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คํานํา 

  
 การวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทยมีความสําคัญเพื่อชวยใหผูปวยไดรับการรักษาที่ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ หนังสือเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการใหความรูพื้นฐานเก่ียวกับการเก็บ 
ส่ิงสงตรวจ อาหารเล้ียงเชื้อและการเพาะเล้ียง และการวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทยที่สําคัญโดยใช
คุณสมบัติของแบคทีเรียทางชีวเคมี นอกจากน้ียังรวมถึงการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียดวยเทคนิคทาง
ภูมิคุมกันวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล หนังสือเลมน้ีจะเนนที่แบคทีเรียที่พบบอยทางการแพทย  
จึงเหมาะกับผูที่สนใจดานการวินิจฉัยแบคทีเรียเบื้องตน รวมทั้งนิสิตสาขาจุลชีววิทยา และนิสิตที่ศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ในคณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร (เทคนิค
การแพทย) พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย เพื่อใชประกอบในการเรียน 
ในรายวิชาที่เก่ียวของกับจุลชีววิทยาทางการแพทย อยางไรก็ตามหากมีขอผิดพลาดประการใดผูเขียน 
ขออภัยมา ณ โอกาสน้ีและขอนอมรับเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ  

  
 ผูเขียนขอขอบคุณ ดร. อัญชลี ฐานวิสัย ที่มอบรูปภาพประกอบในหัวขอ Burkholderiaceae 
ขอขอบคุณนางสาวพัทยา พลวิชัย นางสาวกรณพินภรณ มณีนอย นางสาวรุงรวี แสงศรี นายธนากร 
วัชระสุภะ นายระพี ธรรมมี นายธวัชชัย กิตติ นางสาวอุดมลักษณ เหลืองทองคํา ที่ชวยในการเตรียม
สไลด เตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ ชวยวาดรูปและถายภาพประกอบทั้งหมดและขอขอบคุณ Mahidol 
Oxford Tropical Medicine Research Unit ที่ เ อ้ือเฟอแสดงตัวอยางเชื้อ Leptospira และกลอง 
immunofluorescence ในการใชตรวจวินิจฉัยเชื้อ Rickettsia สําหรับใชถายรูปประกอบหนังสือ 
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คํายอ 

 
AFB acid fast bacilli 
BHI Brain Heart Infusion  
BBE Bacteroides Bile Esculin 
CCFA Cycloserine cefoxitin fructose agar  
CFT complement fixation test  
CSF cerebrospinal fluid 
CTA Cystine Trypticase agar  
DCA Deoxycholate Citrate agar  
EIA Enzyme immunoassay 
EMB Eosin Methylene Blue agarHEA Hektoen Enteric agar  
LAM Leed Acinetobacter baumannii  
MAT microscopic agglutination test  
MR Methy-Red 
MRSA Methicillin resistance Staphylococcus aureus 
MSA Mannitol Salt agar 
MRCNS  Methicillin resistance coagulase negative Staphylococci 
MYP  Mannitol Egg Yolk Polymyxin agar 
PCR Polymerase chain reaction 
PYR pyrrolidonyl arylamidase  
TCBS Thiosulfale Citrate Bile Salt Sucrose agar 
TSI Triple Sugar Iron  
UTI urinary tract infection 
VP Voges-Proskauer 
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การเก็บตัวอย่าง

