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การส่งตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

 
ห้องปฏิบัติการ  จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก (Clinical Microscopy Unit) 
ที่ตั้ง    ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา   
วันและเวลาท าการ ทุกวัน  24  ชั่วโมง 

หมายเลขโทรศัพท์ 074-451566 โทรศัพท์ภายใน 1566 
 
 
 

1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ 
1.1 การเตรียมผู้ป่วยในการเก็บอุจจาระเพื่อการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา 

1.1.1 ก่อนเก็บอุจจาระ 2-3 วัน แพทย์ควรแนะน าให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ถ้าเป็นไปได้ควร
ให้งดอาหารประเภทไขมัน ให้รับประทานอาหารอ่อน  ( light soft diet)  หรือแนะน าให้
รับประทานอาหารธรรมดา (regular diet) แต่ควรเคี้ยวให้ละเอียด เพื่อให้อุจจาระที่ถ่ายออกมามี
กากอาหารน้อยที่สุดและง่ายต่อการตรวจพบเชื้อปรสิต 

1.1.2 ก่อนเก็บอุจจาระ 3 วัน แพทย์ไม่ควรให้ผู้ป่วยรับประทานยาที่มีสารเหล่านี้ผสมอยู่ ได้แก่ 
aluminium salts, barium, bismuth, charcoal powder, kaopectin, น้ ามันพืชที่เป็น 
insoluble oil  หรือยาระบายที่เป็นน้ ามัน เนื่องจากสารดังกล่าวจะปะปนมาในอุจจาระและมีการ
กระจายเป็นเม็ดเล็กๆบดบังปรสิต ท าให้ตรวจไม่พบปรสิต หรือน้ ามันพืชแตกตัวอออกมีลักษณะ
คล้าย cyst ของโปรโตซัว ท าให้ยากต่อการวินิจฉัย 

1.1.3 ในระหว่างรอเก็บอุจจาระ ควรงดการรับประทานยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ที่ล าไส้โดยเฉพาะยากลุ่ม
sulfa ถ้าจ าเป็นควรให้เป็นยาฉีดแทนชั่วคราวจนกว่าจะเก็บอุจจาระได้ เพราะเชื้ อปรสิตอาจถูก
ท าลายเมื่อสัมผัสยาที่มีความเข้มข้นสูงโดยตรงได้ หรือยาบางชนิดท าให้จ านวนแบคทีเรียประจ าถิ่น
ในล าไส้ลดลง ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้เป็นอาหารของปรสิต หรือมีผลท าให้การเพิ่มจ านวนของเชื้อ
ปรสิตชะงักลง หรือไปรบกวนการออกไข่ของพยาธิ จึงมีโอกาสตรวจพบปรสิตได้น้อยลง  

1.1.4 ในกรณีส่งอุจจาระตรวจหลายครั้งโดยการถ่ายอุจจาระตามปกติ แล้วตรวจไม่พบเชื้อ อาจให้ยาถ่าย
ประเภทเกลือเพื่อกระตุ้นให้ล าไส้บีบตัวแรงขึ้น ปรสิตที่ยังเหลือแทรกตามผนังล าไส้จะถูกบีบไล่
ออกมาในล าไส้จึงมีโอกาสตรวจพบ trophozoite ของโปรโตซัว  มากขึ้นและยังมีการเคลื่อนที่ของ
ปรสิตท าให้ง่ายต่อการวินิจฉัย 

