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ค ำแนะน ำกำรเกบ็ตัวอย่ำงส่งตรวจหำเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

การเก็บตวัอยา่ง ชนิดส่ิงส่งตรวจ ค าแนะน าเพิ่มเติม 
1. ชุดท่ี1ผู้ป่วยทีม่ีอำกำร
ระบบทำงเดินหำยใจ
ส่วนบน (URI) 

- Nasopharyngeal swab +Throat 
swab ใส่ใน UTM สีแดง 3 ml 
โดยใส่ในหลอดเดียวกนั  

- EDTA blood 4-6 ml 1 หลอด 
- Clotted blood 4-6 ml 1หลอด 

 

- เก็บตวัอยา่ง UTM 1 ชุดและหลอด
เลือดใส่ในกระติก ทนัที 
 

 

2. ผู้ป่วยทีม่ีอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจส่วนล่ำง(เช่น Pneumonia, ARDS) 
ชุดท่ี 2.1ผูป่้วยไม่ใส่ท่อช่วย
หายใจ 
 

- เก็บเสมหะใส่ภาชนะปลอด
เช้ือ (sterile)  

- EDTA blood 4-6 ml 1 หลอด 
- Clotted blood 4-6 ml 1 หลอด 

 

- เก็บตวัอยา่ง 1 ชุดและหลอดเลือด 
ใส่ในกระติก ทนัที 

ชุดท่ี 2.2ผูป่้วยท่ีใส่ท่อช่วย
หายใจ 

 

- เก็บเสมหะโดยการ suction ใส่
ชุดเก็บเสมหะปลอดเช้ือ 
(sputum collection set) 

- EDTA blood 4-6 ml 1 หลอด 
- Clotted blood 4-6 ml 1 หลอด 

 

- เก็บตวัอยา่ง 1 ชุดและหลอดเลือด 

ใส่ในกระติก ทนัที 

3. กรณผู้ีป่วยเสียชีวติ ใหเ้ก็บตวัอยา่ง และส่งตรวจตามชุดท่ี 2.2 
 

หมายเหตุ กรณีท่ีผลตรวจผู้ ป่วยเป็นลบ และผู้ ป่วยมีอาการไมดี่ขึน้ อาจมีสาเหตจุากตวัอยา่งท่ีไมเ่หมาะสม หรือด้อย
คณุภาพ ควรทบทวนวิธีเก็บและน าสง่ตวัอยา่ง แล้วเก็บตวัอยา่งตรวจซ า้หลงัจากเก็บตวัอยา่งครัง้แรก 24 ชัว่โมง 
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ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง  

เวลาและสถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
-  ส่ง lab ที่หน่วยภูมิคุ้มกันฯ โทร 1585-6 ตามรอบบริการ 

สิ่งส่งตรวจ (Specimen): รายละเอียดตามค าแนะน าการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
- Nasopharyngeal swab + Throat swab ใส่ใน UTM สีแดง  1 ชุด หรือ 

- เสมหะใส่ในภาชนะเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ (กรณีปอดอักเสบ) 
- **clot blood 4-6 ml 1 หลอด และ EDTA blood 4-6 ml 1 หลอด  
หมายเหตุ: **เพ่ือการทดสอบเพ่ิมเติมในกรณีพิเศษ 

อุปกรณ์ใช้ในการส่งตรวจ ประกอบด้วย 
1) Nasopharyngeal swab       1 อัน 
2) Throat swab        1 อัน 
3) Universal transport media (UTM)      1 หลอด 
4) หลอดเลือด clot blood 5 ml      1 หลอด 
5) หลอดเลือด EDTA blood 5 ml      1 หลอด 
6) กระปุก Sterile ส าหรับใส่ Sputum (กรณีมีอาการปอดอักเสบ)  1 กระปุก 
7) ใบปะหน้า แสดงสิ่งส่งตรวจ      1 ฉบับ 
8) แบบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   1 ฉบับ 
9) แบบระบุชนิดตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ    1 ฉบับ 
10) ถุงซิปล็อคใหญ่ (ชั้นนอก) 
11) ถุงซิปล็อคเล็ก (ชั้นใน) 

                              
 

ขั้นตอนการส่งตรวจ 
1.  พยาบาล Team lead ประสานงานขอรับ ชุดเก็บ specimen   

- ทีห่น่วยภูมิคุ้มกันฯ โทร 1585-6 ตามรอบบริการ 
2.  แม่บ้านรับชุดเก็บ specimen (ตามข้อ 1)  
3.  พยาบาล Team lead ตรวจสอบความถูกต้อง ชุดเก็บ specimen  และแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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- ส่วนที่ 1 วางที่เคาน์เตอร์ ได้แก่ กล่องพลาสติก แบบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019+ แบบ    
            ส่งตัวอย่างตรวจฯ+ใบปะหน้า  และถุงซิปล็อคใหญ่ (ชั้นนอก)   

                                                                

- ส่วนที่ 2 น าไปในห้องผู้ป่วย (รายละเอียดตามค าแนะน าการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดิน
หายใจส่วนบน (URI) 

