
การเกบ็ส่ิงส่งตรวจการเกบ็ส่ิงส่งตรวจ
ในชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย ในชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย ((MSMMSM))

นฤมล เยน็ยาซันนฤมล เยน็ยาซัน, , รังษี เจริญวงศ์ระยบัรังษี เจริญวงศ์ระยบั, , วเิชียร สุขย้อยวเิชียร สุขย้อย

คลนิิกสุขภาพชาย กลุ่มบางรักโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์คลนิิกสุขภาพชาย กลุ่มบางรักโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์



การเตรียมแผ่นสไลด์
ในการเตรียม slide  สามารถเตรียมแผน่เดียวกนัไดใ้นทุกช่องทาง  เพ่ือการประหยดั 

ดงัรูป (ถา้ตรวจช่องคลอดของสาวเปล่ียนเพศ ใหเ้ตรียมช่อง V ดว้ย)

O         U         R

ช่ือผู้ป่วยและ HN

ช่องทางทีเ่กบ็ส่ิงส่งตรวจ
วงกลมขนาด 1.5 ซ.ม. 
หรือเหรียญ 25 สตางค์

gram stain slide

ช่ือผู้ป่วยและ HN

ชนิดทีเ่กบ็ส่ิงส่งตรวจ แผล, ฝี, หนอง
วงกลมขนาด 1.5 ซ.ม. 
หรือเหรียญ 25 สตางค์

gram stain slide

ฝี

o

slide DF / DG

NSS 
1 หยดเลก็ๆ

slide HD

ชื่อ นามสกุล HN

slide pap smear ใช้ดนิสอด าเขยีน



การเตรียม media 
ควรเตรียมไม่เกิน 2 ช่องทางใน media 1 อนั  ส าหรับ media ชนิด

หลอด หรือ transport media ควรเตรียม 1 หลอดต่อ  1 ช่องทาง



Anoscope มี 3 ขนาด คอื เลก็ กลาง ใหญ่

เส้นผา่ศนูยก์ลาง 16 mm. ยาว 65 mm. เส้นผา่ศนูยก์ลาง 19 mm. ยาว 65 mm.

เส้นผา่ศนูยก์ลาง 22 mm. ยาว 65 mm.



Speculum แบบ Pederson มี 3 ขนาด คอื เลก็ กลาง ใหญ่

กวา้ง 13 mm. ยาว 75 mm.

กวา้ง 25 mm. ยาว 120 mm.

กวา้ง 22 mm. ยาว 100 mm.



อุปกรณ์อืน่ๆ

ลูป ไม้กดลิน้

สารหล่อลืน่

สไลด์ Pap

สไลด์ Smear

โถใส่สไลด์ Pap

ก้านพลาสติกส าลเีทยีม
(DACRON)

ก้านพลาสติกส าลี

ก้านลวดส าลี
ไม้บรรทดั



อุปกรณ์ต่างๆ



การเกบ็ส่ิงส่งตรวจ
1. เกบ็จากบนลงล่าง  จากหนา้ไปหลงั

- ช่องปาก
- ท่อปัสสาวะ /ช่องคลอดเทียม
- ทวารหนกั

2. ในการเกบ็วตัถุส่งตรวจตามช่องทางต่างๆ เรียงล าดบัดงัน้ี
- เพาะเช้ือหนองใน  
- ยอ้มสีกรัม
- เพาะเช้ือ Chlamydia trachomatis  หรือ ELISA  
  หรือ GENPROBE 

**ถา้มีตรวจ anal pap smear ใหท้ า Anal pap smear ก่อน



การทาสารคัดหลัง่บน slide  
ตอ้งทาบางๆ ใหเ้ตม็ในรูปวงกลม ขอ้เสียของการทาสารคดัหลัง่

ไม่ถูกตอ้ง คือ 
1. แปลผลผดิ เน่ืองจากการทาหนาท าใหเ้ช้ือชนิดเดียวกนัติดสีทั้ง

กรัมบวกและกรัมลบบนแผน่กระจกเดียวกนั(gram variable) 
2. ยอ้มสี decolorize ไม่สม ่าเสมอ ลกัษณะเป็น gram variable ท่ีพบ

ในธรรมชาติ คือ Gardnerella vaginalis ซ่ึงท าใหเ้กิดโรค non specific 
vaginitis และ Brahamella catarrhalis (Neisseria  catarrhalis)  ซ่ึงเป็น
normal flora ในล าคอ 

