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คําแนะนํา
การเก็บและการนําสงตัวอยางทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม

งานพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะหพิษวิทยา
ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัดระยอง

ตัวอยางชีวภาพ
การเก็บตัวอยางเลือด
ผูเก็บตัวอยาง จะตองเปนบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการเก็บเลือด มีใบประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เกี่ยวของ และตองพิจารณาดวยวาจะเก็บเลือดเพื่อตรวจวิเคราะหหาสารชนิดใดและควรเจาะเลือด
เวลาใด ซึ่งสวนใหญเลือดที่นํามาวิเคราะหในงานดานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอมจะเปนเลือดจากเสน
เลือดดํา นิยมเจาะที่บริเวณขอพับแขน ในกรณีที่ไมสามารถเจาะบริเวณขอพับแขนได อาจเจาะเสนเลือดดํา
บริเวณขอมือแทนได ในการเจาะเลือดนั้นไมควรรัดแขนดวยสายยางรัดแขนเกินกวา 3 นาที หากใชเวลานาน
กวาเวลาดังกลาว ควรคลายยางรัดแขนกอนแลวจึงรัดใหมเพื่อเจาะเลือด
ผูถูกเก็บตัวอยาง กอนการตรวจเลือด ควรเตรียมรางกายใหอยูในสภาวะปกติใหมากที่สุด รับประทาน
อาหารและพักผอนใหเพียงพอ งดดื่มสุรา น้ําชา กาแฟ บุหรี่ สารเสพติด ยา และอาหารบางชนิดที่มีผลรบกวน
สารที่ตองการตรวจวิเคราะห ประมาณสองวันเปนอยางนอยกอนเจาะเลือด เพื่อใหสารอื่นที่ไมตองการตรวจหา
ปริมาณตกคางนั้นเปนสวนเกินในเลือด
ขั้นตอนการเก็บตัวอยางเลือดและการนําสงหองปฏิบัติการ
1.เก็บตัวอยางเลือดดวย Vacutainer tube ที่มีสารกันเลือดแข็งที่เหมาะสมกับพารามิเตอรที่ตองการ
วิ เ คราะห ปริ ม าณ 3 - 5 ml กรณี ที่ ไ ม ส ามารถเก็ บ ตั ว อย า งได ต ามปริ ม าณที่ กํ า หนด ให ป รึ ก ษากั บ
หองปฏิบัติการกอนเก็บตัวอยาง (หากตองการวิเคราะหมากกวา 1 พารามิเตอร ใหเก็บตัวอยางเลือดตาม
จํานวนพารามิเตอรที่ตองการวิเคราะห และเก็บตัวอยางตามรายละเอียดที่ระบุไวในวิธีหรืออุปกรณการเก็บ
ตัวอยาง)
2.ติดฉลากลงบนหลอดใหชัดเจน ระบุหมายเลขตัวอยาง ชื่อ-สกุล ผูถูกตรวจและกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ลงในแบบฟอรมสงตัวอยางทางชีวภาพ
3.จัดเรียงตัวอยางลง Rack ใหเปนระเบียบ ตามลําดับหมายเลขตัวอยางที่ตรงกับแบบฟอรมสง
ตัวอยางทางชีวภาพ เพื่องายตอการตรวจสอบ ใสถุงปดใหมิดชิด
4.นําสงตัวอยางโดยบรรจุลงในถัง หรือกระติก หรือกลองโฟมที่มีน้ําแข็งหรือ coop pack เพื่อควบคุม
อุณหภูมิของตัวอยาง (อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส) ซึ่งมีวิธีการบรรจุน้ําแข็ง ดังนี้
4.1 รองพื้นดวยน้ําแข็งหรือ cool pack ดานลางภายในลังน้ําแข็ง วางตัวอยางที่ใสถุงปด
มิดชิดลงไป
4.2 ใสน้ําแข็งหรือ cool pack รอบ ๆ ทั้งสี่ดาน และดานบน ปดฝาใหเรียบรอย แลวนําสง
หองปฏิบัติการ
5.กรณีไมสามารถนําสงหองปฏิบัติการไดในทันที ใหเก็บรักษาตัวอยางไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2 – 8
องศาเซลเซียส (ชองธรรมดา)