สิ่งส่งตรวจ

บทที่ 

1 ตัว
อย
่าง



2 
 

 การติดเชื้อ (Infections) จากแบคทีเรีย อาจพบเปนแบบ exogenous (ไดรับเชื้อจาก
ส่ิงแวดลอม คน สัตว ส่ิงของ) หรือ endogenous (ไดรับเชื้อจากแบคทีเรียประจําถิ่นหรือ normal 
flora) ซ่ึงการเก็บส่ิงสงตรวจทางจุลชีววิทยา มีความสําคัญอยางยิ่งเน่ืองจากชวยในการวินิจฉัยหาเชื้อ
สาเหตุของการติดเชื้อ เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาอยางถูกตอง แตในการเก็บส่ิงสงตรวจมีขอควรระวัง
สําหรับการเก็บส่ิงสงตรวจที่เปนเชื้อจุลินทรียที่สามารถกอใหเกิดโรคได คือผูเก็บส่ิงสงตรวจมีโอกาส 
ติดเชื้อในกรณีที่เก็บส่ิงสงตรวจจากผูปวยที่เปนโรคติดตอ (contagious disease) ดังน้ันในการเก็บ 
ส่ิงสงตรวจ ผูเก็บควรคํานึงถึงการควบคุมการแพรกระจายเชื้อตามหลักสากล (Universal Precautions) 
ซ่ึงเปนการควบคุมการแพรกระจายเชื้อ มีการระมัดระวังปองกันตนเองใหปลอดภัยจากการติดเชื้อที่อาจ
ติดตอทางเลือดและสารนํ้าจากรางกาย (blood and body fluid) ของผูปวยทุกราย คํานึงวาส่ิงสงตรวจ
จากผูปวยทุกรายอาจมีเชื้อโดยไมตองมีการตรวจเลือดผูปวยวาติดเชื้อหรือไม 
 
หลักการของการควบคุมการแพรกระจายเช้ือตามหลักสากล ไดแก  

1. ใสถุงมือทุกครั้งที่คาดวาจะมีการสัมผัสเลือด สารนํ้าหรือสารคัดหล่ังของผูปวย 
2. ลางมือทุกครั้งหลังสัมผัสเลือด สารนํ้าหรือสารคัดหล่ังของผูปวยและทุกครั้งหลังถอด 

ถุงมือ 
3. ใสผาปดปาก-จมูกและแวนปองกันตาทุกครั้งที่คาดวาจะมีการกระเด็นของเลือด สารนํ้า

หรือสารคัดหล่ังของผูปวยถูกบริเวณใบหนาและใสผากันเปอน (ยางหรือพลาสติก) เพื่อลดการเส่ียงจาก
การที่รางกายและเยื่อบุตางๆ ของบุคลากรทางการแพทยสัมผัสกับเลือดนํ้าเหลืองหรือสารคัดหล่ังของ
ผูปวยตางๆ โดยตรง 

 
หลักทั่วไปสําหรับการเก็บตัวอยางสงตรวจ  

1. ควรเก็บส่ิงสงตรวจกอนผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะ  
2. สวมถุงมือ เส้ือคลุม หนากากแวน ใหเหมาะสม  
3. ยึดหลักวิธีปลอดเชื้อ (aseptic technique) อยางเครงครัด 
4. เก็บส่ิงสงตรวจใหไดในจํานวนที่ตองการและเหมาะสม ถาเปนไปไดเก็บส่ิงสงตรวจที่เปน

เน้ือเยื่อ หรือสารนํ้าดีกวาสงจากการปายดวยไมพันสําลี  
5. ถาเก็บส่ิงสงตรวจ ในกระบอกฉีดยาควรเอาเข็มออกดวยอุปกรณชวยในการปลดเข็ม  

ไมควรสวมเข็มกลับเขาปลอกเข็มโดยตรง 
6. การเก็บส่ิงสงตรวจจากสวนของรางกายที่ปราศจากเชื้อ (sterile sites) ตองระมัดระวัง

และลดการปนเปอนจากแบคทีเรียประจําถิ่นที่อยูบริเวณผิวหนัง และ mucous membrane 
7. เขียนชื่อผูปวย หมายเลขประจําตัวผูปวย วันที่ แหลง และชนิดของส่ิงสงตรวจใหชัดเจน 

รวมทั้งเขียนขอมูลที่จําเปนทุกอยางในใบนําสงตัวอยาง  
8. แจงหองปฏิบัติการลวงหนา โดยเฉพาะถาตองมีการตรวจที่ไมใชการตรวจปรกติทาง

หองปฏิบัติการ  
9. ติดปายเตือน ในกรณีเก็บส่ิงสงตรวจที่เก็บจากผูปวยที่สงสัยเปนโรคติดตอ (contagious 

diseases)  
10. นําส่ิงสงตรวจสงหองปฎิบัติการทันที โดยทั่วไปไมควรเกิน 1-2 ชั่วโมง 

การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ2
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