอยา่งส าหรบัเพาะเชือ้ 

และท า PCR

• ใชส้ าหรบัไวรสัทางเดนิหายใจ

✓ไอกรน (ใสใ่น sterile tube), 

✓Coronavirus (ใสใ่น VTM)



NASOPHARYNGEAL SWAB: 
CALCIUM ALGINATE

• ปลายมนดา้นๆ

• ใชเ้ก็บตวัอยา่งเพือ่เพาะ

เชือ้ Bacteria 

✓ไอกรน, หนองใน, ไขก้าฬ

หลงัแอน่ ท ัง้หมดใสใ่น 

Amies Charcoal



CARRY BLAIR TRANSPORTED 
MEDIA

• ใชส้ าหรบั Bacteria 

กอ่โรคระบบทางเดนิ

อาหาร



CLEANED CONTAINERS

• ใชส้ าหรบัเก็บ

อจุจาระ 

• ใชใ้สป่สัสาวะ (ฝา

เกลยีว)



STERILE CONTAINERS 

• ใชส้ าหรบัเก็บ

secretion โดยการ 

suction จากระบบ

ทางเดนิหายใจ



STERILE BAG (ถงุนมแม่)

• ใชส้ าหรบัเก็บ

อาเจยีน เศษ

อาหาร



STERILE BOTTLE

• ใชส้ าหรบัเก็บตวัอยา่ง

น า้



MICROTUBE

• ใชเ้ก็บน า้เหลอืง Serum 

/ Plasma

• เป็นหลอดพาลสตกิ

ธรรมดา เก็บในความ

เย็นเกนิจดุเยอืกแข็ง

ไมไ่ด้



CRYOTUBE

• ใชเ้ก็บน า้เหลอืง

Serum / Plasma

• เป็นหลอดพาลสตกิช

นดิพเิศษ เก็บในความ

เย็นเกนิจดุเยอืกแข็ง

ไดเ้ชน่ -20 C



CLOT BLOOD TUBE

•หลอดเก็บตวัอยา่งเลอืด

ฝาสแีดง

• ใชเ้ก็บ serum เพือ่สง่

ตรวจหา Antibodies



EDTA TUBE

•หลอดเก็บตวัอยา่งเลอืด

ฝาสมีว่ง

• ใชเ้ก็บ plasma เพือ่สง่

ตรวจหา PCR



ความแตกตา่งระหวา่ง Serum และ Plasma

ซรี ัม่ (Serum)
เมือ่เจาะเลอืดออกมาใสใ่น
หลอดทดลอง ต ัง้ท ิง้ไวส้กั
ระยะหนึง่เลอืดจะแข็งตวั 
(Clotted) ถา้น าหลอด
ทดลองนัน้ไปเขา้เครือ่งป่ัน 
เลอืดก็จะแยกเป็นสองชัน้ สว่น
ทีเ่ป็นเม็ดเลอืดจะตกลงมาที่
กน้หลอดและสว่นบนจะเป็น
น า้สเีหลอืง เรยีกน ้าวา่ ซร่ัีม

พลาสมา่ (Plasma)
เมือ่เจาะเลอืดแลว้น าเลอืดไปใสใ่นหลอดทดลองทีม่สีาร
ป้องกนัการแข็งตวัของเลอืด (anticoagulant) เมือ่
ตัง้หลอดทดลองทิง้ไว ้เลอืดจะไมแ่ข็งตวั เม็ดเลอืดจะ
ตกตะกอนลงมาทีก่น้หลอดตามแรงโนม้ถว่งของ
โลก สว่นบนจะเป็นน า้สเีหลอืง เรยีกวา่ พลาสมา่

โปรตนีและสารทีจ่ าเป็นในการแข็งตวัของเลอืดใน Serum จะถกูใชห้มดไป ในขณะที่

สารเหลา่นีจ้ะยงัคงเหลอือยูใ่น Plasma



กำรส ำรวจจลุชีพในทำงเดินหำยในส่วนบน

Nasal swab Nasopharyngeal swab



Nasal & Throat swabs

Nasal swab: Flocked swab
Nasal / Throat swab: 

Foam tipped swab

Throat swab/ Rectal swab: 

Rayon tipped swab

ใชเ้กบ็ตวัอยา่งส าหรบัเพาะ
เชือ้ และท า PCR

ปลายก ามะหยีจ่ะดดูซบั
secretion ไดด้ี

แหยเ่ขา้ในโพรงจมกูจนมดิ
ปลายก ามะหยี่ หมุน 360 

ใชเ้กบ็ตวัอยา่งส าหรบัเพาะเชือ้
และท า PCR

ใชส้ าหรบัไวรสัทางเดนิหายใจ / 

Enterovirus

ใชเ้กบ็ตวัอยา่งส าหรบัเพาะเชือ้ และ
ท า PCR

ใชส้ าหรบัไวรสัทางเดนิหายใจ / 

Enterovirus / โรคคอตบี
หกัดา้มดว้ยมอืไดเ้ลย ไมต่อ้งใช้

กรรไกรตดั





Nasal cavity







การท า Nasal swab



แหย่ลกึเขา้ไปในรูจมกู

ประมาณ 2-3 
เซนตเิมตร

Nasal swab



Oral cavity



Throat swab

แหย่ลกึเขา้ไปในช่องปากมุ่ง

ไปทีบ่รเิวณต่อมทอนซลิและ

บรเิวณโดยรอบ (lateral 
wall of pharynx)



การท า Throat swab



Nasopharyngeal swab



Nasopharyngeal swab
• แหย่ลกึเขา้ไปในรูจมกูแนบชดิ

ผนงัก ัน้ช่องโพรงจมกูเขา้ไป

ประมาณ 2/3 ของ 

swab

• ถา้ตดิ ใหถ้อยออกเลก็นอ้ย

แลว้กระดกทา้ย swab ขึ้น

แลว้แหย่ลงไป



การท า Nasopharyngeal swab



การท า Nasopharyngeal swab



การท า Nasopharyngeal swab



การท า Nasopharyngeal swab