3. ไม่สามารถดูรูปร่างของเช้ือได ้(morphology)   เช้ือโรคแต่ละ
ชนิดมีรูปร่างของเช้ือ และ การเรียงตวัของเช้ือ (arrangement)  แตกต่างกนั



การผ่านเปลวไฟ

น า slide ผา่นเปลวไฟ (fixed) จ  าเป็นตอ้งเป็นเปลวไฟอ่อนๆ หรือ
อุ่นๆ 2-3 คร้ัง 

- เพื่อใหส่ิ้งส่งตรวจติดแน่นกบัแผน่ ปล่อย slide ท้ิงไวจ้นเยน็น าส่ง
หอ้งปฏิบติัการเพื่อยอ้มสีกรัมและดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์หา gram negative 
diplococci   และ pus cell หรือ Unna – Pappenheim stain 

- เพื่อให ้10% KOH ละลาย keratin ท่ีอยูใ่นเซลลผ์วิหนงั



ก่อนส่งห้องปฏิบัติการ

N. gonorrhoeae ตอ้งการความช้ืนสูงและปริมาณก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด ์ร้อยละ 3-5 อุณหภูมิ 35-37๐C หลงัจากวาง media ใน
candle jar แลว้ ใชส้ าลีชุบน ้าใส่ถว้ยใบเลก็วางไวจุ้ดเทียนไขแลว้ปิดฝา
เพื่อใหไ้ฟดบั สามารถวางไวใ้นอุณหภูมิหอ้งได ้

ควรจุดเทียนไขทุกคร้ังท่ีมีการเปิดฝาหรือจุดเทียนไขทุก 1 ชัว่โมง 
จนกวา่จะน าส่งหอ้งปฏิบติัการ พร้อมใบส่งตรวจตามชนิดของวตัถุส่งตรวจ 
เทียนไขท่ีใชต้อ้งเป็นสีขาวซ่ึงไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีต่างๆปะปนมา 
เน่ืองจากความร้อนและเปลวไฟจะท าปฏิกิริยากบัสารเคมีเป็นอนัตรายต่อ
เช้ือท่ีตอ้งการเพาะเล้ียง



อย่าลมื

ลงบนัทึก ลกัษณะ สี จ านวน ของสารคดัหลัง่  หรือขนาด สี จ  านวน
ของรอยโรคหรือส่ิงท่ีตรวจพบ ในแฟ้มประวติัหรือเวชระเบียนผูป่้วย



เกบ็ส่ิงส่งตรวจในช่องคอ
ใชก้า้นไม/้พลาสติก พนัส าลี เกบ็ส่ิงส่งตรวจในช่องคอ โดย 
  1. ป้ายบริเวณ tonsil และบริเวณ faucial pillars (ช่องระหวา่ง palatoglossal arc 
      กบั tonsil และ tonsil กบั palatopharyngeal arch) ทั้งสองขา้งก่อน 

  2. ป้าย posterior pharynx หมุนเบาๆ 2-3 คร้ัง เพื่อซึมซบัสารคดัหลัง่  (discharge) 
หรือ เยือ่บุไดม้ากข้ึน โดยการป้ายซ ้าหลายๆ คร้ัง 

  3. ป้ายบริเวณท่ีมีการอกัเสบ มีแผลหรือหนอง (exudate)

1 3 3
2

ไมก้ดล้ิน



เกบ็ส่ิงส่งตรวจในท่อปัสสาวะ (เพาะเช้ือหนองในและย้อมสีแกรม)
1. มองท่ีรูเปิด ถา้มีหนองมากสกปรกใหใ้ชส้ าลีแหง้เช็ดส่ิงสกปรกออกก่อน
2. ใชลู้ปป้ายหนองมาทาท่ีสไลด์
3. ไม่เห็นหนองใหรี้ดท่อปัสสาวะ (มี 4 วิธี) ถา้มีหนองออกมาท าตามขอ้ 2
4. รีดแลว้ไม่มีหนองออกมา ตรวจดูแลว้ไม่มีหูดท่ีรูเปิดท่อปัสสาวะและไม่   
    มีแผล หรือขอ้หา้มต่างๆ
5. ใส่ ลูป เขา้ไปในท่อปัสสาวะ ส่วนกวา้งของ ลูป ใหข้นานตามส่วนกวา้ง

           ของท่อปัสสาวะ(ตามรูป 1) สอด ลูป ลึก 2 เซนติเมตร  ซ่ึงปลายของลูป   
           จะอยูบ่ริเวณเยือ่บุ columnar  epithelium ท่ีมีเช้ืออยู ่(ตามรูป 2) 