1.1.5 ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
การส่งอุจจาระตรวจในคร้ังแรกแล้วไม่พบปรสิต อาจเนื่องจากจ านวนปรสิตที่ปนออกมามีน้อย หรือ
เป็นช่วงเวลาที่ปรสิตยังไม่เพิ่มจ านวนในวงจรชีวิต การตรวจอุจจาระต่อเนื่อง วันละครั้ง หรือส่ง
ตรวจวันเว้นวัน 3 ครั้ง หรือวันเว้น 2 วัน จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบปรสิตมากข้ึน ในกรณี
ที่ผลการตรวจยังไม่พบปรสิต แม้จะส่งตรวจ 3 ครั้งแล้ว แต่แพทย์คาดว่าน่าจะมีการติดเชื้อปรสิต
และต้องการตรวจซ้ ามากกว่า 3 ครั้ง ให้ติดต่อกลับไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อร่วมพิจารณาว่าควรจะ
ส่งตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีใดที่น่าจะเหมาะสมที่สุด 

1.2 การเตรียมผู้ป่วยในการเก็บอุจจาระเพื่อทดสอบเลือดในอุจจาระ (occult blood)  
 ควรควบคุมอาหารของผู้ป่วยก่อนส่งตรวจเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เลือดสัตว์ ปลาดิบและยา
หลายชนิดที่มีส่วนผสมของเหล็ก โบรไมด์ ไอโอไดน์ หรือวิตามินซี (ascorbic acid) ถ้ามีปริมาณมากพอท า
ให้เกิดผลบวกปลอมได้ จึงควรงดอาหารเหล่านี้ก่อนส่งตรวจประมาณ 2-3 วัน และส่งตรวจซ้ าอีก 3-6 ครั้ง
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เพื่อยืนยันผลการทดสอบ 
1.3 การเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บตัวอย่างน้ าอสุจิ  

 เพื่อทดสอบ Semen analysisแนะน าให้ผู้ป่วยงดเพศสัมพันธุ์( abstinence ) ก่อนเก็บน้ าอสุจิรวมถึง
การหลั่งอสุจิด้วยวิธีการใดๆ ประมาณ 3-5 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน และก่อนเก็บควรให้ผู้ป่วยงดยาทุกชนิด 

1.4 การเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บตัวอย่าง Body Fluids 
   เตรียมผู้ป่วยแบบ aseptic technique 
 
2. ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 

2.1 ปัสสาวะ 
2.1.1 การเก็บปัสสาวะต้องเก็บอย่างสะอาด (clean catch) ถูกวิธีและเก็บเฉพาะช่วงกลางของปัสสาวะ 

 (midstream urine)  
2.1.2 รีบส่งตรวจภายในเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง หรือเก็บในตู้เย็นที่ 4 oC แต่ต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง และ 

 ควรเก็บปัสสาวะคร้ังแรกตอนเช้าจะให้ผลการตรวจตะกอนปัสสาวะดีที่สุด 
2.2 อุจจาระ 

2.2.1 การตรวจอุจจาระที่เหมาะสมที่สุดคือการตรวจอุจจาระที่เก็บใหม่ หลังจากเก็บได้จึงควรส่งไปยัง 
 ห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด อุจจาระไม่ควรค้างเกิน 1 วัน 

2.2.2 การตรวจหาโปรโตซัวระยะ trophozoite ควรส่งอุจจาระไปยังห้องปฏิบัติการภายในเวลาไม่เกิน 1  
 ชั่วโมงหลังจากเก็บได้ ซึ่งเป็นเวลาที่ระยะ trophozoite ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่  

2.2.3 การตรวจหาระยะ cyst ของโปรโตซัวและไข่พยาธิ ควรส่งอุจจาระตรวจภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง หลัง 
                    การเก็บอุจจาระ ถ้าไม่สามารถส่งอุจจาระตรวจภายในเวลาดังกล่าวได้ สามารถเก็บในตู้เย็นที่ 4 oC  
                    ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

2.2.4  ห้ามใช้ไม้พันส าลี หรือกระดาษทิชชู ในการเก็บอุจจาระ 
2.3 น้ าอสุจิ 

2.3.1 ห้ามเก็บโดยใช้ถุงยางอนามัย เนื่องจาก ถุงยางอนามัยมีสารหล่อลื่นสามารถท าให้อสุจิตายได้ 
2.3.2 รีบส่งตรวจทันทีไม่เกิน 1 ชั่วโมงหลังจากเก็บได้และไม่ควรเก็บมาจากบ้าน 
2.3.3 ห้ามน าน้ าอสุจิใส่ตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งโดยเด็ดขาด 

