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แนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจ SARS-CoV-2 ให้ได้ผลดีที่สุด 
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และเทคนิคจากประสบการณ์จริง 

บทที่ 1 อุปกรณ์และมีเดียที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างตรวจ SARS-CoV-2    
แนะนำชนิดของ swab และ transport media ที่ควรเลือกใช้ VTM, UTM, MTM 

บทที่ 2 แนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจ SARS-CoV-2   
2.1 แนวปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างตรวจ SARS-CoV-2 

2.1.1 การเก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ Nasopharyngeal swab, Throat swab  
2.2.2 การเก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ Sputum  

อธิบายการเตรียมผู้ป่วย ขั้นตอนวิธีการเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษาและนำส่งตัวอย่าง พร้อมภาพประกอบ 

2.2 การเก็บตัวอย่าง SARS-CoV-2 เพ่ือส่งตรวจ Real time RT-PCR หรือ Sequencing หรือ Culture 
อธิบายอาการของผู้ป่วยที่ควรเลือกเก็บตัวอย่างแบบใด  

บทที่ 3 การบรรจุและการนำส่งตัวอย่าง อธิบายแต่ละหัวข้อพร้อมภาพประกอบ 
3.1 การบรรจุตัวอย่าง  
3.2 การนำส่งตัวอย่าง 
3.3 การทำลายกล่องบรรจุตัวอย่าง  
3.4 การ Decontamination กล่องบรรจุตัวอย่าง เพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ 

บทที่ 4 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง อธิบายแต่ละหัวข้อพร้อมภาพประกอบ 
▪ ประเภทของ PPE ที่ จนท Lab ต้องสวมใส่ วิธีการใช้งาน และข้อควรระวัง  
▪ การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
▪ การจัดการอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ใช้แล้ว ซึ่งจัดเป็นวัสดุติดเชื้อ 

บทที่ 5 การปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Practical points in real situations) อธิบายเทคนิคในการเก็บตัวอย่าง
จากประสบการณ์จริง โดย นพ.นาธาน กุลภัทรเวช สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  แนวทางการเก็บตัวอย่างน้ำลาย (Deep Throat Saliva) เพ่ือตรวจคัดกรอง SARS-CoV-2 
อธิบายแต่ละหัวข้อพร้อมภาพประกอบ 

▪ กลุ่มเป้าหมายที่ควรใช้และไม่ควรใช้ตัวอย่างน้ำลายเพ่ือตรวจคัดกรอง 
▪ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ วิธีการเตรียมอุปกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ 
▪ การเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนเก็บตัวอย่างน้ำลายและวิธีการเก็บน้ำลาย 
▪ การส่งตัวอย่าง 

ภาคผนวก ข คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจ SARS-CoV-2  
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แนวทางการเก็บตวัอย่างตรวจ SARS-CoV-2 ให้ได้ผลดีที่สุด 
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิและเทคนิคจากประสบการณ์จริง 

 
บทที่ 1 อุปกรณ์และมีเดียที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างตรวจ SARS-CoV-2 
1.1 Swab 

ใช้ swab ที่ทำจากใยสังเคราะห์และด้ามเป็นพลาสติกหรือลวดเท่านั้น ห้ามใช้  swab ที่มีสาร 
calcium alginate หรือ swab ที่ด้ามทำด้วยไม้ เพราะอาจมีสารที่ยับยั้งไวรัสบางชนิดและอาจยับยั้งการ
ทดสอบด ้านอณูช ีวโมเลก ุล  โดย
แนะนำให้ใช้ Dacron tipped swab 
หรือ Rayon tipped swab  

 
 
 

1.2 Transport media 
(1) Viral Transport Media (VTM) for respiratory virus   
  ใช้สำหรับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2, MERS-CoV, RSV, Adenovirus, ไข้หวัด
ใหญ่, หัด, คางทูม, ฯลฯ เป็นอาหารที่ไม่ส่งเสริมให้เชื้อเกิดการเจริญเติบโต แต่ยังคงรักษา
ให้เชื้อไวรัสยังคงมีชีวิตอยู่ ใช้เพื่อขนส่งและรักษาตัวอย่างให้มีสภาพใกล้เคียงดั้งเดิมให้มาก
ที่สุด 
(2) Universal Transport Media (UTM) 
  ใช้สำหรับเชื้อไวรัสทุกชนิด และ Atypical bacteria เช่น Mycoplasma, Chlamydophila,  
Ureaplasma 
(3) Molecular Transport Media (MTM) 

  เหมาะสำหรับการตรวจทางอณูชีวโมเลกุล เนื่องจากสามารถ inactivate เชื้อไวรัสด้วยการ
ทำลาย capsid ทำให้ไม่สามารถ infect ได้ ในขณะทีย่ังคงรักษาสภาพของ DNA และ 
RNA เอาไว้  
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บทที่ 2 แนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจ SARS-CoV-2 
  การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลการตรวจวินิจฉัย มีความถูกต้องและ
แม่นยำ ผู้เก็บตัวอย่างจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด  
2.1 แนวปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างตรวจ SARS-CoV-2 

2.1.1 การเก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนบน 
 ตัวอย่างส่งตรวจจากทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ nasopharyngeal swab, throat swab, 

nasal swab, nasopharyngeal aspirate, nasopharyngeal lavage, nasopharyngeal wash  โดยทั ่วไป
แนะนำให้เก็บ Nasopharyngeal swab ร่วมกับ Throat swab ใส่ใน viral transport media (VTM) หรือ 
universal transport media (UTM) หลอดเดียวกันเพื่อเพิ่มปริมาณไวรัส (ใช้ Dacron หรือ Rayon swab ที่
ก้านทำด้วยลวดหรือพลาสติกและไม่มีสาร calcium alginate เมื่อป้ายเสร็จให้จุ่มลงในหลอด VTM/UTM แล้ว
หักหรือตัดปลายด้าม swab ทิ้ง เพ่ือปิดหลอดเก็บตัวอย่างให้สนิท) 