วธีิรีดท่อปัสสาวะ ม ีวธีิรีดท่อปัสสาวะ ม ี44  วธีิวธีิ



1. ก ามือขวา ใช้ด้านข้างระหว่างนิว้ช้ีกบันิว้หัวรองอวยัวะเพศ มือซ้ายรีดท่อ
ปัสสาวะจากโคนด้านล่างมาทีป่ลายท่อปัสสาวะ เมื่อมองเห็นหนองแล้ว ให้ใช้
นิว้ช้ีกบันิว้หัวแม่มือซ้ายบีบปลายอวัยวะเพศเพือ่กนัไม่ให้หนองไหลกลบัเข้า
ไปในท่อปัสสาวะดังเดิม มือขวาจับลูปป้ายหนองทาทีส่ไลด์



2. ใช้มือซ้ายจับอวัยวะเพศ  นิว้หัวแม่มือซ้ายรีดบริเวณโคนอวัยวะเพศด้านล่าง
มาที่ปลายอวยัวะเพศ เมื่อมองเห็นหนองแล้ว ให้ใช้นิว้ช้ีกบันิว้หัวแม่มือซ้าย
บีบปลายอวัยวะเพศเพือ่กนัไม่ให้หนองไหลกลบัเข้าไปในท่อปัสสาวะดังเดิม 
มือขวาจับลูปป้ายหนองทาทีส่ไลด์



3. ใช้มือซ้ายจับให้อวยัวะเพศชายเอนราบไปกบัต้นขาข้างขวาของผู้รับบริการ มือ
ซ้ายรีดท่อจากโคนด้านบนลงมาที่ปลายด้านล่าง เมื่อมองเห็นหนองแล้ว ให้ใช้
นิว้ช้ีกบันิว้หัวแม่มือซ้ายบีบปลายอวัยวะเพศเพือ่กนัไม่ให้หนองไหลกลบัเข้า
ไปในท่อปัสสาวะดังเดิม มือขวาจับลูปป้ายหนองทาทีส่ไลด์



4.  ผู้รับบริการน่ังหรือยนืหันด้านข้าง ใช้นิว้ช้ีกบันิว้หัวแม่มือทั้ง 2 ข้างของ
ผู้รับบริการ ค่อยๆรีดจากโคนด้านล่างมาทีป่ลายด้านบน เม่ือมองเห็นหนอง
แล้ว ให้ใช้นิว้ช้ีกบันิว้หัวแม่มอืซ้ายบีบปลายอวยัวะเพศเพือ่กนัไม่ให้หนอง
ไหลกลบัเข้าไปในท่อปัสสาวะดังเดิม มือขวาจับลูปป้ายหนองทาทีส่ไลด์



เกบ็ส่ิงส่งตรวจในท่อปัสสาวะ (เพาะเช้ือ Chlamydia trachomatis  หรือ
ELISA  หรือ GENPROBE หรือ PCR) 

1. ใส่กา้นลวดพนัส าลี ในท่อปัสสาวะลกึ 2 เซ็นติเมตร  หมุนก้าน
ลวดพนัส าลช้ีาๆ ให้กระทบผนังของท่อปัสสาวะ 2-5 รอบ

2. ให้ก้านลวดพนัส าลค้ีางอยู่ในท่อปัสสาวะนาน 10 วนิาท ีเพือ่ให้
ก้านลวดพนัส าลดูีดซับเยือ่บุ columnar  epithelium ไว้เน่ืองจาก เช้ือ C. 
trachomatis จะอยู่ในเซลล์เยื่อบุชนิด columnar  

3. น ากา้นลวดพนัส าลีออกมาใส่ลงใน transport media 



เกบ็ส่ิงส่งตรวจเพือ่หาการติดเช้ือ 
Chlamydia



เกบ็ส่ิงส่งตรวจในทวารหนัก
1. ใหผู้ป่้วยเบ่งกน้เหมือนเบ่งอุจจาระ ค่อยๆสอด anoscope เขา้ไปในทวารหนกัจนสุด
2. ถอด obturator ออกมาวางลงในชามรูปไตและดูเยือ่บุของทวารหนกัวา่มีอาการบวม

        แดง หรือมีหนองท่ีเยือ่บุหรือไม่  ตรวจหาแผล  หูดอวยัวะเพศ รอยโรคอ่ืนๆ ท่ีผนงั  
       โดยรอบของทวารหนกั

3. ถา้มองเห็นหนองหรือสารคดัหลัง่ใหเ้กบ็หนองหรือสารคดัหลัง่ โดย สอดลปู สะอาด
       ปราศจากเช้ือหรือกา้นไมพ้นัส าลี เขา้ไปในทวารหนกั แต่ถา้ไม่พบหนองหรือสารคดั
       หลัง่ใหเ้กบ็วตัถุส่งตรวจจากผนงัของทวารหนกัเพาะเช้ือ N. gonorrhoeae



Figure from Ryan D et al (2000) NEJM 342:792-800



2ซ.ม.