 

ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (เช่น Pneumonia, ARDS) 

ชุดที่1 ชุดที่ 2.1 ผู้ป่วยไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ชุดที่ 2.2 ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 

   

1) Nasopharyngeal swab 1 อัน 

2) Throat swab 1 อัน 

3) UTM 1 หลอด 

4) หลอดเลือด clot blood 5 ml 1 หลอด 

5) หลอดเลือด EDTA blood 5 ml 1 หลอด 

6) ถุงซิปล็อคเล็ก (ช้ันใน) 

7) ไม้กดลิ้น disposable (หอผู้ป่วยเตรยีม) 

1) กระปุก Sterile 1 กระปุก 

2) หลอดเลือด clot blood 5 ml 1 หลอด 

3) หลอดเลือด EDTA blood 5 ml 1 หลอด 

4) ถุงซิปล็อคเล็ก (ช้ันใน) 

1) ชุดเก็บเสมหะปลอดเชื้อ 1 ชุด (หอผู้ป่วย
เตรียมเอง) 

2) หลอดเลือด clot blood 5 ml 1 หลอด 

3) หลอดเลือด EDTA blood 5 ml 1 หลอด 

4) ถุงซิปล็อคเล็ก (ช้ันใน) 

 

4.  พยาบาล Team lead ติด label ผู้ป่วย ในแบบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบสุถานที่ 
admit “ห้องแยกโรคติดเชื้อ” และไม่ต้องติด label ผู้ป่วยทีห่ลอดหรือกระปุกตัวอย่างส่งตรวจฯ (ดังตัวอย่าง หน้า 5) 
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5.  พยาบาล Team lead กรอกข้อมูล ในแบบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครบทุกช่อง พร้อม
ทั้งเลือกรายการทดสอบในแบบระบุชนิดตัวอย่างส่งตรวจฯ  

*กรณีปฏิบัติตามข้อ 4 และ 5 ไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถเบิกจ่ายจากกรมควบคุมโรคได้ 
6.  พยาบาลตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด  
7.  แพทย์ และพยาบาลที่ท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ใส่อุปกรณ์ป้องกัน น าชุดเก็บ specimen  ส่วนที่ 2 เข้าไปเก็บตัวอย่าง 
8.  เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย 

- แพทย์ท า Nasopharyngeal swab และ Throat swab เสร็จแล้วหักบริเวณขีดสีแดงของ Nasopharyngeal swab 
ออก จุ่มตัวอย่างลงในหลอด UTM และ หักก้าน Throat swab (ไม่มีขีดแดง) ออกครึ่งหนึ่งแล้วจุ่มตัวอย่างในหลอด 
UTM หลอดเดียวกัน แล้วใส่ถุงซิปล๊อคเล็ก 2 ชั้น (เก็บตัวอย่างดังกล่าว 1 ชุด) 

                       
 

- พยาบาลเก็บเสมหะผู้ป่วย (กรณีปอดอักเสบ) ใส่กระปุก Sterile 1 กระปุก ปิดฝาให้สนิท ไม่ต้องใส่ถุงซิปล๊อคเล็ก 

- พยาบาล เจาะเลือดผู้ป่วย 2 หลอด (clot blood 5 ml 1 หลอด และ EDTA blood 5 ml 1 หลอด) แล้วใส่ถุง
ซิปล๊อคเล็ก 1 ชั้น 

9.  พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย น า specimen ทั้งหมดออกมาหน้าห้องผู้ป่วย ส่ง specimen ให้พยาบาลที่อยู่ด้านนอกห้องผู้ป่วย 

                                                   
 10.  พยาบาลที่อยู่ด้านนอกห้องผู้ป่วย วางกล่องพลาสติกไว้ในโซนสะอาด เปิดถุงซิปล๊อคใหญ่ เพ่ือรอรับ specimen โดยบรรจุ 
specimen แต่ละชนิดแยกถุงกัน บริเวณหน้าประตูห้องผู้ป่วย และบรรจุ specimen ทุกชนิดลงในกล่องพลาสติก 

                                                          

11.  พยาบาลที่อยู่ด้านนอก ปิดกล่องพลาสติก โดยไม่สัมผัสด้านในกล่องพลาสติก และน ากล่องพลาสติกมาวางที่เคาน์เตอร์ 
12.  พยาบาล Team lead  ติดแบบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแบบระบุชนิดตัวอย่างส่ง
ตรวจฯ บริเวณด้านบนกล่องพลาสติก ให้แม่บ้านน าส่งหน่วยภูมิคุ้มกันฯ  

                                                            



           

                  หมายเหตุ โปรดกรอกขอมูลใหครบทุกชอง (หากขอมูลไมครบถวน ศูนยวทิยฯ ไมรับตรวจสิ่งสงตรวจ) 

(ระบุชื่อแพทยผูสงตรวจ) 

HN .……………….……………………….…… 
ช่ือ-สกุล …………………………..…………… 

“หองแยกโรคติดเชื้อ” 

ติด label ผูปวย 

ระบุสถานที่ admit 
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