(1) ตัวอย่าง Nasopharyngeal swab 
การเตรียมผู้ป่วย 
1. เตรียมผู้ป่วย โดยการให้ผู้ป่วยแหงนหน้าขึ้นประมาณ 70 องศา และค้างไว้  
2. วัดลวด Swab จากปลายจมูกถึงติ่งหูของผู้ป่วย แล้ว mark ตำแหน่งไว้ 
ขั้นตอนวิธีการเก็บตัวอย่าง 
1. ผู้เก็บตัวอย่างควรเข้าเก็บตัวอย่างจากด้านข้างของผู้ป่วย เพ่ือป้องกันการติดเชื้อมาสู่ผู้เก็บตัวอย่าง 
2. สอดลวด swab เข้าจนสุดของตำแหน่งที่ mark ไว้  ถ้าสอดเข้าไม่ได้จนสุด แสดงว่าปลาย swab เข้าไม่
ถึงตำแหน่งบริเวณ nasopharynx ให้พยายามขยับทิศทางของลวดเล็กน้อยจนสอดเข้าได้จนสุดลวด การ
สอดลวด swab ควรสอดในทิศทางตั้งฉากกับใบหน้าของผู้ป่วย จะทำให้สามารถสอดลวด Swab เข้าจน
สุดได ้
3. ป้ายกวาดและหมุนลวด swab เบาๆ เพื่อให้ได้ epithelial cell แช่ไว้ประมาณ 1-2 วินาที แล้วหมุน
กวาดผนังโพรงจมูกในขณะที่ดึงลวด swab ออก  
4. จ ุ ่มปลาย swab ลงใน viral transport media (VTM) หรือ universal transport media (UTM) 
และตัดปลายลวดส่วนเกินจากหลอดเก็บตัวอย่าง 
การเก็บรักษาและนำส่งตัวอย่าง 
ปิดฝาภาชนะเก็บตัวอย่างส่งตรวจให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลากแจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ 
บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่นแช่ในกระติกน้ำแข็งทันที แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 72 ชั่วโมง 
ถ้ายังไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ให้เก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส อย่าเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น 
กรณีท่ีไม่สามารถส่งตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ให้เก็บในตู้แช่แข็ง - 70 องศาเซลเซียส 
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(2) ตัวอย่าง Throat swab 
ขั้นตอนวิธีการเก็บตัวอย่าง 
1. ใช้ไม้กดลิ้นผู้ป่วยไว้ แล้วใช้ swab ป้ายรอบๆทอนซิลทั้ง 2 ข้าง และบริเวณ posterior pharynx หรือ 
ด้านหลังของ oropharynx  
2. จุ่มปลาย Swab ใน VTM หรือ UTM หักด้าม swab ทิ้งเพ่ือปิดหลอดให้สนิท 
การเก็บรักษาและนำส่งตัวอย่าง 
ปิดฝาภาชนะเก็บตัวอย่างส่งตรวจให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลากแจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ 
บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่นแช่ในกระติกน้ำแข็งทันที แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 72 ชั่วโมง 
ถ้ายังไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ให้เก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส อย่าเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น 
กรณีท่ีไม่สามารถส่งตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ให้เก็บในตู้แช่แข็ง - 70 องศาเซลเซียส 
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2.1.2 การเก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนล่าง 
 ผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ให้เก็บตัวอย่างจาก

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ bronchoalveolar lavage, tracheal aspirate, sputum ใส่ภาชนะ
ปลอดเชื้อโดยไม่ต้องใส่ VTM/UTM ยกเว้นกรณีผู้ป่วยใส่ tube ให้ตัดสาย ET-tube จุ่มลงในหลอด VTM/UTM 
และควรเก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนบนควบคู่ไปด้วยเพื่อเพ่ิมโอกาสการพบเชื้อจากการเก็บตัวอย่าง
หลายระบบ โดยทั่วไปแนะนำให้เก็บตัวอย่างเสมหะ (sputum) เนื่องจากการเก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจ
ส่วนล่างอ่ืนๆ ต้องใช้ทักษะและอุปกรณ์เพ่ิมเติม จึงควรทำเฉพาะในรายที่อาการหนักหรือกรณีเสียชีวิต  

(1) ตัวอย่างเสมหะ Sputum 
การเตรียมผู้ป่วย 
 ควรเก็บเสมหะในตอนเช้าหลังจากผู้ป่วยตื่นนอนใหม่ๆ เพื่อให้ได้ปริมาณของเสมหะที่ค้างอยู่
ตลอดคืน ทำให้มีโอกาสตรวจพบเชื้อได้มากขึ้น โดยก่อนเก็บให้ผู้ป่วยใช้น้ำสะอาดกลั้วคอแล้วบ้วนทิ้งไป 
2-3 ครั้ง เพ่ือลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียประจำถ่ิน (normal flora) ในช่องปาก 
ขั้นตอนวิธีการเก็บตัวอย่าง 
1. ให้ผู้ป่วยสูดหายใจเข้าสั้นๆ แล้วไอออกมาโดยแรงเพื่อให้ได้เสมหะ 
2. เก็บเสมหะใส่ขวดปากกว้างที่ปลอดเชื้อก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการ 
3. การเลือกเสมหะมาตรวจควรเอาตรงบริเวณท่ีเป็นก้อนสีเขียวหรือเหลือง 
การเก็บรักษาและนำส่งตัวอย่าง 
ปิดฝาภาชนะเก็บตัวอย่างส่งตรวจให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลากแจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ 
บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่นแช่ในกระติกน้ำแข็งทันที แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 72 ชั่วโมง 
ถ้ายังไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ให้เก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส อย่าเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น 
กรณีท่ีไม่สามารถส่งตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ให้เก็บในตู้แช่แข็ง - 70 องศาเซลเซียส 

2.2 การเก็บตัวอย่าง SARS-CoV-2 เพื่อส่งตรวจ Real time RT-PCR หรือ Sequencing หรือ Culture 
  2.2.1 ในกรณีของผู้ป่วยที ่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบน (URI) ให้เก็บ Nasopharyngeal 

swab ร่วมกับ Throat swab ใส่ใน VTM หรือ UTM 3 ml โดยรวมไว้ในหลอดเดียวกัน หรือ Nasopharyngeal 
aspirate, Nasopharyngeal wash ใส่ในภาชนะเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อไม่ต้องใส่ VTM หรือ UTM 

  2.2.2 ในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น pneumonia, ARDS ให้เก็บ
ตัวอย่างดังนี้ 

      2.2.2.1. ในกรณีผู้ป่วยที่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ ให้เก็บเสมหะใส่ในภาชนะเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ 
(sterile)  



หน้า 7 จาก 26 

 

      2.2.2.2. ในกรณีผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ให้เก็บ tracheal suction secretion ใส่ใน sterile 
container 2-3 mlหากไม่มี secretion ตัดสาย suction ใส่ VTM หรือ UTM  