3ซ.ม.





การเตรียมตวัก่อนเกบ็ anal pap smear 
ภายใน 24 ช่ัวโมง (1 วนั) ควร ปฏิบัติ ดังนี ้
      1. งดการมีเพศสมัพนัธ์ทางทวารหนกั

      2. งดการใช ้Sex Toys สอดใส่ทวารหนกั
      3. งดเหน็บยา, ทายา และสารหล่อล่ืนทุกชนิดบริเวณทวารหนกั
      4. งดการสวนลา้งทวารหนกั
      5. ถ่ายอุจจาระในตอนเชา้ก่อนมาตรวจ



การท า Anal pap smear
1.  ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงกอดเข่า เปิดเฉพาะบริเวณทีจ่ะตรวจ
2. ตรวจดูบริเวณรอบๆทวารหนัก
3. ให้ผู้ป่วยช่วยเบ่งและใช้มืออกีข้างหน่ึงช่วยถ่างก้นให้แยกออกเพือ่สะดวก

ในการตรวจและจะท าให้มองเห็นความผิดปกติของทวารหนักได้
4. ใช้ Dacron swab จุ่ม 0.9%NSS พอหมาด แล้วสอดเข้าไปในทวารหนัก

ลกึประมาณ 2 นิว้ ให้ผ่าน squamocolumnar junction กดเลก็น้อยให้
ชิดผนังทวารหนักแล้วหมุน 360๐ ไปทศิทางเดียวกนั 10 รอบ แล้วค่อยๆ
หมุนออกมาภายนอก

5. น า Swab ทีเ่กบ็เซลล์แล้วทาลงทีส่ไลด์ โดยหมุน Swab จากด้านบนสไลด์
ไล่ลงมาจนถึงด้านล่าง 

6. รีบน าสไลด์ลงแช่ใน อลักอฮอลล์ 95 % เพือ่เกบ็รักษาเซลล์
7. บันทึกใบส่งตรวจ 



Anal pap smear



การตรวจช่องคลอดของสาวแปลงเพศ
 1. มือขวาจบั speculum ขนาดท่ีเหมาะสม หยด jelly  เพียงเลก็นอ้ย  
2. เอียง speculum ในแนว 2 และ 8 นาฬิกา (กรณีใชมื้อขวาจบั ถา้ใชมื้อ    

            ซา้ยจบัใหเ้อียง 4 และ 10 นาฬิกา)
 3. เม่ือสอด speculum เขา้ไปไดป้ระมาณคร่ึงหน่ึงของความยาว
     speculum ใหล้องเปิดปลาย speculum เลก็นอ้ยเพื่อดูความผดิปกติ
     ของผนงัช่องคลอด
 4. ถา้พบความผดิปกติ เกบ็ส่ิงส่งตรวจรอยโรคนั้นๆ





ตรวจ Dark-field Illumination test
การตรวจเพื่อหาเช้ือ Treponema pallidum ท่ีอยูใ่นน ้าเหลืองของ

แผลริมแขง็ (primary syphilis) โดยใชมื้อคลึงใตแ้ผลเบาๆ เพื่อใหน้ ้ าเหลือง
ซึมออกมา ใช้ cover slip แตะน ้าเหลือง น ้ าเหลืองจะติดข้ึนมา (ถา้เป็นใน
ทวารหนกัใช้ curretage แทน) แตะ cover slip ดา้นมีน ้าเหลืองแตะท่ี NSS 
บน slide แลว้ใช้ cover slip ปิดน ้าเกลือท่ีผสมน ้าเหลืองไวอี้กที รีบส่งให้
ปฏิบติัการ





ตรวจ Haemoplilus ducreyi Identification
การตรวจเพื่อดู cellular morphology และ arrangement ของ H. 