2.4 Body fluids 
2.4.1 Body fluids ทุกชนิดหลังจากเก็บได้ควรน าส่งตรวจถึงห้องปฏิบัติการภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง 
2.4.2 น้ าเจาะจากช่องปอด ช่องท้อง และช่องหัวใจ หากส่งตรวจไม่ได้ทันทีให้เก็บในตู้เย็น 4 oC ได้เป็นเวลา  

 24 ชั่วโมง 
2.4.3 น้ าเจาะจากข้อหากไม่สามารถส่งตรวจทันทีให้เก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 2-3 ชั่วโมง 
2.4.4  น้ าเจาะจากข้อส่งเพื่อตรวจดูผลึก ( Crystal ) ห้ามใส่สารกันการแข็งตัวเด็ดขาด 

 
3. วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 

3.1 การเก็บปัสสาวะ 
3.1.1 เก็บปัสสาวะคร้ังเดียว (Random urine) โดยเก็บปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine specimen) 

ให้ผู้ป่วยท าความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แล้วถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้ง เก็บปัสสาวะ
ช่วงกลางลงในภาชนะ ส่วนปัสสาวะในช่วงสุดท้ายทิ้งไป ประมาณ 20-30 มล. ใส่กระป๋องปากกว้าง 
แห้งและสะอาด ปิดฝาให้สนิท  

3.1.2 Catheterization เป็นวิธีสวนเพื่อเก็บปัสสาวะจากผู้ป่วย ที่ถ่ายเองไม่ได้ หรือมีการอุดตันของท่อ
ปัสสาวะ ในกรณีที่ผู้ป่วยคาสาย catheter ไว้ วิธีการเก็บปัสสาวะในกรณีนี้ให้เก็บโดยใช้เข็มหรือ
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กระบอกฉีดยาแทงบริเวณส่วนต่อระหว่าง Catheter และสาย drain แล้วดูดปัสสาวะออกใส่กระป๋อง
ปากกว้าง แห้งและสะอาด ปิดฝาให้สนิท  

3.2 การเก็บอุจจาระ 
3.2.1 ควรเก็บอุจจาระที่ถ่ายใหม่ๆ และถ่ายลงในกระโถนหรือบนกระดาษแล้วจึงแบ่งลงใส่ภาชนะส าหรับ

เก็บอุจจาระ หรือถ่ายใส่ภาชนะที่เก็บอุจจาระโดยตรง ไม่เก็บอุจจาระที่ถ่ายลงบนพื้นดิน เนื่องจาก
อาจมีการปนเปื้อนของหนอนชนิดต่างๆ หรือพยาธิที่อยู่เป็นอิสระในพื้นดิน ไม่ควรให้ปัสสาวะหรือน้ า
ล้างอื่นๆปนมาในอุจจาระ เพราะจะท าให้ปรสิตระยะเคลื่อนไหวตายได้ 

3.2.2 การเก็บอุจจาระควรเลือกอุจจาระจากหลายๆ ที่ถ้าอุจจาระมีความผิดปกติ เช่น บริเวณที่มีมูกเลือด
ปน หรือสีด าคล้ า หรือส่วนที่มีลักษณะคล้ายตัวหนอนหรือพยาธิปนอยู่  ควรเลือกเก็บจากส่วนนั้น ๆ 
ด้วย 

3.2.3 ปริมาณอุจจาระที่ใช้ถ้าเป็นอุจจาระแข็งประมาณ 5-10 กรัม (เท่าเม็ดถั่วลิสง) ถ้าเป็นอุจจาระเหลว
ควรเก็บประมาณ 10-15 มิลลิลิตร ในกรณีส่งตรวจหลายวิธีควรเก็บปริมาณมากขึ้น ใส่ในภาชนะแห้ง 
สะอาดฝาปิดมิดชิด 

3.3 การเก็บน้ าอสุจิ 
3.3.1 ล้างมือและอวัยวะเพศให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งก่อนการเก็บน้ าอสุจิ  
3.3.2 หลั่งน้ าอสุจิโดยวิธีส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (Self Masturbation) เท่านั้น ใส่ในภาชนะปากกว้างที่

แห้ง สะอาดเก็บทั้งหมดที่ได้ ปิดฝาให้สนิท แนะน าให้ผู้ป่วยเก็บและส่งตรวจทันที ไม่ควรเก็บนานเกิน 
1 ชั่วโมง เพราะหากเก็บไว้นานผลการตรวจอาจผิดพลาดได้ 

3.4 การเก็บ Body fluids 
3.4.1 การเก็บน้ าไขสันหลัง (CSF) เพื่อท า Cell count และ Differential count ใช้ปริมาณ 1-2 มิลลิลิตร 

เก็บใส่ขวด sterile หรือหลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง ส่งทันทีไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
3.4.2 น้ าเจาะจากช่องปอด ช่องท้อง และช่องหัวใจ (Pleural fluid, Peritoneal fluid, Pericardial fluid) 

เพื่อท า Cell count และ Differential count ใช้ปริมาณ 2-5 มิลลิลิตร เก็บใส่ขวด sterile หรือ 
หลอดเก็บเลือดที่มี EDTA เป็นสารกันการแข็งตัว ส่งทันทีไม่เกิน 1 ชั่วโมง  

3.4.3 น้ าเจาะจากข้อต่างๆ (Synovial fluid) เพื่อท า Cell count และ Differential count ใช้ปริมาณ 2-
5  มิลลิลิตร เก็บใส่ขวด sterile หรือ หลอดเก็บเลือดที่มี EDTA เป็นสารกันการแข็งตัว ส่งทันทีไม่
เกิน 1 ชั่วโมง น้ าเจาะจากข้อต่างๆ เพื่อตรวจดูผลึก ( Crystal ) ใช้ปริมาณ 1-2 มิลลิลิตร เก็บใส่ขวด 
sterile ไม่ใส่สารกันการแข็งตัว 

3.4.4 Bronchoalveolar lavage เพื่อท า Cell count และ Differential count ใช้ปริมาณ 2-5  
มิลลิลิตร เก็บใส่ขวด sterile หรือหลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง ส่งทันทีไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

3.4.5 Peritoneal dialysed fluid เพื่อท า Cell count และ Differential count ใช้ปริมาณ 2-5 
มิลลิลิตร เก็บใส่ขวด sterile หรือหลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง ส่งทันทีไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

 
4. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอกและจุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยใน  
 

5. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-01) หน้า 8 
5.2 ตามเกณฑ์เฉพาะของหน่วยมีดังนี้ 

  5.2.1 มีการปนเปื้อนของสารอื่นในสิ่งที่ต้องการตรวจ เช่น มีอุจจาระปนในปัสสาวะ ,มีปัสสาวะปนใน
อุจจาระ, มีปัสสาวะในน้ าอสุจิ เป็นต้น 
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  5.2.2 เกิดการ clot ของ body fluid ในระดับ 3+ ถึง 4+ 
  5.2.3 Body fluid ที่มีลักษณะเป็นหนองชัดเจน เพราะมีปริมาณเม็ดเลือดที่เสียสภาพมาก ไม่สมารถนับแยก
ชนิดได้ 
 

6. การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม”หน้า 4 โดยมีรายละเอียดในการขอ
 ทดสอบเพิ่มแต่ละรายการ ดังนี้  

รายการทดสอบที่ขอเพิ่ม ระยะเวลาทีส่ามารถขอทดสอบเพิ่มได้ 
UA, UPT, Body fluids Cell count and differential count ภายใน 1 ชั่วโมง 
Crystal จากน้ าเจาะข้อ ก่อนเวลา 15:00 น. ของทุกวันท าการ 
pH, glucose, occult blood ในอุจจาระ ก่อนเวลา 15:00 น. ของทุกวันท าการ 
 
7. การรายงานผลค่าวิกฤต   ไม่มี 
 
8.  รายการทดสอบของหน่วยจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล ค่าอ้างอิง 

Routine test 
Routine Urinalysis      
 Glucose      Negative 
 Protein     Negative 
 Bilirubin     Negative 
 Urobilinogen      Normal 
 pH - Automate* 

- Microscopic 
examination 

midstream urine ทุกวัน 45 นาที 
4.5 - 8.0 

 Blood 
Negative 

 Ketone     Negative 
 Nitrite     Negative 
 Leucocyte esterase     Negative 
 Specific gravity     1.003 - 1.030 
 ตะกอนปัสสาวะ 

    
ไม่พบตะกอน 
ท่ีผิดปกติ 

2.  Stool examination 
Direct and 
Kato’s Thick 
smear 
 

อุจจาระ  
ทุกวัน 

 1 ชม. 

 
   WBC (Stool) Not found 
   RBC (Stool) Not found 
   Parasite or Ova Not found 
   Fungus (Stool) Not found 
   Fat globules (Stool) Not found 
3.  Body fluids Cell count and 

differential count. Manual Body fluid ทุกวัน 1 ชม. 30 นาที 
Lymphocyte  
0 – 5 cells/L 

4.  Semen analyses      
 Liquefaction time     ≤ 60  นาที 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล ค่าอ้างอิง 

     Cosistency     2 CM. 
 pH     ≥ 7.2  
 Volume      ≥ 2.0  mL 
 Sperm count 

    ≥ 20 x 106 cells/L 

 Motility Manual Semen ทุกวันราชการ 1 ชม. 30 นาที > 50% progress 
motility 

 WBC     - 
 Viability     > 60 % live 
 Morphology     > 50%  

normal form 
5. Pregnancy test (UPT) Immunochro

matography 
assay 

midstream urine ทุกวัน 30 นาที Negative 

6.  Occult blood in feces Immunochro
matographic 
assay 

อุจจาระ ทุกวันราชการ 30 นาที Negative 

8. pH (Stool) pH indicators อุจจาระ ทุกวันราชการ 30 นาที 7.2 - 8.0 
9. Glucose (Stool) Glucose 

oxidase 
อุจจาระ ทุกวันราชการ 30 นาที Negative 

10.  Specific Gravity of urine refractive 
index 

midstream urine ทุกวัน 30 นาที 1.003 - 1.030 

Special test 
11. Campylobacter detection -  Direct 

smear 
-  ย้อมสี 1%  
 Basic 
Fuchsin 

อุจจาระ ทุกวันราชการ 1 ชม.30นาที Not found 

12. Cryptosporidium detection -  Direct 
 smear 

อุจจาระ ทุกวันราชการ 1 ชม.30นาที Not found 

-  DMSO 
 modified 
 acid fast 
 stain 
-  Centrifuge 
 sucrose 
 floatation 
 technique 

13.Bence - Jone’s protein 
Heat acid 

ปัสสาวะ 
ช่วงกลาง  

ทุกวัน เวลา 
08:30-15:30 น. 

1 ชม.30นาที Negative 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล ค่าอ้างอิง 

14.Hemosiderin Acid 
ferrocyanide 

ปัสสาวะ 
ช่วงกลาง  

ทุกวัน เวลา 
08:30-15:30 น. 

1 ชม.30นาที Negative 

หมายเหตุ Automate* =  -Auto Particle Recognition (APR) 
                                 -Wavelength reflength measurement 
  