       2.2.2.3. ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต ให้เก็บตัวอย่าง และส่งตรวจตามข้อ 2.2.2.2 หากไม่ได้ใส่ท่อ
ช่วยหายใจให้เก็บชิ้นเนื้อปอดใส่ในภาชนะปลอดเชื้อที่มีน้ำเกลืออยู่  

หมายเหตุ กรณีที่ผลการตรวจผู้ป่วยเป็นลบแต่ผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นอาจมีสาเหตุจากตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม 
หรือด้อยคุณภาพ ควรทบทวนวิธีเก็บและนำส่งตัวอย่างแล้วเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำหลังจากเก็บตัวอย่างครั้งแรก 
24 ชั่วโมง 

เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการเก็บตัวอย่างและความปลอดภัย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย.์ 2557 
2. คู่มือการตรวจวินิจฉัย โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ SARS-COV-2 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2563. 
3. CDC. Interim guidelines for collecting, handling, and testing clinical specimens from 
persons for coronavirus disease 2019 (COVID-19) (Updated Nov 30, 2020). Available from: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2 0 1 9 - ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html 
(accessed on 30 Nov 2020) 
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บทที่ 3 การบรรจุและการนำส่งตัวอย่าง  
   เนื่องจาก SARS-CoV-2 จัดเป็นเชื้อโรคกลุ่มที่ 3 ตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อที่มีอันตรายสูง ดังนั้นการบรรจุ การขนส่งตัวอย่าง จึงต้องเป็นไปตามหลักความปลอดภัยสากล
และที่กำหนดไว้ใน พรบ.อย่างเคร่งครัด 

 3.1 การบรรจุตัวอย่าง 
จะต้องบรรจุตัวอย่างในหีบห่อที่มีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งต้องใช้พัสดุภัณฑ์ 3 ชั้น (the basic 

triple packaging system) สำหรับบรรจุวัสดุติดเชื้อเพ่ือการขนส่ง ดังนี้  
1. ภาชนะบรรจุตัวอย่างชั ้นใน (primary container) มีความคงทนไม่แตกง่าย กันน้ำหรือ

ของเหลวซึมผ่าน เช่น หลอดหรือขวดที่ทำด้วยแก้ว พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดหรือขวดต้องเชื่อมปิดสนิท
หรือมีฝาปิดสนิท ต้องติดฉลากชัดเจน แล้วพันหรือห่อภาชนะนี้ด้วยวัสดุดูดซับในปริมาณที่เพียงพอที่จะดูดซับ
ของเหลวทั้งหมด ในกรณีที่ภาชนะแตกหรือรั่ว   

2. ภาชนะบรรจุชั ้นกลาง (secondary container) ต้องมีความคงทนไม่แตกง่าย กันน้ำหรือ
ของเหลวซึมผ่านปิดได้สนิทและสามารถรองรับของเหลวในกรณีท่ีภาชนะบรรจุชั้นในแตกหรือรั่ว  

3. ภาชนะชั้นนอก (outer container) จะใช้ในการปกป้องภาชนะชั้นที่ 2 จากอันตรายทาง
กายภาพขณะเคลื่อนย้าย ต้องทำด้วยวัสดุที่มีความคงทนต่อการกระแทกและมีฝาที่ปิดได้สนิท และต้องมี
แบบฟอร์มข้อมูลตัวอย่าง เอกสารระบุน้ำหนักหรือปริมาตรของวัสดุติดเชื้อ จดหมาย และข้อมูลอื่นๆ ที่มีการ
ระบุหรืออธิบายตัวอย่าง ระบุผู้ส่งและผู้รับเอกสารอ่ืนๆ ทีต่้องจัดเตรียมตามที่ข้อกำหนดระบุไว้  

(ขอเปลี่ยนภาพใหม่) 

 
 

3.2 การนำส่งตัวอย่าง 
1. นำส่งในลักษณะที่ตั้งหลอดวัตถุตวัอย่างในสภาพตั้งตรง เพ่ือป้องกันการหกของตัวอย่าง ฉีดพ่น

น้ำยาฆ่าเชื้อภายนอกกล่องหรือภาชนะท่ีขนส่งตัวอย่าง 
2. ขนส่งด้วยความเย็น 2-8 องศาเซลเซียส ตลอดการขนส่ง โดยใส่ Ice pack หรือน้ำแข็งแห้งลง

ในช่องว่างระหว่างภาชนะบรรจุชั้นกลางและภาชนะชั้นนอกให้เพียงพอ และมั่นใจว่าจะรักษาความเย็นจนถึง
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ปลายทางภายใน 24 ชั่วโมง ปิดฝาภาชนะชั้นนอก และใช้เทปพันปิดรอยต่อของฝาให้แน่น เอกสารแสดง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ติดไว้ด้านนอกของภาชนะชั้นนอก เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อของเอกสาร กรณีที่ใช้
น้ำแข็งแห้งเป็นสารทำความเย็น บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกต้องปิดสนิท โดยต้องสามารถระบายความดันที่เกิดจากการ
ระเหิดของน้ำแข็งแห้ง ภาชนะชั้นกลางต้องมีความทนทานต่อความเย็นจัดของน้ำแข็งแห้งได้ และที่บรรจุภัณฑ์
ชั้นนอกนั้น ด้านนอกต้องแสดงสัญลักษณ์ชีวภาพอันตรายตามแบบสากลพร้อมข้อความเตือนเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 

3. ภาชนะชั้นนอก ด้านนอกให้แสดงรายละเอียดได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อของผู้
ควบคุมการขนส่ง ชื่อผู้ส่ง มีชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและผู้รับ ติดสัญลักษณ์
สารชีวภาพอันตราย สัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทางการวางบรรจุภัณฑ์ 

4. การขนส่งกล่องวัตถุตัวอย่าง การขนส่งกล่องวัตถุตัวอย่างโดยรถยนต์ ควรวางกล่องวัตถุ
ตัวอย่างในพื้นที่ราบมีอุปกรณ์ช่วยยึดกล่องให้อยู่ติดกับตัวรถอย่างมั่นคงและไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และมีชุด
เก็บกวาดสารชีวภาพหกหล่น (biological spill kit) ประจำรถไปด้วยเพื่อใช้กรณีมีการแตก รั่วไหลของกล่อง
บรรจุตัวอย่าง  