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การเก็บตัวอยางปสสาวะ
ผูเก็บตัวอยาง จะตองเปนบุคลากรที่ไดรับการอบรมใหเขาใจถึงวิธีการเก็บตัวอยางปสสาวะ การใช
อุปกรณ ขั้นตอนตาง ๆ วิธีการเก็บปสสาวะเพื่อสงตัวอยาง เพื่อใชตรวจยืนยันอยางถูกตองและถูกวิธี ซึ่งตองมี
จํานวนผูดูแลที่เพียงพอเพื่อเฝาระวังการดําเนินการแตละขั้นตอนและตองเตรียมสถานที่ในการใหตัวอยาง
โดยสวนมากจะใชหองน้ํา สวนอุปกรณในการเก็บปสสาวะนั้นจะตองเปนขวดฝาเกลียวที่สะอาด แหง มีฉลาก
ติดขางขวด ปากกากันน้ํา ถุงมือยาง
ผูถูกเก็บตัวอยาง ไมตองงดน้ําแตควรเลี่ยงอาหารที่อาจสงผลกระทบตอการวิเคราะห เชน อาหาร
ที่ผสมสารกันบูด เปนตน หากมีประจําเดือนใหงดตรวจปสสาวะ โดยวิธีการเก็บปสสาวะที่ถูกตองคือ ตองทํา
ความสะอาดสวนปลายของทางเดินปสสาวะดวยน้ําสะอาดแลวเช็ดใหแหง ในการเก็บปสสาวะนั้นใหปลอย
ปสสาวะในชวงแรกทิ้งกอนเพื่อทําความสะอาดทอปสสาวะ แลวจึงเก็บปสสาวะในชวงกลางใหไดปริมาณที่
กําหนด สวนปสสาวะชวงทายใหถายทิ้งไป
ขั้นตอนการเก็บตัวอยางปสสาวะและการนําสงหองปฏิบัติการ
1.เก็บตัวอยางปสสาวะดวยหลอด Centrifuge Tube หรือหลอดพลาสติก (กรณีสงทดสอบโลหะหนัก
ตองผานการลางดวย 15% HNO3 แลวลางดวยน้ํากลั่น 3 – 4 ครั้ง) เก็บตัวอยางปสสาวะปริมาณ 10 – 15 ml
แลวพันดวย parafilm ระหวางฝากับภาชนะบรรจุ กรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดตามปริมาณที่กําหนด
ใหปรึกษากับทางหองปฏิบัติการกอนเก็บตัวอยาง (หากตองการวิเคราะหหลายพารามิเตอร ใหเก็บตัวอยาง
ปสสาวะตามจํานวนพารามิเตอรที่ตองการวิเคราะห)
2.ติดฉลากลงบนหลอดใหชัดเจน ระบุหมายเลขตัวอยาง ชื่อ – สกุล ผูถูกตรวจ และกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ลงในแบบฟอรมสงตัวอยางทางชีวภาพ
3.จัดเรียงตัวอยางลง Rack/ กลอง/ ถุง ตามลําดับหมายเลขตัวอยาง อยาใหเอนหรือลม จัดใหเปน
ระเบียบเพื่องายตอการตรวจสอบ
4.นําสงตัวอยางโดยบรรจุลงในถัง หรือกระติก หรือกลองโฟมที่มีน้ําแข็งหรือ coop pack เพื่อควบคุม
อุณหภูมิของตัวอยาง (อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส) ซึ่งมีวิธีการบรรจุน้ําแข็ง ดังนี้
4.1 รองพื้นดวยน้ําแข็งหรือ cool pack ดานลางภายในลังน้ําแข็ง วางตัวอยางที่ใสถุงปด
มิดชิดลงไป
4.2 ใสน้ําแข็งหรือ cool pack รอบ ๆ ทั้งสี่ดาน และดานบน ปดฝาใหเรียบรอย แลวนําสง
หองปฏิบัติการ
5.กรณีไมสามารถนําสงหองปฏิบัติการไดในทันที ใหเก็บรักษาตัวอยางไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส (ชองแชแข็ง)
ตัวอยางสิ่งแวดลอม
การเก็บตัวอยางอากาศ
การเก็บตัวอยางอากาศในสถานที่ทํางาน มี 2 แบบ ไดแก เก็บตัวอยางที่สภาพแวดลอมในการทํางาน
(Area air sampling) และ เก็บตัวอยางที่ตัวบุคคล (Personal air sampling) การเลือกเก็บแบบใดนั้นขึ้นกับ
วัตถุประสงคของการสํารวจ เชน ถาเปนการตรวจตามกฎหมายหรือเปนการตรวจเพื่อใหทราบมลพิษที่คนงาน
แตละคนสัมผัสตองเก็บตัวอยางที่ตัวบุคคล ถาตองการตรวจที่ระบบควบคุมมลพิษควรเก็บทั้ง 2 แบบ เปนตน