ducreyi ท่ีท าใหเ้กิดแผลริมอ่อน (Chancriod) โดยใชก้า้นไมพ้นัส าลี หรือ 
loop หรือมุมใดมุมหน่ึงของ cover slip ขดูเบาๆท่ีกน้แผลเพื่อน าเน้ือเยือ่ออก
จากแผลและน ้ามาทาบน slide ไปในทิศทางเดียวกนั





ตรวจหาเช้ือรา ด้วย 10% potassium hydroxide
กรณีท่ีมีผืน่บริเวณขาหนีบ การตรวจเพื่อหาเช้ือรา โดยใชใ้บมีด

No.23 ขดูผวิหนงับริเวณท่ีเป็นขยุ ลงบน slide แลว้หยด 10% KOH ลงบน
slide ปิดดว้ย cover slip



วธีิเกบ็วตัถุส่งตรวจจากตุ่มน า้ใส
1. จดัท่าใหม้องเห็นตุ่มน ้าใสชดัเจนและเกบ็วตัถุส่งตรวจไดง่้าย
2. เลือกตุ่มน ้าใส ท่ีเร่ิมข้ึนใหม่ๆ
3. ใชใ้บมีดสะกิดผวิของตุ่มน ้าใหแ้ตก  ใชส้นัมีดขดูกน้แผลเบาๆป้ายลง 

            บน slide
4. หากไม่มีตุ่มน ้าใส  ใหใ้ช ้cover slip ดา้นกวา้งขดูเบาๆ ท่ีกน้แผล
5. ท าใหแ้หง้ (air-dried) (ไม่ตอ้งลนเปลวไฟ) แลว้ส่งหอ้งปฏิบติัการเพื่อ

            ยอ้ม Giemsa’s stain 



ท าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย์ที่เป็นสแตนเลส
1. ใส่ Mediklen Powder 5 ช.ช. ลงในถงัคนสารละลายใหเ้ขา้กนั (1 
ช.ช.=5 gms อตัราส่วน 20-40 gms ต่อน ้า 5 ลิตร) ไดส้ารละลายท่ีมี
ความเขม้ขน้ 0.8% chlorine 736 ppm. ความคงตวัตลอดอายกุารใช้
งาน ฆ่าเช้ือไดทุ้กชนิดยกเวน้สปอร์ แช่เคร่ืองมือไดทุ้กชนิดยกเวน้
อลูมิเนียม (อายกุารใชง้าน 7 วนั)

2. แช่เคร่ืองมืออยา่งนอ้ย 10 นาที (ฆ่าเช้ือราใชเ้วลา 1 ช.ม.)
3. น าเคร่ืองมือลา้งดว้ยน ้าสะอาด 2-3 คร้ัง เช็ดใหแ้หง้ 
4. น ามาห่อผา้ส่งอบดว้ยไอน ้าร้อน (autoclaving) เพื่อฆ่าสปอร์



ท าความสะอาดลูป
1. ลูป ท่ีใชแ้ลว้น ามาเช็ดคราบสารคดัหลัง่ออกก่อนดว้ยใชส้ าลีชุบ

Alcohol 70% เพื่อไม่ใหข้ี้เถา้ของสารคดัหลัง่เป็นคราบด าเกาะติดลูป  
2. น าไปเผา ดว้ยตะเกียง Alcohol จนปลายลูปแดงจดั
3. ตั้งไวใ้ห ้ลูป เยน็ลง ลา้ง ลูป ดว้ยผงซกัฟอกและฟองน ้า
4. ตรวจสอบว่า ลูปไม่สึกกร่อน วงลวดไม่แตกหรือไม่คดงอ  ถา้วงลวด
แตกจะเก่ียวเน้ือเยือ่ของผูรั้บการตรวจ ถา้วงลวดแตกใหเ้กบ็ท้ิง หรือถา้
วงลวดคดงอจะท าใหผู้รั้บการตรวจเจบ็ในท่อปัสสาวะไดข้ณะตรวจ  
ถา้คดงอใหด้ดั ลูป ใหเ้ป็นเสน้ตรงตามเดิม

5. ผึ่ง ลูป ใหแ้หง้ ห่อดว้ยผา้  ส่งน่ึงในเคร่ืองน่ึงอบไอน ้าดว้ยความดนั 
เพื่อใชใ้นวนัต่อไป



ท าความสะอาดเตียง
ถอดผา้ปูเตียงหลงัเลิกงานส่งซกัทุกวนั เช็ดเตียงดว้ย Alcohol 70% ตอนเชา้ปู

ผา้ปูเตียง



ค าถาม



สวสัดค่ีะ