5. ผู้ควบคุมการขนส่งตัวอย่างต้องประสานไปยังห้องปฏิบัติการตรวจ SARS-CoV-2 ล่วงหน้าเพ่ือ
แจ้ง วัน เวลาที่จะส่งตัวอย่าง เมื่อส่งตัวอย่างต้องมีการลงชื่อผู้ส่งและผู้รับตัวอย่าง พร้อมวัน เวลา ที่ได้รับ-ส่ง
ตัวอย่าง 

6. สำหรับการขนส่งกล่องวัตถุตัวอย่างทางอากาศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของการ
ขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ 
3.3 การทำลายหลอดและกล่องบรรจุตัวอย่าง  

การฆ่าเชื้อโรคอาจทำในบริเวณห้องปฏิบัติการ โดยนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดัน (autoclave) ที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นานอย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปทิ้ง หรือนำไปเผาทำลายในเตาเผาขยะของ
หน่วยงาน หากเคลื่อนย้ายไปฆ่าเชื้อโรคที่บริเวณอื่นต้องใส่ในภาชนะที่ปิดมิดชิดติดป้ายข้างถุงให้ชัดเจนว่าเป็น
ขยะติดเชื้อ ระบุชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ และวันที่ทิ้งขยะ 
3.4 การ Decontamination กล่องบรรจุตัวอยา่งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 

กรณีที่ต้องการนำกล่องบรรจุตัวอย่างกลับมาใช้ซ้ำ ต้องลดการปนเปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม 
เช่น เช็ดด้วย 1% Sodium hypochlorite แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 30 นาทีและไม่ควรใช้วิธี spray น้ำยาฆ่าเชื้อ
โดยตรงลงบนกล่องเพราะจะเกิดละอองฝอยและการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคได้ ห้องปฏิบัติควรประเมินความ
เสี่ยงของการนำกล่องท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ     
เอกสารอ้างอิง 

1. คู่มือการเก็บตัวอย่างและความปลอดภัย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2557. 
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2. คู่มือการตรวจวินิจฉัย โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ SARS-COV-2 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132. ตอนที่ 80 ก. 20  
สิงหาคม 2558. 
4 . CDC. Interim guidelines for collecting, handling, and testing clinical specimens from 
persons for coronavirus disease 2019 (COVID-19) (Updated Nov 30, 2020). Available from: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2 0 1 9 - ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html 
(accessed on 30 Nov 2020) 
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บทที่ 4 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง 
  1. ผู้เก็บตัวอย่าง SARS-CoV-2 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective 

equipment : PPE) ได้แก่ หมวกคลุมผม แว่นตานิรภัย Face shield หน้ากากนิรภัย N-95 ถุงมือสองชั้น เสื้อ

กาวน์ชนิดกันน้ำแบบใช้แล้วทิ้ง รองเท้าแบบปิดหุ้มเท้ามิดชิด และแยกบริเวณการเก็บตัวอย่างออกจากพื้นที่

ปฏิบัติงานปกต ิ

  2. หลังเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ต้องทำความสะอาดโต๊ะและพ้ืนที่การใช้งานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่
มีประสิทธิภาพ 

 
ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและการใช้งานชนิดของ PPE 

ชนิดของ PPE การใช้งาน ข้อควรระวัง 

อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ 
 

 
หน้ากากอนามัย (Surgical mask) 

 
หน้ากากนิรภัย N95 

สวมใส่เพ่ือป้องกันการสูดดมเชื้อ 
หรือเชื้อ กระเด็นเข้าปาก หน้ากาก
มีหลายชนิด เช่น ตัวอย่าง 1. 
หน้ากากอนามัย (Surgical mask) 
โรค ป้องกันเชื้อกระเด็นเข้าปาก 
2.หน้ากาก N95ป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัส ระบบทางเดินหายใจ 

1. เลือกชนิดของหน้ากากให้
เหมาะสมกับชนิดความรุนแรง
ของเชื้อโรคและสารอันตราย 
2. หน้ากาก N95ควรมีการ
ทดสอบ Fit test ก่อนการใช้งาน 

อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า 

 
แว่นตา 

 
Face shield 

สวมใส่เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิด
กับ ดวงตาและใบหน้า จากการ
กระเด็นของ วัตถุตัวอย่าง เชื้อโรค 
และสารอันตราย 

เลือกชนิดปกป้องเฉพาะดวงตา 
หรือปกปิดทั้งใบหน้า ขึ้นกับ ชนิด
ตัวอย่าง ความรุนแรงของ เชื้อ
โรคและสารอันตราย 

หมวกคลุมผม 

 

สวมใส่เพ่ือป้องกันการกระเด็นของ
วัตถุ ตัวอย่าง เชื้อโรคและสาร

หมวกคลุมผมที่ใช้แล้วให้ทิ้งในถัง 
ขยะติดเชื้อ 
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ชนิดของ PPE การใช้งาน ข้อควรระวัง 

อันตราย หากผมยาวควรรวบหรือ
มัดผมก่อน สวมหมวกคลุมผม 

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 
เสื้อคลุมปฏิบัติการ (gown) 

 

สวมใส่เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน
หรือหกกระเด็นของวัตถุตัวอย่าง 
เชื้อโรคสารอันตราย 
1. สวมใส่ทุกครั้งที่ทำงานกับ
ตัวอย่างผู้ป่วย เชื้อโรค หรือสาร
อันตราย 
2. ควรเป็นเสื้อคลุมแขนยาวติด
กระดุมหลัง ปลายแขนติดยางยืด 
ทำจากวัสดุกันน้ำ 

1. ไม่สวมใส่เสื้อคลุมออก
ห้องปฏิบัติการ 
2. ไม่สวมใส่เสื้อคลุมรับประทาน
อาหารหรือน้ำ 

อุปกรณ์ป้องกันมือ 

 
ถุงมือยาง 

 

สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
สัมผัสโดยตรงกับวัตถุตัวอย่าง เชื้อ
ก่อโรค และสารอันตราย หรือ 
ป้องกันเชื้อโรคหรือสารอันตราย
แทรกเข้าทางบาดแผล 

1. ควรสวมถุงมือทับปลายแขน 
และ เสื้อคลุม 2. ถอดถุงมือเมื่อ
เสร็จภารกิจ ด้วยความระมัดระวัง 

 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเท้า 

 
รองเท้าปฏิบัติการ 

 
ถุงหุ้มรองเท้า 

สวมใส่เพ่ือป้องกันอันตรายจากการ
หกหล่นหรือสัมผัสเชื้อโรคหรือสาร
อันตราย 
 

เลือกชนิดที่หุ้มปิดบริเวณเท้า 
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การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  