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กอนทําการเก็บตัวอยางอากาศใดๆ ควรมีการเดินสํารวจขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตหรือสถานที่นั้น
เปนการเบื้องตน เพื่อระบุบริเวณเสี่ยง จํานวนประชากรกลุมเสี่ยง ที่จําเปนตองทําการเก็บตัวอยางอากาศ การ
เดินสํารวจเพื่อกําหนดจุดเก็บตัวอยางและจํานวนกลุมเปาหมายที่ตองถูกเก็บตัวอยางนี้ เรียกกวา การเดิน
สํารวจเบื้องตน (Walk through survey)
ผูเก็บตัวอยาง จะตองเปนบุคลากรที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย โดยผูเก็บตัวอยางจะตองพิจารณา
ชนิดของมลพิษในสถานที่นั้นวาเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมที่มีการดําเนินงาน ในขณะนั้น ซึ่งจะ
ประกอบดวยอนุภาค แกสไอระเหย ละอองหรือของผสมอื่นๆ การตัดสินใจที่จะเก็บตัวอยางมลพิษอากาศ
ผูเ ก็ บ จะต องทํา การสํ า รวจเบื้ องตน ว า เกิ ดจากอะไร สารอะไร ทั้งนี้เพื่อที่จ ะสามารถเลือกใชอุป กรณห รือ
เครื่องมือที่ถูกตองเหมาะสมได ซึ่งผูเก็บจะตองเตรียมอุปกรณใหครบ ปมดูดอากาศที่ใชติดตัวคนตองมีพอที่จะ
ใชงาน 8 ชั่วโมง และเครื่องมือผานการสอบเทียบ
ผูถูกเก็บตัวอยาง (กรณีการเก็บตัวอยางที่ตัวบุคคล) ซึ่งเปนวิธีการประเมินการไดรับมลพิษของคนงาน
กรณีเก็บตัวอยางที่ตัวบุคคลนั้น เมื่อเลือกผูถูกเก็บตัวอยางที่จะติดตั้งเครื่องมือแลว ควรบอกวัตถุประสงคของ
การเก็บตัวอยางแกหัวหนาผูถูกเก็บที่เลือกไว และแนะนําผูถูกเก็บตัวอยางเกี่ยวกับการติดตั้ง “อุปกรณเก็บ
อากาศ” ใหอยูในระดับหายใจ (นิยมติดตั้งที่บริเวณปกเสื้อ) และตองไมมีสวนใดของรางกาย เชน ไหล เสื้อผา
มาปดชองอากาศที่จะไหลเขามาในอุปกรณเก็บอากาศ เพื่อประเมินมลพิษตลอดชวงเวลาทํางาน
ขั้นตอนการเก็บตัวอยางอากาศและการนําสงหองปฏิบัติการ
1.เก็บตัวอยางดวยหลอดเก็บอากาศที่เหมาะสมกับรายการตรวจวิเคราะห
2.ระบุหมายเลขตัวอยาง แลวติดฉลากลงบนหลอด หรือถุงใสหลอดเก็บอากาศใหชัดเจน หามเขียนลง
บนหลอดโดยตรงเด็ดขาด และกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในแบบฟอรมสงตัวอยางทางสิ่งแวดลอม
3.เก็บรักษาอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส กอนนําสงหองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง หากไมสามารถ
นําสงไดใหเก็บรักษาตัวอยางไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (ชองแชแข็ง)
4.เก็บรักษาหามโดนความชื้นหรือเปยกน้ําโดยเด็ดขาด
******************************************************************************
อางอิงจาก
คูมือการจัดการตัวอยางเพื่อการเฝาระวังสุขภาพ ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
จังหวัดระยอง สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คูมือใหบริการตรวจวิเคราะหตัวอยางดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ศูนยอางอิงทาง
หองปฏิบัติการและพิษวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข

