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การส่งตรวจทางจุลชีววิทยา 
 

ห้องปฏิบัติการ  หน่วยจุลชีววิทยา (Microbiology Unit) 
ที่ตั้ง    ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา 
วันและเวลาท าการ  ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเลขโทรศัพท์  074-451582 โทรศัพท์ภายใน 1582 

 
 

1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ ไม่มี 
 

2. ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ มีดังนี้ 
 2.1 ควรส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดหลังการเก็บ โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 1-2 ชั่วโมง 
 2.2 ในกรณีที่ส่งช้ากว่าที่ก าหนด สิ่งส่งตรวจบางชนิดควรใส่ในอาหารน าส่ง (transport media) ที่ช่วยให้เชื้อ
  แบคทีเรียมีชีวิตอยู่ได้และช่วยรักษาความชื้น แต่ไม่ช่วยให้เชื้อแบ่งตัวเพิ่มจ านวน 
 2.3 การทดสอบที่ต้องโทรศัพท์และติดต่อห้องปฏิบัติการล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ มีดังนี้ 
  2.3.1 MIC, MBC, SIT, SBT, Automated MIC 
  2.3.2 การเพาะเชื้อพิเศษ เช่น Bordetella pertussis, Brucella, Corynebacterium diphtheria และ 
 Campylobacter jejuni. 
 2.4 การย้อม acid fast ในอุจจาระ จะรับตรวจเฉพาะผู้ป่วยที่มีผล anti-HIV positive เท่านั้น 
 2.5 การทดสอบที่ไม่เปิดบริการนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ คือ การเพาะเชื้อพิเศษ เช่น B. pertussis, 

C. diphtheria, C. jejuni และการทดสอบหา Clostridium difficile toxin A/B 
 2.6 การเพาะเชื้อ anaerobe 
  2.6.1 ควรระบุการวินจิฉัยในรายการส่งตรวจ ห้องปฏิบัติการจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการยืนยันผลการทดสอบ 
  2.6.2 หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วให้น าส่งทันที 
  2.6.3 สิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมในการส่งเพาะเชื้อ anaerobe คือ sputum, throat swab, urine, 

vaginal swab และ stool/rectal swab 
 

3. วิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 3.1 เลือด เพื่อการเพาะเชื้อ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  3.1.1 ก่อนเจาะเลือด น าขวด hemoculture ออกจากตู้เย็น ให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง 
  3.1.2 เลือกชนิดของขวด hemoculture ให้ถูกต้องกับสิ่งส่งตรวจที่ต้องการเก็บ ดังนี้ 

1. ขวด hemoculture ส าหรับเพาะเชื้อ aerobe, anaerobe แบ่งเป็น 2 ชนิด 
    - ขวด hemoculture ส าหรับผู้ใหญ่หรือเด็กโต ปริมาณเลือดที่เก็บขวดละ 8-10 มล. 
    - ขวด hemoculture ส าหรับเด็กเล็ก ปริมาณเลือดที่เก็บขวดละ 1-3 มล. 

2. ขวด hemoculture ส าหรับเพาะเชื้อ TB และ Fungus ปริมาณเลือดที่เก็บขวดละ 1-5 มล. 
ขอรับขวดนี้ได้ที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ในวันที่ต้องการส่งตรวจ 

หมายเหตุ ข้างขวด hemoculture จะมี barcode ที่เป็น serial number ส าหรับติดต่อกับการท างานของ
   เครื่อง ดังนั้นห้ามติดฉลากข้อมูลใดๆ ของผู้ป่วยปิดทับbarcode นี้ หรือท าให้ฉีกขาด 
  3.1.3 ท าความสะอาดบริเวณที่เจาะเลือดด้วย 2% chlorhexidine in 70% alcohol ปล่อยให้บริเวณที่
   เช็ดแห้งก่อนเจาะเลือด และไม่ควรเจาะเลือดจากสายที่ให้สารละลายเข้าหลอดเลือด 
  3.1.4 ควรเจาะเลือดก่อนให้ยาปฏิชีวนะ หรือเจาะเลือดก่อนให้ยาปฏิชีวนะครั้งต่อไป เจาะเลือด 2-3 ครั้ง 
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   ห่างกันคร้ังละ 30-60 นาที ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องให้ยาต้านจุลชีพด่วน สามารถเจาะเลือดจาก
   ต าแหน่งที่ต่างกันพร้อมกันได้ โดยไม่ต้องรอเจาะเลือดทุก 30 นาที 
  3.1.5 ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ ในการถ่ายเลือดจาก syringe ลงขวด hemoculture 
  3.1.6 ปิดฉลากชื่อ-สกุล HN อายุ หอผู้ป่วย ล าดับที่ของขวด (ถ้ามี) barcode ที่ระบุข้อมูลผู้ป่วย และข้อมูล

อื่นๆ ที่จ าเป็นบนฉลากข้างขวด ห้ามปิดทับ barcode ของขวด หรือท าให้ barcode ของขวดฉีก
ขาด 

  3.1.7 น าส่งทันที หากส่งช้าให้วางที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง ห้ามเก็บในตู้เย็น 
  3.1.8 ขวด hemoculture เหมาะสมกับการเพาะเชื้อจากเลือดและไขกระดูก (bone marrow) เท่านั้น 
   กรณี body fluids ควรใส่ขวด sterile หรือขวดส าหรับเก็บ body fluids 
 3.2 หนอง (pus) 
  3.2.1 กรณีเพาะเชื้อ ถ้ามีหนองจ านวนมาก ให้ใช้ syringe ปราศจากเชื้อ ดูดหนองฉีดลงในขวด sterile แต่
   ถ้ามีปริมาณน้อยไม่สามารถดูดได้ ให้ใช้ไม้พันส าลีป้ายหนองให้ได้ปริมาณมากที่สุด ใส่ใน Stuart’s 
   transport media 
  3.2.2 น าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากส่งช้าให้เก็บในตู้เย็นไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ยกเว้น สิ่งส่งตรวจจากอวัยวะ
   สืบพันธุ์เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง ห้ามเก็บในตู้เย็น 
  3.2.3 ให้ระบุต าแหน่งที่เก็บเพราะมีผลต่อการเลือกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ เช่น จากอวัยวะสืบพันธุ์ จะใช้อาหาร
   เลี้ยงเชื้อพิเศษที่เพาะหาเชื้อ Neisseria gonorrhoeae เป็นต้น 
  3.2.4 กรณีส่งย้อมสี ให้ใส่ในขวด sterile เช่นกัน แต่ถ้าหนองมีปริมาณน้อยให้ป้ายสไลด์ 
 3.3 Throat swab 
  ใช้ไม้พันส าลีปราศจากเชื้อสัมผัสและหมุนช้าๆ บริเวณผนังล าคอด้านหลัง ต่อมทอนซิลและบริเวณที่มีการอักเสบ 
  บวมแดง อย่าให้ไม้พันส าลีสัมผัสบริเวณอื่นๆ ภายในปาก ใส่ไม้พันส าลีลงใน Stuart’s transport media 
  น าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
 3.4 เสมหะ (sputum) 
  3.4.1 ควรเก็บเสมหะในตอนเช้าหลังตื่นนอนใหม่ๆ โดยให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ าสะอาดหลายๆ ครั้งก่อน
   เก็บและส่งห้องปฏิบัติการทันที หากส่งช้าให้เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 oC 
  3.4.2 ในกรณีส่งเสมหะเพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค ควรส่งวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ควรเก็บเสมหะ
   ไม่ใช่น้ าลาย 
 3.5 ปัสสาวะ (urine)   
  3.5.1 ก่อนเก็บปัสสาวะควรท าความสะอาดผิวหนังรอบอวัยวะเพศชายและบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
   ด้วยสบู่และน้ าสะอาด จากนั้นถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้ง ให้เก็บปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine; 
   MSU) ในขวดปราศจากเชือ้ แล้วถ่ายปัสสาวะส่วนที่เหลือทิ้งไป ถ้าผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะอยู่ (catheter) 
   ให้เช็ดสายสวนปัสสาวะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก่อน แล้วจึงใช้ syringe ดูดปัสสาวะใส่ขวดปราศจากเชื้อ
   และระบุในการส่งตรวจให้ชัดเจน ว่าเป็น midstream urine หรือ catheterized urine 
  3.5.2 น าส่งห้องปฏิบัติการทันที ถ้าส่งไม่ทันภายใน 30 นาที ให้เก็บในตู้เย็น 4 oC และห้ามทิ้งไว้ที่

อุณหภูมิห้องเกิน 2 ชั่วโมง 
 3.6 อุจจาระ (stool หรือ rectal swab) 
  3.6.1 อุจจาระที่ส่งเพาะเชื้อ aerobe ให้เก็บด้วย swab และใส่ใน Stuart’s transport media 1 อัน ใน
   กรณีที่แพทย์สงสัยว่าคนไข้ติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Vibrio ให้ส่ง swab จ านวน 2 อัน หรือเก็บเป็น
   ตัวอย่างอุจจาระในขวดปราศจากเชื้อ และน าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
  3.6.2 การเพาะเชื้อ C. jejuni, การตรวจหา Clostridium difficile toxin A/B จะต้องเป็นอุจจาระไม่ใช่ 

rectal swab เก็บในปริมาณพอควร ใส่ขวดปราศจากเชื้อน าส่งทันที หากส่งช้าให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง
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ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
  3.6.3 กรณีส่งย้อม acid fast จากอุจจาระที่เก็บเป็น swab รับตรวจเฉพาะผู้ป่วยที่มี anti-HIV positive 
   เท่านั้น 
 3.7 เนื้อเยื่อ (tissue)  
  โดยการตัดชิ้นเนื้อ (tissue biopsy) ใส่ขวดปราศจากเชื้อเพื่อส่งเพาะเชื้อ อาจใส่ชิ้นเนื้อไว้ในน้ าเกลือปราศจาก 
  เชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้แห้ง แต่ไม่ควรใช้สาร fixative เช่น formalin เพราะท าให้เชื้อแบคทีเรียตายได้ 
 3.8 สารน้ าจากร่างกาย (body fluids)  
  เช่น น้ าไขสันหลัง น้ าในช่องท้อง น้ าในข้อต่างๆ น้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด และน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ควรเก็บ
  ตัวอย่างในขวดปราศจากเชื้อ และน าส่งห้องปฏิบัติการทันที โดยเฉพาะน้ าไขสันหลัง ไม่ควรแช่เย็น 
 3.9 สิ่งส่งตรวจที่ส่งเพาะเชื้อ anaerobe เก็บได้ 3 วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ 1 ใส่สิ่งส่งตรวจลงในขวดปราศจากเชื้อ (ขนาด 20 มล.) ให้เต็มขวด ไม่ให้มีอากาศเหลืออยู่และปิดปาก
   ขวดให้แน่น 
  วิธีที่ 2 ใช้เข็มเจาะดูดสิ่งส่งตรวจอย่างน้อย 1 มล. ไล่อากาศใน syringe ออกให้หมด แทงเข็มลงในจุกยางที่
   ปราศจากเชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสออกซิเจน 
  วิธีที่ 3  ใส่สิ่งส่งตรวจลงในหลอด thioglycollate broth ถ้ามีอากาศเข้าไป ส่วนบนจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู 

ต้องต้มไล่อากาศออกก่อนเมื่อสีชมพูจางหายไปจึงจะใช้ได้ รอให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อน จึง
น ามาใช้ รีบใส่สิ่งส่งตรวจลงในหลอด  thioglycollate broth ปิดฝาให้แน่น ห้ามเขย่าหรือเอียงหลอด 
กรณีสิ่งส่งตรวจเป็นชิ้นเนื้อ ให้ใช้กรรไกรที่ปราศจากเชื้อตัดใส่ในหลอด thioglycollate broth 

  3.9.1 น าส่งโดยเร็วที่สุด ถ้าส่งไม่ได้ทันทีให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห้ามเก็บในตู้เย็น เนื่องจากอากาศจะซึม
   เข้าไปในสิ่งส่งตรวจได้มากกว่าที่อุณหภูมิห้อง 
  3.9.2 การเพาะเลี้ยงเชื้อ anaerobe จะรายงานเบื้องต้นว่ามีเชื้อ anaerobe ขึ้น โดยรายงานเบื้องต้นเป็น

ลักษณะ Gram stain ของเชื้อก่อน แล้วจึงรายงานชนิดของเชื้อและผลการทดสอบความไวต่อยา
ปฏิชีวนะตามมาภายหลัง  

 3.10 สิ่งส่งตรวจที่ส่งเพาะเชื้อรา (fungus) และตรวจหาเชื้อราโดยวิธี KOH preparation 
  3.10.1 การเพาะเชื้อรา 
   3.10.1.1 สิ่งส่งตรวจจากผิวหนัง ผม และเล็บ ให้เช็ดบริเวณที่จะเก็บด้วย 70% alcohol ใช้

ใบมีดปราศจากเชื้อ ขูดผิวหนังที่ขอบแผล ถ้าเป็นผมให้ใช้คีมถอน ส่วนเล็บใช้ใบมีดขูด
เนื้อเยื่อใต้ขอบเล็บหรือใช้ที่ตัดเล็บ ใส่ขวดปราศจากเชื้อ 

   3.10.1.2 สิ่งส่งตรวจชนิดพิเศษ เช่น สิ่งส่งตรวจจากกระจกตา (cornea) ให้ใส่สิ่งส่งตรวจลงใน
    อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดพิเศษส าหรับเชื้อราโดยตรง ซึ่งขอรับได้ที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
    ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ส่งสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบตัิการทันที หากส่งช้าให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง 
    ส่วนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ได้ใช้ ให้ส่งคืนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
   3.10.1.3 สิ่งส่งตรวจอื่นๆ เช่น หนอง, CSF, ปัสสาวะ, เสมหะ ให้ใส่สิ่งส่งตรวจในขวดปราศจาก
    เชื้อ และน าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
  3.10.2 ตรวจหาเชื้อราโดยวิธี KOH preparation เก็บสิ่งส่งตรวจใส่ขวด sterile โดยตรงไม่ต้องใส่ใน  
   transport media น าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
 

4. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 ส่งสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั้งในและนอกเวลาราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง 
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5. การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา หน้า 8 
 5.2 ตามเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของหน่วยจุลชีววิทยา 
  5.2.1 สิ่งส่งตรวจส าหรับการทดสอบที่ไม่เปิดให้บริการนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด เช่น  การเพาะเชื้อ
   C. jejuni, C. diphtheriae, B. pertussis และการทดสอบหา Clostridium difficile toxin A/B 
  5.2.2 สิ่งส่งตรวจที่เป็น swab ส่งมาย้อมสีทุกชนิด ยกเว้น rectal swab ที่ส่งย้อม acid fast ในผู้ป่วยที่มี 
   anti-HIV positive 
  5.2.3 ปัสสาวะ ส่งย้อม Gram stain 
  5.2.4 เสมหะจากหอผู้ป่วย ส่งย้อม Gram stain 
  5.2.5 เสมหะที่ส่งเพาะเชื้อ aerobe เมื่อย้อม Gram stain พบ PMN: epithelial cells < 10:1 หรือ epithelial 
   cells> 25 cells/LPF 
  5.2.6 ปัสสาวะที่ใช้เวลาในการเก็บและน าส่งถึงห้องปฏิบัติการเกิน 2 ชั่วโมง 
 

6. การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทั่วไปในการส่งสิ่งส่งตรวจ หัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม”หน้า 4 โดยมีเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้ 
 6.1 การทดสอบ MIC, MBC  

6.1.1 ขอให้แพทย์ระบุข้อมูลใน barcode ว่าอาจขอตรวจ MIC ต่อยา ขอให้ห้องปฏิบัติการเก็บเชื้อไว้ก่อน
6.1.2 กรณีที่ไม่ได้ระบุข้อมูลใน barcode ตั้งแต่แรกควรโทรศัพท์แจ้งขอตรวจเพิ่มในเวลาราชการหลังจากที่ 
 ได้รับรายงานผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด, body fluid, CSF และ tissue ภายใน 7 วัน เพราะเชื้อ
 ที่ต้องการทดสอบอาจจะตายหรือถูกทิ้งไป 

 6.2 การทดสอบ Automate MIC 
  6.2.1 กรุณาโทรศัพท์แจ้งขอตรวจเพิ่มในเวลาราชการหลังจากที่ได้รับรายงานผลการเพาะเชื้อแบคทีเรีย 
    
 

7. การรายงานผลค่าวิกฤต  
 กรณีที่ผลการตรวจมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่าวิกฤต ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จะรายงานผลทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
ซึ่งรายละเอียดวิธีการรายงานผลค่าวิกฤตดูจากหน้า 10-12 ของคู่มือฉบับนี้ การทดสอบที่มีการรายงานผลค่าวิกฤต 
ได้แก่ การเพาะเชื้อจากเลือด และ CSF โดยรายงานผลการย้อม Gram stain เป็นค่าวิกฤตให้หอผู้ป่วย/คลินิก
รับทราบเป็นเบื้องต้นก่อน ส่วนผลการเพาะเชื้อจะรายงานทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายตามปกติ 
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11. รายการทดสอบของหน่วยจุลชีววิทยา 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล 

1. การย้อมสีชนดิต่างๆ     
 1.1 Gram stain ย้อมส ี Pus, sputum (จากคลินิก

เท่าน้ัน), tissue, body fluids, 
CSF 

ทุกวัน 1 วัน 

 1.2 Acid fast stain ย้อมส ี Pus, sputum, tissue, body 
fluids, CSF, urine 
Stool (swab) เฉพาะผูป้่วย 
รายที่มผีล anti-HIV positive 
เท่านั้น 

ทุกวัน 1 วัน 

 1.3 Modified acid 
fast stain 

ย้อมส ี Pus, sputum, tissue, body 
fluids, CSF, urine 

ทุกวัน 1 วัน 

 1.4 India ink stain ย้อมส ี CSF ทุกวัน 1 วัน 
 1.5 KOH ย้อมส ี Pus, sputum, ผิวหนัง, เล็บ ทุกวัน 1 วัน 
2. Culture aerobe เพาะเช้ือ/ทดสอบ

ความไวของเชื้อต่อ 
ยาปฏิชีวนะ 

1.  Blood ทุกวัน 3 วันท ำกำร 
2.  Body fluids/CSF ทุกวัน 3 วันท ำกำร 
3.  Pus/genital pus ทุกวัน 5 วันท ำกำร 
4.  Rectal swab/stool ทุกวัน 5 วันท ำกำร 
5.  Sputum/throat swab ทุกวัน 5 วันท ำกำร 
6.  Tissue/catheter 
 tip/others 

ทุกวัน 5 วันท ำกำร 

7.  Urine ทุกวัน 5 วันท ำกำร 
3. Culture anaerobe เพาะเช้ือ/ทดสอบ

ความไวของเชื้อต่อยา
ปฏิชีวนะ 

1. หนองจากแผลลึก 
2. หนองจากฝีในอวัยวะภายใน 
3. แผลที่มเีนื้อตาย 
4. แผลที่อยู่ใกล้กับเยื่อเมือก 
5. แผลที่ถูกคนหรือสัตว์กดั 

ทุกวัน 10 วันท ำกำร 

4. Mycobacterium 
culture 

5. Mycobacterium  
culture: blood 

 
เพาะเช้ือ* 
 
 

Pus, sputum, tissue,  body 
fluids, CSF, urine  
Blood  
 

ทุกวัน 45 วันท ำกำร 

4. Fungus culture 
5. Fungus culture: 

blood 

เพาะเช้ือ Pus, sputum, tissue,  body 
fluids, CSF, urine, ผิวหนัง, 
ผม, เล็บ 
Blood 

ทุกวัน 
2 สัปดาห์ท ำ

กำร 

6. Culture B. 
pseudomallei 

เพาะเช้ือ/ทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อ 
ยาปฏิชีวนะ 

Pus, sputum, tissue, body 
fluids, CSF, urine 

ทุกวัน 10 วันท ำกำร 

7. CultureC. diptheriae เพาะเช้ือ Throat swab ทุกวันราชการ 7 วันท ำกำร 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า ประกันเวลา 
การรายงานผล 

8. Culture C. jejuni เพาะเช้ือ/ทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อ 
ยาปฏิชีวนะ 

Rectal swab หรือ stool 
ทุกวันราชการ 7 วันท ำกำร 

9. Culture B. pertussis เพาะเช้ือ Nasopharyngeal swab ทุกวันราชการ 7 วันท ำกำร 
10. MIC ต่อเชื้อ Broth dilution/  

E-test 
เชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จาก
ผู้ป่วย 

ทุกวันราชการ 5 วันท ำกำร 

11. Automated MIC Broth 
microdilution 

Colony ของเชื้อดื้อยา 
ทุกวันราชการ 5  วันท ำกำร 

12. SIT ต่อเชื้อ Broth dilution เลือดก่อนและหลังให้ยาปฏิชีวนะ ทุกวันราชการ 5 วันท ำกำร 
13. Culture for renal 
  

เพาะเช้ือและท า 
colony count 

น้ าไตเทียม 
ทุกวันราชการ 

5 – 10 วันท า
การ 

14. Clostridium difficile 
toxin A/B 

Immunoassay stool 
ทุกวันราชการ 1 วันท ำกำร 

15. TBAg MPT 64 test Immunoassay 
Colony ของเชื้อที่รายงานผล  
positive for  
Myconacterium spp. 

ทุกวันราชการ 1 วันท ำกำร 

16. PCR for TB RT-PCR 
Colony ของเชื้อ, sputum,  
bronchial wash, BAL, urine,  
pus, tissue, CSF, body fluid 

ทุกวันราชการ 10 วันท ำกำร 

17. PCR for MDR-TB RT-PCR DNA จากผลการทดสอบ  
PCR for TB เป็น M. 
tuberculosis complex  
positive 

ทุกวันราชการ 10 วันท ำกำร 

18. PCR for 7 bacterial  
gastroenteritis  

RT-PCR Stool ทุกวันราชการ 10 วันท ำกำร 

 
*การวินิจฉัยและการทดสอบความไวของเชื้อ Mycobacterium spp. จะส่งต่อที่ โรงพยาบาลประสานมิตร ซึ่งใช้ เวลา
อย่างน้อย 60 วัน หลังจากรายงานผล positive for Mycobacterium spp. แล้ว 
 
ค าย่อของวิธีที่ใช้ตรวจ MPN: Most Probable Number 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