ชนิดของ PPE การสวมใส่ การถอด 
อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ 
 

 
หน้ากากอนามัย (Surgical mask) 
 

หน้ากากอนามัย (Surgical mask) 
- วางหน้ากากบนใบหน้า โดยให้
ด้านสีเข้มอยู่ด้านนอกด้านแถบ
อลูมิเนียม อยู่ด้านบนตรงบริเวณ
สันจมูก 
- นำสายรัดเกี่ยวที่ใบหูทั้ง 2 ข้าง
หรือผูกไว้บริเวณด้านหลังศีรษะให้
กระชับ ปรับตำแหน่งหน้ากากให้
เหมาะสม โดยให้หน้ากากปิดคลุม
บริเวณจมูกปาก และคาง 
- ใช้ปลายนิ้วกดแถบอลูมิเนียมให้
แนบ กับสันจมูก 

 

หน้ากากอนามัย (Surgical 
mask) 
 - ปลดสายรัดด้านหลังศีรษะหรือ
ดึงสายรัดที่เก่ียวใบหูออก 
 - ไม่สัมผัสกับบริเวณหน้ากาก
ด้านสีเข้ม 
 - ทิ้งหน้ากากลงในถังขยะติดเชื้อ  

หน้ากาก นิรภัย N95 

 

หน้ากาก นิรภัย N95 
- วางหน้ากากบนฝ่ามือข้างที่ถนัด 
โดยวางหงายให้สายรัดอยู่ด้านใต้
มือ 

 
- ทดสอบความยืดหยุ่นของสายรัด 
โดยการดึงเบาๆ 

- ใช้มือข้างหนึ่งดึงสายรัดเส้นล่าง
ข้าม ศีรษะแล้วดึงสายรัดค้าง โดย
ดึงสายรัด ลงด้านล่าง 

 
- ใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงสายรัดเส้น
บน ข้ามศรีษะ แล้วดึงสายรัดค้าง
ไว้ โดย ดึงสายรัดขึ้นด้านบน 
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ชนิดของ PPE การสวมใส่ การถอด 

 
- วางหน้ากากบนใบหน้าให้คลุม
บริเวณ จมูก ปาก และคาง 

 
- ดึงสายรัดเส้นบนข้ามศีรษะวาง
บน ด้านหลังศรีษะเหนือใบหู แล้ว
ดึงสายรัด เส้นล่างวางบนด้านหลัง
ศีรษะบริเวณท้ายทอย  

 
-ใช้ปลายนิ้วกดแถบอลูมิเนียมให้
แนบ กับสันจมูก 

 
ตรวจสอบความแนบสนิทในการ ใส่
หน้ากาก (fit check หรือ seal 
check) 

 
ซึ่งต้องปฏิบัติทุกครั้งหลังการ ใส่
หน้ากาก โดยใช้มือทั้งสองข้างปิด 

 
- รวบถือสายรัดไว้ในมือเดียวโดย
ห้าม ท้ายทอยมิให้สัมผัสกับ
บริเวณผิวด้านนอกของ หน้ากาก 
แล้วทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ 
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ชนิดของ PPE การสวมใส่ การถอด 

ประกบหน้ากากและตรวจสอบได้
ดังนี้ 
negative pressure check 
หายใจเข้าแล้วสังเกต หากการใส่
แนบ สนิท หน้ากากจะยุบตัวลง
เล็กน้อย 
positive pressure check หายใจ
ออกช้าๆแล้วสังเกต หากการใส่ 
แนบสนิท จะต้องไม่รู้สึกว่ามีอากาศ
รั่ว ซึมออกมาบริเวณรอบหน้ากาก
เมื่อ หายใจออก 
หากพบว่าหน้ากากไม่แนบสนิท 
ต้องทำการปรับตำแหน่งหน้ากาก
หรือ ปรับสายรัด 

แว่นตา 

 

- จับบริเวณขาแว่นทั้งสองข้างแล้ว
นำแว่นยกขึ้นมาในระดับสายตา 
- เลื่อนแว่นเข้าหาตัวในระดับ
สายตา 
- นำขาแว่นวางลงบนใบหูทั้งสอง
ข้าง นอกของแว่นตา ปรับตําแหน่ง
ให้เรียบร้อย 

 

- จับขาแว่นทั้งสองข้าง 
- ถอดแว่น โดยเลื่อนออกจากตัว
ไปด้านหน้า ระวังไม่สัมผัสกับผิว
ด้านนอกของแว่นตา 
- เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยา
ฆ่าเชื้อท่ีเหมาะสม 
 
 

face shield 

 

- จับบริเวณด้านข้างของ face 
shieldยกให้เหนือระดับศีรษะ
เล็กน้อย 

- จับบริเวณด้านข้างของ face 
shield ถอดโดยการยก face 
shield ให้เหนือ 
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ชนิดของ PPE การสวมใส่ การถอด 

- สวม face shield โดยวางครอบ
ลงบนศีรษะ 
- ปรับระดับสายรัดบนศีรษะและ
สายด้านหลังศีรษะให้กระชับ 

 

- เลื่อน face shield ออกไป
ทางด้านหน้า ระวังไม่สัมผัสกับผิว
ด้านนอกของ face shield  
- เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยา
ฆ่าเชื้อ ที่เหมาะสม 
 

หมวกคลุมผม 

 

- รวบผมให้เรียบร้อย หากผมยาว
ให้มัดผม 
- คลี่หมวกคลุมผมออก 
- สวมหมวกให้คลุมผมทั้งหมด 

 

- ใช้มือข้างถนัดดึงหมวกคลุมผม
จากบริเวณด้านบนศีรษะโดยดึง
ในลักษณะดึงขึ้นให้พ้นศีรษะ 
- ทิ้งหมวกคลุมผมลงในถังขยะติด
เชื้อ 

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 

 
เสื้อคลุมปฏิบัติการ  

- สอดแขนเข้าไปในเสื้อคลุมดึงชาย
แขนเสื้อให้คลุมถึงบริเวณข้อมือ 
- ผูกสายหรือติดกระดุมด้านหลัง
บริเวณต้นคอและเอวให้เรียบร้อย 
โดยให้ชายผ้าด้านหลังพันทับให้ปิด
บริเวณด้านหลังทั้งหมด 

 

- ปลดสายรัดที่ผูกไว้ หรือปลด
กระดุมด้านหลังบริเวณเอวและ
ต้นคอ 
- พลิกจับผิวด้านในของเสื้อคลุม 
บริเวณต้นคอและเอวให้เรียบร้อย 
โดย บริเวณด้านหลังต้นคอแล้ว
ดึงออกมา ให้ชายผ้าด้านหลังพัน
ทับให้ปิดบริเวณ ทางแขนเสื้อทั้ง
สองข้าง โดยให้ผิวด้าน ด้านหลัง
ทั้งหมดในชุดกลับออกมาอยู่ด้าน
นอก 



หน้า 17 จาก 26 

 

ชนิดของ PPE การสวมใส่ การถอด 

-  ใส่ชุดคลุมลงในถังท่ีเตรียมไว้ 
เพ่ือ รอการนำไปผ่านขั้นตอนการ
ลดการ ปนเปื้อนและซักล้างทำ
ความสะอาด 
- หากเป็นเสื้อคลุมชนิดใช้ครั้ง
เดียว ทิ้ง ให้ใส่ในถังขยะติดเชื้อ 
และนำไปทำลายตามวิธีกำจัด
ขยะติดเชื้อ 

อุปกรณ์ป้องกันมือ 
ถุงมือ 

 

- ทดสอบการรั่วซึมของถุงมือโดย
การเป่าลมเข้าถุงมือ แล้วกำปิดถุง
มือสังเกตว่ามีการรั่วของอากาศ
จากภายใน ถุงมือหรือไม่ หากไม่รั่ว
สามารถใช้ได้ 
- ใช้มือข้างหนึ่งจับที่ขอบถุงมือ 
- สอดมืออีกข้างเข้าในถุงมือและ
กางนิ้ว แทรกเข้าไปในแต่ละนิ้วของ
ถุงมือ 
- ดึงถุงมือให้คลุมถึงบริเวณข้อมือ 

 

- ใช้มือข้างหนึ่งดึงผิวถุงมือด้าน
นอก ของอีกข้างหนึ่ง 

 
- ดันนิ้วชี้ให้ผิวด้านในของถุงมือ
ออก มาด้านนอก แล้วเกี่ยวดึง
ถอดถุงมือ ออก ให้ผิวด้านในออก
ด้านนอก 

 
- วางถุงมือด้านที่ถอดแล้วไว้บน
มือ ข้างที่ยังไม่ได้ถอดถุงมือ 

 
- สอดนิ้วชี้ข้างที่ถอดถุงมือแล้วลง
ใน ขอบถุงมือของมืออีกข้าง 

 



หน้า 18 จาก 26 

 

ชนิดของ PPE การสวมใส่ การถอด 

- ใช้นิ้วที่สอดเข้าไปในถุงมือ ดึง
ให้ถุง มือข้างที่เหลือหลุดออก 

 
- ถุงมือข้างที่หลุดออกจะมี
ลักษณะ เป็นถุงหุ้มถุงมือข้างที่
ถอดไว้ในตอนแรก 
 - ทิ้งถุงมือลงในถังขยะติดเชื้อ 

 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเท้า 
รองเท้าปฏิบัติการ 

 
ถุงหุ้มรองเท้า 

 

ถุงหุ้มรองเท้า 
- คลี่ถุงหุ้มรองเท้าออก 
- สวมเท้าที่ใส่รองเท้าอยู่เข้าใน
รองเท้าทีละข้าง 
- ดึงถุงหุ้มรองเท้าให้คลุมรองเท้า 

ถุงหุ้มรองเท้า 
- หากไม่ใส่ถุงมือ ให้ใช้นิ้วสอดเข้า
ไปด้านในถุงหุ้มรองเท้า แล้วเกี่ยว
ดึงถอด 
- หากใส่ถุงมือ ให้จับที่ผิวด้าน
นอกของถุงหุ้มรองเท้าแล้วดึง
ถอดออก 
 

 
การจัดการอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ใช้แล้วซึ่งจัดเป็นวัสดุติดเชื้อ 
  1. PPE ประเภทใช้ครั้งเดียว เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ หมวกคลุมผม ถุงหุ้มรองเท้า ให้ทิ้งในถัง

ขยะติดเชื้อ ทำการนึ่งฆ่าเชื้อก่อนส่งไปเผาหรือส่งให้หน่วยงานจัดการขยะดำเนินการต่อ 
  2. PPE ประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น เสื้อคลุม แว่นตา หลังจากใช้งานให้แช่ในน้ำยา

ฆ่าเชื้อด้วย... หรือทำการนึ่งฆ่าเชื้อ (หากสามารถทำได้) ก่อนนำมาล้างทำความสะอาด ต้องแยกทำความสะอาด 
PPE ทีใ่ช้ปฏิบัติการSARS-CoV-2 กับ PPE ของการปฏิบัติการอ่ืนๆ  
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บทที่ 5 การปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Practical points in real situations) 

 “โดย นพ.นาธาน กุลภัทรเวช สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ผู้มีประสบการณ์
ตรง ผ่านการเก็บตัวอย่างตรวจ SARS-CoV-2 มาไม่น้อยกว่าหม่ืนราย” 
 

“หมื่นพันตำราไม่ได้ผลเท่ากับการลงมือทำจริง อ่านมากไม่เท่าอ่านเป็น อ่านเป็นไม่เท่ากับการลงมือจริง” 
ส ืบเน ื ่องมาจากมีตำราและวีด ีท ัศน ์ท ั ้งในและต่างประเทศได้กล ่าวถ ึงการเก ็บ specimens ในร ูปแบบ 
nasopharyngeal and throat swabs ผู้เขียนได้ประยุกต์ความรู้เหล่านั้นใช้ในการลงมือทำจริง ดังนี้  

การเก ็บ nasopharyngeal and throat swab นั ้น หล ักสำค ัญค ือ do no harm และ quality of 
specimen  

Do no harm หมายถึง การไม่ทำร้ายผู้ป่วย ความทนต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อย
ที่สุดเพื่อประสิทธิภาพในความร่วมมือในการเก็บ specimen  
Quality of specimen หมายถึง การได้มาซึ่งคุณภาพของ specimen ที่เก็บได้ infected epithelium 

cells อย่างเพียงพอต่อการตรวจ real time RT-PCR  
คำถามที่ผู้ให้บริการจะโดนถามบ่อยๆคือ “เจ็บไหมคะ/ครับ” “ทำเบาๆนะหมอ หนู/ผม กลัว” และท่าที

วิตกกังวลของผู้มาใช้บริการ นั่นทำให้ผู้เขียนคิดว่าจะต้องทำอย่างไรให้เขาเจ็บน้อยที่สุดและเจ็บน้อยที่สุดจริงๆ
ไม่ใช่เพียงแต่เราบอกว่าไม่เจ็บหรอก แต่พอเราทำหัตถการจริงๆดันตรงข้ามนั่นคือเจ็บมากซึ่งไม่เป็นผลดีแน่  

สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเลือกวัสดุที่จะใช้ทำ nasopharyngeal swab ซึ่งตามท้องตลาดนั้นได้มีการ
จำหน่ายหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบลวด แบบอ่อนปนแข็งซึ่งก็มีหลากหลายแบบเช่นกัน แต่ผู้เขียนเลือก
แท่ง swab ที่สามารถโค้งงอไปตามโพรงจมูกจนถึง nasopharyngeal area เพื่อให้ผู้ใช้บริการเจ็บน้อยที่สุด ทน
เจ็บได้มากที่สุด เลือกแบบที่หัวขนแปรงมีพื้นที่มากเพื่อที่ตอน swab จะสามารถกวาดเก็บ epithelium cells ให้
ได้มากที่สุด 

ประการที่สองคือการสื่อสารและท่าทางการเก็บ swab แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 1. ผู้ปฏิบัติใส่ชุด PPE 
2. เก็บตัวอย่างในตู้ negative pressure  

กรณีผู้ปฏิบัติใส่ชุด PPE นั้นผู้เก็บจะสื่อสารกับผู้ป่วยได้ค่อนข้างจะลำบากอันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติสวม
หน้ากากที่หนามาก รวมถึงมี face shield ซึ่งปิดกั้นทางเดินของเสียง ให้จุดคัดกรองอธิบายว่าขั้นตอนการเก็บทำ
อย่างไร แล้วพอมาถึงห้องเก็บตัวอย่างให้ผู้ปฏิบัติเข้าด้านข้างเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการไอ จาม และใช้มือทำท่าให้
ผู้ป่วยเงยหน้าตามการผายมือ  

อีกกรณีคือการเก็บตัวอย่างโดยตู้ negative pressure  หรือโดยรถพระราชทานซึ่งมีระบบ negative 
pressure เช่นกัน ทำเช่นเดียวกับกรณีแรก นั่นคือให้จุดคัดกรองอธิบายวิธีการทำตั้งแต่ต้น แต่ปัญหาคือผู้ป่วยจะ
กังวล สติหลุด บางครั้งท่าทางกระวนกระวายอย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติต้องให้สติกับผู้ป่วยแต่พอดี นั่นคือ ไม่มากไม่
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น้อยจนเกินไป กล่าวคือถ้าเราปลอบมากผู้ป่วยบางครั้งจะอาการกังวลมากกว่าเดิม แต่ถ้าไม่พูดเลยก็จะทำให้ผู้ป่วย
รู้สึกไม่ดีประหนึ่งไร้หัวใจของผู้ให้บริการ ตกลงกับผู้ป่วยผ่าน inter call ว่า ให้ตั้งสติ อยู่นิ่งๆ และจึงทำการเก็บ
ตัวอย่างเมื่อผู้ป่วยสงบลง  

หลักสำคัญคือต้องอย่าบังคับให้ผู้ป่วยทำเด็ดขาด ต้องสื่อสารให้เข้าใจ ไม่อย่างนั้นพอผู้ป่วยไม่เข้าใจจะเกิด
การต่อต้านสะบัดหน้า ทำให้การเก็บล้มเหลวต้องทำการเก็บอีกครั้งและยังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้จากการ
สะบัดหน้า เช่นแท่ง swab ทิ่มแทงโพรงจมูกหรือหักได ้

การแก้ปัญหาเมื่อผู้ป่วยสะบัดหน้าขณะทำ nasopharyngeal swab ให้ผู ้ปฏิบัติปล่อยมือจากแท่ง 
swab ทันที ให้คาในรูจมูกของผู้รับบริการ จากนั้นพอผู้ป่วยได้สติเขาจะหันกลับมานั่งตรงและให้ผู้ปฏิบัติทำการ
เก็บตัวอย่างต่อไป วิธีนี้จะช่วยลดการบาดเจ็บจากการสะบัดหน้าได้เป็นอย่างดี และจะได้ไม่ต้องแหย่แท่ง swab 
เข้าไปอีกรอบ 

กรณีการเก็บ nasopharyngeal swab สิ่งที่ต้องการคือ infected epithelium cells ดังนั้นผู้ปฏิบัติ
จะต้องแหย่แท่ง swab ให้ถึงตรงจุดที่ mark ไว้ ตำแหน่งคือ nasopharyngeal ในวีดีทัศน์ต่างประเทศได้แนะนำ
ให้หมุนประมาณ 10 วินาทีแล้วดึงออก แต่ในทางปฏิบัติจริงการหมุนอยู่ที่เดิมซึ่งประดุจว่าเป็นสว่านเจาะจะมีเลือด
ปนออกมาซึ่งจะรบกวนการแปลผล หรือการหมุนแล้วค่อยๆออกมานั้นก็มีการแนะนำไว้เช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติ
นั้น epithelium cells ย่อมอยู่ผนังของโพรงจมูก ผู้เขียนจึงแนะนำให้กวาดควงออกมาตลอดทางโดยให้ชิดกับผนัง
ของโพรงจมูกเพ่ือเป้าหมายคือ infected epithelium cells ให้มากที่สุดนั่นเอง 

การสั่งน้ำมูกก่อนเก็บ nasopharyngeal swab ในกรณีที่ไม่ได้มีน้ำมูกเต็มรูจมูกไม่แนะนำให้สั่งน้ำมูก
แรงๆ อันเนื่องมาจาก epithelium cells อาจหลุดลอกออกมา ทำให้สูญเสียตัวอย่างไป แต่ถ้ามีน้ำมูกมากให้สั่ง
เบาๆ 

กรณีการเก็บ throat swab จะไม่ขออธิบายวิธีการทำซึ่งจะเป็นการกล่าวซ้ำกับบทอื่น แต่จะพูดถึง
สถานการณ์จริงว่า ในกรณีที่ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศนั้นบางครั้งมีการตรวจ nasopharyngeal swab มาก่อนถึง
ไทยหลายครั้งมาก ผู้รับบริการจะถามเราว่า “ขอเก็บจากคออย่างเดียวได้ไหมเนื่องจากเจ็บโพรง จมูกแล้ว”  ผู้
ปฏิบัติอาจปฏิเสธไม่ได้ บางครั้งจำต้องทำแต่ throat swab อย่างเดียว และผลตรวจจากสถานการณ์จริงจาก 
throat swab ครั้งนั้น คือ detected นำมาซึ่งการควบคุมโรคได้เช่นกัน สำคัญคือต้องเก็บให้ได้คุณภาพ (quality 
of specimen) ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น 

จะเห็นได้ว่าความรู้นั้นหาได้มากมายหลายแหล่งในโลกปัจจุบัน แต่การประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดนั้นย่อมข้ึนอยู่กับวิจารณญาณ การวิเคราะห์สถานการณ์จริงว่าควรประยุกต์ใช้แบบใด  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  แนวทางการเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อตรวจคัดกรอง SARS-CoV-2 

1. แนวทางในการใช้ตัวอย่าง น้ำลาย (Deep Throat Saliva) 

1.1 ไม่ใช้ตรวจในกลุ่ม ก) PUI ข) ผู้สัมผัส ค) Active case findings (ที่เกี่ยวข้องกับวงระบาด) (ในกลุ่ม
เหล่านี้มีอัตราการตรวจพบโควิด19 สูงกว่าร้อยละ 1) ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างแต่ไม่
มี PPE เท่านั้น เนื่องจากความไวของการตรวจในน้ำลายจากส่วนลึกของลำคอต่ำกว่า NP Swab อาจ
เกิด False negative ที่มีผลต่อการสอบสวนโรค   

1.2 ใช้ในกรณกีารตรวจเพื่อเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงในลักษณะการเฝ้าระวังเฉพาะ
กลุ่มเฉพาะพ้ืนที่ (Sentinel surveillance) เช่น ชุมชนแออัด กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เฝ้าระวัง 
กลุ่มอาชีพเสี่ยง (พนักงานขับรถสาธารณะ) หรือกลุ่มเฉพาะที่คณะกรรมการโรคติดต่อฯประกาศให้ใช้
การเก็บตัวอย่างน้ำลาย 

2. อุปกรณ์ สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำลาย  

2.1 กระป๋องเก็บน้ำลาย  

– สามารถใช้กระป๋องเก็บเสมหะแบบปลอดเชื้อได้ โดยให้ใช้ใช้กระป๋องที่มี
ฝาปิดมิดชิดและกันของเหลวหกหรือรั่วซึมออกมานอกกระป๋องได้   
 
 

 

2.2  ถุงซิปล๊อค 3 ถุง ที่มีขนาดต่างกัน เล็ก กลาง ใหญ่  
 
 
  

2.3 พาราฟิล์ม (Parafilm) ใช้พันเพื่อปิดฝากระป๋องอีกรอบป้องกันไม่ให้
ตัวอย่างเลอะออกนอกกระป๋อง  
 
 

 

2.4 อาหารสำหรับเก็บตัวอย่างไวรัส (Viral Transport Media: VTM) 
ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสเท่านั้น 
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3. การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างน้ำลาย  

3.1 เก็บตัวอย่างน้ำลายได้ทุกเวลา แต่ช่วงเวลาที่ดีท่ีสุดในการเก็บน้ำลาย คือ ช่วงเช้าหลังตื่นนอน 

3.2 ไม่ควร ก) แปรงฟัน ข) ใช้น้ำยาบ้วนปาก ค) ดื่มน้ำ ง) ทานอาหาร จ) เคีย้วหมากฝรั่ง อย่างน้อย  1 

ชั่วโมงก่อนเก็บน้ำลาย 

 

4. วิธีการเก็บน้ำลาย  

4.1 การเตรียมโดยเจ้าหน้าที่  

4.1.1 เตรียมภาชนะเก็บตัวอย่าง ได้แก่ กระป๋องเก็บตัวอย่าง และ เขียนชื่อ-นามสกุล เลข

ประจำตัวผู้ป่วย วันที่และเวลาเก็บตัวอย่าง ติดกระป๋องเก็บน้ำลาย 

4.1.2 เทอาหารสำหรับเก็บตัวอย่างไวรัส หรือ VTM ลงในกระป๋องเก็บ  

4.1.3 ตรวจทานชื่อ สกุล ผู้ป่วย ผู้สงสัย หรือกลุ่มเสี่ยง 

 

4.2 การเตรียมโดยผู้ป่วย ผู้สงสัย หรือกลุ่มเสี่ยง 

4.2.1 ล้างมือให้สะอาดก่อนเก็บน้ำลาย 

4.2.2 เขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้ป่วย วันที่และเวลาเก็บตัวอย่าง ติดกระป๋องเก็บ

น้ำลาย 

4.2.3 เปิดปากถุงซิปล๊อคและพับปากถุงทั้ง 3 ขนาดเตรียมไว้ 

4.2.4 เปิดฝากระป๋องเก็บน้ำลายจากส่วนลึกของลำคอ 

4.2.5 เทอาหารสำหรับเก็บตัวอย่างไวรัส หรือ VTM ลงในกระป๋องเก็บน้ำลาย 

4.2.6 ขากน้ำลายที่อยู่ในลำคอส่วนลึก ให้เหมือนขากสเลด ในขณะที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ 

4.2.7 เปิดหน้ากากอนามัยบางส่วน 

4.2.8 ใส่น้ำลายลงในกระป๋องเตรียมไว้ และสวมหน้ากากทันที 

4.2.9 ปิดฝากระป๋องเก็บน้ำลายให้สนิท 

4.2.10 ใช้ทิชชู่เช็ดทำความสะอาดด้านนอกกระป๋อง 

4.2.11 พันปิดฝากระป๋องเก็บน้ำลายด้วยพาราฟิล์มอีกครั้ง 

4.2.12 นำกระป๋องใส่ลงไปในถุงซิปล๊อคขนาดเล็ก โดยยังไม่ต้องปิดถุง 

4.2.13 หลังจากนั้นล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง 

4.2.14 ปิดถุงซิปล๊อค และนำไปใส่ถุงซิปล๊อคขนาดกลางและขนาดใหญ่อีก 2 ชั้น ตามลำดับ 
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5. การส่งตัวอย่าง  

 เก็บใส่กล่องรักษาอุณหภูมิที่มีเจลเก็บความเย็น และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 
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ภาคผนวก ข  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจ SARS-CoV-2 
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