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1. ศึกษาบทบาทหน้าที่ของกลุ่มต่างๆ   เพื่อพิจารณาว่าตัวอย่างที่ต้องการส่งตรวจหรืองานที่ต้องการใช้

บริการ อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มใด หากยังไม่ชัดเจนให้ศึกษาเพิ่มเติมได้จากวัตถุประสงค์การให้บริการที่
ระบุอยู่ในรายละเอียดการให้บริการของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

2. ศกึษารายละเอยีดการใหบ้ริการ  ซึ่งสรุปอยู่ในตารางรายการการใหบ้ริการของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
3. การเก็บตัวอย่างและวิธีการนําส่งตัวอย่าง ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดตามที่ระบุในวิธีการเก็บตัวอย่าง

และการนําส่งตัวอย่างของตัวอย่างแต่ละประเภท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คําแนะนําการใช้คู่มือ
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2.1 การจัดองค์กร  

โครงสร้างภายในของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรังแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1 ฝ่าย นอกจากนี้
ศูนย์ฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆเพื่อการดําเนินงานของศูนย์ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 โครงสร้างการบริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง 
 
 

ผู้อํานวยการศูนย์ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ

ห้องปฏิบัติการ
อาหาร

ห้องปฏิบัติการยา
และวัตถุเสพติด

ห้องปฏิบัติการรังสีและ
เครื่องมือแพทย์

กลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข

ห้องปฏิบัติการ
พษิวทิยา

ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาคลินิก

คณะกรรมการ/คณะทํางาน 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข ฝ่ายบรหิารท่ัวไป 

2. การจัดองค์กรและสถานที่ต้ัง
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2.2 สถานที่ตั้ง 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 153 ถนนตรัง-ปะเหลียน หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านควน
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์  0 7550 1050, 0 7550 1052-3  โทรสาร 0 7550 1056 
 http://www.rmsctrang.go.th 
 e-mail address : rmsctrang@dmsc.mail.go.th 
2.3 หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค   

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สมุนไพร และการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย 

3. เป็นหอ้งปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และชันสูตรโรค 
4. พัฒนาคุณภาพหอ้งปฏิบัติการสนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และ

ชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย  หอ้งปฏบัิติการภาครัฐและภาคเอกชน 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย    

2.4 บทบาทหน้าที่ของฝ่ายและกลุ่มต่างๆ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 งานบริหารทั่วไป ซ่ึงรวมถึงงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องต้น งานงบประมาณ  
งานการเงินและพัสดุ งานยานพาหนะและอาคารสถานที่   
 งานรับตัวอยา่งและการรายงานผลวเิคราะห ์
 การประชาสัมพันธ์ การตดิต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวชิาการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ประสานการจัดทําแผนงานและงบประมาณตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน  
 ดําเนินการพัฒนาและตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
 ประสานและดําเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
 ดําเนินการและพัฒนาด้านสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร  

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพยา 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ด้านวัตถุเสพติด ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
ภายในประเทศ ด้านวัสดุและเคร่ืองมือแพทย์ ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความ
ปลอดภัยของเคร่ืองกําเนดิรังส ี
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 ศึกษา วิเคราะห ์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์-
สุขภาพและสมุนไพร 

 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านที่เกี่ยวข้อง 
 พัฒนาคุณภาพหอ้งปฏบัิติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่

หอ้งปฏบัิติการท้ังภาครัฐและเอกชน 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข  

มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธ-ิ

วิทยาคลินิกและด้านพิษวิทยา  
 ศึกษา วิเคราะห ์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา-

คลินิกและพิษวิทยา เพื่อการป้องกัน การควบคุมโรค และปัญหาที่คุกคามสุขภาพ 
 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านที่เกี่ยวข้อง 
 พัฒนาคุณภาพหอ้งปฏบัิติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่

หอ้งปฏบัิติการท้ังภาครัฐและเอกชน 
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3.1 การส่งตัวอย่าง 
 ควรปฏบิัติตามข้อกําหนดการสง่ตัวอย่างแต่ละชนิดอย่างเคร่งครัดตามรายละเอียดของแต่ละ
หอ้งปฏิบัติการ พร้อมท้ังทําหนังสือนําส่งถึง 
  ผูอํ้านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
  153  หมู่ที่ 4  ตําบลบา้นควน   
  อําเภอเมืองตรัง   
  จังหวัดตรัง   
  92000 

3.2 วธีิการนําส่งตัวอย่าง 
นําส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย ์ กรณทีี่ตัวอย่างเสียได้ง่าย ควรส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

นอกจากนี้ศูนยฯ์ยังให้บริการรับตัวอย่างนอกสถานที่โดยผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อล่วงหน้าที่หอ้งรับตัวอย่าง 
โทรศัพท ์ 0 7550 1050, 0 7550 1052-3  ต่อ 107 ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ  

3.3การดําเนินการกรณีตัวอย่างหรือเอกสารประกอบการนําส่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนด  
 เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรังจะตรวจสอบตัวอย่างและเอกสาร
ประกอบการนําส่งตัวอย่างก่อนการรับตัวอย่าง  หากตรวจพบว่าตัวอย่างที่ส่งทดสอบ/สอบเทียบและเอกสาร
ดังกล่าวฯ ไม่เป็นตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในตัวอย่างแต่ละประเภท เจ้าหน้าที่ฯ สามารถปฏิเสธการรับตัวอย่าง
โดยดําเนินการดังนี้ 

1. แจ้งให้ลูกค้าทราบทันท ีหากลูกค้ามาส่งตัวอย่างด้วยตนเอง 
2. กรณีได้รับตัวอย่างทางไปรษณีย์หรือรถโดยสาร ดําเนินการดังน้ี  

       2.1 บันทึกผลการตรวจสอบตัวอย่างในแบบบันทึกการส่งคืน/ปฏิเสธตัวอย่าง (F 39-00-134) 
ซึ่งแยกเป็น 2 กรณ ีดังน้ี 
                           1) แจ้งลูกค้าทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไข/ยืนยันความถูกต้องของตัวอย่างหรือเอกสาร
ประกอบการนําส่งตัวอย่างเม่ือลูกค้ายืนยันความถูกต้องของตัวอย่าง  เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจึงสามารถ
ดําเนินการรับตัวอย่างตามข้ันตอนต่อไป หรือ 
                          2) แจ้งลูกค้าทราบเพ่ือปฏิเสธการรับตัวอย่าง  

         2.2 โทรศัพท์แจ้งใหลู้กค้าทราบในเบื้องต้น 
     2.3 ส่งแบบบันทึกการส่งคืน/ปฏิเสธตัวอย่าง (F39-00-134) ใหลู้กค้าทราบทางโทรสาร 

      2.4 แบบบันทึกการส่งคืน/ปฏิเสธตัวอย่าง (F39-00-134) พร้อมทั้งส่งตัวอย่างคืนทางไปรษณีย์ 
กรณีปฏิเสธการรับตัวอย่าง 
 
 

3. การนําส่งตัวอย่างและการรายงานผล 
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3.4 รายการทดสอบที่มีการส่งต่อตัวอย่าง 
กรณท่ีีศูนย์ได้รับตัวอย่างแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเร่ือง การส่งต่อตัวอย่าง: SOP 39-00-271 โดยรายการทดสอบที่ศูนย์ฯ
ส่งต่อตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการอื่นดําเนินทดสอบแทนเพ่ือตรวจเพิ่มเติมหรือตรวจในขัน้ยืนยันผล ศูนย์ฯได้แสดง
รายละเอียด ดังภาคผนวก 2 

3.5 การรายงานผลการทดสอบ/สอบเทยีบ 
 ลูกค้ารับผลการทดสอบ/สอบเทียบด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
 ศูนย์ฯส่งรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบไปให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ 
หากลูกค้าต้องการให้ส่งผลการทดสอบ/สอบเทียบทางโทรสาร หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ ถือเป็น

การส่งมอบผลการทดสอบ/สอบเทียบอย่างไม่เป็นทางการโดยรายงานผลการทดสอบฉบับจริงจะส่งตามไป
ภายหลัง 

3.6 สิทธิของลูกค้าในการใช้บรกิาร  
 ลูกค้าสามารถขอรับบริการเยี่ยมชมหอ้งปฏิบัติการและตรวจสอบงานทดสอบของตนเองได้โดยต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเร่ืองการให้บริการลูกค้า: SOP 39-00-267  
 ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการงานทดสอบ/สอบเทยีบของ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรังโดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ห้องรับตัวอย่าง  

3.7 การติดต่อประสานงาน  
หมายเลขโทรศัพทแ์ละโทรสารที่สามารถติดต่อได้  

เบอร์กลางโทรศัพท ์ 0 7550 1050, 0 7550 1052-3  โทรสาร   0 7550 1056 
ผูอํ้านวยการ     ต่อ 104 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป    ต่อ 101 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ  ต่อ 113,123 
ห้องรับตัวอย่าง    ต่อ 107  
ติดต่อสอบถามผลการทดสอบ/สอบเทยีบ ต่อ 107 
ห้องปฏิบัติการพยาธวิิทยาคลินกิ  ต่อ 111,112 
ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา   ต่อ 121,122 
ห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด  ต่อ 114 
ห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ ต่อ 125 
ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร   ต่อ 116,120 
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คําแนะนําในการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห ์
4.1  วัตถุประสงค์ ในการตรวจวิเคราะห ์

1. เพื่อตรวจยืนยันผลการตรวจเบือ้งต้น ซึ่งจะเป็นการตรวจซ้ําตัวอย่างเดิมหรือเชื้อเดิม โดยวิธีสําหรับ
ใช้ตรวจยืนยัน หรือเป็นการตรวจให้ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นตรวจถึง Serogroup หรือ Serotype ของเชื้อ 

2. เพื่อสนับสนุนการวนิิจฉัยโรค และติดตามผลการรักษา 
3. เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังโรค การควบคุมและป้องกันโรค 
4. เพื่อการศึกษาทางระบาดวิทยา และศึกษาวิจัยอื่น ๆ 

 
4.2  การเก็บและส่งตวัอย่าง 

1. การเก็บควรปฏบัิติตามรายละเอียดที่ระบุในรายละเอียดในตารางที่ 4.1 หรือหน้าถัดไปของแบบนําส่ง
ตัวอย่าง  เช่น การตรวจบางชนิดควรเจาะเลือดส่งตรวจ 2 ครัง้ หรือตัวอย่างบางชนิดควรแช่น้ําแข็ง
ส่งตรวจ หรือบางชนิดต้องการเก็บโดยวิธีปราศจากเชื้อ 

2. ควรส่งตัวอย่างพร้อมกับหนังสือนําส่ง และใบส่งตัวอย่าง ระบุช่ือ เพศ อายุ ของผู้ป่วยสิ่งที่ต้องการให้
ตรวจ และการวินิจฉัยโรค การตรวจบางอย่างจะต้องการทราบข้อมูลพิเศษจะมีใบส่งตรวจเฉพาะซึ่ง
สามารถเบิกได้จากศูนย์ฯ หรือทําสําเนาจากคู่มือฉบับนี้ 

3. ควรมีป้ายชื่อ หรือรหัสติดกับภาชนะที่บรรจุตัวอย่างทุกราย และตรวจให้ตรงกันกับใบนําส่ง 
4. ควรปิดภาชนะที่ใส่ตัวอย่างให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันตัวอย่างร่ัวซึมและปนเปื้อนระหว่างขนส่ง และ

บรรจุให้แน่นหนา พอที่ภาชนะจะไม่แตกระหว่างขนส่ง 
5. Clotted blood ควรส่งถึงศูนยฯ์ ภายในวันที่เจาะเลือด ถ้าไมส่ามารถทําได้ควรแยกซีร่ัมให้เรียบร้อย

แล้วเก็บไว้ในช่องน้ําแข็ง เพื่อรอการสง่ตรวจ 
6. ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จและอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 4.2  

 
หมายเหตุ  สามารถ download แบบฟอร์มนําส่งตัวอย่างได้ที่ www.rmsctrang.go.th 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. การให้บริการของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายการและปริมาณตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจ
รายการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หมายเหตุ 

1. ตรวจยืนยนัการตดิเชือ้ HIV 
โดยวธีิ  Western blot 

-ซีรัม่ประมาณ 1 ml
บรรจุในภาชนะพลาสตกิ มีจุกปดิ พนั
ด้วยพาราฟลิม์ 

- รับเฉพาะตัวอย่างที่ตรวจเบือ้งต้น
แล้ว 2 วิธ ีให้ผลไมส่อดคล้องกัน 
- ศวก.ที่ 12/1 ตรัง จะส่งตัวอย่างต่อ
ที่ สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์

2. การตรวจวนิจิฉัยการติดเช้ือ 
HIV-1 โดยวิธ ีMultiplex 
Nested DNAPCR 
 

- เลือดไมน่้อยกว่า1 ml โดยใช ้EDTA 
เป็นสารกนัเลือดแข็ง 
 

- ตรวจในทารกที่คลอดจากมารดาที่
ตดิเชือ้ HIV 
- ควรส่งตัวอย่างทันทใีนวันที่เจาะ
เลือด บรรจสุิ่งสง่ตรวจในภาชนะ
พลาสตกิพันด้วยพาราฟลิม์ให้แน่น
หนา แช่ในลังโฟมที่เก็บรักษาความ
เย็นอย่างเพียงพอ 

3. การตรวจหาสารพันธุกรรม
และสายพันธุไ์วรัสเดงก ี
(Dengue hemorrhagic fever) 
วิธ ีRT-Nested PCR  

- Clotted blood  เจาะใสข่วดปราศจาก
เชื้อประมาณ 5 ml. 
- ซีรั่มประมาณ 2 ml. 
 
 

-ควรเก็บตัวอยา่งไมเ่กิน 5 วนั 
หลังจากเริ่มป่วย 
- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

4. การตรวจหาระดับ
แอนติบอดีชนดิ IgM และ IgG 
ต่อไวรสัเดงกี วธิ ีAntibody 
captured ELISA 

- Clotted blood  เจาะใสข่วดปราศจาก
เชื้อประมาณ 5 ml. 
- พลาสมาหรือซีรั่มประมาณ 2 ml 

- ควรส่งตัวอย่างตรวจอยา่งน้อย 2
ครัง้   
ครั้งแรก เมือ่รับผู้ป่วย หรือเมื่อสงสัย
ไข้เลือดออก  
ครั้งที่ 2 เจาะเมื่อ 7-14 วันหลังครัง้
แรก  
-ส่งต่อฝ่ายอาโบไวรสั 
สถาบันวจัิยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- มแีบบส่งตรวจเฉพาะแนบท้าย

5. ไข้ปวดข้อยุงลาย 
(Chikungunya) วิธ ีRT-PCR 

- ใช ้Clotted blood เจาะใส่ขวด
ปราศจากเช้ือประมาณ 5 ml 
- พลาสมาหรือซีรั่มประมาณ 2 ml. 

-ควรเก็บตัวอยา่งไมเ่กิน 5 วนั 
หลังจากเริ่มป่วย 
- มแีบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

6. ตรวจหาแอนติบอดชีนดิ IgM
ต่อไวรสัหัด 

- ใช ้Clotted blood เจาะใสข่วด
ปราศจากเช้ือประมาณ 5 ml 
- ซีรั่มประมาณ 2 ml 

- ควรเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว
ภายใน 4 วันแต่ไม่ควรเกนิ 30 วัน
หลังจากพบผื่น 
- มแีบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

7. ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM
ต่อไวรสัหัดเยอรมัน 

- ใช้ Clotted blood เจาะใสข่วด
ปราศจากเช้ือประมาณ 5 ml 
- ซีรั่มประมาณ 2 ml 

- ควรเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว
ภายใน 4 วันแต่ไม่ควรเกนิ 30 วัน
หลังจากพบผื่น 
- มแีบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 
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ตารางที่ 4.1แสดงรายการและปริมาณตัวอย่างที่เก็บสง่ตรวจ (ตอ่)
รายการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หมายเหตุ 

8. การตรวจวนิจิฉัยโรคจากไวรสั
กลุม่เอนเตอโร 71 (Hand  
Foot Mouth disease) 

- อุจจาระประมาณ 8 กรัม ใส่ในภาชนะ
ปราศจากเช้ือ 
- ตัวอย่าง Throat swab ใสใ่นหลอดที่ม ี
Viral transport media (VTM)  
ปริมาณ 2 มล. 

-โดยเร็วที่สดุภายใน 14 วันของวัน
เริ่มป่วย 
-โดยเร็วที่สดุภายใน 7วันของวัน
เริ่มป่วย 
-มแีบบสง่ตรวจเฉพาะแนบท้าย 

9. โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ชนิด A (H1N1)หรือ 
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา่        
สายพนัธุใ์หม ่2012 

- Nasopharyngeal aspirate
- Nasopharyngeal swab 
- Throat swab  
- Nasal swab 
- Suction Fluid from Endotrachial Tube  
- Serum

- ควรส่งตัวอย่างทันทใีนวันที่เกบ็
สิ่งส่งตรวจ บรรจุสิ่งส่งตรวจใน
ภาชนะพลาสติกพันด้วยพาราฟิลม์
ให้แน่นหนา แช่ในลังโฟมที่เก็บ
รักษาความเย็นอย่างเพียงพอ 
- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย

10. Leptospiral Antibody - ใช ้Clotted blood เจาะใสข่วด
ปราศจากเช้ือประมาณ 5 ml. 
- ซีรั่มประมาณ 2 ml  

- ควรส่งตัวอย่างตรวจ 2 ครั้ง
ครั้งแรกเมื่อพบผู้ป่วยหรือเมื่อ
สงสัยวา่เปน็โรคเลปโตสไปโรซสิ 
ครั้งที่ 2ห่างจากครั้งแรก10-14 วัน 
- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย

11. Rickettsia Antibody - ใช ้Clotted blood เจาะใสข่วด
ปราศจากเช้ือประมาณ 5 ml. 
- ซีรั่มประมาณ 2 ml  

- ควรส่งตัวอย่างตรวจ 2 ครั้ง     
ครั้งแรกเมื่อพบผู้ป่วยหรือเมื่อ
สงสัย Rickettsia Ab 
ครั้งที่ 2ห่างจากครั้งแรก 10-14 วัน 
- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย

12. Hemoglobin Typing - EDTA blood 2 ml. - มีค่าทางโลหติวิทยาประกอบ 
13. การตรวจวนิจิฉัย  
 Thalassemia 1          

- EDTA blood 2 ml. - มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย
- มีค่าทางโลหติวิทยาประกอบ

14. ตรวจเพาะเช้ือ 
Legionella spp. จากน้ํา 

น้ํา 250 ml (หากมีตะกอนเก็บดว้ย) 
  - จุดเตมิน้ําเขา้ Cooling tower 
  - น้ําอยู่ภายใน Cooling tower 
  - จุดปลอ่ยน้าํจาก Cooling tower

- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย

15. ตรวจแยกชนดิเชือ้แบคทีเรยี 
และตรวจยืนยัน (Identification 
and Confirmmation Test) 

  

 1) แบคทีเรียในลําไส้และ
แบคทีเรียทั่วไป 
 2) Salmonella spp. และ 
Shigella spp. ระดับ serotype 

- แยกเชือ้ให้ไดบ้ริสุทธ์ิ แลว้ถา่ยเชือ้ลง
ใน nutrient Agar ซึ่งบรรจุอยูใ่น
หลอดแก้ว หรือขวดแก้วปดิจุกใหแ้นน่ 

 

 3) Vibrio cholerae 
 4) Vibrio parahaemolyticus 

- ถ่ายเชือ้บรสิุทธ์ิลงในอาหารเลี้ยงเชือ้ 
nutrient  agar+2 % Sodium  chloride 
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ตารางที่ 4.1แสดงรายการและปริมาณตัวอย่างที่เก็บสง่ตรวจ (ตอ่)
รายการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หมายเหตุ 

16. Culture and sensivity test Stool / Rectal swab  
1) แบคทีเรียทั่วไป - ใช้ไม้พันสําลท่ีีปราศจากเชือ้ปา้ย  
 อุจจาระ หรือป้ายลําไส้จากบริเวณ

Rectum จํานวน 2 ชิ้น นาํใสข่วดที่ม-ี
 

 อาหารถนอมเชือ้ชนิด Cary-Blair 
medium

 

17. การตรวจวินจิฉัยโรคคอตีบ - ตัวอย่าง Throat swab, หรือ nasal 
swab ใช้ไม้พันสาํลีทีป่ราศจากเชื้อ ป้าย
บริเวณที่พบแผน่เยื่อเมือกขาวจํานวน 2 
ชิ้น นาํใสข่วดที่มอีาหารถนอมเชือ้ชนดิ 
Amies transport medium 
- ตัวอย่างเชื้อบริสุทธ์ิเพ่ือตรวจการสรา้ง
สารพิษ (Diphtheria toxin) 

- ส่งพร้อมแบบสอบสวนโรค 
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ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์ 
 

 
รายละเอียดการให้บริการ เทคนิคการทดสอบ 

ระยะเวลา 
แล้วเสร็จของงาน 

(วันทําการ) 

อัตรา
ค่าบํารุง 
(บาท) 

ด้านไวรสัวิทยา  
1. การตรวจแยกเชือ้และพิสูจน์ชนดิไวรัส  
   1.1 ไข้หวัดใหญ่ (Influenza type A&B) Real time RT-PCR 4 2,500
   1.2 ไขห้วัดนก  RT-PCR, real time RT-PCR 4  3,500
   1.3 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) Real time RT-PCR 4  2,500
   1.4 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม ่ 
        2012 

Real time RT-PCR 4 2,000

   1.5 Dengue  RT- Nested PCR 5 1,500
   1.6 Chikungunya RT-PCR 5 1,000
   1.7 เอนเตอโรไวรัส71 (มือ เท้า ปาก) RT-PCR 5 400
2. ค่าตรวจวนิิจฉัยโรคเอดส ์  
         HIV-1 DNA               Multiplex Nested DNA-PCR 8 1,000
ด้านพยาธิวิทยาคลินิก  (แบคทีเรียทาง
การแพทย)์ 

 

1. ตรวจยืนยันการแยกชนิดเช้ือแบคทีเรีย  
    1.1 ระดับ Species  
          - Vibrio spp., Aeromonas spp., 
Plesiomonas shigelloides 

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี 8 200

    1.2 ระดับ serotype / serovar  
  - Salmonella spp. ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี

และ Slide agglutination
22 200

          - Shigella spp. ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
และ Slide agglutination

12 200

          - Vibrio cholerae ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
และ Slide agglutination

8 200

 - Vibrio parahaemolyticus ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี 8 200
2. ทดสอบความไวของเชือ้ตอ่ยาตา้นจุลชีพ  
    2.1 Disk diffusion  
    - Vibrio cholerae, Salmonella spp. ตอ่ยา   
5 ชนิด ดังนี้ 1) Ampicillin                 
2) Chloramphenical3) Co-trimoxazole 
4) Norfloxacin5) Tetracycline  
หรือตามความตอ้งการของลูกค้า โดยศูนย์ฯ
จะตอ้งทบทวนระยะเวลาการใหบ้ริการ 

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
Slide agglutination และ Disk 
diffusion test 

10 200

3. ตรวจหาเช้ือแบคทเีรยีก่อโรคจากตัวอย่าง
ผู้ป่วย/ผู้สัมผัส 

 

    - เชือ้ก่อโรคอุจจาระร่วง เพาะเช้ือ 12 200
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ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์ (ต่อ) 
 

 
รายละเอียดการให้บริการ เทคนิคการทดสอบ 

ระยะเวลา 
แล้วเสร็จของงาน 

(วันทําการ) 

อัตรา
ค่าบํารุง 
(บาท) 

4. การตรวจวนิิจฉัยโรคคอตีบ ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
และตรวจหาสารพษิ

15 400

5. การตรวจหาเช้ือก่อโรคจากแหล่งน้ําและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

    - เชือ้ก่อโรค Legionellosis เพาะเช้ือ  
  - กรณีไมพ่บเชือ้ 12 1,500
  - กรณีพบเช้ือ ส่งตอ่ที่

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์
สาธารณสุข

22 1,700

ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา  
1. ตรวจ IgG, IgM แอนติบอดีต่อ 
เชื้อเลปโตสไปรา 

Indirect fluorescent antibody 
test (IFA)

5 300

2. ตรวจ IgM แอนติบอดีต่อหัด ELISA        4 400
3. ตรวจ IgM แอนติบอดีต่อหัดเยอรมัน 
4. ตรวจแอนติบอดีต่อเดงกีไวรัส 

ELISA
Antibody captured ELISA 

7 
7 

400 
200 

ด้านโลหิตวิทยา  
1.  Hemoglobin Typing HPLC 8 250
2. การตรวจวนิิจฉัย -thalassemia 1 Real time PCR 8 350
อื่นๆ  
 1. ตรวจน้ําเหลืองโรคตดิเชือ้ริกเคตเซีย Indirect fluorescent antibody  
 test (IFA)  
    ซีรั่มเด่ียว 5 400
    ซีรั่มคู ่ 5 600
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 F 39-00-057 
 แก้ไขครั้งที่ 4 
 วันที่ออกเอกสาร  27 พ.ย. 2557

แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอว-ี1 (HIV-1)  โดยวิธ ีMultiplex Nested RT- PCR 
ข้อมูลผู้ป่วย 
ข่ือ/รหัส…………………………………..………………เพศ……………………เกดิวันที่………………………………………..……………………………..… 
สัญชาติ/เชื้อชาต…ิ………………………………....อายุ……………………ปี…………………..เดือน 
เลขประจําตัวประชาชน...................................................  เลขที่ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ............................... 
อาการ  ไม่มีอาการ 
  มีอาการ  (ระบุ)………………………………………………………………………………………… 
ได้รับยา  (ระบุช่ือยา) …………………………………………………………………………………………………….. 
วัตถุประสงค์ของการส่งตรวจ 

 เพื่อตรวจวินจิฉัยภาวะการติดเชื้อเอชไอวี-1 (HIV-1) 
 โครงการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในมารดาเพ่ือลดอัตราการติดเช้ือ (MTCT)  

  อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………… 
มารดา มีประวัติติดเชื้อ HIV-1  โดยทราบผลการตรวจครั้งแรกเมื่อวนัที่…………………………………………………. 
มารดา  ไดร้ับ (เคยได้รับ)ยาต้านไวรัสเอดส์ชนิด……………………………………………………………………………..………. 
 
หน่วยงานส่งตรวจ โรงพยาบาล ……………………….………………..โทรศัพท…์……………….………โทรสาร……….…………………… 
แพทย์ผู้ส่งตรวจ……………………………………….…ผู้ประสานงาน ………………………..……………...โทรศัพท์………….…………..…… 
ชนิดสารกันเลือดแข็งตัว   EDTA   Citrate วันที่เจาะเลือด……………………………………………..…. 
ส่งตรวจครัง้ท่ี    1    2    3   
 
หมายเหตุ 

- ใช้ EDTA Blood ห้ามใช้ heparin เด็ดขาด เน่ืองจาก heparin เป็น inhibitor ของปฏิกิริยา PCR  
-  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตรวจและส่งคืนตัวอย่างที่ไม่มีข้อมูล

รายละเอียด รวมทัง้ตัวอย่างที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น ปริมาณไม่เพยีงพอตามที่กําหนด 
- ศูนย์ฯ จะเรยีกเก็บค่าตรวจวิเคราะห ์ในกรณีที่โรงพยาบาลที่ส่งตรวจไม่ได้ลงข้อมูลในระบบของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรณีที่มีปัญหาในการลงข้อมูลให้ติดต่อห้องปฏิบัติการทันที 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวนิิจฉัยการตดิเชื้อเอชไอวี-1 (HIV-1) 
โดยวิธ ีMultiplex Nested RT-PCR 

1.  วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  
          เพ่ือตรวจวินิจฉัยภาวะการติดเชื้อเอชไอวี 1 (HIV-1) ในทารกคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอว ี
2. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
          เจาะเก็บเลือดปริมาณไม่น้อยกว่า1มิลลิลิตร ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTAผสม
ตัวอย่างเลือดให้เข้ากับสารกันเลือดแข็ง   
3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวงั  
      3.1 นําหลอดเลือดใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่องโฟม แช่น้ําแข็งหรือกระติกที่มีน้ําแข็งหรือ Ice pack 
ที่อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซียส นําส่งภายใน 6 ช่ัวโมง 
      3.2 หากสง่ตัวอย่างตรวจนอกเวลาราชการ หรือส่งตัวอย่างมาถึงศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
นอกเวลาราชการโปรดประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบก่อนทุกคร้ัง เพื่อใหไ้ด้ตัวอย่างที่มีคุณภาพ 
      3.3 การตรวจวินิจฉัยเด็ก 1 ราย ควรใช้ตัวอย่างเลอืด 2 ครั้งโดย 
           ตัวอย่างส่งตรวจ ครั้งที่ 1 เจาะเลือดเมื่อเด็กอายุ >15 วัน  

ตัวอย่างส่งตรวจ ครั้งที่ 2 เจาะเลือดห่างจากคร้ังแรก > 2 สัปดาห์ขึ้นไป และเด็กอายุไม่เกิน 6 เดือน 
 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
          8 วันทําการ 
5.   การรายงานผล  
 รายงานผลเป็น Positive 2 ครัง้ ติดตอ่กัน สรุปผลเป็น Positive 
 รายงานผลเป็น Negative 2 ครัง้ ติดต่อกัน สรุปผลเป็น Negative 
 ตัวอย่างให้ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกันแนะนําใหใ้ช้ผลการตรวจทางซีโรโลยี สรุปผลการตดิเชือ้ เมื่อ

เด็กอายุมากกว่า 18 เดือน 
 “ตรวจไม่พบแถบดีเอ็นเอควบคุมที่เป็นยีนของคน (ch 5B) ซ่ึงใช้ระบุคุณภาพของตัวอย่าง” ขอให้ส่ง

ตัวอย่างส่งตรวจใหม่ ภายใน 2 สัปดาห์ หรือโดยเร็วที่สุด 
6.   อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
          1.000 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
7.   วธิกีารวเิคราะห์ (methodology) 
          Multiplex Nested Reverse Transcriptase PCR 
8.   หมายเหตุ  - 
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 F 39-00-129 
 แก้ไขครั้งที่ 3 
 วันที่ออกเอกสาร  25 พ.ย. 2557

แบบนําส่งตัวอย่างตรวจไข้เลือดออกเดงกี  ไข้เดงก ีไข้ชิคุนกุนยา 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 0 7550 1050, 0 7550 1052-3   ต่อ 110, 111 โทรสาร 0 7550 1056 

 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………..…เพศ………………….อายุ………………………………………………………. 
ที่อยู่เลขท่ี…………หมู่……....ถนน………………..……….ตําบล……………………อําเภอ……………….…….จังหวัด………………….…………. 
โทรศัพท.์...........................วันท่ีเริ่มป่วย………………………วันที่รับไว้….………………….……วันที่จําหน่าย…………….……….……… 
รับการรักษาที่โรงพยาบาล …………………. อําเภอ........................... จังหวัด........................ รหัสไปรษณีย์.................. 
โทรศัพท.์.............................. H.N. ………………………….แพทย์ผู้ส่งตรวจ……………………………………………… 
ประวัติการเดินทางในระยะเวลา 14 วันกอ่นเริ่มป่วย 
วัน/เดือน/ป ี............................. ตําบล ................................ อําเภอ............................... จังหวัด ........................... 
การวินิจฉัย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  ไข้เลือดออกเดงกี  ไข้เดงกี  ไข้ชิคุนกุนยา  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................... 
อาการและการตรวจพบ  

1. วนัที่เริ่มเป็นไข้………………..…….วัน  อุณหภูมิ……………………..………องศาเซลเซียส 
2. อาการเลือดออก  

2.1  Petechiae              Echymosis/ purpura เลือดกําเดาออก        
      เลือดออกจากเหงือก อาเจยีน/ ถ่ายเป็นเลือด อาการเลือดออกอ่ืน ๆ 
2.2 Tourniquet test         Positive                       Negative (วัน/เดอืน/ปี ที่ทํา ................) 

     3.    ตับโต  ขนาด……………… คลําไม่พบ  กดเจ็บ      
     4.    อาการช็อค             ม ี ไมม่ี   มือเท้าเย็น กระสับกระส่าย 

                 ชีพจร……..ครั้ง/ นาท ีแรงดันเลือด…………มม. ปรอท 
5.   ปวดข้อ  6. ข้อบวม  7. ปวดกล้ามเนื้อ  8. มีผื่นแดง 
9. อาการและการแสดงอ่ืนๆ  ตัว/ตาเหลือง ไมรู่ส้กึตัว ชัก  Renal Failure 
การตรวจทางโลหิตวิทยา 
เม็ดเลือดขาว……………………….ลบ.มม. PMN………..% Lymphocyte……………….% 
      Hematocrit แรกรับ…………………%  สูงสุด……………% ตํ่าสุด………………………% 
      Platelets count แรกรับ .…………… / ลบ.มม. สูงสุด......................../ลบ.มม.ตํ่าสุด......................./ลบ.มม. 

รายการที่ต้องการส่งตรวจ ไข้เลือดออกเดงกี วิธ ีELISA IgM,IgG วิธ ีRT-PCR  
    ไข้ชิคุนกุนยา             วิธี HI   วิธ ีRT-PCR  
     วัน/เดือน/ปี ท่ีเจาะเลือดครั้งที่ 1 ............................. ครัง้ท่ี 2 ............................. ครั้งที่ 3 ............................ 

ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องการให้ส่งผล .................................................................................................................... 
โทรศัพท ์......................................................  โทรสาร .......................................................... 
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วธีิการเก็บตัวอย่างส่งตรวจไข้เลือดออกเดงก ี ไข้เดงก ี ไข้ชิคุนกุนยา 
1.  วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  
       เพื่อวินิจฉัยโรค ไข้เลือดออกเดงกี ไข้เดงกี ไข้ชิคุนกุนยา โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ้  
2.  สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
  พลาสมา  2 มิลลิลิตร โดยเจาะเก็บเลือดปริมาณ 5 มิลลิลิตร ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของ
เลือดชนิด EDTA ผสมตัวอย่างเลือดให้เข้ากับสารกันเลือดแข็ง ป่ันแยกพลาสมาเก็บที่อุณหภูม ิ2-8 องศา
เซลเซียส นําส่งภายใน 6 ช่ัวโมง 
  ซีร่ัม 2 มิลลิลิตร โดยเจาะเก็บเลือดปริมาณ 5 มิลลิลิตร ใส่หลอดที่ปราศจากเชื้อ ปิดฝาให้สนิท  
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอให้เลือดแข็งตัว ปั่นแยกซีร่ัมเก็บที่อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซียส    เพื่อรอการนําส่ง 
3.    การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  
  นําหลอดพลาสมาหรือซีร่ัมใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่องโฟมแช่น้ําแข็งหรือกระติกท่ีมีนํ้าแข็ง
หรือ Ice pack ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นําส่งห้องปฏิบัติการภายใน 6 ช่ัวโมง 
  ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ้(ตรวจวิธ ีReverse Transcriptase PCR (RT-PCR) เก็บส่ิงส่งตรวจ
ภายใน 10 วันหลังจากมีอาการป่วย 
4.    การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

 วิธี RT-PCR 5 วันทําการ 
 วิธี Antibody capture ELISA 7 วันทําการ 

5.   การรายงานผล  
 การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสเดงกีวิธี RT-PCR รายงานผลเป็น Negative หรือสารพันธุกรรมของ

เชื้อที่ตรวจพบ(DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) 
 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี วิธี Antibody capture ELISAรายงานผลเป็นค่ายูนิต (Unit) 

ของ IgM และ IgG 
6.   อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

 วิธี  RT-PCR 1,500 บาทหรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 วิธี Antibody capture ELISA 200 บาท 

7.   วธิกีารวเิคราะห์ (methodology)  
 RT-Nested PCR, RT-PCR, Antibody capture ELISA 
8.   หมายเหตุ 
       - 
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 F  39-00-061 
 แก้ไขครั้งที่ 5 
 วันที่ออกเอกสาร  27 พ.ย. 2557

แบบส่งตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก 
 

ช่ือผู้ป่วย...........................................................…………………………เพศ............... อายุ.............ปี..................เดือน 
ที่อยู่...............…………………..ตําบล.....………….......................อําเภอ....…........................จังหวัด………………… 
วันที่เริ่มป่วย............ ..................รักษาที่โรงพยาบาล...........……………………..................HN………………………... 
วันที่รับไว้.................................วันที่จําหน่าย.................................ช่ือแพทย์ผู้ส่งตรวจ......……………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาล ........................................................... โทรสาร ................................ 
ประวัติสัมผัสและการเดินทาง 
1. อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพ้ืนที่ทีพ่บผู้ป่วยไข้หวัดนกในระยะ 7 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย (   )  ไม่มี  (   ) ม ี
2. มีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในรอบ 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย (   )  ไม่มี  (   ) ม ี
3. สัมผัสสัตว์ปีกโดยตรงในระยะ 7 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย     (   )  ไม่มี  (   ) ม ี
4. มีผูส้ัมผัสร่วมบ้านหรือในที่ทํางานป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบ   (   )  ไม่มี  (   ) ม ี
    ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันเริ่มป่วย 
ประวัติการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ ่
  ไม่เคย  เคย ........ ครัง้ เมื่อ พ.ศ. ...................  ฉีดทุกปี 
อาการ 
ไข้ เป็นมา ...... วัน  อุณหภูมิ.............๐C ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ 
ไอ  เจ็บคอ  มีน้ํามูก  อ่อนเพลีย  
มีเสมหะ   หอบ หายใจลําบาก       ปอดบวม/ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ  
อาการแทรกซอ้นอื่น ๆ.......................................................................... 

ผลการตรวจด้วย Influenza rapid test  Negative  Positive Flu A  Flu B 
การวินิจฉัยของแพทย์................................................................................. 
ตัวอย่างส่งตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมหรือแยกเชื้อ 
 Throat swab        วันที่เก็บ....................................... 
 Nasopharyngeal swab  วันที่เก็บ.......................................       
 Nasopharyngeal aspirate  วันที่เก็บ....................................... 
 Nasal swab      วันที่เก็บ....................................... 
 Suction fluid 
อ่ืนๆ ระบุ……………………………………………………….. 
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วิธกีารเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก 
1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  
 เพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก 

2. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
 ป้ายจมูก nasal swab 
 ป้ายลําคอ throat swab 
 ป้ายโพรงจมูก nasopharyngeal swab 
 Nasopharyngeal aspiration 

 เก็บใสห่ลอด Viral transport media (VTM) เก็บที่อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซียส นําส่งห้องปฏิบัติการทันที 
 น้ําเหลือง (serum) ส่งตัวอย่างเป็นซีรั่มคู ่(Paired serum) โดยต้องระบุครัง้ และวันที่เก็บตัวอย่าง  

เจาะเลือดครั้งที่ 1 เมื่อแรกรับผู้ป่วย หรือทันทีที่มีอาการป่วย 
เจาะเลือดครั้งที่ 2 เจาะเลือดห่างจากครัง้แรก 10-14 วัน 

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  
 นําตัวอย่างส่งตรวจ เก็บใส่หลอด Viral transport media (VTM) ใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่องโฟม 
แช่น้ําแข็งหรือกระตกิที่มีน้ําแข็งหรือ Ice pack ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นําส่งห้องปฏิบัติการทันที 
กรณทีี่ต้องการส่งตรวจไข้หวัดนกโปรดแจง้ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกในหนังสือนําส่ง 
4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
           4 วันทําการ 
5. การรายงานผล 
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (RT-PCR) 
 Negative  =  ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขห้วัดใหญ่ชนิด A และชนิด B 
 Flu A/ H1N1   =  ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขห้วัดใหญส่ายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) 

 Flu A/ H1  =  ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขห้วัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ H1 
 Flu A/ H3  =  ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขห้วัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ H3 
 Flu A/ H5  =  ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขห้วัดนก 
 Flu A/ Untype = ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชือ้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนดิ A ไมส่ามารถจําแนกสายพันธ์ุได้ 

 Flu B         =  ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 
 ตัวอย่างไม่ได้คุณภาพ (เน่ืองจากมจีํานวนเซลเยื่อบุทางเดินหายใจของผูป้ว่ยในตัวอย่างไม่เพียงพอ และควรเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจซ้ําอีกครัง้) 
6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 
          ไข้หวัดใหญ่ 2,500 บาท ไข้หวัดนก 3,500 บาทหรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
7.   วิธกีารวเิคราะห์ (methodology)  
          Real Time Reverse Transcriptase PCR (Real Time RT-PCR) และ / หรือ Conventional Reverse Transcriptase  PCR   
8. หมายเหตุ  - 
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 F  39-00-128 
 แก้ไขครั้งที่ 5 
 วันที่ออกเอกสาร  27 พ.ย. 2557

แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสยัโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ชนิด A(H1N1) 
 

ชื่อผู้ป่วย ........................................................................ เพศ ................... อายุ .................. ปี........... เดือน 
ที่อยู.่................................ตําบล.......................... อําเภอ .............................. จังหวัด................................... 
วันที่เริ่มปว่ย............................. รักษาที่โรงพยาบาล .............................................. HN ............................... 
วันที่รับไว ้...................................... อาชีพ ........................................... แพทย์ผู้ส่งตรวจ ............................... 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาล................................................โทรสาร............................................ 
ประวัตสิัมผสัและการเดินทาง 
1. อาศัยอยูห่รือเดนิทางมาจากพืน้ที่ที่พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)    [  ]   ไม่มี    [   ] ม ี  
ประเทศ...............................................................    ในระยะ 7 วันก่อนวันเร่ิมป่วย      
2. มีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในรอบ 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย [  ]   ไม่ม ี   [   ] ม ี
3. สัมผัสสัตว์ปีกโดยตรงในระยะ 7 วันก่อนวันเริ่มป่วย                [  ]   ไม่มี    [   ] มี 
4. มีผูส้ัมผัสร่วมบ้านหรือในที่ทํางานป่วยสงสัยไข้หวัดใหญห่รือปอดอักเสบ              [  ]   ไม่มี    [   ] มี 
   ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันเร่ิมป่วย  
ประวัติการรบัวัคซีนไข้หวัดใหญ่    ไม่เคย   เคย ....... ครัง้ เมื่อ พ.ศ...........  ฉีดทุกป ี
อาการ 
  ไข ้เป็นมา .....วัน  อุณหภูมิ ........oC  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ   ปวดศีรษะ 
  ไอ   เจ็บคอ   มีน้ํามูก    อ่อนเพลีย 
  มีเสมหะ  หอบ หายใจลําบาก  ปอดบวม/ปอดอักเสบ   หลอดลมอักเสบ  
  อาการแทรกซ้อนอื่นๆ  ระบุ .............................................................................................  
ผลการตรวจด้วย Influenza rapid test   Negative   Positive    Flu A   Flu B 
การวินิจฉัยของแพทย์ ................................................................................................................ 
ตัวอย่างส่งตรวจเพ่ือหาสารพันธุกรรมหรือแยกเชื้อ 
   Throat swab   วันที่เก็บ ............................. 
   Nasopharyngeal swab วันที่เก็บ ............................. 
   Nasopharyngeal aspirate วันที่เก็บ ............................. 

 Nasal swab   วันที่เก็บ ............................. 
   อ่ืนๆ ระบุ ............................ วันที่เก็บ ............................. 
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 F  39-00-211 
 แก้ไขครั้งที่ 0 
 วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ย. 2556

 

แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสยัโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ 2012 
ชื่อผู้ป่วย ........................................................................ เพศ .................... อายุ ............. ปี  ............... เดือน 
ที่อยู.่................................ตําบล................................ อําเภอ .............................. จังหวัด............................... 
วันที่เริ่มปว่ย............................. รักษาที่โรงพยาบาล ................................................. HN .............................. 
วันที่รับไว ้................................ อาชีพ .............................................. แพทย์ผู้ส่งตรวจ ................................... 
หมายเลขโทรศัพท.์............................................ E-mail ................................................................................. 
ประวัตสิัมผสัและการเดินทาง 
1.ชว่ง 14 วันก่อนปว่ยไดดู้แลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญห่รือปอดอักเสบที่สงสัยว่าอาจ
เป็นผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุใ์หม่ 2012 หรือไม่  [  ]   ไม่ใช่    [   ] ใช่ 
2.ช่วง 14 วันก่อนป่วยไดอ้าศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด                [  ]   ไม่ใช่    [   ] ใช่ 
     [  ]  ประเทศในคาบสมุทรอาระเบียน [  ]  ประเทศอื่น ๆ  ได้แก.่........................................................... 
3.ในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วยบุคคลในครอบครัวหรือเพ่ือนของท่าน ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
สายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือปอดอักเสบหรือไม ่   [  ]   ไม่ใช ่   [   ] ใช ่
4. อ่ืน ๆ ระบุ..................................................................................................................................................  
อาการ 
  ไข ้เป็นมา …...วัน  อุณหภูม ิ..........oC  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ   ปวดศีรษะ 
  ไอ   เจ็บคอ   มีน้ํามูก    อ่อนเพลีย 
  มีเสมหะ  หอบ หายใจลําบาก  ปอดบวม/ปอดอักเสบ   หลอดลมอักเสบ  
  อาการแทรกซ้อนอื่นๆ  ระบุ .......................................    
ผลการตรวจด้วย Influenza rapid test   Negative  Positive    Flu A   Flu B 
การวินิจฉัยของแพทย์ ................................................................................................................ 
ตัวอย่างส่งตรวจเพ่ือหาสารพันธุกรรมหรือแยกเชื้อ 
   Throat swab   วันที่เก็บ ............................. 
   Nasopharyngeal swab วันที่เก็บ ............................. 
   Nasopharyngeal aspirate วันที่เก็บ ............................. 

 Nasal swab   วันที่เก็บ ............................. 
 Suction  fluid   วันที่เก็บ ............................. 

   อ่ืนๆ ระบุ ............................ วันที่เก็บ ............................. 
ชื่อผูน้ําส่งตัวอย่าง...............................................วันที่.............................โทรศัพท์........................................ 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
เพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ชนิด A (H1N1)/ 

โรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2012 
1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ 
           เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมหรือแยกเชื้อ ได้แก่ throat swab, nasopharyngeal swab, nasopharyngeal 
aspiration, nasal swab จํานวน 2 ตัวอย่าง เก็บใน viral transport media (VTM) 2 หลอด จากผู้ป่วย 1 ราย  
2.   สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
 throat swab ใช ้swab ป้ายภายในบริเวณ posterior pharynx จุ่มปลาย swab ใน viral transport media 

 (VTM) หักด้าม swab ทิ้ง ปิดหลอดให้สนทิ 
 nasopharyngeal swab เก็บโดยสอดลวด swab เข้าไปในรูจมูกถึงส่วนของ nasopharynx ทิ้งไว้ประมาณ 

2-3 วินาที ค่อยๆ หมุนลวดswab แล้วดึงออก จุ่มปลาย swab ลงใน VTM และตัดปลายลวดส่วนเกินจากหลอด 
ปิดฝาให้สนิท 
 nasopharyngeal aspiration เก็บโดยใช้สายพลาสติกที่ต่อกับเครื่องดูดสอดใส่เข้าไปในช่องจมูก 

ดูดตัวอย่าง ประมาณ 2-3 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดที่ปราศจากเชื้อ กรณดีูดเสมหะได้น้อยให้ใช ้viral transport 
media (VTM) ล้างเซลล์ที่ค้างสายลงในหลอด 
3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวงั 
 ตัวอย่างสารคัดหล่ังหรือ swab ที่บรรจุในภาชนะต้องปิดจุกให้สนิท พันดว้ยเทป ปิดฉลาก แจ้งชื่อผู้ป่วย 
ชนิดตัวอย่าง วันที่เก็บ บรรจุในถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น แช่ในกระติกน้ําแข็งรีบนําส่งทันที ถ้าจําเป็นต้องรอ 
ควรเก็บในตู้เย็น (4องศาเซลเซียส) ห้ามแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น (-20องศาเซลเซียส) ถ้าต้องการเก็บนานเกิน 
48 ช่ัวโมง ให้เก็บที่ -70 องศาเซลเซียส 
4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
 4 วันทําการ 
5. การรายงานผล 

 รายงานผลเป็น พบ หรือ ไม่พบ สารพันธุกรรมของไวรัสไขห้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) 
หรือ ระบุสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ตรวจพบ 

 รายงานผลเป็น พบ หรือ ไม่พบ สารพันธกุรรมของไวรัสโคโรนา่สายพันธุ์ใหม่ 2012 
6.  อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์หม่ชนิด A (H1N1)  2,500 บาท 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012  2,000 บาท 
7.  วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  
 Real time RT-PCR 
8. หมายเหต ุ

- 
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วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
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 F  39-00-062 
 แก้ไขครั้งที่ 4 
 วันที่ออกเอกสาร 18 พ.ย. 2557

แบบนําส่งตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชื้อแบคทเีรยีก่อโรคลาํไส้ 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข  ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมอืง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3  ต่อ 110,111 โทรสาร 0 7550 1056 

 
ข้อมูลผู้ป่วย 
ชื่อผู้ป่วย ………………………………………………..……...  เพศ ……………  อายุ …….…... ป ี……………..เดือน 
ที่อยู ่……… หมู่ที่ ……  ตําบล/ถนน……………………….… อําเภอ ……..…………  จังหวัด …………….…………… 
วันที่เริ่มปว่ย ……………..…….. รับการรักษาที่โรงพยาบาล …………………………  H.N. ……….……………….. 
อาการและการตรวจสอบ  

 ไข้ อุณหภูมิ ……….. Oซ   
 ลักษณะอุจจาระ   มูกเลือด 

     น้ํา 
 คลื่นไส้อาเจียน  
 ปวดท้อง 
 Shock 
 ชัก 

 
มีผู้อื่นป่วยร่วมด้วย   ไม่มี   ม ี
การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ  ไม่มี   ม ี…………………………………………… 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลาํไส้ 
(Enteropathogenic bacteria) 

 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  
 เพื่อตรวจวินิจฉัยสาเหตุของโรคอุจจาระร่วง 
 เพื่อใช้แยกชนิดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส ้Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus 

Shigella spp., Salmonella spp., Aeromonas spp., Plesiomonas shigeliodes 

2. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
 อุจจาระ 5 กรัม 
 ป้ายจากอุจจาระ (stool swab) จํานวน 2 ไม้ เก็บใส่อาหารถนอมเชื้อ Cary-Blair transport media 
 Rectal swab จํานวน 2 ไม้ เก็บใส่อาหารถนอมเชื้อ Cary-Blair transport media 

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวงั  
          ควรเก็บอุจจาระซึ่งผู้ป่วยถ่ายออกมาใหม ่ในระยะแรกของโรคก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับยาปฏิชีวนะ โดยเลือก
เก็บอุจจาระส่วนที่เป็นมูกหรือเลือด โดยใช้ไม้พันสําลีที่ปราศจากเชื้อป้ายจากอุจจาระ (Stool swab) จํานวน 2 ไม้ 
หรือเก็บ rectal swab จํานวน 2 ไม้ เก็บใส่อาหารถนอมเชื้อ Cary-Blair transport media เก็บที่อุณหภูมิห้อง 
นําส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
       12 วันทําการ 
 

5. การรายงานผล  
       รายงานผลเป็น Negative หรือตรวจพบเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส ้Vibrio parahaemolyticus,  
Vibrio cholerae, Shigella spp., Salmonella spp., Aeromonas spp., Plesiomonas  shigeliodes 
       รายงานผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ  S หมายถึง sensitive 
                                                                    I หมายถึง Intermediate 

  R หมายถึง Resist 
6. อัตราค่าตรวจวเิคราะห ์
       200 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  
       การเพาะเชื้อมาตรฐาน (culture) 

8. หมายเหตุ 
       - 
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แบบฟอร์มส่งตรวจยนืยนัเช้ือ……………………..
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หนา้  24  ของ  90  หน้า 
 

 

 
 

 

 
  
 

แบบส่งตรวจยืนยันเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในลําไส้ 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท์ 0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 110, 111 โทรสาร 0 7550 1056 
 

หน่วยงานที่นําส่งเชื้อมาทดสอบ...........................................โทรศัพท์.....................................       วันที่ส่งเชื้อ..............................................ผูส้ง่เชื้อ……………….. 
รายละเอียดเชื้อตั้งแต่วันที่...................................ถึงวันที่.................................................... 
ตัวอย่างทั้งหมด  Stool……………………....……………… ตัวอย่าง   ตรวจพบ...................................ตัวอย่าง    Blood………………………………… ตัวอย่าง   ตรวจพบ.................................. ตัวอย่าง 
                      Hemo……………………………………… ตัวอย่าง   ตรวจพบ...................................ตัวอย่าง    Urine………………………………… ตัวอย่าง   ตรวจพบ...................................ตัวอย่าง 
                      อื่น ๆ ...................................... ตัวอย่าง   ตรวจพบ..................................ตัวอย่าง 
 

No. Your Lab No. 
Patient’s name or other 

specimen (food, water, etc.) 
H.N Age Sex 

Source of 
specimen 

Diagnosis Group 
สําหรับเจ้าหน้าที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    
    
    
    
    
    
    
    

F 39-00-126
แก้ไขครัง้ที่  3 
วันที่ออกเอกสาร  17 พ.ย. 2557 



คู่มือการให้บริการ SD-M 39 - 001
วันที่ออกเอกสาร  26  ธันวาคม  2557 แก้ไขครั้งที่  9
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หนา้  24  ของ  90  หน้า 
 

 

 
 

 

 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  25 ของ  90 หนา้ 
  

 

 

วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส้ 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  
 เพื่อตรวจยืนยันชนิดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส ้Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus 

Shigella spp., Salmonella spp., Aeromonas spp., Plesiomonas shigeliodes 
 เพื่อตรวจแยกชนิดซีโรทัยป์ (serotype) ของเชื้อ Shigella spp. และ Salmonella spp.  

2. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
       เชื้อบริสุทธิ์แยกส่งตรวจในอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บใส่อาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Nutrient agar 

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  
       ควรเก็บเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส ้ใส่อาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Nutrient agar เก็บที่อุณหภูมิหอ้ง นําส่ง
ห้องปฏิบัติการ 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
      12 วันทําการ (ยกเว้นยืนยันเชื้อ Salmonella spp. ระดับ serovars  22 วันทําการ) 

5. การรายงานผล  
 รายงานผลเป็นชนิดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส ้Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae,  

Aeromonas spp., Plesiomonas  shigeliodes 
 เชื้อ Shigella spp. รายงานผลเป็น species และสายพันธุ์ 
 เชื้อ Salmonella spp. รายงานผลเป็นซีโรทัยป์ (serotype) 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
     200 บาทหรืออาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  
 การเพาะเชื้อมาตรฐาน (culture) 
 การตรวจซีโรทัยป์ (Serotype) ของเชื้อ Salmonella spp.ใช้วิธ ีSeven Gard Techinique 
 การตรวจซีโรทัยป์ (Serotype) ของเชื้อ Shigella spp.ใชวิ้ธี Edward Ewing 

8. หมายเหตุ 
       - 
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 F 39-00-063 
 แก้ไขครัง้ท่ี 4 
 วันท่ีออกเอกสาร 14 พ.ย. 2557
 

แบบนําส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยเชื้อริกเก็ตเซยีโดยวิธ ีIndirect Immunofluorescent assay 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 110,111  โทรสาร 0 7550 1056 

 
ช่ือ-นามสกุล………………………………………..…………………………  เพศ ………..…………  อายุ ……………..…..…. ปี  
ที่อยู่เลขที่….………….. หมู่ที่ ………..   ถนน ……………………………………………………..  ตําบล ……….……………………… 
อําเภอ …………………………………………. จังหวัด ………………………………………………………………………………………………. 
วันที่เริ่มป่วย …………………………….…  เข้ารับการรักษาวันที่ …………………………………….…………………………………. 
อาการและการตรวจสอบ 

 ไข ้อุณหภูม ิ………..   หนาวสั่น   ไอ  
 เบื่ออาหาร    อ่อนเพลีย   ปวดกล้ามเนื้อ  
 ตัวเหลือง, ตาเหลือง   ม้ามโต   ตับโต   
 ปวดศรีษะ    คลื่นไส้, อาเจียน  Eschar  
 Rash     Petechiae   Lymphadenopathy  

โปรดระบุตําแหนง่ท่ีตรวจพบ 
Eschar     บริเวณตําแหน่งที่ตรวจพบ…………………………………………… 
Rash     บริเวณตําแหน่งที่ตรวจพบ…………………………………………… 
Petechiae  บริเวณตําแหน่งที่ตรวจพบ……………………………………………. 

 
วันที่เจาะเลือดครั้งที่ 1 …………………………………………………………………………………..… 
วันที่เจาะเลือดครั้งที่ 2 ………………………………………………………………………………….… 
แพทย์ผู้ส่งตรวจ …………………………………………………………………………………………. 
 
ช่ือและที่อยู่ต้องการให้ส่งผล 
ช่ือ............................................................................ ที่อยู ่............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
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วิธีเก็บตัวอยา่งเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยเช้ือรกิเก็ตเซยี 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  
 เพื่อวินิจฉัยโรคสครับไทฟัส (Scrub typhus) และมิวรีนไทฟัส (Murine typhus) โดยการตรวจหา 

Antibodies (IgM, IgG) 
 เพื่อวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุ 

 

2. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
 น้ําเหลือง (serum) 2 มิลลิลิตร โดยเจาะเก็บเลือดปรมิาณ 5 มิลลิลิตรใส่หลอดที่ปราศจากเชื้อ ปิดฝา

ให้สนิท ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอให้เลือดแข็งตัว ป่ันแยกน้ําเหลือง (ซีร่ัม)เก็บที่อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซียส 
นําส่งภายใน 6 ช่ัวโมง 
 ควรส่งตัวอย่างเป็นซีรัมคู ่(Paired serum) โดยต้องระบุครั้งที่เจาะเลือดและวันที่เก็บตัวอยา่ง โดยเจาะ

เลือดครั้งที่ 1 เมื่อแรกรับผู้ป่วย หรือทันทีที่มีอาการป่วยคร้ังที่ 2 เจาะเลือดห่างจากครั้งแรก 10-14 วัน 
 

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  
       นําหลอดซีร่ัม ใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่องโฟม แช่น้ําแข็งหรือกระติกที่มีน้ําแข็งหรือ Ice  pack ที่
อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซียส นําส่งหอ้งปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง 
 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
       5 วันทําการ 
 

5. การรายงานผล 
       รายงานผลเป็นค่า titer  

Single serum 1. IgMหรือ IgG< 1: 50 = ไม่พบการติดเชื้อริกเก็ตเซีย (ส่งซีร่ัมครั้งที่ 2) 
 2. IgMหรือ IgG> 1: 50 แต่ < 1 : 400 = recent infection (ส่งซีรั่มครั้งที่ 2)
 3. IgMหรือ IgG> 1: 400 = active infection (ส่งซีร่ัมครั้งที่ 2) 
Paired serum 1. Four - fold rising titer ถึง > 1: 200 = active infection 
 2. IgMหรือ IgGของทัง้ 2 ซีร่ัม> 1: 400 = active infection 
 3. ไม่พบทั้งข้อ 1 ละ 2 = ไม่พบการติดเชื้อริกเก็ตเซีย

 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
      ซีรัมเดี่ยว  400 บาท ซีรัมคู ่  600  บาท 
 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  
      Immuno-Fluorescent Assay (IFA) 
 

8. หมายเหตุ - 
 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  28 ของ  90 หน้า 
  

 

 

 F 39-00-064 
 แก้ไขครัง้ท่ี 4 
 วันท่ีออกเอกสาร 17 พ.ย. 2557

แบบนําส่งตัวอย่างตรวจวนิจิฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 110,111 โทรสาร 0 7550 1056 

 
ช่ือ-นามสกุล ………………………..……………………………..………………เพศ …………..……  อายุ ……………………………..………. 
ที่อยู่เลขที่……………… หมู่ที่ …….…  ถนน ……………………………………………. ตําบล ………………..…………………….……….. 
อําเภอ …………………………………………………………  จังหวัด ……………………………………………..………..…………………………… 
วันที่เริ่มป่วย ……………….…….  เข้ารับการรักษาวันที่……………………….. โรงพยาบาล ....................……….…………… 

ก่อนมีอาการ 1-30 วัน เคยใกล้ชิดกับสัตว์ 
 (   ) สุนัข   (   )  สุกร  (   )  วัว ควาย 
 (   )  อ่ืน ๆ ระบุ ……..………..………..………..………..………..………..… 

ก่อนมีอาการ 1-30 วัน เคยสัมผัสกับน้ําที่อาจมีเชื้อปนเป้ือน 
(   ) น้ําทว่มขัง  (   ) แม่น้ําลําคลอง (   ) ปลักโคลน 
(   ) หนองบึง  (   ) บ่อ   (   ) อ่ืน ๆ ระบุ …………………………………………… 

อาการที่ตรวจพบ 
 (   ) ไข้สูง  (   ) ปวดตามกล้ามเนื้อ  (   ) โดยเฉพาะกล้ามเน้ือน่อง 
 (   ) ตัวเหลือง  (   ) ตาแดง   (   ) ปวดท้อง 
 (   ) ปัสสาวะน้อย         (   ) คอแข็ง   (   ) ต่อมน้ําเหลืองโต 
 
วันที่เจาะเลือดครั้งที่ 1 ……..………..………..………..………..………..… 
วันที่เจาะเลือดครั้งที่ 2 ……..………..………..………..………..………... 
 
ช่ือและที่อยู่ต้องการให้ส่งผล 
ช่ือ............................................................................ ที่อยู ่.................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 

 
 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  29 ของ  90 หน้า 
  

 

 

วธิกีารเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  
 เพื่อวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส(Leptospirosis) โดยการตรวจหา Antibodies (IgM, IgG) 
 เพื่อวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุ 

2. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
 น้ําเหลือง (serum) 2 มิลลิลิตร โดยเจาะเก็บเลือดปรมิาณ 5 มิลลิลิตรใส่หลอดที่ปราศจากเชื้อ     

ปิดฝาให้สนิท ต้ังทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ง รอให้เลือดแข็งตัว ป่ันแยกนํ้าเหลือง (ซีร่ัม)เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศา-
เซลเซียส นําส่งภายใน 6 ชั่วโมง 
 ควรส่งตัวอย่างเป็นซีร่ัมคู ่(Paired serum) โดยต้องระบุครั้งที่เจาะเลือดและวันที่เก็บตัวอย่าง  

 เจาะเลือดคร้ังที่ 1 เมื่อแรกรับผู้ป่วย หรือทันทีที่มีอาการป่วย 
 เจาะเลือดคร้ังที่ 2 เจาะเลือดห่างจากคร้ังแรก 10-14 วัน 

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  
       นําหลอดซีร่ัม ใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่องโฟม แช่น้ําแข็งหรือกระติกที่มีน้ําแข็งหรือ  Ice   pack 
ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นําส่งหอ้งปฏิบัติการ ภายใน 6 ช่ัวโมง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
       5 วันทําการ 

5. การรายงานผล 
รายงานผลเป็นค่า titer 

 ผลบวก :  ซีร่ัมเดี่ยว เม่ือ IgM มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1: 100 
                         IgG ซีร่ัมคู ่ค่าที่ได้ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 เท่าของครั้งแรก  

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
      300 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  
      Immuno-Fluorescent Assay (IFA) 

8. หมายเหตุ 
       - 
 

 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  30 ของ  90 หน้า 
  

 

 

 F 39-00-065 
 แก้ไขครัง้ท่ี 4 
 วันท่ีออกเอกสาร 17 พ.ย. 2557

 
แบบนําส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์เชื้อลเีจียนเน็ลล่า (Legionella spp.) 

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง 
หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 110,111 โทรสาร 0-7550 1056 
 

หน่วยงานนําส่ง ……………………………………………..….…โทรศัพท์……………….…... วันที่……………………………… 
หน่วยงานที่เก็บ ………………………………………………..….โทรศัพท์………….………... วันที่……………………………… 
ผู้ส่งตรวจ ……………………………………………………….….…โทรศัพท์…………………... วันที่……………………………… 
ประเภทตัวอย่าง  ตัวอย่างน้ํา  ตัวอย่าง swab ก๊อกน้ํา หรือฝักบัว  อ่ืนๆ ………………….…………. 
ในกรณเีป็นแหล่งนํ้า 
ประเภทแหล่งน้ํา …………………………................................................................................................. 
สถานที่เก็บ ………………………………............................ อุณหภูม ิ……………………........................ 
วันที่เก็บตัวอย่าง …………………….................................. 
ลักษณะตัวอย่าง ……………………..................................  มีตะกอน  ไม่มีตะกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  31 ของ  90 หน้า 
  

 

 

 

วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชื้อลเีจียนเน็ลล่า (Legionella spp.) 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  
      เพื่อตรวจหาเชือ้ Legionella spp. จากตัวอย่างน้ําที่เก็บจากน้ําในสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ําใช ้ได้แก ่แม่น้ํา  
นํ้าพุ  สระน้ํา ถังเก็บน้ําประปา หอผ่ึงเย็น (Cooling tower) 

2. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
 น้ําปริมาณ 250 มิลลิลิตรและควรเก็บตะกอนด้วยในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ มีฝาปิดแน่น 
 ตัวอย่างไม้พันสําล ี(Swab)ป้ายก๊อกน้ํา หรือฝักบัว ใส่ในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ   

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  
           นําตัวอย่างน้ําแช่เย็นในน้ําแข็ง นําส่งห้องปฏิบัติการทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
 ไม่พบเชื้อ  12 วันทําการ 
 พบเชื้อ  22 วันทําการ 

5. การรายงานผล  
          รายงานผลเบ้ืองต้นเป็น Legionella spp. และปริมาณเชื้อที่พบ 
          รายงานผลเป็น species และสายพันธุ์ของเชื้อ Legionella spp. 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
         1,500 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  
         การเพาะเชื้อมาตรฐาน (culture)       

8. หมายเหตุ 
       - 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  32 ของ  90 หนา้ 
  

 

 

 F 39-00-066 
 แก้ไขครัง้ท่ี 4 
 วันท่ีออกเอกสาร 17 พ.ย. 2557

แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์โรคธาลัสซเีมยี และฮีโมโกลบินผิดปกต ิ
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 110,111 โทรสาร 0 7550 1056 

 
 
หน่วยงานส่งตรวจ โรงพยาบาล…………………………………………………………………………………………………….……….…… 
ผู้ส่งตรวจ…………………………………..…………….……..โทรศัพท์……………………..……..วันที่……………………………………… 
 
ส่ิงส่งตรวจ EDTA Blood 2 มิลลิลิตร 
รายการส่งตรวจ    Hb typing 
                         Alpha-thalassemia 1  
 
 
ช่ือ-สกุล…………………………………………….………..……….HN………………..……………อายุ…….………..…………..ปี 
วันที่เก็บตัวอย่าง……………………………………………..……เวลา…………………………………………………………………. 
ประวัติการได้รับเลือด (Previous Transfusion) ครัง้สุดท้ายเม่ือวันที่………………………………………………. 
 
ผลการตรวจเบื้องต้น 
Osmotic Fragility (OF) test………………………………………………………………………………………….…………………… 
DCIP test....……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
MCV (fl)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 F 39-00-127 
 แก้ไขครัง้ท่ี 4 
 วันท่ีออกเอกสาร  17 พ.ย. 2557



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  33 ของ  90 หน้า 
  

 

 

แบบนําส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคธาลัสซเีมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติ : คู่สามี ภรรยา 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง (รหสัหน่วยที่ตรวจ : 14623) 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 110, 111 โทรสาร 0 7550 1056 

 
 

หน่วยงานส่งตรวจ โรงพยาบาล…………………………………………………รหัสหน่วยนําส่ง ............................ 
ผู้ส่งตรวจ……………………………………..โทรศัพท…์…………………………………..วันที่………………………………………… 
 
ส่ิงส่งตรวจ EDTA Blood 2 มิลลิลิตร        คู่สามี-ภรรยา        ตัวอย่างเดี่ยว    
รายการส่งตรวจ Hb typing 
                      Alpha-thalassemia 1  

 

 
ช่ือ-สกุล ภรรยา………………………………………………….. 
เลขที่บัตรประชาชน…………………………………………….. 
HN…………………………………………..……อายุ…………….ปี 
อายุครรภ์เม่ือเจาะเลือด…………………...…….สัปดาห ์
วันที่เก็บตัวอย่าง…………………….…..เวลา……..……….

ช่ือ-สกุล สามี……………………………………..………
เลขที่บัตรประชาชน……………………………………… 
HN……………………………………..อายุ…………….ปี 
วันที่เก็บตัวอย่าง…………….…….เวลา……………… 

 
ประวัติการได้รับเลือด (Previous Transfusion)  
ครัง้สุดท้ายเม่ือวันที่…………………………………………..…

ประวัติการได้รับเลือด (Previous Transfusion)  
ครัง้สุดท้ายเมื่อวันที่………………………………………

 
ผลการตรวจเบื้องต้น 
OF test……………………………………….…………………….… 
DCIP test……………………………………………………….…… 
MCV (fl)………………………………………………………………

ผลการตรวจเบื้องต้น 
OF test…………………………………….…………………… 
DCIP test………………………………..…………………… 
MCV (fl)……………………………………….……………… 

 

หมายเหตุ  กรณีคู่เสี่ยง ให้ผล Hb typing ปกติ แต่ผลการตรวจกรองให้ผล OF บวก หรือ MCVตํ่ากว่า 80 fl
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จะดําเนินการตรวจ alpha-thalassemia 1 ให้โดยทันที 
 
 
 
 
 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  34 ของ  90 หน้า 
  

 

 

วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจโรคธาลัสซีเมยี และฮีโมโกลบินผิดปกติ 
 
1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  
 เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดต่างๆ 
 เพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย และพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียออกจากโรคโลหิตจางชนิดอ่ืน 

2. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
       เลือดปริมาณ 2 มิลลิลิตร ใส่หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA 
ควรเก็บเลือดส่งตรวจก่อนการให้เลือดแก่ผู้ป่วย เพ่ือป้องกันการแปลผลผิดพลาด 

3. วิธีการนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  
       นําหลอดเลือดใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่องกระดาษหรือกล่องโฟม พร้อมกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์มการส่งตรวจให้ชัดเจน นําส่งภายใน 2 ช่ัวโมงในอุณหภูมิห้อง หรือแช่นํ้าแข็งถ้าหากใช้เวลาการ 
เดินทางนานกว่า 2 ช่ัวโมงและไม่ควรนานเกิน 24 ชั่วโมง หรือเก็บเลือดไว้ในตูเ้ย็น 4องศาเซลเซียส ไม่เกนิ 7 วัน 
ทั้งนี้ควรแนบค่าทางโลหิตวิทยาประกอบ 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
       8 วันทําการ 

5. การรายงานผล  
      รายงานชนิดของฮีโมโกลบินที่ตรวจพบและพิจารณาค่าทางโลหติวิทยาประกอบ 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
      250 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  
      High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) Automated method โดยเคร่ือง VARIANT II 

8. หมายเหตุ 
 การตรวจด้วยวิธีนี้ไม่สามารถยืนยัน Alpha-thalassemia ได้ ควรตรวจยืนยันด้วยการวิเคราะห์ DNA 
 เลือดที่ส่งตรวจต้องไม่มีเลือดจาก donor ปน โดยต้องงดการรับเลือดจาก donor เป็นเวลาอย่างน้อย  

3 เดือน 
 กรณีที่ประสงค์ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง เรียกเก็บค่าวิเคราะห์ไปยังสํานัก-

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ใหด้ําเนินการตามแนวทางของ สปสช. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง มีรหัสหนว่ยงาน คือ 14623 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจพาหะของยีนส์แอลฟ่าธาลัสซเีมีย-1 
(Alpha Thalassemia deletion) 

 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  
 เพื่อตรวจกรองพาหะของยีนส์แอลฟ่าธาลัสซีเมีย-1 
 เพื่อตรวจแยกชนิดของ alpha thalassemia deletion ชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(SEA type) และชนิด

ไทย (Thai type) 

2. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 
         เลือดปริมาณ 2 มิลลิลิตร ใส่หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA 
         ควรเก็บเลือดส่งตรวจก่อนการให้เลือดแก่ผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแปลผลผิดพลาด 

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  
 3.1 นําหลอดเลือดส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิหอ้ง หรือเก็บเลือดไว้ในตู้เย็น 4 องศา-
เซลเซียสไม่เกิน 7 วัน  
 3.2 นําส่งหลอดเลือดใส่ในถุงพลาสติกบรรจุลงในกล่องโฟม หรือกระติกที่มีน้ําแข็ง หรือ Ice pack ที่
อุณหภูม ิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่ควรนานเกิน 24 ชั่วโมง  
 3.3 แนบผลการตรวจเบื้องต้นได้แก่ค่า Hb Typing, Osmotic Fragility (OF) test, DCIP test, MCV 
(fl)และค่าทางโลหิตวิทยา 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
        8 วันทําการ 

   5. การรายงานผล  
        รายงานผลเป็น Positive ต่อชนิดของ deletion หรือ Negative ต่อ deletion ทัง้ 2 ชนิด 

- Negative  
- Positive (SEA) 
- Positive (THAI) 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
       350 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  
       Real Time PCR  

8. หมายเหตุ - 
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F 39-00-192 
แก้ไขครัง้ท่ี 2  
วันท่ีออกเอกสาร 17  พ.ย. 2557

แบบนําส่งตัวอย่างตรวจวนิิจฉัยโรคหัด (Measles) 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 110, 111 โทรสาร 0 7550 1056 

 

ช่ือ-สกุลผู้ป่วย ………………………………………………………… เพศชาย หญิง อายุ……….ปี ……. เดือน………วัน 
ที่อยู่เลขที่...................หมู่ที่....….ถนน................………………..........…ตําบล........………..............……..................... 
อําเภอ/เขต...........................……….จังหวัด....…..............…...…………โทรศัพท์.........................………………………….. 
วัน/เดือน/ปีท่ีเริ่มป่วย……………. วัน/เดือน/ปีที่รับไว้ ………………… วัน/เดือน/ปีที่จําหน่าย……………………………..….. 
รับการรักษาที่ร.พ. ........................……………อําเภอ.........................………….จังหวัด.................………...………….. 
รหัสไปรษณีย์ ………………โทรศัพท์.........………………HN.................…….แพทย์ผูร้ักษา………………………………………… 
เหตุผลที่ต้องการตรวจเพ่ือตรวจระดับภูมิคุ้มกัน  เพ่ือวินิจฉัยโรค 
ประวัติการได้รับวัคซีนไมเ่คยเคย 
วัคซีนที่ไดร้ับMeasles vaccine เมื่อวันที่ .................................MMR เมื่อวันที่ .................................. 
อาการและการตรวจพบไข้เป็นมา...............วันอุณหภูมิสูงสุด ...........................o ซ 
ไอ เยื่อบุตาอักเสบ  Koplik’s spot  ผื่น 
อาการแทรกซ้อนปอดบวม สมองอักเสบอุจจาระร่วงอ่ืนๆ(ระบุ) ..................................... 
ในกรณทีี่สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นSSPE โปรดระบุอาการ...........................................................……………… 
การส่งตัวอย่างตรวจ 
1. เพ่ือแยกเชื้อ:   Heparinized blood เก็บตัวอย่างวัน/เดือน/ป ี……………………………………. 

 Nasal swab/Throat swab เก็บตัวอย่างวัน/เดือน/ป ี…………………………… 
2. เพื่อตรวจหาแอนติบอดี: Serum  
เจาะเลือดครั้งแรกวันที่ ......................................... 
เจาะเลือดครั้งที่ 2 วันที่ .......................................... 
วัน/เดือน/ปีที่ส่งตัวอย่าง…..…./…..……/………. 
ชื่อและที่อยู่ของผู้นําส่งตัวอย่างชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องทราบผล 
 

ช่ือ....................................................................... 
 

ช่ือ....................................................................... 
ที่อยู่.................................................................... ที่อยู่....................................................................
...........................................................................  ........................................................................... 
........................................................................... ...........................................................................
โทรศัพท.์.............................................................  โทรศัพท.์............................................................. 
โทรสาร............................................................... โทรสาร...............................................................
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาแอนตบิอดีชนิด IgM ต่อไวรัสหัดด้วยวธิ ีELISA 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ 
เพื่อการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสหัดด้วยวิธี ELISA เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค 

2. สิ่งส่งตรวจปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง 
น้ําเหลือง (serum)เก็บโดยเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวภายใน 4 วันแต่ไม่ควรเกิน 30 วันหลังจากพบผื่น

โดยเจาะเลือดจากเส้นเลือดดําประมาณ 3-5 มล. (ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ไมโครลิตร) ใส่หลอดปราศจากเช้ือ
ปิดให้สนิทตั้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้งรอเลือดแข็งตัวป่ันแยกซีรัมเก็บใส่หลอดไร้เชื้อปิดจุกใหแ้นน่ปิดฉลากระบุชื่อ-
นามสกุล วันเดอืนปี ที่เก็บ (หลีกเลี่ยงตัวอย่าง hemolyse, มีไขมัน หรือมีการปนเปื้อน) 

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวงั 
การส่งตัวอย่างต้องส่งพร้อมแบบส่งตรวจโดยแช่ตัวอย่างในกระติกพร้อมน้ําแข็งรีบนําส่งห้องปฏิบัติการ

ทันทีหากไม่สามารถนําส่งห้องปฏิบัติการได้ควรเก็บรักษาซีรัมไว้ที่ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 3 วัน ถ้านานกว่า
น้ันควรเก็บไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 
4 วันทําการ 

5. การรายงานผล 
รายงานผลเป็น Positive / Negative / Equivocal พร้อมค่า OD. และค่า cut-off 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
400 บาท 

7. วิธีการวิเคราะห ์
ELISA 

8. หมายเหตุ 
 - 
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แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัดเยอรมัน (Rubella) 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 110, 111  โทรสาร 0 7550 1056 

ช่ือ-สกุลผู้ป่วย …………………………….………………………………… เพศชาย หญิงอายุ………….ปี ………. เดือน…………วัน 
ที่อยู่เลขที่...................หมู่ที่....….ถนน................………………..........………...ตําบล........……….......................................…….. 
อําเภอ/เขต...........................………....จังหวัด....…..............…...……………...โทรศัพท์...........................................…………….. 
วัน/เดือน/ปีท่ีเริ่มป่วย…………………………. วัน/เดือน/ปีที่รับไว้ ………………….…………… วัน/เดือน/ปีท่ีจําหน่าย……..……………… 
รับการรักษาที่ร.พ. ........................………………..……อําเภอ............................…….จังหวัด............................……………. 
รหัสไปรษณีย์ …………..……………โทรศัพท์....................………………HN.....................…….แพทย์ผู้รักษา………………….…………… 
ขณะนี้ตั้งครรภ์ ……………… เดือนครรภ์ที่ ……………………. 
คนปกติต้องการทราบระดับภูมิคุ้มกันโรค 
ผูส้ัมผัสโรคไม่มีอาการป่วยแต่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเมื่อวัน/เดือน/ปี ……………………………. 
ผู้ป่วยวัน/เดือน/ปีท่ีเริ่มป่วย …………………. เคยสัมผัสโรคเมื่อวัน/เดือน/ปี …………………………….… 

อาการ   
ไข้ อุณหภูมิ ………….…องศาเซลเซียส  ไม่มีไข้ 
ผื่นทั้งตัว  ผื่นที่บริเวณ (ระบุ)……………………………………………………… 

ลักษณะผื่น  หยาบ  ละเอียด  เป็นตุม่ใส 
ต่อมน้ําเหลืองโต 

     หลังหู  หลังศรีษะ  2 ข้าง  ข้างเดียว 
อาการอื่นๆระบุ …………………………………………………………………………………… 

ผู้ป่วยเด็กติดโรคหัดเยอรมนัในครรภ์มารดา (Rubella Syndrome Baby) 
 น้ําหนักตัวนอ้ย หัวใจพกิาร หูหนวก ตาเป็นต้อข้างเดียว ตาเป็นต้อ 2 ข้าง ตับโต 
 ม้ามโต  ตัวเหลือง  ผื่นที่ผิวหนัง อาการอื่นๆระบุ…………………………………………………………… 
 มารดาของผู้ป่วยมีประวัติออกผื่นขณะตั้งครรภ ์…………….. เดือน 

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
 เพ่ือแยกเชื้อ : throat swab วัน/เดือน/ปีที่เก็บตัวอย่าง …..…./……..…./……….………. 
 เพ่ือตรวจหาแอนติบอดยี์ : วัน/เดือน/ปีที่เจาะเลือดครัง้แรก …..…./……..…./……….…. 

    วัน/เดือน/ปีที่เจาะเลือดครั้งที่ 2 …..…./……..…./……….…. 
วัน/เดือน/ปีที่ส่งตัวอย่าง…..…./……..…./……….…. 
ชื่อและที่อยู่ของผู้นําส่งตัวอย่างชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องทราบผล 

ช่ือ....................................................................... ช่ือ....................................................................... 
ที่อยู่.................................................................... ที่อยู่....................................................................
........................................................................... ...........................................................................
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โทรศัพท.์............................................................. โทรศัพท.์.............................................................
โทรสาร............................................................... โทรสาร...............................................................

วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสหัดเยอรมันด้วยวิธ ีELISA 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ 
การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสหัดเยอรมันด้วยวิธ ีELISA เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค 

2. สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เกบ็ตัวอย่าง 
น้ําเหลือง (serum) เก็บโดยเจาะเลือดเพียงคร้ังเดียวภายใน 4 วันแต่ไม่ควรเกิน 30 วันหลังจากพบผื่น

โดยเจาะเลือดจากเส้นเลือดดําประมาณ 3-5 มล. (ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ไมโครลิตร) ใส่หลอดปราศจากเช้ือ
ปิดให้สนิทตั้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้งรอเลือดแข็งตัวป่ันแยก serum เก็บใส่หลอดไร้เชื้อปิดจุกให้แน่นปิดฉลากช่ือ-
นามสกุล วันเดอืนปีที่เก็บ (หลีกเลี่ยงตัวอย่าง hemolyse, มีไขมันหรือมีการปนเปื้อน) 

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง 
การส่งตัวอย่างต้องส่งพร้อมแบบส่งตรวจโดยแช่ตัวอย่างในกระติกพร้อมน้ําแข็งรีบนาํส่งห้องปฏิบัติการ

ทันทีหากไม่สามารถนําส่งห้องปฏิบัติการได้ควรเก็บรักษาซีรัมไว้ที่  2-8 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 3 วันถ้านานกว่า
น้ันควรเก็บไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส 

4. การประกันเวลาการทดสอบ 
7 วันทําการ 

5. การรายงานผล 
รายงานผลเป็น Positive / Negative / Equivocal พร้อมค่า OD. และค่า cut-off 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
400 บาท 

7. วิธีวิเคราะห์ 
ELISA 

8. หมายเหตุ 
 - 
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แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก (Enterovirus 71) 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3  ต่อ 110, 111  โทรสาร 0 7550 1056 

 

ช่ือ-สกุลผู้ป่วย …………………………………………….…………เพศชายหญิงอายุ……….ปี ………. เดือน………วัน………….. 
ที่อยู่เลขที่...................หมู่ที่....…….ถนน................………………..........…ตําบล...........................………..............……......... 
อําเภอ/เขต...........................…………………....จังหวัด....….........................…...………โทรศัพท์.........................…………….. 
วัน/เดือน/ปีท่ีเริ่มป่วย………………………. วัน/เดือน/ปีที่รับไว้ ……………..…………… วัน/เดือน/ปีที่จําหน่าย……………………… 
รับการรักษาที่ร.พ. ........................……………อําเภอ.........................………….จังหวัด...................................…………… 
รหัสไปรษณีย์ ………………………โทรศัพท์................……………HN.................…….แพทย์ผูร้ักษา……………………..……………… 
ประวัติการป่วยคร้ังก่อน 
Pharyngotonsilitis   เคย   ไม่เคยวัน/เดือน/ปี …….../……….…./…….…… 
Reumatism   เคย   ไม่เคยวัน/เดือน/ปี …….../……….…./…….…… 
หอบเหนื่อย   เคย   ไม่เคยวัน/เดือน/ปี …….../……….…./…….…… 
เล็บมือและเท้าเขียวคล้ํา  เคย   ไม่เคยวัน/เดือน/ปี ……..…./……….…./…….… 
อาการและการตรวจพบ 
 มีไข้นาน ………. วันอุณหภูมิสูงสุด ……..° ซขณะนี้ยังมีไข้ ………....°ซ 
 ไม่มีไข้   หอบ  เหนื่อยง่าย  ไมรู่้สึกตัว เม็ดตุ่มใสบริเวณฝา่มือ/เท้า/ลําคอ   คอแข็ง 
ตัวอย่างส่งตรวจ 
 อุจจาระเก็บวัน/เดือน/ป ี……..…./……….…./…….……. 
 Throat swab/ Nasopharyngeal swab เก็บวัน/เดือน/ปี ……..…./……….…./…….……. 
วัน/เดือน/ปีที่ส่งตัวอย่าง……..…./…….……./…………. 
ชื่อและที่อยู่ของผู้นําส่งตัวอย่างชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องทราบผล 
 

ช่ือ....................................................................... ช่ือ....................................................................... 
ที่อยู่.................................................................... ที่อยู่....................................................................
........................................................................... ...........................................................................
...........................................................................  ........................................................................... 
โทรศัพท.์............................................................. โทรศัพท.์.............................................................



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  41 ของ  90 หน้า 
  

 

 

โทรสาร............................................................... โทรสาร...............................................................

 
วธิกีารเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยโรคมือ เท้า ปาก (เอนเตอโรไวรสั 71) 

 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ 
การตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสเอนเตอโร 71 ในผู้ป่วยที่สงสัยอาการ Hand foot and mouth disease 

เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค 

2. สิ่งส่งตรวจปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง 
2.1 เก็บตัวอย่างอุจจาระประมาณ 8 กรัมโดยเร็วที่สุดภายใน 14 วันของวันเริ่มป่วยใส่ในหลอดที่สะอาด

และปราศจากเชื้อแล้วปิดฝาให้แน่น 
2.2 เก็บตัวอย่างสวอบคอโดยเร็วที่สุดภายใน 7 วันของวันเริ่มป่วยใส่ในหลอดที่มี Viral transport media 

(VTM) ปริมาณ 2 มิลลิลิตร ที่ปราศจากเชื้อแล้วปิดฝาให้แน่น 

3. การนําส่งสิ่งตรวจและข้อควรระวัง 
3.1 ใส่หลอดที่เก็บตัวอย่างลงในถุงพลาสติกรัดยางให้แน่น 
3.2 แช่ตัวอย่างในกระติกที่มีปริมาณน้ําแข็งมากเพียงพอจนถึงปลายทาง 
3.3 ส่งตัวอย่างทันทีหลงัเก็บตัวอย่างพร้อมประวัติผู้ป่วยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มของ 

ห้องปฏิบัติการแจ้งชื่อที่อยูผู่้ส่งตรวจและผู้ต้องการทราบผลให้ชัดเจนในกรณีที่ไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ทันที
ต้องเก็บตัวอย่างไว้ในช่องแช่แข็งเพื่อส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการโดยเร็ว 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห ์
5 วันทําการ 

5. การรายงานผล 
พบ/ ไม่พบ สารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเอนเตอโร 71 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
 400 บาท 

7. วิธีวิเคราะห์ 
วิธี Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) 

8. หมายเหตุ 
 - 
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แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบ 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 110, 111  โทรสาร 0 7550 1056 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือผู้ป่วย.......................................................... วันเดือนปีเกิด……………………..………อายุ..............ป.ี.............เดือน    

เพศ        ชาย     หญิง 
ที่อยู่ขณะป่วย  บ้านเลขที่...............หมู่ที่...........ตําบล...............……อําเภอ...................จังหวัด........................... 

   ในเขตเทศบาล  นอกเขตเทศบาล  ในเขตสุขาภิบาล   นอกเขตสุขาภิบาล 
ช่ือบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง.....................................................อาชีพของบิดามารดา...................................... 
ในกรณทีี่ผู้ป่วยเป็นนักเรียน เรียนอยูชั่น้.......……..........โรงเรยีน........…………...........................หมู่ที่.............. 
ตําบล................…………......อําเภอ...........................................จังหวัด................................................................ 
วันที่ไดร้ับแจ้งจากผู้ป่วย........................................................วันที่สอบสวนโรค................................................. 

2. ประวัติการได้รับท๊อกซอยด์ 
เคยได้รับท๊อกซอยด์ป้องกันโรคไข้คอตีบ.................................ครัง้ 
มีบัตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือไม่    ไม่มี   ม ี
วัน  เดือน  ป ี ที่ไดร้ับท๊อกซอยด์ป้องกันโรคไข้คอตีบ 

 ครั้งที่  1  ............/............../.............อายุ……….…    ครั้งที่  2  .........../................/...........อายุ………… 
 ครั้งที่  3  .........../............../..............อายุ…………    ครั้งที่  4  ....….../................/.............อายุ………… 
 ครั้งที่  5  .........../............../..............อายุ…………     
3. อาการและอาการแสดง 

การวินิจฉัยเบื้องต้นของแพทย์ 
 อาการ ไข้     ไม่มี  ม ี วันท่ีเริ่มมีอาการ ……………………………………… 
  เจ็บคอ    ไม่มี  ม ี วันท่ีเริ่มมีอาการ ……………………………………… 
  แผ่นเย่ือ    ไม่มี  ม ี วันท่ีเริ่มมีอาการ …………………………………….. 
  ตําแหน่งที่มีแผ่นเยื่อ ทอลซิล (Tonsil) ซ้าย…………………ขวา…………………. 
            ลิ้นไก่ (Uvula)    คอหอยส่วนหลัง (Posteriapharynx) 
  ต่อมน้ําเหลือง (Lymph node) ใต้มุมขากรรไกรโต  ไมม่ี  ม ี
  คอบวม (Neck swelling)   ไมม่ี  ม ี
  แผลที่ผิวหนังมีแผน่เยื่อสีขาว (Skin ulcer)       ไมม่ี  ม ี
4. ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
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Nasalswab  (Nasalcavity)  วันที่ส่งตรวจ……………………ผลการตรวจ……………………….… 
Throatswab (Tonsil, Posteriapharynx) วันที่ส่งตรวจ………………..…..ผลการตรวจ……….……………….. 
Skinswab  (SkinUlcer)   วันที่ส่งตรวจ…………………....ผลการตรวจ……….……………….. 

 

5. การเก็บตัวอย่างตรวจ  
  Throat swab/ Nasal swab  เพาะเช้ือ ตรวจหาสารพิษ   วันท่ีเก็บตัวอย่าง………/………/……… 
 เช้ือบริสุทธิ์                    ตรวจหาสารพษิ วันที่เก็บตัวอย่าง…..…/………/……… 
 

วัน/เดือน/ปีที่ส่งตัวอย่าง……..…./…….……./…………. 
ชื่อและที่อยู่ของผู้นําส่งตัวอย่างชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องทราบผล 
 

ช่ือ....................................................................... ช่ือ....................................................................... 
ที่อยู่....................................................................  ที่อยู่....................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
โทรศัพท.์.............................................................  โทรศัพท.์............................................................. 
โทรสาร............................................................... โทรสาร...............................................................

 
ช่ือผู้สอบสวน ........................................................................... ตําแหนง่ ............................................................... 
หน่วยงาน ................................................................................. วันท่ี .................................................................... 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบ 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ 
 เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคคอตีบ Corynebacteriumdiphtheriae และการสร้างสารพิษ 

2. ชนิดสิ่งส่งตรวจปรมิาณและภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง 
2.1 ตัวอย่าง Throat swab, หรือ nasal swab ขึ้นกับบริเวณที่พบแผ่นเยื่อเมือกขาว 
2.2 ตัวอย่างเชื้อบริสุทธิ์เพื่อตรวจการสร้างสารพษิ (Diphtheria toxin) 

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวงั 
3.1 อาหารนําส่ง Amies transport medium 
3.2 การเก็บตัวอย่างเนื่องจากแผ่นเย่ือเมือกขาวเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเชื้อC.diphtheriae จะอยู่ใต้แผ่น 

เยื่อเมือกใช้ swab ป้ายตัวอย่างจากใต้แผ่นเยื่อเมือกแล้วนํา swab ใส่ Amies transport medium และนําส่ง
ห้องปฏิบัติการถ้าไม่สามารถส่งได้ทันทีให้เก็บในตูเ้ย็นกอ่นนําส่งและนําส่งภายใน 24 ช่ัวโมง 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ 
 15 วันทําการ 

5. การรายงานผล 
 พบ (ระบุชนิดของเชื้อ)/ ไม่พบ เชือ้ก่อโรค  

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห ์
 400 บาท 

7. วิธีวิเคราะห์ 
7.1 ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี 
7.2 ทดสอบหาสารพิษด้วยวิธี Elek test  

8. หมายเหตุ 
 การปฏิเสธตัวอยา่ง 
 1) ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนจากเชือ้อื่นๆ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย 
 2) ตัวอย่างสารคัดหล่ัง หรือ swab ที่ส่งมาโดยไม่แช่เย็น (4 องศาเซลเซียส) หรือไม่ใส่กระติกบรรจุ-
    น้ําแข็ง 
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 3) ตัวอย่างที่หลอดบรรจุมีการแตกหัก ชํารุด ทําใหต้ัวอย่างไหลซึมออกมา 
 
 
 
 
 
คําแนะนําในการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวเิคราะห์ 
5.1 วัตถุประสงค์ ในการตรวจวิเคราะห์ 

1. ตรวจวิเคราะห์สารเป็นพิษในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยหรือตายของบุคคลหรือสัตว์ โดยไม่มีสาเหตุทาง
พยาธิสภาพและสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการได้รับสารเป็นพิษ ทั้งนี้ เพื่อหาสาเหตุนําไปประกอบผลทาง 
อรรถคดี การบําบัดรักษาและป้องกันความเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นอีก 

2. เพ่ือช่วยด้านการแพทย์ในการตรวจหาระดับยารักษาโรคในชีววัตถุของผู้ป่วยที่กําลังได้รับการรักษา 
เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากระดับยาเกินขนาดรักษา 

 
5.2 ประเภทของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ มีดังนี้ 
       1. สารที่ระเหยได ้(Volatile substances and Gases) 
  1.1 ไซยาไนด ์(Cyanide) 
 2. โลหะต่าง ๆ (Metals) 
  2.1 สารหนู (Arsenic) 
  2.2 ปรอท (Mercury) 
  2.3 ตะก่ัว (Lead) 
 3. ยารักษาโรคและสารเสพติด (Drugs and Narcotic drugs) 
  3.1 ยาแก้ปวด 
  3.2 ยานอนหลับ 
  3.3 ยาสงบประสาท ยาระงับประสาท 
  3.4 ยาเสพติด 
 4. สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว ์(Pesticides) 
  4.1 สารเคมีกําจัดแมลง (Insecticides) กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1.1 กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate insecticides) เช่น Parathion,  
Malathion, Phosdrin 

        4.1.2 กลุ่มคลอริเนตเตตไฮโดรคาร์บอน (Chlorinated hydrocarbon  
compound insecticides) เช่น DDT, Endrin, Heptachlor 

       4.1.3  กลุม่คาร์บาเมต (Carbamate insecticides) เช่น Methomyl, Carbaryl 
4.2 อ่ืน ๆ 

5. การให้บริการของห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 
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5.3 การเก็บและส่งวัตถุตัวอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์สารเป็นพษิทั่ว ๆ ไป 
 1 ประเภทวัตถุตัวอย่างที่จะต้องเก็บส่ง 

 1.1  ชีววัตถุจากผู้ป่วย ได้แก่ อาเจียน น้ําล้างกระเพาะ เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น 
  1.2 ชวีวัตถุและอวัยวะจากศพที่สําคัญ ได้แก่ กระเพาะอาหารผูกขัว้หัวขัว้ท้าย ตับ เลือด 
ปัสสาวะ ตัวอย่างอ่ืน ๆ เช่น ไต กล้ามเนื้อบริเวณที่มีรอยฉีดยา ผมและเล็บ การเลือกส่งขึ้นอยูกั่บดุลยพินิจของ
แพทย์และชนิดของสารเป็นพิษที่สงสัย 

  1.3 วัตถุตัวอย่างอื่น ๆ เช่น ยารักษา สารเคมีที่พบบริเวณใกล้เคียงผู้ป่วยหรือผู้ตาย  
2 รายละเอียดวิธีการเก็บและส่งวัตถุตัวอย่าง 

  2.1 อาเจียน น้ําล้างกระเพาะคร้ังแรก ควรเก็บส่งทัง้หมด  
  2.2 เลือด เก็บเลือดจากผู้ป่วยจํานวน 10 มิลลิลิตรโดยเจาะจากเส้นเลือดดําตรงขอ้พับแขน

กรณีตรวจหาสารเป็นพิษที่ระเหยได้ ควรระมัดระวังสิ่งที่เจือปนต่าง ๆ เชน่ การเจาะเลือดเพื่อหาแอลกอฮอล์ให้
ใช้ยาฆ่าเชื้ออื่น ได้แก ่mercuric nitrate ทาผิวแทนแอลกอฮอล์ กรณีศพที่ไม่สามารถเจาะเลือดได้แล้ว ให้ใชเ้ลือด
จากหัวใจ 

   2.3 การตรวจหาการทํางานของเอ็นไซม์ cholinesterase กรณสีงสัยได้รับหรือสัมผัสยาฆ่า- 
แมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต หรือกลุ่มคาร์บาเมทใหเ้ก็บซีร่ัม1 มิลลิลิตร และควรเก็บส่งภายใน 24 ช่ัวโมง หลัง
ได้รับสารพิษ 

2.4  ปัสสาวะจากผู้ป่วย ใช้ปัสสาวะ 24 ชั่วโมงส่งทั้งหมด โดยส่งปัสสาวะที่เก็บครั้งแรกไปก่อน   
ส่วนที่เก็บตามครั้งต่อ ๆ ไป ส่งพร้อมกันในวันรุ่งขึ้น 
  2.5 อวัยวะจากศพ กระเพาะอาหารผูกขั้วหัวขั้วท้าย ตับประมาณครึ่งกิโลกรัม ไตทั้งสองข้าง 
กรณีที่สงสัยว่าการตายมีสาเหตุจากการฉีดยา ตัดกล้ามเนื้อส่วนที่มีรอยฉีดยา 1 ชิ้น ขนาดประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว โดยตัดลึก ๆ ให้ติดไขมัน และเนื้อชิ้นล่างให้มากที่สุด  

2.6  อาหารที่สงสัยว่ามสีารเป็นพิษ วิธกีารเก็บและนําสง่ตัวอย่างดูในรายละเอียดคําแนะนํา
การเก็บและส่งวัตถุตัวอย่างอาหาร 
  2.7 วัตถุตัวอย่างอ่ืน ๆ ที่สงสัยว่ามีสารเป็นพิษ  ส่งประมาณ 500 กรัม  ถ้ามีตัวอย่างไม่พอ
เก็บส่งให้ได้มากที่สุด 

3. ภาชนะสําหรับใส่บรรจุวัตถุตัวอย่างภาชนะควรสะอาด ขนาดใหญพ่อเหมาะไม่แตกง่ายมีฝาหรือจุก
ปิดสนิทอาจใช้ภาชนะประเภทพลาสติก เช่น ขวด กล่อง สามารถใช้ถุงพลาสติกที่คุณภาพดไีด้ โดยเลือกชนิดที่
ไม่มีรอยเย็บต่อเพื่อกันร่ัวและควรใช้ 2-3 ถุงซ้อนทับกัน รัดปากถุงใหแ้น่นด้วยยางรัด ยกเว้นกรณีส่งตรวจ
วิเคราะหท์างจุลชีววิทยา หรือตรวจหาสารเป็นพิษระเหยได ้ ไม่ควรใช้ถุงพลาสติก และตัวอย่างแต่ละชนิด ควร
บรรจุโดยแยกภาชนะไม่ปะปนกัน 
 4. การปิดฉลากต้องปิดฉลากบนภาชนะบรรจุตัวอย่างทุกชิ้น ระบุชนิดตัวอย่างที่บรรจุช่ือของผู้ส่งหรือ
สถานที่นําส่ง เลขที่หนังสือนําส่ง (กรณีส่งจากหน่วยราชการ) ใหชั้ดเจน 
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 5. ข้อแนะนําการเก็บและส่งวัตถุตัวอย่างเกี่ยวกับคดีต้องทําหลักฐานเป็นเอกสารทางคดี และต้อง
ระมัดระวังในการสับเปล่ียนวัตถุของกลางด้วย 
 
 
 6. รายละเอียดข้อมูลการเกิดพิษควรแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดพิษ เช่น เวลาเริ่มมี
อาการพิษ เหตุสงสัยว่าได้รับสารเป็นพิษ อาการป่วย ฯลฯ ซึ่งมีความสําคัญมาก ใช้เป็นแนวทางในการตรวจ
วิเคราะห์ว่าควรจะหาสารเป็นพิษชนิดใด หรือประเภทใด ทําใหป้ระหยัดในการใช้ตัวอย่าง น้ํายา และเวลาในการ
ตรวจวิเคราะห ์
หมายเหตุ ควรส่งตัวอย่างในปริมาณตามที่ได้แนะนําไว้ในตารางที่ 5.1  

5.4 การเก็บและส่งวัตถุตัวอย่างเพื่อตรวจโลหะเป็นพษิในชีววัตถุ 
 ชวีวัตถุที่ต้องการตรวจหาโลหะเป็นพิษได้แก่เลือด ซีร่ัมหรือพลาสม่า ปัสสาวะ เส้นผม หรือวัตถุอ่ืน ๆ 
ควรรบีจัดส่งโดยเร็ว ถ้าไม่สามารถนําส่งได้ทันทีควรเก็บตัวอย่างไว้ในตู้เย็น ต้องคํานึงถึงความสะอาดของ
ภาชนะใสต่ัวอย่าง ปิดฉลากภาชนะแจ้งชื่อและชนิดของโลหะที่ต้องการตรวจ ควรบอกรายละเอียดอาการของ
ผู้ป่วยและยาที่ใช้รักษา (ความแน่นอนของผลวิเคราะห์ขึ้นอยูกั่บการเก็บและส่งวัตถุตัวอย่างเป็นสําคัญ) 

เลือด เจาะจากเส้นเลือดดํา 10 มิลลิลิตร ด้วย disposable syringe ชนิดที่มีสาร citrate หรือheparin 
ป้องกันเลือดแข็งตัว หรือใช ้disposable syringe ชนดิธรรมดาเคลือบด้วย heparin ใหท่ั้ว(ใช0้.2 มิลลิลิตรต่อ-
เลือด 10 มิลลิลิตร) แล้วจึงเจาะเลือด เสร็จแล้วเขย่าให้เข้ากัน  งอปลายเข็ม  และปดิฉลาก 
 ในกรณีที่ไม่มี disposable syringe ให้เจาะเลือดถ่ายใส่ขวดพลาสติก (ไม่ควรใช้ขวดแก้ว) ที่ล้างสะอาด* 
แล้วเติมสารป้องกันเลือดแข็งตัว โดยใช ้ 1 มิลลิลิตร 3.8%  สารละลาย sodium citrate ต่อเลือด 9 มิลลิลิตร 
หรือ heparin  0.2 มิลลิลิตร ต่อเลือด 10 มิลลิลิตร ให้ปิดฉลากแจ้งชนิด และปริมาณสารป้องกันเลือดแข็งตัว
ด้วย 

ซีร่ัมหรือพลาสม่า ควรแยกจากเลือดโดยเร็ว ถ่ายใส่ภาชนะที่สะอาด* ปิดฉลาก 
ปัสสาวะ เก็บนําส่งในภาชนะพลาสติกหรือขวดแก้วที่ล้างสะอาด* โดยเก็บปัสสาวะภายใน  

24 ช่ัวโมง อาจแบ่งนําส่งอย่างน้อย 100 มิลลิลิตร แต่ต้องบอกปริมาตรรวมทั้งหมดที่ได้เก็บไว้แล้วมาบนฉลาก
ด้วย 

ชีววัตถุอ่ืน ๆเส้นผมอย่างน้อย 0.5 กรัม (ถ้าเป็นไปได้ควรถอนติดทัง้ราก) เล็บตัดถึงโคนให้มาก- 
ที่สุด บรรจุในถุงพลาสติก 2 ชัน้ หรือภาชนะที่สะอาด ปิดฉลาก 
 *วิธีล้างภาชนะที่ใส่ตวัอย่าง ควรเขย่าล้างภาชนะด้วย 10% กรดไนตริกแล้วล้างด้วยน้ํากลั่นเพื่อให้
ปราศจากกรด และอบใหแ้ห้ง  
 

5.5 การนําส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์ 
 ส่งตัวอย่างโดยตรงที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง โดยให้กรอกรายละเอียดในแบบ

นําส่งตัวอย่าง ให้ครบถ้วนชัดเจน แบบนําส่งตัวอย่างชนิดต่างๆที่ใชมี้ดังนี้  
-  แบบนําส่งตรวจหาสารพิษ  

  -  แบบนําส่งตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 
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 ปริมาณตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ ดูจากตารางที่ 5.1 
 รายการตรวจวิเคราะห ์ดูจากตารางที่ 5.2   

 
 

5.6 หลักเกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง 
5.6.1  การปฏิเสธตัวอย่างปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด 

 1) ภาชนะบรรจุตัวอย่างไม่มีฉลากระบุบ่งบอกเจ้าของตัวอย่าง เช่น ไม่มีช่ือ – สกุล  
              หรือรหัสของตัวอย่าง 
 2) ภาชนะบรรจุแตกร้าว มีปัสสาวะหกเปื้อน ทําให้เลอะเลือนไม่สามารถอ่านฉลากได้ 
 3) ภาชนะบรรจุตัวอย่างปัสสาวะมีร่องรอยการเปิด เช่น กระดาษกาวย่นที่พันรอบฝาเกลียว- 

   ฉีกขาด หรือ มีร่องรอยการเปิด 
4) มีวัตถุสิ่งแปลกปลอมในขวดปัสสาวะ 
5) ปริมาตรตัวอย่างน้อยกว่า 30 มิลลิลิตร 

คําแนะนํา:  
  - ถ้าประสงค์ตรวจมอร์ฟีน ปัสสาวะอย่างน้อย 60 มิลลิลิตร  

- ถ้าประสงค์ตรวจยาบ้า กัญชา ปัสสาวะอย่างน้อย 30 มิลลิลิตร 
- ถ้าต้องการตรวจสารเสพติดไม่ระบุชนิด ใช้ปัสสาวะอย่างน้อย 60 มิลลิลิตร 

 6) การเขียนระบุชื่อ – สกุล หรือรหัสตัวอย่าง หรือป้ายฉลากบนชวดตัวอย่างปัสสาวะไม่ตรงกับ 
หนังสือนําส่ง 

5.6.2 การปฏเิสธตัวอย่างตรวจเอนซัยม์ Cholinesterase และซีรั่มตรวจหาระดับพาราเซทตามอล 
 1) ข้อสังเกตทํานองเดียวกันกับการปฏิเสธตัวอย่างปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ข้อ 1) ถึง 3) 

 2) ต้องเป็นซีร่ัมและปริมาตรอย่างน้อย 3 มิลลิลิตร ไม่ม ีhemolyse ของเม็ดเลือดแดง 
      5.6.3 การปฏิเสธตัวอย่างตรวจสารระเหย กาว (คด)ี 
 1) ไม่มีหนังสือนําสง่และ/หรือไม่มีแบบ ป.ป.ส. 6-31 
 2) ชื่อ – สกุล ที่ระบุในหนังสือนําส่งไม่ตรงกับที่ระบุในแบบ ป.ป.ส. 6-31 
 3) ภาชนะบรรจุมีรอยฉีกขาดหรือเปิดผนึก 
      5.6.4 การปฏิเสธตัวอย่างตรวจสารพิษไม่ทราบชนิด 
 1) ข้อสังเกตทํานองเดียวกันกับการปฏิเสธตัวอย่างปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ข้อ 1) ถึง 3) 
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ตารางที่ 5.1 แสดงปริมาณตัวอย่างที่ส่งตรวจและภาชนะบรรจุ 

ชนิดตัวอย่าง/รายการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณตัวอย่าง ภาชนะบรรจุ
1. ซีรั่ม(Serum)                                      
        - acetaminophen > 3 ml ก, ง. จ* 
        - cholinesterase  ดูที่ (1) ก, ง. จ* 
        - diazepam > 3 ml ก, ง. จ* 
        - paraquat > 3 ml ก, ง. จ* 
        - phenobarbitone > 3 ml ก, ง. จ* 
        - phenytoin > 3 ml ก, ง. จ* 
        - salicylic acid > 3 ml ก, ง. จ* 
        - theophylline > 3 ml ก, ง. จ* 
2. เลือด (Blood)                                        > 5 ml  
        - lead (Pb) ดูท่ี (3) , (4) ข, ค, ช 
3. น้ําล้างกระเพาะ   
   3.1 Drugs  
        - acetaminophen ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - barbiturates ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - benzophenonedrv. ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - phenothiazine ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
   3.2 Herbicides   
        - paraquat ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
   3.3 Insecticides  
        - carbamates ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - organochlorines ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - organophosphates ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
   3.4 Metallic poisons  
        - antimony ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - arsenic ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - bismuth ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
       - mercury ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
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ตารางที่ 5.1แสดงปริมาณตัวอย่างที่สง่ตรวจและภาชนะบรรจุ (ต่อ) 
ชนิดตัวอย่าง/รายการตรวจวิเคราะห ์ ปริมาณตัวอย่าง ภาชนะบรรจ ุ

   3.5 Psychotropic drugs   
- amitriptyline ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - chlordiazepoxide ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - diazepam ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - imipramine ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - thioridazine ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
  3.6 Rodenticides  
        - warfarin ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - zinc phoshide ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
  3.7 Toxic anions  
        - nitrate ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - nitrite ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
  3.8 Volatile poisons  
        - cyanide ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
        - Others ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
4. ปัสสาวะ (Urine)                            30 ml  
       - amphetamine ดูท่ี (7) ก, ข, ซ 
       - ephedrine ดูท่ี (7) ก, ข, ซ 
       - methamphetamine ดูท่ี (7) ก, ข, ซ 
       - morphine ดูท่ี (7) ก, ข, ซ 
       - paraquat ดูท่ี (7) ก, ข, ซ 
5. ตับ (Liver)                         > 500 g  
         - Drugs (ดูที่ 3.1) ดูที่ (8) , (9) ก, ข, ซ 
- Herbicides (ดูที่3.2) ดูที่ (8) , (9) ก, ข, ซ 
         - Insecticides (ดูที่ 3.3) ดูที่ (8) , (9) ก, ข, ซ 
         - Metallic poisons (ดูที่ 3.4) ดูที่ (8) , (9) ก, ข, ซ 

หมายเหตุ  ความหมายของตัวเลขในช่องปริมาณตัวอย่าง และความหมายของอักษรย่อในช่องภาชนะบรรจุ  
    ดูคําอธิบายท่ีหน้าถัดไป 
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หมายเหต ุ  
   1. ความหมายของตัวเลข ในช่องปริมาณตัวอย่าง 

(1)   =  Serum 3 ml (ส่งโดยเร็วที่สุด ภายใน 24 ช่ัวโมง) 
(2)   =  NaF Blood 5 ml (ใส่ NaF 10 mg ในเลือด 5 ml) 
(3)   =  Sodium citrates Blood 5 ml (ใส่ Trisodium citrate 25 mg ในเลือด 5 ml) 
(4)   =  Heparinized Blood 5 ml (ใส่ Heparin 1 g ในเลือด 5 ml) 
(5)   =  Gastric content (น้ําลา้ง/ในกระเพาะ เก็บครั้งแรกส่งทัง้หมด ห้ามใส่สารกันบูด) 
(6)   =  Stomach (กระเพาะอาหารผูกขั้วหัวท้าย ส่งทันทีและควรแช่เย็นดว้ย) 
(7)   =  Urine 30 ml (เก็บครั้งแรกครั้งเดียวในการตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดและ 250 ml  
          สําหรับการตรวจพาราควอท) 
(8)   =  Liver 500 g (ตับสด ส่งทันทีและควรแช่เย็นดว้ย) 
(9)   =  Kidney (ไตสด ส่งทันทีและควรแช่เย็นดว้ย) 
(10)  =  Hair > 1 g (ติดทั้งรากผมอย่างน้อย 1 กรัม) 
(11)  =  Nail (ตัดถึงโคนเล็บให้มากที่สุด) 
(12)  =  Others (วัตถุที่สงสัยเกี่ยวข้อง เก็บประมาณ 500 กรัม) 

2. ความหมายของอักษรย่อในช่องภาชนะบรรจุ (ภาชนะทุกชนิดต้องสะอาด ขนาดเหมาะสม ไม่แตกง่ายและ
สามารถปดิได้สนิท) 

ก =  ขวดแก้วใส ปิดจุกยาง พันทับด้วยพาราฟิล์ม 
ข =  ขวดพลาสติกใหม ่ๆ พร้อมฝาปิดสนิท 
ค =  ขวดพลาสติกใหม ่ๆ พร้อมฝาปิดสนิท ผ่านการเขย่าล้างด้วย 10% กรดไนตริก และน้ํากลั่น 
ง =  หลอดแกว้ใส ปิดจุกยาง พันทับด้วยพาราฟิล์ม 
จ =  หลอดพลาสติกใหม่ ๆ พร้อมด้วยฝาปิดสนิท 
ฉ = หลอดพลาสติกใหม ่ๆ พร้อมฝาปิดสนิท ผ่านการเขย่าล้างด้วย 10% กรดไนตริก และน้ํากลั่น        
ช =  กระบอกฉีดยาพลาสติกใหม่ ๆ แล้วเคลือบด้วย Heparin หรือ Sodium citrate 
ซ =  ถุงพลาสติกใหม ่ๆ และคุณภาพด ีใช ้2-3 ถุงซ้อนทับกัน แล้วรัดปากถุงใหแ้น่นด้วยยางรัด 
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ตารางที่ 5.2 แสดงระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน และอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์ 
 

รายการตรวจวิเคราะห์ เทคนิคการทดสอบ 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จของงาน  
(วันทําการ) 

อัตรา
ค่าบํารุง 
(บาท) 

1. ตัวอย่างทางนิติเวชและคลนิิก  
1.1  สารพิษทราบชนิด  
         - paraquat Chemical test 3  200
         - cyanide Chemical test 3  200
         - โลหะพิษ (As, Hg, Bi, Sb) Chemical test 3  200
         - Zinc phosphide Chemical test 3  200
         - อนุมูลพษิ (Nitrate, Nitrite) Chemical test 3  200
         - ยากลุม่ benzodiazepines TLC/Spectrophotometer

GC/HPLC 
3  400

         - ยากลุม่ barbiturates TLC/Spectrophotometer 3  400
         - ยากลุม่ tricyclic  antidepressant TLC/Spectrophotometer 3  400
         - ยากลุม่ phenothiazine TLC/Spectrophotometer 3  400
         - ยากลุม่ acidic drugs TLC/Spectrophotometer 3  400
         - ยากลุม่ basic drugs , สารพษิ alkaloids TLC/Spectrophotometer 3  400
         - สารเคมีกําจัดแมลงประเภท carbamate TLC/Spectrophotometer 3  400
     1.2สารพิษไม่ทราบชนิด Chemical test, TLC, 

Spectrophotometer, GC, 
HPLC 

22  1,600/
ตัวอย่าง 

     1.3 ระดับโลหะ : ตะกั่ว AAS 4 800
     1.4 Cholinesterase activity UV/VIS Spectrometry 3  200
2. การตรวจหาสารเสพติด   
     2.1 การตรวจหาสารเสพตดิในปัสสาวะ TLC 10 700
          - เมทแอมเฟตามนี (ยาบ้า)  
          - มอร์ฟนี  
          - สารออกฤทธิ์ของกัญชา Toxi-Lab (THC)  1,000
3. การบรกิารดา้นเอกสารการตรวจวเิคราะหทุ์กชนดิ
    3.1 ใบรายงานการตรวจวเิคราะหเ์พิ่มเตมิภาษาอังกฤษ ฉบับละ 200
    3.2 สําเนารายงานผลการวิเคราะห ์ฉบับละ 300

 
 
 
 
 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  53 ของ  90 หน้า 
  

 

 

 
 
 

แบบนําส่งตรวจหาสารเป็นพษิ 
 
ที่ ……………………..      หน่วยงานที่ส่ง………………………….……………………. 

           วันที่ ……....... เดือน …………………. พ.ศ. ………….. 
เรื่อง   ขอให้ทําการตรวจวิเคราะห์สารเป็นพิษ 
เรียน   ………………………………………........... 
 
1.  ช่ือผู้ได้รับสารเป็นสารพิษ (นาย/นาง/น.ส./ด.ญ./ด.ช.) …………………………………………………………………….……….......... 
หมายเลขผู้ป่วย ….................................. อายุ …………….  อาชีพ ……………………………….……………………............... 
2.  สารเป็นพิษได้รับโดยวิธีใด ……………………………………………....................…ตาย ไม่ตาย 
3.  เหตุการณ์ก่อนเกิดอาการและสารเป็นพิษท่ีสงสัย …………………………………………………………………………….…………… 
4.  สาเหตุ อุบัติเหตุ  สงสัยมีผูฆ้า่  ฆ่าตัวตาย 
  ไม่ทราบสาเหตุ   จากยาที่ใช้รักษาโรค อ่ืน ๆ ระบุ ……………………………… 
5.  วันเวลาที่เกิดเหตุ …………………………………................  สถานที่ ………………………………………. 
6.  รายละเอียด อาการครั้งแรกและต่อมา (ระบุเวลาด้วย) ………………………………………………………… 
7.  ระบุช่ือยาที่ใช้ในการแก้ไขและเวลา ….......................................................................................................... 
8.  ตัวอย่างนําส่ง (โปรดกา) 

เลือด 10 มิลลิลิตร ใส ่sodium fluoride (ยกเว้นส่งตรวจ cholinesterase กรณีสงสัยได้รับยาฆา่แมลง 
ไม่ใส่สารนี้ให้ใช้ซีร่ัม1 มิลลิลิตร)  เลือดควรเก็บสง่ภายใน 24 ชม. หลังได้รับสารเป็นพิษ 

 กระเพาะอาหารผูกขัว้หัวขั้วท้าย  น้ําล้างกระเพาะส่งท้ังหมด (ห้ามใส่สารกันบูด) 
 ตับประมาณครึ่ง ก.ก.   เส้นผมตัดถึงโคนอย่างน้อย 0.5 กรัม 
 เล็บตัดถึงโคนให้ไดม้ากที่สุด (กรณสีงสัยสารหนู) 
 ปัสสาวะ 100 มิลลิลิตร ภายใน 24 ชม. นับแตเ่ริ่มป่วย  อ่ืน ๆ ……………………………………..……………. 

เพื่อป้องกันสารเป็นพิษระเหย ให้บรรจุตัวอย่างในภาชนะที่เหมาะสมปิดจุกแน่นสนิท สง่ตัวอย่างอวัยวะ โดย
การแช่เย็นจัด หรือแช่ใน 95 เปอร์เซ็นตเ์อธิลแอลกอฮอล ์(ห้ามใช้น้ํายาฟอร์มาลิน) 
9. ที่อยู่หน่วยงานที่ส่ง ………………………….......................................…………………..… โทรศัพท ์……………………............ 
10. ต้องการรับผลวเิคราะห์  ด้วยตนเอง ทางไปรษณย์ี 

    ขอแสดงความนับถือ 
ลงช่ือ ……………………………….................... 
      (…………………………….....................) 

                           ตําแหน่ง…………………………….………………..........…   
 

หนา้  1  ของ  2  หน้า 

F 39-00-069 
แก้ไขครั้งที่ 4 
วันที่ออกเอกสาร 20 พ.ย. 2556
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รายชื่อสารเป็นพิษที่แพทย์ต้องการให้ตรวจ 
 

สารเป็นพิษที่ต้องการให้ตรวจ (โปรดกา) ตัวอย่างที่ควรส่งตรวจ
Volatile poisons    cyanide          1,2,3,6 

  อื่น ๆ 1,6 
Metallic poisons   arsenic            antimony, mercury, bismuth    1,2,3,4,5,6 
   lead              อ่ืน ๆ 1,6 
Toxic anions   nitrate             nitrite          อื่น ๆ 3,6 
Drugs salicylates     paracetamolphenacetin 1,2,3,4,5,6 
   caffeine      phenylbutazone 
 methaqualonechlorpropamide 
   theophylline   barbiturates          
 อื่น ๆ 
Narcotic drugs   heroin    morphine     codeine    cocaine  2,3,4,6 
 methadone   
Psychotropic drugs benzophenone derivatives (diazepam etc.) 1,2,3,4,6 
 phenothiazine derivatives (chlorpromazine, thioridazine) 2,3,4,6 
 central stimulants (amphetamine, methamphetamine) 2,3,4,6 
 tricyclic antidepressants (amitriptyline, imipramine) 1,2,3,4,6 
Anticonvulsants  phenytoin              อ่ืน ๆ 1,3,4,6 
Trichlorocompounds chloroform              อ่ืน ๆ 1,2,6 
Insecticides  organophosphates    chlorinated hydrocarbon 1,3,4,6 
 carbamates            อื่น ๆ  
 cholinesterase activity ซีรั่ม และส่งตรวจทันที
 paraquat            coumarin derivatives เช่น warfarin   1,2,3,4,6 
 อื่น ๆ    
อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………….

หมายเหต ุ 1 = เลือด 2 = ปัสสาวะ  3 = กระเพาะหรือน้ําล้างกระเพาะ 
  4 = ตับ  5 = เส้นผมและเล็บ 6 = วัตถุอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

หน้า  2  ของ  2  หน้า 
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หนังสือนําส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด 
ท่ี…………………….          …….(ช่ือหนว่ยงานและสถานท่ีตัง้)……… 

………(วันเดือนป)ี……… 
เรื่องการตรวจพสูิจน์สารเสพติดในตัวอย่างปัสสาวะ 
เรียนผู้อํานวยการศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ……………………………………………………………………………. 
1. ช่ือ-สกุล …………....(เจ้าของปัสสาวะ)……………………………………….… อายุ ………… ปี เพศ  ชาย  หญิง 

เลขหมายประจําตัวประชาชน  เลขคดีที่ ……….(ถ้ามี)………… 
อาชีพ  นักเรยีน/นักศกึษา  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานสถานประกอบการ

   ธุรกิจสว่นตวั  พนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น  เกษตรกร  รับจ้าง  ไ ม่ประกอบอาชีพ
   อืน่ๆ (ระบุ) ..………….…………………………………..…… 

อาการที่สังเกตเหน็ได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ขอ้)  ปกต ิ หงุดหงิด  กระวนกระวาย  พูดจาไมรู่เ้รื่อง  
                    คลุ้มคล่ัง   ง่วงซึม   ไม่รูสึ้กตัว   อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………… 

2. วันท่ีเกิดเหต ุ…………………….. เวลา ………… น. สถานท่ีเกิดเหตุ ……….…………………..…….ตําบล …………………………………..        
อําเภอ ………………………… จังหวัด …………………..……..… วันท่ีเก็บตัวอย่าง ……………..………….. เวลา ……..…… น. 

3. การตรวจพิสูจน์เบ้ืองต้น  ไม่ได้ตรวจ  ตรวจ  (  ใหผ้ลบวก  ใหผ้ลลบ  ให้ผลไม่ชัดเจน  อื่นๆ ………) 
ชนดิชุดทดสอบเบื้องต้นท่ีใช้   หลักการทางเคมี (ทําให้เกิดสี)  หลักการทางภูมิคุม้กันวิทยา 

4. ชนดิของสารเสพตดิท่ีตอ้งการตรวจ 
         ยาบ้า  กัญชา      มอร์ฟีน  อืน่ๆ (ระบุ) …………………….…………………………………… 
  *  หากตรวจพบสารเสพติดชนิดอื่นซึ่งหน่วยงานนําส่งไม่ได้ระบุความตอ้งการตรวจ 

 ใหร้ายงานเฉพาะสารเสพติดที่ระบุความตอ้งการตรวจเท่านัน้ 
 ใหร้ายงานสารเสพติดที่ระบุความตอ้งการใหต้รวจและสารเสพตดิชนดิอื่นท่ีตรวจพบด้วย 

5. วัตถุประสงคข์องการตรวจ 
 ดําเนนิคดี   บําบัดรักษา  วินิจฉัยโรค  ตรวจสุขภาพ   เฝ้าระวัง   อ่ืนๆ (ระบุ) …………………..… 

6. รายละเอียดอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่พบของกลางวัตถุเสพติด  พบของกลางวัตถุเสพติด (ระบุ) …………………………..… จํานวน …….…………………..……. 
          ขอแสดงความนบัถือ 
        ลงช่ือ …………(ผู้มีอํานาจลงนาม)……………………. 
                    (……………………………………………………) 
        ตําแหนง่ …………………………………………………… 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง
 

หมายเลขวิเคราะห ์………………ปริมาตรปัสสาวะ ………มิลลิลิตร  นําส่งทางไปรษณีย์  นําส่งด้วยตนเองโดย ..…………….....................
ตําแหน่ง …………………………….. บัตรประจําตัว ……………. เลขที่ ……… วันออกบัตร ………………วันหมดอายุ ……………ลายมือชื่อผู้ส่ง ……………… 
ผูร้ับตัวอย่าง ………………..……….…..… / ……………………….. วันท่ีรับตัวอยา่ง ………………………...…. เวลา ……………… น. 

F 39-00-070 
แก้ไขครั้งที่  4 
วันท่ีออกเอกสาร 9 ธ.ค. 2554 
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คําแนะนํา 
การใช้แบบหนังสือนําส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด 

 
1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชัดเจน 
2. หนังสือนําส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด ใช้สําหรับหนึ่งรายต่อหนึ่งแผ่นเท่านัน้  ใช้แทนหนังสือ

นําส่ง และใบรับตัวอย่างปัสสาวะในทุกกรณี (ไม่ต้องมีหนังสือปะหน้า หรือใบรับตัวอย่างอีก) 
3. ต้องมีหมายเลขประจําตัว 13 หลัก ตามบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวบุคคล 
4. กรณีที่ใช้ผลในการประกอบอรรถคด ีต้องระบุเลขคดีเสมอ เพราะจะทําให้สืบค้นได้ง่ายขึ้น 
5. รับราชการ หมายถงึ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างของหน่วยงานราชการ 
6. สถานที่เกดิเหตุ หมายถงึ บ้านพัก สถานศึกษา สถานบริการ สํานักงาน สวนสาธารณะ หา้งสรรพสินค้า 

โรงภาพยนตร์ โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ส่วนบุคล รถโดยสารประจําทาง ฯลฯ 
7. ชนิดชุดทดสอบเบื้องต้นที่ใช้หลักการทางเคม ีหมายถึง ชุดทดสอบที่อ่านผลจากปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดส ี  

(สีม่วง) 
8. ชนิดชุดทดสอบเบ้ืองต้นที่ใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา หมายถึง ชุดทดสอบที่อ่านผลจากปฏิกิริยาทาง

ชีวเคมีที่ทําให้เกิดเส้นแถบสีหรือสีที่เปลี่ยนไป อาจจะเป็นชุดทดสอบสําเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นตลับสําหรับ
หยดหรือแถบสําหรับจุม่ปัสสาวะ หรือชุดน้ํายาที่ใช้เครื่องมือพิเศษในการอ่าน เช่น เคร่ือง ELISA เป็นต้น 

9. ผูรั้บตัวอย่าง และผู้วิเคราะห์ สามารถมีมากกว่าหนึ่งคนได้ ขึ้นอยูกั่บระบบประกันคุณภาพและการปฏิบัติ
จริงของหน่วยงาน 

10. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่าง ลักษณะการบรรจุภัณฑ์ เช่น ภาชนะบรรจุ ฉลากกาว แถบชื่อ ลายมือช่ือฯลฯ 
ขอให้ใส่ใน Work sheet ของนักวิเคราะห์ไปก่อน และถ้าในอนาคตถ้ามีการนําเอา Packaging ไม่ว่าเป็นซอง
หรือกล่องวัตถุพยานมาใช้ อาจจะใช้เพียงการถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลเก็บไว้แทนการเขียนบรรยายก็ได ้

 
M-AMP  = เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) 
AMP  = แอมเฟตามีน (Amphetamine) 
MDMA  = เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-methylenedioxymethamphetamine) 
MDA  = เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (Methylenedioxyamphetamine) 
MDE  = เมทิลลีนไดออกซีเอทิแอมเฟตามีน (Methylenedioxyethylamphetamine) 
MOR  = มอร์ฟีน (Morphine) 
COD  = โคเดอีน(Codeine) 
THC  = กัญชา (Tetrahydrocannabinol/Cannabis) 
COC = โคคาอีน (Cocaine) 
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คําแนะนําในการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวเิคราะห์ 
6.1  วัตถุประสงค์ในการตรวจวเิคราะห์ 

พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพยา 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เคร่ืองสําอาง และวัตถุเสพติด  ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีในสาขาที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง และคุ้มครองผู้บริโภค  
 6.2 ตัวอย่างสําหรับส่งตรวจวิเคราะห ์

6.2.1 ยาสําเร็จรูป 
 ทดสอบคุณภาพยา เป็นการทดสอบคุณภาพของยาแผนปัจจุบันตามมาตรฐานของUnited 

State Pharmacopoeia  หรือ British Pharmacopoeia ซ่ึงมีจําหน่ายภายในประเทศ โดยมีการ
ทดสอบต่างๆ ดังนี้ คือ ปริมาณตัวยาสําคัญ, ค่าการละลาย, ความสม่ําเสมอของยาเม็ดแต่
ละเม็ด และ Related Substance  

 ตรวจเอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบัน  
6.2.2 ยาแผนโบราณยาจากสมุนไพร  และผลิตภัณฑ์สมุนไพร   

 ตรวจเอกลักษณ์หายาแผนปัจจุบันที่อาจปนปลอมซึ่งได้แก่ยาแผนปัจจุบันทั้งในกลุ่มที่เป็น 
ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  

 ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  ในตัวอย่างยาแผนโบราณ 
 ทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก  ในตัวอย่างยาแผนโบราณ 

      6.2.3 วัตถุดิบสมุนไพร  
 ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย ์ในตัวอย่างวตัถุดิบสมุนไพร 
 ทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างวัตถุดิบสมุนไพร   
 การหาปริมาณสารสําคัญ ในตัวอย่างวัตถุดิบสมุนไพร   

  6.2.4 เครื่องสําอาง 
 ทดสอบหาสารหา้มใช ้(ไฮโดรควิโนน, กรดวิตามินเอ และสารประกอบปรอท) เพื่อการ

คุ้มครองผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
 ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 

6.2.5  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 ตรวจเอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบันที่อาจปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจําหน่ายใน

ท้องตลาด 
6.2.6  ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

 ตรวจเอกลักษณ์ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นของกลาง เพื่อใช้
ประกอบการดําเนินคดี 

6.2.7  ยาคดี 
       ตรวจเอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบันที่เป็นของกลาง เพื่อใช้ประกอบการดําเนินคดี 

 

6. การให้บริการของห้องปฏิบัติการยาและวัตถุเสพติด 
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6.3 รายละเอยีดการให้บริการ  

ชนดิของ
ตัวอย่าง/การ

บริการ 

รายละเอียดการให้บริการ 
 

ปริมาณตัวอย่างส่ง
ตรวจ 

วิธี/เทคนิคการ
ทดสอบ 

ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 
ของงาน 

(วันทําการ)

อัตรา 
ค่าบํารุง
(บาท) 

1. ยาสําเร็จรูป 1.1 ตรวจเอกลักษณ์ 100 เม็ด หรือ USP/BP 10 1,500
 1.2 ปรมิาณตัวยาสําคัญ 200 มิลลิลิตร USP/BP  5,000
 1.3 ค่าการละลาย  USP/BP  5,000
 1.4 ความสมํ่าเสมอของยาเม็ดแต่

ละเม็ด 
 USP/BP  

    - Content Uniformity    7,000
    - Weight Variation    800
 1.5 Related Substance  USP/BP  7,000
2. วัตถุดิบ 2.1 การปนเป้ือนโลหะหนัก 25 กรัม TP,USP 20 
สมุนไพร - สารหนู (Arsenic)  800
     - แคดเมียม (Cadmium)  800
     - ตะก่ัว (Lead)  800
 2.2 การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ อย่างน้อย50 กรัม 20 
  หรือมิลลิลิตร  
  จํานวน 2 หน่วย  
 1) Total aerobic microbial count Pour plate method  500
   2) Total combined yeasts and 

mold count 
 Pour plate method  500

   3) Bile-tolerant gram negative 
bacteria 

 Identification  500

   4) Escherichia coli  Identification  600
   5) Staphylococcus aureus  Identification  500
   6) Salmonella spp.  Identification  600
   7) Clostridium spp.  Identification  800
   8) Candida albicans Identification  500
   9) ตรวจรายการท่ี 1-8    3,000
 2.3 ปรมิาณเคอร์คูมินอยด์ 

คํานวณเป็นเคอร์คูมินในสมุนไพร
ขมิ้นชัน 
 

50 กรัม UV-VIS 
spectrophotometry 

15 3,500

3.ยาแผนโบราณ
หรือยาสมุนไพร 

3.1 การปนเป้ือนโลหะหนัก 25 กรัม AAS 20 

     - สารหนู (Arsenic)  800
     - แคดเมียม (Cadmium)  800
     - ตะก่ัว (Lead)  800
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6.3 รายละเอยีดการให้บริการ  

ชนดิของ
ตัวอย่าง/การ

บริการ 

รายละเอียดการให้บริการ 
 

ปริมาณตัวอย่างส่ง
ตรวจ 

วิธี/เทคนิคการ
ทดสอบ 

ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 
ของงาน 

(วันทําการ)

อัตรา 
ค่าบํารุง
(บาท) 

 3.2 การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 50 กรัมหรือมิลลิลิตร 20 
  จํานวน 2 หน่วย  
  1) Total aerobic microbial count Pour plate method  900
  2) Total combined yeasts and Pour plate method  600
 mold count    
   3) Bile-tolerant gram negative 

bacteria 
 Identification  500 

   4) Escherichia coli  Identification  500
   5) Pseudomonas aeruginosa  Identification  500
   6) Staphylococcus aureus  Identification  500
   7) Salmonella spp.  Identification  500
  8) Candida albicans  Identification  500
  9) Clostridium spp.  Identification  500
 3.3 การปนปลอมยาแผนปัจจุบัน

 
20 เม็ด หรือ
50 มิลลิลิตร 

TLC/ UV-VIS 
Spectrophotometry 

 

10 1,500

4. เครื่องสําอาง 4.1 สารห้ามใช้ในเครื่องสําอาง 30 กรัม หรือมิลลิลิตร  15 
 1) ไฮโดรควโินน TLC/HPLC  800
 2) กรดวิตามินเอ TLC/HPLC  800
 3) สารประกอบปรอท Reinsch’s test  800
 4.2 การปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ อย่างน้อย50 กรัม 20 
  หรือมิลลิลิตร  
  จํานวน 2 หนว่ย  
 1) จํานวนแบคทีเรียที่เจริญโดยใช้

อากาศ 
Pour plate method  300

 
 2) ยีสต์และราที่เจริญโตโดยใช้

อากาศ 
Pour plate method 

 
 300

 3) Staphylococcus aureus

 

Identification
Identification 
Identification 
Identification 

 

 500
 4) Pseudomonas aeruginosa  500
 5) Candida albicans  500
 6) Clostridium spp.  700

5. ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร 

ตรวจเอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 10 เม็ด 
หรือ 100 มล. 

TLC/ UV-VIS 
Spectrophotometry 

 

10 1,500
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6.3 รายละเอยีดการให้บริการ  

ชนดิของ
ตัวอย่าง/การ

บริการ 

รายละเอียดการให้บริการ 
 

ปริมาณตัวอย่างส่ง
ตรวจ 

วิธี/เทคนิคการ
ทดสอบ 

ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 
ของงาน 

(วันทําการ)

อัตรา 
ค่าบํารุง
(บาท) 

6. ยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์ 

ตรวจเอกลักษณ์ TLC/ UV-VIS
Spectrophotometry 

10 -

ต่อจิตและ
ประสาท 

  

   - ยาบ้า 1-14 เม็ด  
   - ไอซ ์ ไม่เกิน 375 มิลลิกรัม  
   - ยาอี 1-4 เม็ด  
 - ใบพืชกระท่อมสด ไม่น้อยกว่า 15 กรัม  
 - ใบพืชกระท่อมต้ม ไม่น้อยกว่า 25 กรัม  
 - น้ําต้มพืชกระท่อม ไม่น้อยกว่า 30 

มิลลิลิตร 
 

   - พืชกัญชา ไม่น้อยกว่า 100 
มิลลิกรัม 

 

   - วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 เม็ด  

7. ยาคดี ตรวจเอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบัน TLC/ UV-VIS
Spectrophotometry 

10 1,500

          -ระบุสูตรตํารับ ไม่น้อยกว่า 2 เม็ด
หรือ 10 มิลลิลิตร 

 

 -ไม่ระบุสูตรตํารับ ไม่น้อยกว่า 5 เม็ด
หรือ 30 มิลลิลิตร 

 

8. การให้บริการ
อ่ืนๆ 

8.1 การแปลรายงานผลวิเคราะห์
ฉบับภาษาอังกฤษ 

 200

 8.2 การจัดทําสําเนารายงานผล 
วิเคราะห์ 

 300
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 F 39-00-071 
 แก้ไขครัง้ท่ี  4 
 วันท่ีออกเอกสาร  13 พ.ย. 2557

แบบสง่วัตถุตัวอย่างสําหรับเอกชน 

เขียนที่ ………………………………………………... 
วันที่ …………………………….………………. 

เรื่อง   ขอให้ทําการตรวจวิเคราะห์ 
 
เรียน  ผูอํ้านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

นามผูส่้ง …………………………..………..................................  ที่อยู ่…………..……………….....………… 
……………………………………………………………………………………………………….....โทรศัพท ์……………………….……...…… 

ขอส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห ์ดังรายการต่อไปนี้  
1……………………………………………………………………………………..……. วัตถุประสงค์ …………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………….. วัตถุประสงค์ …………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………….…. วัตถุประสงค์ ……………………..…………………… 
4…………………………………………………………………………………….……. วัตถุประสงค ์……………………………..…………… 
5………………………………………………………………………………….………. วัตถุประสงค์ ……………..…………………………… 
     ต้องการรับผลวิเคราะห ์  ด้วยตนเอง  ทางไปรษณีย์ 
 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่นําผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับไปประกาศโฆษณา หรือดําเนินคดีใดๆ 
ทั้งส้ิน และขอให้ท่านดําเนินการต่อไปกับตัวอย่างที่เหลือตามแต่จะเห็นสมควรถ้าข้าพเจ้าไม่มารับคืนภายใน
กําหนด 6 เดือน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ  …………………..…………………….. ผูส่้ง 
   (…………………………………..……....)    

 
เรียนหัวหน้างานคลัง
 โปรดเก็บเงินค่าตรวจวิเคราะห ์
เป็นจํานวน …………………………บาท 
      (………………………………………..…………...) 
วันที่ ………………………………………… 

ลงช่ือ ……………………....................……ผู้รับ 
       (……………………..........…………...........)  
วันที่ …………………....................……………..  
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7.1. วัตถุประสงค์ในการบริการ 

1. เพื่อทดสอบควบคุมคุณภาพเคร่ืองเอกซเรย ์และเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐาน และมีความ   
ปลอดภัย 

2. เพื่อใหผู้้บริโภคได้รับบริการทางการแพทยที์่มีคุณภาพจากการใช้เคร่ืองเอกซเรย ์และเครื่องมือ
แพทย์ที่ได้มาตรฐานในการวินิจฉัยและป้องกันโรค 

3. เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากอันตรายจากรังสีที่จะเกิดขึ้นกับ  ผู้ป่วย  ผูใ้ช้เครื่อง  บุคคลที่ทํางานในบริเวณ
ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป 

 

7.2 รายละเอยีดการให้บริการ 
 

ชนิดตัวอย่าง 
 

 
รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

ระยะเวลา 
แล้วเสร็จของ

งาน  
(วันทําการ) 

อัตรา
ค่าบํารุง 
(บาท) 

1. เครื่องเอกซเรย์ 
วินจิฉัยท่ัวไป 
(General X-ray 
unit) 

1.1 ความเที่ยงของค่ากโิลโวลตพี์ค AAPM Report no.74,2002 20 วัน 2,000
1.2 ความแม่นของค่ากิโลโวลต์พีค (รายการทดสอบท่ี 1.1 – 1.7) (นับจากวัน

ทดสอบ) 
1.3 ความเท่ียงของค่าเวลาในการฉายรังสี  

 1.4 ความแมน่ของค่าเวลาในการฉายรังสี  
 1.5 ความเท่ียงของปรมิาณรังสี  
 1.6 ความเป็นเชิงเส้นของปริมาณรังสี  
 1.7 ปริมาณรังสี  
 1.8 ความหนาครึง่ค่าของการกรองรังสี FDA, 21 CFR, Subchapter J,  
 1.9 ความเหล่ือมล้ําของลํารังสีกับแสงไฟ part 1020,2007  
 1.10 ความตั้งฉากของลํารังสี (รายการทดสอบท่ี 1.8 –1.12)  
 1.11 ความเขม้ลําแสงไฟ  
 1.12 ปริมาณรังสีร่ัว  

2. เครื่องเอกซเรย์ 
วินจิฉัยท่ัวไปแบบ
เคล่ือนท่ี (Mobile 
or portable X-ray 
unit) 

รายการทดสอบเช่นเดียวกับ
เครื่องเอกซเรย์วนิจิฉัยท่ัวไป 

วิธีทดสอบเช่นเดียวกับ
เครื่องเอกซเรย์วินจิฉัยท่ัวไป 

20 วัน 
(นับจากวัน
ทดสอบ) 

2,000

 
 
 

7. การให้บริการของห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
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7.2 รายละเอยีดการให้บริการ(ต่อ) 
 

ชนิดตัวอย่าง 
 

 
รายการทดสอบ 

 
วิธีทดสอบ 

ระยะเวลา 
แล้วเสร็จของ

งาน  
(วันทําการ) 

อัตรา 
ค่าบํารุง 
(บาท) 

3. เครื่องเอกซเรย์ 3.1 ความเท่ียงของค่ากิโลโวลต์พีค ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ 20 วัน 1,000
ฟันชนิดถ่ายภาพ 3.2 ความแมน่ของค่ากิโลโวลตพี์ค การแพทย์ เรื่องขอ้ปฏบัิติการ (นับจากวัน 
ในช่องปาก (Intra 
Oral X-ray unit) 

3.3 ความเท่ียงของค่าเวลาในการฉายรังสี
3.4 ความแมน่ของค่าเวลาในการฉายรังสี 

ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์วินจิฉัย, 

ทดสอบ) 

 3.5 ความเท่ียงของปริมาณรังสี พ.ศ.2550  
 3.6 ความหนาครึ่งค่าของการกรองรังสี  

3.7 ระยะจากจุดโฟกัสถึงปลายเครื่อง
จํากัดลํารังสี 

 

3.8 เส้นผ่านศนูย์กลางเคร่ืองจํากัดลํารังสี
3.9 ปริมาณรังสีรั่ว 

 

4. เคร่ืองเอกซเรย์ 4.1 ความเที่ยงของค่ากิโลโวลตพี์ค ประกาศ 20 วัน 
ฟลูออโรสโคปี 4.2 ความแม่นของคา่กิโลโวลต์พีค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นับจากวัน 
และเคร่ือง  4.3 Fluoroscopic exposure switch เร่ืองข้อปฏิบัติ ทดสอบ) 
เอกซเรย์  C-Arm 4.4 เครื่องตั้งเวลาในการฉายรังสี การควบคุมคุณภาพ   
(fluoroscopic  (Cumulative timing device) เครื่องเอกซเรย์วนิจิฉัย  
systems) 4.5 ความหนาครึ่งคา่ของการกรองรังสี พ.ศ.2550   
 4.6 ความเท่ียงของอัตราปริมาณรังสี

ดูดกลืนในอากาศ 
: รายการทดสอบท่ี 4.1-4.4,

4.6-4.8 และ 4.10 
 

 4.7 อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ
สูงสุด 

FDA, 21 CFR, Subchapter J, 
part 1020,2007

  

 4.8 High contrast resolution : รายการทดสอบที่ 4.5  
 4.9 ความเหล่ือมล้ําของลํารังสีจากพื้นที่

รับรังสี 
AAPM Report no.74,2002

: รายการทดสอบที่ 4.9
 

 4.10 ปริมาณรังสีรั่ว  
5.เครื่องเอกซเรย์ 5.1 ความเท่ียงของค่ากิโลโวลต์พีค 20 วัน 4,000
เต้านม 5.2 ความแมน่ของค่ากิโลโวลตพี์ค (นับจากวัน  
(Mammographic 5.3 ความเท่ียงของค่าเวลาในการฉายรังสี EPA, Radiation Guide 6, ทดสอบ)  
X-ray systems) 5.4 ความแมน่ของค่าเวลาในการฉายรังสี Part 1, 2004   
 5.5 ความเท่ียงของปริมาณรังสี : รายการทดสอบที่ 5.1 –    
 5.6 ความเป็นเชงิเส้นของปริมาณรังสี 5.8   
 5.7 ความหนาครึ่งคา่ของการกรองรังสี  
 5.8 ความเข้มของลําแสงไฟ  
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7.2 รายละเอยีดการให้บริการ (ต่อ) 
 

ชนดิตัวอย่าง 
 

 
รายการทดสอบ 

 
วิธีทดสอบ 

ระยะเวลา 
แล้วเสร็จของาน 

(วันทําการ) 

อัตรา 
ค่าบํารุง 
(บาท) 

5.เครื่องเอกซเรย์ 5.9 High contrast resolution European guideline,   
เต้านม (ต่อ) 5.10 Contrast to noise ratio (CNR) the 4th edition,2003   
  : รายการทดสอบที่ 5.9 –    
  5.10   
 5.11 Low contrast resolution Gammex, RMI 156   
 5.12 ปริมาณรังส ี IAEA, TRS no.457,2007   
6.เคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร ์

6.1 ความแมน่ของเลข ซ ีที EPA, Radiation Guide 6, 
Part 5, 2004 

20 วัน 
(นับจากวัน 

4,000

(Computed 6.2 ความแมน่ของแสงไฟจัดตําแหนง่ AAPM report no.39, 1993 ทดสอบ)  
Tomography) 6.3 ความแมน่ของการวัดระยะ NCRP no.99, 1988   
 6.4 ความแมน่ของความหนาสไลซ์ EPA, Radiation Guide 6, 

Part 5, 2004 
  

 6.5 ความเปน็เชงิเส้นของเลข ซี ที AAPM report no.74, 2004   
 6.6 ความแมน่ของการเล่ือนเตยีงผู้ป่วย AAPM report no.39, 1993   
 6.7 การแยกวัตถุท่ีมคีอนทราสสูง NCRP no.99, 1988 และ 

CATPHAN 500 and 600 
manual, 2009 

  

 6.8 การแยกวัตถุที่มีคอนทราสต่าํ CATPHAN 500 and 600 
manual, 2009 

  

 6.9ความสม่ําเสมอของเลข ซ ีที EPA, Radiation Guide 6, 
Part 5, 2004 

  

 6.10สัญญาณรบกวน CATPHAN 500 and 600 
manual, 2009 

  

 6.11 คา่ดัชนีปริมาณรังสี IAEA, TRS no.457, 2007   
7. เครื่องเอกซเรย์
ชนิด Cabinet 
(Cabinet X-ray 
systems) 

7.1 ปริมาณรังสีท่ีระยะ 5 ซม.รอบผนัง
ด้านนอกตัวเคร่ือง 

FDA, 21CFR, Subchapter J,
part 1020, 2007 

20 วัน 
(นับจากวัน
ทดสอบ) 

1,000

8. เครื่องเอกซเรย์
อุตสาหกรรม 
(Industrail X-ray 
systems) 

8.1 ปรมิาณรังสีรั่ว FDA, 21CFR, Subchapter J,
part 1020, 2007 

20 วัน 
(นับจากวัน
ทดสอบ)   

1,000
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7.2 รายละเอียดการให้บริการ (ต่อ) 
 

ชนิดตัวอย่าง 
 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
ระยะเวลา 

แล้วเสรจ็ของาน 
(วันทําการ) 

อัตรา
ค่าบํารุง 
(บาท)

9. หอ้งเอกซเรย์และ
วัสดุป้องกันรังสี 

9.1 ปริมาณรังสีกระเจิง
(scatter radiation) 

NCRP report no.147, 2004 20 วัน 
(นับจากวัน
ทดสอบ)   

500

10. ไมโครปิเปต สอบเทียบปริมาตร In house method  
 ตั้งแต1่0 – 5,000μℓ SOP 39-03-297 based on  
  ISO 8655 part 6, 2002(E)  
  - สอบเทียบไม่เกิน 3 จุด 20 วัน 800
  - มากกว่า 3 จุด คิดเพิ่มจุดละ  150
11. เตาไมโครเวฟ 11.1 ปริมาณรังสีร่ัว ณ จุดตา่งๆ FDA, 21 CFR 

1030.10,2009 
10 วัน 

-สําหรับผู้บริโภค   100
-สําหรับผู้ประกอบการ    1,000

หมายเหต ุ
 อัตราบํารุงค่าตรวจวิเคราะห ์ ลําดับที่ 1-9 กรณีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ใหไ้ปตรวจนอกเหนือจาก
แผนการตรวจปกต ิจะตอ้ง เสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมจากค่าบํารุงฯ(ตามที่จ่ายจริง) ดังกล่าวด้วย 
 

การให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ 
 ให้คําปรึกษาในการวางแผนผังห้องเอกซเรย์ การใช้วัสดุป้องกันรังสี และการใช้ฟิล์มวัดรังสีประจํา
บุคคล 
 

7.3   ขั้นตอนการขอรับบริการ 
 7.3.1 เครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ 
 การขอใช้บริการทดสอบ 
 กรณีที่1 เครื่องเอกซเรย์ใหม่และ/หรือห้องเอกซเรย์ที่เพิ่งติดต้ัง เคร่ืองเอกซเรย์ที่เพิ่งซ่อมแซมหรือ
เครื่องเอกซเรย์ที่ย้ายสถานที่ติดต้ังใหม ่ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1) ทําหนังสือแจ้งถึงผูอํ้านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ก่อนวันกําหนดส่ง 
มอบเคร่ืองอย่างน้อย 15 วันทําการ โดยแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

 ช่ือผูรั้บผิดชอบและที่อยู่ซึ่งติดต่อได้ทางไปรษณีย์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร(ถ้ามี) 
 ชนิดของเครื่องเอกซเรย ์เช่น เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป เครื่องเอกซเรยฟ์ัน เป็นต้น 
 รายละเอียดเคร่ืองเอกซเรย์ เชน่ ยี่ห้อ, รุน่, Serial No., max.mA, max.kV 
 จํานวนเครื่องเอกซเรยแ์ละหอ้งเอกซเรย์ 

     หรือใช้แบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย/์ห้องเอกซเรย์/วัสดุป้องกันรังสี (WS 39–06– 107/1) 
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2) หอ้งปฏบัิติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง   จะแจ้งกําหนด 
นัดหมายวันทดสอบให้ทราบล่วงหน้า 10 วันทําการ กรณีเร่งด่วนจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร 
เพื่อให้สถานพยาบาลแจ้งผูจํ้าหน่ายจัดส่งชา่งมาปรับแกไ้ขเคร่ืองเอกซเรย์ในวันทดสอบ 

  3) ในวันทดสอบ สถานพยาบาลต้องจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจํา ณ ห้องเอกซเรย์อย่างน้อย 1 คน 
เพื่อใหข้้อมูลและรับทราบปัญหาในการใช้เครื่อง 

กรณท่ีี 2 เคร่ืองเอกซเรย ์และห้องเอกซเรย์เก่าที่เคยทดสอบแล้ว 
1) ทําหนังสือแจ้ง ถึงผูอํ้านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรังโดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ 
 ช่ือผูรั้บผิดชอบและที่อยู่ซึ่งติดต่อได้ทางไปรษณีย์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร(ถ้ามี) 
 ชนิดของเครื่องเอกซเรย ์เช่น เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป เครื่องเอกซเรยฟ์ัน เป็นต้น 
 รายละเอียดเคร่ืองเอกซเรย์ เชน่ ยี่ห้อ, รุน่, Serial No., max.mA, max.kV 
 จํานวนเครื่องเอกซเรยแ์ละหอ้งเอกซเรย์ 

        หรือใช้แบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย/์ห้องเอกซเรย/์วัสดปุ้องกันรังสี (WS 39–06– 107/1) 
2) ห้องปฏิบัติการรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง     จะแจ้งกําหนด 

นัดหมายวันทดสอบให้ทราบล่วงหน้า 10 วันทําการ กรณีเร่งด่วนจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร 
เพื่อให้สถานพยาบาลแจ้งผูจํ้าหน่ายจัดส่งชา่งมาปรับแกไ้ขเคร่ืองเอกซเรย์ในวันทดสอบ 

3)  ในวันทดสอบ สถานพยาบาลต้องจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจํา ณ ห้องเอกซเรย์อย่างน้อย  1 คน 
เพื่อใหข้้อมูลและรับทราบปัญหาในการใช้เครื่อง 

กรณท่ีี 3 การขอรับคําแนะนําในการสร้างห้องเอกซเรย์ 
 ทําหนังสือแจ้ง ถึงผูอํ้านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง โดยแจ้งรายละเอียดต่างๆดังนี้ 

 ช่ือผูรั้บผิดชอบและที่อยู่ซึ่งติดต่อได้ทางไปรษณีย์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร(ถ้ามี) 
 แบบแปลนของหอ้งที่จะสร้าง 
 รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรย ์(เชน่ ค่ากิโลโวลต์สูงสุดของเคร่ืองค่ามิลลิแอมแปร์สูงสุด

ของเครื่อง) ที่จะติดต้ังในห้องนัน้ 
 รายละเอียดห้องข้างเคียง ห้องชั้นบน หอ้งชั้นล่างเป็นตน้ ข้อมูลดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ฯ อาจ

สอบถามเพิ่มเติมฉะน้ัน โปรดระบุช่ือเจ้าหน้าที่ที่ทราบข้อมูลในหนังสือนําส่งด้วย 
 

ข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่มเีครื่องเอกซเรย์ไว้ในครอบครอง 
 ผู้ที่มีเครื่องเอกซเรย์อยู่ในครอบครองต้องขออนุญาตผลิตและใช้พลังงานจากรังสีเอกซ์จาก-

เครื่องเอกซเรย์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ  
 ในกรณีที่เครื่องเอกซเรย์นั้น ยังไม่เคยได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยให้ทําหนังสือแจ้ง

ความประสงค์ถงึศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใกล้เคียง  เพื่อจะได้ตรวจสอบความปลอดภัยและรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ทราบ  หากพบวา่เคร่ืองเอกซเรย์และ/หรือห้องเอกซเรย์ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ จะต้องแก้ไข
ข้อบกพร่องก่อนการออกใบอนุญาต 

 เพ่ือความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และประชาชนท่ัวไปจําเป็นที่จะต้องสร้าง
ห้องเอกซเรย์ให้ถูกหลักการของการป้องกันอันตรายจากรังสี ควรจัดส่งแบบแปลนห้องเอกซเรย์พร้อม
รายละเอียดมาให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบก่อนที่จะทําการก่อสร้างหรือดัดแปลงห้อง 
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 ในกรณีที่มีผู้ครอบครองเครื่องเอกซเรย์สงสัยว่าเคร่ืองเอกซเรย์ไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อ-
ผู้ใช้และผู้ป่วย ขอให้ทําหนังสือส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใกลเ้คยีง เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่มาทําการ
ตรวจสอบความปลอดภัย 

 กรณีที่มีการย้ายสถานประกอบการหรือเลิกใช้เคร่ืองเอกซเรย ์ให้สถานประกอบการน้ันแจ้งให้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ย้ายหรือเลิกใช้เครื่องเอกซเรย์ 
 

7.3.2 เตาไมโครเวฟ 
 กรณีที่ 1 ผู้ขอรับบริการอยู่ในเขตจังหวัดตรัง 

 กรณีที่ต้องการตรวจสอบเตาไมโครเวฟ 1-2 เครื่อง ให้นําเคร่ืองส่งตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ในวันและเวลาราชการโดยใช้หนังสือแจ้งขอรับบริการของลูกค้า หรือแบบขอรับบริการ
ทดสอบคุณภาพเตาอบไมโครเวฟ (WS 39-06-168) ที่ห้องรับตัวอย่าง  และใหนํ้าคู่มือการใช้งานเครื่องมาด้วย 

 กรณีที่มีเตาไมโครเวฟหลายเครื่อง ให้ทําหนังสือนําส่งถึงผูอํ้านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การ- 
แพทย์ที่ 12/1 ตรัง โดยใชห้นังสือแจ้งขอรับบริการของลูกค้า หรือแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบ
ไมโครเวฟ (WS 39-06-168) ระบุช่ือผู้รับผิดชอบและที่อยู ่ ซึ่งติดต่อได้ทางไปรษณีย์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
และโทรสาร (ถ้ามี) รายละเอียดตัวอย่าง เชน่ ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น serial no. กําลัง watt ที่ใช้ ความถ่ีที่ใช ้บริษัทผู้ผลิต 
ผู้แทนจําหน่าย ของแต่ละเคร่ืองให้ชัดเจน ศูนย์ฯจะนัดวันไปตรวจ ณ สถานที่ที่ติดตัง้เครื่อง โดยจะแจ้งใหท้ราบ
ก่อนล่วงหน้า 10 วันทําการ (เจ้าของเคร่ืองต้องนําคู่มือการใชง้านเครื่องมาด้วยในวันทดสอบ) 

กรณีที่ 2 ผู้ขอรับบริการอยู่นอกจังหวัดตรัง 
 ให้ทําหนังสือนําส่งถึงผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรังโดยในใบนําส่งระบุ

ช่ือผูรั้บผิดชอบและที่อยู ่ ซึ่งติดต่อได้ทางไปรษณีย์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร(ถ้ามี) รายละเอียด
ตัวอย่าง เช่น ช่ือ ยี่หอ้ รุน่ Serial No. กําลัง watt ที่ใช ้ความถี่ที่ใช้ บริษัทผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่ายให้ชัดเจน  หรือ
โดยใช้หนังสือแจ้งขอรับบริการของลูกค้า หรือแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบไมโครเวฟ (WS 39-06-
168)  

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จะกําหนดจุดทดสอบรวมและวันทดสอบ โดยจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 10 วันทําการ เพื่อใหท้า่นนําเครื่องไปทดสอบ ณ สถานที่ที่ใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้ใหนํ้าคู่มือการใช้
เครื่องมาด้วยในวันทดสอบ 
 

 7.3.3 ไมโครปิเปต 
นําส่งตัวอย่างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  โดยกรอกแบบฟอร์ม F 39 – 03 – 044 

ให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้อแนะนําในการสอบเทยีบ micropipette ดังน้ี  
1) ให้ระบุค่าที่ต้องการสอบเทียบ  

หากไม่ระบุหอ้งปฏบัิติการสอบเทียบจะกําหนดค่าที่สอบเทียบให้ดังนี้ 
 ค่า nominal volume (หรือค่าสูงสุดที่สามารถปรับได้) 
 50% ของค่า nominal volume 
 ค่าต่ําสุดของช่วงที่ใช้งาน หรือ 10% ของค่า nominal volume (เลือกค่าท่ีมากกว่า) 
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2) ใหส่้ง tip ที่ใช้งานโดยเฉพาะกับ micropipette แต่ละเคร่ือง โดยแยก tip และระบุใหชั้ดเจนว่าใช้กับ  
micropipette เคร่ืองใด จํานวนรุ่นละ 10 – 15 อัน 

3) ห้องปฏิบัติการฯให้บริการสอบเทียบได้ตั้งแต่ 10-5,000 μℓ  
4) ห้องปฏิบัติการฯใช้วิธีสอบเทียบ In-house method : SOP 39-03-297 based on ISO 8655 

part 6,2002(E) 
5) กรณีที่ไม่ได้ส่งสอบเทียบ micropipette ด้วยตนเอง ต้องบรรจุในกล่องกันกระแทก เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดความชํารุดเสียหายกับตัวเคร่ืองและการทํางานของเครื่อง 
6) Micropipette ที่ใช้งานประจําควรได้รับการสอบเทียบทุก 6 เดือน 
7) ค่าบริการในการสอบเทียบ ไม่เกิน 3 จุด ราคา  800  บาท หากตอ้งการสอบเทยีบเพิ่มเติม คิดเพิ่ม

จุดละ 150 บาท 
 

 หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งสอบเทียบ ติดต่อได้ที่ 
หอ้งปฏบัิติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
153 หมู ่4 ตําบลบ้านควน 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 

                             โทรศัพท ์ 0 7550 1050, 0 7550 1052–3 ต่อ 125 
โทรสาร   0 7550 1056  
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 WS 39-06-107/1 
 แก้ไขครัง้ท่ี  15 
 วันท่ีออกเอกสาร  17 ต.ค. 2557

แบบขอรบับริการทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์/ห้องเอกซเรย์/วัสดุป้องกันรังส ี
เขียนที่…...........................................… 
วันที่…………………………………………………..  

เรียน ผูอ้ํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
เรื่อง  ขอรับบริการทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์/ห้องเอกซเรย/์วัสดุป้องกันรังสี 
 

1. ชื่อผู้ขอรับบริการ …………………………………………..… หน่วยงาน ………………………………………………………………………
ที่อยู่ ………………………………………………………………..… โทรศัพท ์………………………. โทรสาร ……………………………… 
2. รายละเอียดตัวอย่าง 

ลําดับที่ ชนิดเครื่อง ยี่ห้อ รุน่ 
หมายเลข
เครื่อง 

ขนาดสูงสุด
kV mA

   
   
   
   
   
   
   
 

3. สถานที่ติดต้ัง 
ชื่อสถานพยาบาล/หน่วยงาน …………………………………..… ที่อยู่ ……………………………………………… 
โทรศัพท ์………………….. โทรสาร ……………… ผูร้ับผิดชอบทางเทคนิค……………………………….
4. วิธกีารรับรายงานผลการตรวจสอบ
(  ) ด้วยตนเอง 
(  ) ทางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………
 

ลงช่ือ……………………………...…………………ผู้ขอรับบริการ
                                                                      (………………………………………………. ) 
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 WS 39-06-168 
 แก้ไขครัง้ท่ี  4 
 วันท่ีออกเอกสาร  17 พ.ย. 2557

แบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบไมโครเวฟ 
  

เรียน  ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
เรื่อง  ขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบไมโครเวฟ 
 

ส่วนที่ 1 สําหรับผู้นําส่งตัวอย่าง 
1. ชื่อผู้นําส่ง……………………………………………………………..……… ท่ีอยู่ ……………………………………………………………………….………….
โทรศัพท ์…………………………………โทรสาร ………………………….. E-mail: ……………………………………………………………………………..
มีความประสงคส่์งทดสอบคุณภาพเตาอบไมโครเวฟ ตามวิธีมาตรฐานของห้องปฏิบัตกิาร : SOP 39-02-131 
2.รายละเอียดเตาอบไมโครเวฟ 
ลาํดบัที่ ย่ีห้อ รุ่น หมายเลขเคร่ือง อายุการใช้งาน
   
   
   
   

 

หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ต้องนํามาด้วยได้แก ่1. จานหมนุ 2. สายไฟ  3.  คูม่ือการใช้งาน  (ทดสอบเฉพาะเครื่องท่ีใช้งานได้) 
 

3. วธีิการรับรายงานผลการตรวจสอบ 
(  ) ด้วยตนเอง 
(  ) ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ คือ ……………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าตรวจสอบรายละเอยีดในแบบคําขอบรกิาร และยอมรับให้เป็นข้อตกลงระหว่างข้าพเจ้าและศนูย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที ่12/1 ตรงั

                                                                                          ลงช่ือ……………………………...………….  ผู้ส่งตัวอย่าง
                                                                           (                                    ) 

สําหรับผู้รับตัวอย่าง สําหรับผู้ทดสอบ
สภาพตัวอย่าง (  ) สภาพปกติ  และ ครบถ้วน สภาพตัวอย่าง (  ) สามารถทดสอบได้ 

  (  ) ไม่ปกติ ระบุเหตุผล.........................................................  (  ) ไม่สามารถทดสอบได้ ระบุเหตุผล ……………………………………..
                  
                  ลงชื่อ.......................................... 
                        (                                  ) 
                  วันท่ี ...........................................

                  
                ลงชื่อ............................................ 
                        (                                    ) 
                 วันท่ี ........................................... 

สําหรับผู้ส่งผลการทดสอบและ ตัวอยา่ง คืนให้ลกูค้า
 

ส่งโดยวิธ.ี..................................................................... 
ลงช่ือผูส่้ง........................................................ 
            (                                             ) 
วันท่ีส่ง        ……..../...................../................. 
 

สําหรับลูกค้า(กรณีมารับด้วยตนเอง) 
 

ข้าพเจ้าได้รับผลการทดสอบและเตาอบไมโครเวฟคืน เรียบร้อยแล้ว 
ลงช่ือผูร้ับ……………………........................................ 
            (                                              ) 
วันที่รับคืน   ............./.............../…................... 
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 F 39-03-044 
 แก้ไขครัง้ท่ี  9 

แบบขอรับบรกิารสอบเทยีบ Micropipette วันท่ีออกเอกสาร  6 พ.ย. 2557

ส่วนที่ 1 ข้อมูลในส่วนลูกค้า 
1. ขอ้มูลผู้ส่งสอบเทียบ 
ช่ือ-สกุลผู้ตดิต่อ ………………………………………………………………. ช่ือหนว่ยงาน ………………………………………………………………..…………
ที่อยู ่………………………………………………………………………………………      โทรศัพท ์…………………………… โทรสาร …………………………….……..
2. มีความประสงค์สอบเทียบตามวิธมีาตรฐานของห้องปฏิบัติการ SOP 39-03-297 ภายใต้มาตรฐาน ISO 8655-6:2002(E)
3. รายละเอียด Micropipette ที่ส่งสอบเทยีบ 

 

ย่ีห้อ รุน่ 

 
หมายเลข 

(sn.) 
ชนิด ขนาด 

(μl) 

รายละเอียด 
tip 

(ส/ีขนาด) 

คา่ที่ต้องการ 
สอบเทียบ 

(μl) 

 
หมายเลข 
สอบเทียบ 

Fix Variable 
    
    
    
    
    
    
    
    
4. ภาษาท่ีต้องการในใบรายงานผลการสอบเทียบ (  ) ไทย (  ) ภาษาอังกฤษ 
5. ช่ือหน่วยงาน/เจ้าของตัวอย่างท่ีตอ้งการใหร้ะบุในใบรายงานผลการสอบเทียบ (กรณีตา่งไปจากข้อ 1) …………………………
6. ที่อยู่ท่ีตอ้งการใหร้ะบุในใบรายงานผลการสอบเทียบ (กรณีตา่งไปจากข้อ 1) ………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
7. วิธีการรับผลสอบเทียบ             (  ) มารับด้วยตนเอง              (  ) ไปรษณีย ์ 
8. วิธีการรับคืน Micropipette         (  ) มารับด้วยตนเอง              (  ) ไปรษณีย ์ 
 

ข้าพเจ้าตรวจสอบรายละเอียดในแบบคําขอรับบรกิารสอบเทียบ Micropipette และยอมรับให้เป็นข้อตกลงระหว่างข้าพเจ้าและ
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
 ลงช่ือ ……………………………………………………….. ผู้ส่งสอบเทียบ
      (………………………………………………………) 
 วันท่ี ……………………………………………………….. 
สําหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง สําหรับผูส้อบเทียบ
สภาพตัวอยา่ง  (  ) สภาพปกต ิและ ครบถ้วน สภาพตัวอยา่ง  (  ) สามารถสอบเทียบได้ 
                    (  ) ไม่ปกต ิระบุ ………………………………………….……                    (  ) ไม่สามารถสอบเทียบได้ ระบุ …………………..
ลงช่ือผูร้ับตัวอย่าง ………………………………..………วันท่ี……/……../……. ลงช่ือ ……………………..………………. ผูส้อบเทียบ วันที่……/……../…….
                       (…………………………………………)      (………………………………………)
สําหรับผูส่้งผลการสอบเทียบและ micropipette คืนใหลู้กค้า สําหรับลูกค้า (กรณีมารับด้วยตนเอง)
(  ) ส่ง โดยวิธ ี…………………………………………………………………………… ข้าพเจ้าได้รับผลการสอบเทียบและ micropipette เรียบร้อยแล้ว
ลงช่ือผูส่้ง ……………………………………………วันที่……/……../………… ลงช่ือผูร้ับ …………………………………… วันท่ีรับคืน……/……../…………
            (…………………………………………)          (…………………………………………) 
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8.1 ขอบเขตและลักษณะงานที่ให้บริการ 
 ตรวจวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่บริโภคภายในประเทศ ได้แก่ อาหารควบคุมตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับต่าง ๆ เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร เพื่อการควบคุมคุณภาพ
หรือสํารวจวิจัยหาข้อมูลต่าง ๆ 

 น้ํา - อาหารทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ 

 
8.2  การนําส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์ 

8.2.1  ผู้ใช้บริการสามารถนําตัวอย่างส่งตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
8.2.2  กรอกแบบฟอร์ม “ใบนําส่งตัวอย่าง”  มีรายละเอียด   ดังนี้ 

 ช่ือผู้ส่ง และที่อยู ่ที่สามารถติดต่อได ้โดยทางไปรษณีย์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) 
 รายละเอียดของตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห ์ซึ่งตรงกับฉลากที่กํากับตัวอย่าง 
 จํานวนตัวอย่าง และจํานวนหน่วยของตัวอย่าง 
 สถานที่เก็บตัวอยา่ง/วันที่เก็บตัวอย่าง 
 วัตถุประสงค ์ หรือรายการที่ต้องการให้ตรวจวิเคราะห ์ เช่น ตรวจสอบคุณภาพตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือถ้าเป็นรายการวเิคราะหอื์่น ๆ ต้องระบุรายการโดย
ละเอียด 

 ลงช่ือผูนํ้าส่งตัวอย่าง 
หมายเหต ุ กรณหีนว่ยงานราชการทําหนังสือนําส่งตัวอย่างจากหน่วยงานราชการเอง และหากต้องการ
ข้อมูลรายละเอียดวิธีทดสอบ  ขีดจํากัดการตรวจพบ (LOD)  ขีดจํากัดการตรวจเชิงปริมาณ (LOQ) และ/หรือค่า
ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty)  โปรดแจ้งความประสงค์ โดยระบุในหนังสือนําส่งฯ ดังกล่าว 
 
8.3  การติดต่อสอบถาม (ในเวลาทําการ  08.30 – 16.30 น.) 

ห้องปฏิบัติการอาหาร  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
153 ถนนตรัง-ปะเหลียน  หมู่ที่ 4  ตําบลบ้านควน  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000 

             โทรศัพท ์ 0 7550 1050, 0 7550 1052 -3  ต่อ 116,120 
โทรสาร   0 7550 1056 
E-mail address fdtrang@hotmail.com 

 

 

8. การให้บริการของห้องปฏิบัติการอาหาร 
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8.4  การให้บริการแยกตามรายการทดสอบ (ตามเทคนิคการทดสอบ)
  

รายละเอยีดการให้บรกิาร เทคนิค 
การทดสอบ 

จํานวน 
ตัวอย่าง 

ระยะเวลา 
แล้วเสรจ็ของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา 
ค่าบํารุง 
(บาท) 

1. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี  
 กรดกลูตามิค Enzyme 100 กรัม x 1 10 1,300
 กรดน้ําส้ม  
      - เทียม Titration 750 มล. x 2 5 400
      - หมัก, กล่ัน Titration 750 มล. x 2 5 600
 กรดแร่อิสระ Qualitative 250 มล. x 2 8 100
 ไขมนั  Extraction 250 มล. x 4 9 800
 ความชืน้ Drying 100 กรัม x 2 9 300
 เถ้าท่ีละลายน้ําได้ (อาหาร,เครื่องด่ืม) Ashing 100 กรัม x 1,

500 มล. X 2 
9 600

 แคฟเฟอีน HPLC 200 กรัม x 2 9 1,000
 คา่ของกรด (acid value)  - อาหาร Titration 100 กรัม x 2, 10 700
 - น้ํามัน 250 มล. x 4  
 ความกระด้างทั้งหมด (น้ํา) Titration 500 มล. x 2 6 300
 ความเปน็กรด-ด่าง (pH)ในอาหารหรือน้ํา pH-meter 100 กรัม x 2,

500 มล. x 2 
5 200

 ความเปน็กรด (acidity) Titration 100 กรัม x 1 ,
500 มล. x 2 

5 700

 ความขุน่ (turbidity) Turbidimetry 500 มล. x 2 5 200
 คลอไรด/์โซเดียมคลอไรด/์เกลือโซเดียม

คลอไรด์/เกลือแกงในอาหาร 
Titration 100 กรัม x 2 5 700

 คลอไรด์ในน้ํา IC 500 มล. x 2 7 500
 ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์- อาหาร 

                        - เครื่องด่ืม 
Titration 100 กรัม x 1 ,

250 มล. x 2 
5 600

 ซัลเฟตในน้ํา Ion Chromatography 500 มล. x 2 7 500
 เถ้าท้ังหมด Ashing 100 กรัม x 1 ,

500 มล. x 2 
7 500

 เถ้าท่ีละลายน้ําได้ Ashing 100 กรัม x 1 ,
500 มล. x 2 

7 600

 ธาตุน้ํานมไม่รวมไขมัน Solid Non Fat  
    -ไอศกรมี,ผลิตภัณฑ์นม,นมอดัเม็ด 

(เถ้า,โปรตนี, น้ําตาล) 
Combined techniques 200 กรัม x 4 26 2,500

    -นมปรุงแตง่(ความชืน้,ไขมัน,   น้ําตาล) Combined techniques 200 มล. x 4 23 2,500
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8.4  การให้บริการแยกตามรายการทดสอบ (ตามเทคนิคการทดสอบ)
  

รายละเอยีดการให้บรกิาร เทคนิค 
การทดสอบ 

จํานวน 
ตัวอย่าง 

ระยะเวลา 
แล้วเสรจ็ของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา 
ค่าบํารุง 
(บาท) 

    - นมสด (ความชื้น, ไขมัน) Combined techniques 200 มล. x 4 23 1,100
 น้ําตาล (Reducing และ Invert) Titration 100 กรัม x 2,

200 กรัม x 1
6 700

 น้ําหนักสุทธ ิ Weighing 6 100
 น้ําหนักสุทธิและน้ําหนักอาหาร Weighing 200 กรัม x 2 6 200
 ไนโตรเจนท้ังหมด Kjeldahl technique 100 กรัม x 2 9 500
 ไนเตรทในน้ํา IC 500 มล. x 2 7 500
 Sodium Nitrite and Sodium Nitrate Spectrophotometer 100 กรัม x 2 15 1,000
 Sodium Nitrite  Spectrophotometer 100 กรัม x 2 15 600
 บอแรกซ ์ Spectrophotometer 100 กรัม x 2 15 600
 โปรตนี Kjeldahltechnique 200 กรัม x 1 9 500
 ปริมาตรสุทธ ิ 6 100
 ปริมาณสารท้ังหมด (total solids) Gravimetry 500 มล. x 2 10 300
 ฟลูออไรด์ในน้ํา Ion Chromatography 500 มล. x 2 7 500
 โลหะในอาหารและในน้ําชนิดละ  
    - แคดเมียม  : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 700
 : น้ํา 500 มล. x 2  
    - แคลเซียม : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 700
    - ตะกั่ว: อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 700
 : น้ํา 500 มล. x 2  
    - ปรอท       : อาหาร AAS (Flameless) 100 กรัม x 1 13 700
 : น้ํา 500 มล. x 2  
    - สารหน ู    : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 700
 : น้ํา 500 มล. x 2  
    - เหล็ก: อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 700
 : น้ํา 500 มล. x 2  
    - โซเดียม: อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 700
    - โปแตสเซียม: อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 700
 วัตถุเจือปนในอาหาร  
    - กรดซาลิซิลิค หรือเกลือซาลิซิเลต HPLC 100 กรัม x 2 9 1,000
    - กรดซอร์บิค หรือเกลือซอร์เบต และ

หรือ  กรดเบนโซอิค หรือเกลือเบนโซเอต 
HPLC 100 กรัม x 2,

250 มล. x 2 
10 1,200
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8.4  การให้บริการแยกตามรายการทดสอบ (ตามเทคนิคการทดสอบ)
  

รายละเอยีดการให้บรกิาร เทคนิค 
การทดสอบ 

จํานวน 
ตัวอย่าง 

ระยะเวลา 
แล้วเสรจ็ของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา 
ค่าบํารุง 
(บาท) 

   - กรดโปรปิออนกิ หรือเกลือโปรปิโอเนต HPLC 100 กรัม x 2 10 1,000
 วัตถุให้ความหวาน  
   - ซัคคาริน (ชนิดและปรมิาณ) HPLC 250 มล. x 2 8 1,000
 สีในอาหารและเครื่องดื่ม  
   - ตรวจชนดิ(ตอ่ 1 สี) Paper 

Chromatography 
250 มล. x 4 10 500

   - ตรวจชนดิและปริมาณ HPLC 250 มล. x 4 10 1,200
 สารเคมีกลุ่มเบตาอะโกนิสต ์ ELISA 500 กรัม x 1 10 2,000
 อฟลาทอกซิน ELISA 100 กรัม x 1 18 2,000
 เมลามนี ELISA 100 กรัม x 1 10 2,000
 ไอโอดีน (เกลือบริโภค) Titration 100 กรัม x 2 5 500
2.  การตรวจวิเคราะห์ทางจลุชวีวิทยา   
 ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร Swab ขึ้นกับรายการ

ที่ตรวจ 
ขึ้นกับรายการ 

ท่ีตรวจ 
ขึ้นกับ

รายการที่
ตรวจ 

 โคลิฟอร์ม  :  อาหาร 
:  เคร่ืองด่ืม, น้ํา 

BAM / APHA-
COMPENDIUM / APHA-

AWWA 

300 กรัม x 1
500 มล.x 2 

10 400

 ฟิคอลโคลิฟอร์ม  :  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 400
                        :  เครื่องดื่ม, น้าํ COMPENDIUM / 500 มล.x 2  
  APHA-AWWA  
 E.coli  :  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 600
          :  เคร่ืองด่ืม, น้ํา COMPENDIUM / 500 มล.x 2  
  APHA-AWWA  
 จํานวนจุลินทรย์ี:  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 400
                        :  เครื่องดื่ม, น้าํ COMPENDIUM / 500 มล.x 2  
  APHA-AWWA  
 ยีสต์และรา  :  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 400
                  :  เครื่องด่ืม COMPENDIUM / 500 มล.x 2  
  APHA-AWWA  
 B.cereus:  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 600
                 :  เครื่องด่ืม COMPENDIUM / 500 มล.x 2  

  APHA-AWWA  
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8.4  การให้บริการแยกตามรายการทดสอบ (ตามเทคนิคการทดสอบ)
  

รายละเอยีดการให้บรกิาร เทคนิค 
การทดสอบ 

จํานวน 
ตัวอย่าง 

ระยะเวลา 
แล้วเสรจ็ของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา 
ค่าบํารุง 
(บาท) 

 C.perfringens:  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 600

 :  เคร่ืองด่ืม, น้ํา COMPENDIUM / 500 มล.x 2  

  Environment Agency  

 S.aureus :  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 600

 :  เคร่ืองด่ืม, น้ํา COMPENDIUM / 500 มล.x 2  

  APHA-AWWA  

 Salmonella spp.  :  อาหาร BAM /             
ISO 6579/ISO 19250 

300 กรัม x 1 10 600

 :  เคร่ืองด่ืม, น้ํา / APHA-AWWA 500 มล.x 2  

 V.cholerae  :  อาหาร ISO/TS 21872-1 / 300 กรัม x 1 10 600

 :  เคร่ืองด่ืม, น้ํา BAM 500 มล.x 2  

 V.parahaemolyticus  :  อาหาร ISO/TS 21872-1 / 300 กรัม x 1 10 600

 :  เคร่ืองด่ืม, น้ํา BAM 500 มล.x 2  

 L.monocytogenes ISO 11290-1 300 กรัม x 3 13 1,200

 ยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหาร   

    - กลุ่ม Penicillin ชุดทดสอบ/
Microbiological Assay 

500 กรัม x 1 8 500

 ปริมาณน้ําอสิระ (Water activity: Aw) Water activity 
apparatus 

500 กรัม x 1 5 700

 
หมายเหตุ : หากตรวจวิเคราะหท์างเคมมีากกวา่ 2 รายการขึ้นไป จะใช้เวลาไม่เกินระยะเวลาของรายการท้ังหมดรวมกัน 
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8.5 การให้บริการตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ประกาศ 
กระทรวงฯ 
ฉบับท่ี 

 
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลาแล้ว
เสรจ็ของงาน 
(วันทําการ) 

อัตรา
ค่าบํารุง 
(บาท) 

ฉ.61,135 1. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท  500-950 มล. X 12 16 5,900
 2. น้ําที่ใชใ้นกระบวนการผลิต น้ําบรรจขุวดฆา่เชือ้ 

500 มล. 1 ขวด 
และน้ําบรรจ ุ
ขวดธรรมดา 
 1 ลิตร 4 ขวด 

 
 3. น้ําบริโภค (ท่ีไมไ่ด้ทําเพื่อขาย)  

ฉ.78 1. น้ําแข็ง 1.4 ก.ก. x 6 23 6,100
 2. น้ําผลิตน้ําแข็ง เช่นเดียวกับ

น้ําบรโิภคที่ไมไ่ด้ 
ทําเพ่ือขาย 

 

ฉ.144, 301 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ 30 
ขอ้ 3 (1) 1. อาหารท่ัวไป    
 - ผัก, ผลไม้ที่มีคา่ความเปน็กรด-ด่าง ตั้งแต ่4.6 ลง

มา  
200 กรัม x 16

 
 1,600

 
 หมายเหตุ 1. กรณีบรรจุกระป๋องตอ้งวิเคราะห์ตะก่ัวด้วย +700.-  
    - ผัก, ผลไม้ที่มคีา่ความเป็นกรด-ด่าง มากกวา่  

4.6  
200 กรัม x 16

 
 2,500

 
 หมายเหตุ 1. กรณีบรรจุกระป๋องตอ้งวิเคราะห์ตะก่ัวด้วย +700.-  

 - ปลา, ไก ่ 200 กรัม x 16   2,500
 หมายเหตุ 1. กรณีบรรจุกระป๋องตอ้งวิเคราะห์ตะก่ัวด้วย +700.-  

 2. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู, เนือ้วัว 200 กรัม x 20  3,500
 หมายเหตุ 1. กรณีบรรจุกระป๋องตอ้งวิเคราะห์ตะก่ัวด้วย +700.-  
                2. ตอ้งตรวจไนเตรทไนไตรท์ + 1,000-  
 3. ผลิตภัณฑ์จากกะทิ  200 กรัม x 20  3,100
 หมายเหตุ 1. กรณีบรรจุกระป๋องตอ้งวิเคราะห์ตะก่ัวด้วย +700.-  
               2. ต้องตรวจซัลเฟอร์ไดออกไซด์ + 600.-  
               3. กรณีมีถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบต้องวิเคราะหอ์ฟลาทอกซนิเพิม่ด้วย (+2,000.-) 
ฉ. 196 ชา (ใบชา 100%) 23 
 1. ชาใบ, ชาผง, ชาในซองเย่ือกระดาษ (มีกาก) 300 กรัม x 2  2,600
 2. ชาผงสําเร็จรปู (Instant tea) (ไม่มีกาก) 300 กรัม x 2  1,800
 3. ชาปรุงสําเร็จพร้อมด่ืม (มีน้ําตาล)  
     3.1 ชนิดเหลว (ธรรมดา) (+กาเฟอีน)  

(กระป๋อง +700.-) 
250 มล. x 12  6,000
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8.5 การให้บริการตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศ 
กระทรวงฯ 
ฉบับท่ี 

 
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลาแล้ว
เสรจ็ของงาน 
(วันทําการ) 

อัตรา
ค่าบํารุง 
(บาท) 

     3.2 ชนดิเหลว (พาสเจอร์ไรส์)  
          3.2.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 

เฉพาะฆ่าเช้ือแบบพาสเจอร์ไรส์ 
250 มล. x 12  7,000

          3.2.2 กรณีคา่ pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 
เฉพาะฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์ผสมนม 

250 มล. x 12  8,600

 หมายเหตุ: กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 
และผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์ผสมนม 
ต้องวิเคราะห ์L.monocytogenesเพิ่ม (+1.200.-) 

 

          3.2.3 กรณีคา่ pH น้อยกว่า  4.3 ฆ่าเชื้อแบบ
พาสเจอรไ์รส์ 

250 มล. x 12  6,200

     3.2 ชนดิผง 300 กรัม x 6  7,000
 หมายเหตุ: กรณีเคร่ืองด่ืมภาชนะบรรจุเป็นกระปอ๋งตอ้งวิเคราะหต์ะก่ัวเพิ่ม (+700.-) 
ฉ.197 กาแฟ (กาแฟเมล็ด, บด, กาแฟผสม, กาแฟสกัด

กาเฟอีน) 
23 

 1. กาแฟแท้ (มีกาก)  250 กรัม x 2  2,100
 2. กาแฟผสม(มกีาก) 250 กรัม x 2  1,300
 3. กาแฟสกัดกาเฟอีนออก (มีกาก) 250 กรัม x 2  1,000
 4. กาแฟสําเร็จรปู, กาแฟสําเร็จรปูผสม,             

กาแฟสําเร็จรูปท่ีสกัดกาเฟอีนออก
250 กรัม x 2  1,300

 5. กาแฟปรุงสําเร็จ   
     5.1 ชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส์)  
          5.1.1 กรณีคา่ pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 250 มล. X 12  5,000
          5.1.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3

                ผสมนม 
250 มล. X 12  6,000

          5.1.3 กรณีคา่ pH นอ้ยกว่า 4.3 250 มล. X 12  4,200
     5.2 ชนดิเหลว (ฆ่าเชือ้โดยวิธีอื่น) 250 มล. X 12  4,000
     5.3ชนิดผง 300 กรัม x 6  4,300
ฉ.198 น้ํานมถ่ัวเหลือง 23 
 1. น้ํานมถ่ัวเหลืองชนดิเหลว (พาสเจอร์ไรส์)  
    1.1 กรณีคา่ pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 250 มล. X 12  5,500
    1.2 กรณีคา่ pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3ผสมนม 250 มล. X 12  6,500
    1.3 กรณีคา่ pH นอ้ยกว่า 4.3 250 มล. X 12  4,700
 2. น้ํานมถ่ัวเหลืองชนดิเหลวที่ฆ่าเชือ้โดยวธีิอ่ืน 250 มล. X 12  4,500
 3. น้ํานมถั่วเหลืองชนิดผง 300 กรัม x 6  4,800
 หมายเหต ุกรณีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเคราะห์ตะก่ัวอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์

เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กล่าวมาแล้ว ตัวอย่าง 700 บาท
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8.5 การให้บริการตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศ 
กระทรวงฯ 
ฉบับท่ี 

 
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลาแล้ว
เสรจ็ของงาน 
(วันทําการ) 

อัตรา
ค่าบํารุง 
(บาท) 

ฉ.199 1. น้ําแร ่ 500 มล.-1 ลิตร x 
12 

23 4,600

 2. น้ําผลิตน้ําแร ่ น้ําบรรจขุวดฆา่เชือ้ 
500 มล. 1 ขวด 
และน้ําบรรจ ุ
ขวดธรรมดา 
 1 ลิตร 4 ขวด 

 

ฉ.202 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนถ่ัว
เหลือง

23 

 1. ชนิดเหลว 750 มล. x 6  7,000
 2. ชนิดผง 300 กรัม x 6  7,300
ฉ.203 น้ําปลาแท้, น้ําปลาผสม 

(วัตถุให้ความหวาน +1,000) 
750 มล. x 4 20 4,300

ฉ.204 น้ําส้มสายชู (กรดน้ําส้มและกรดแร่อิสระ) 10 
 1. หมัก, กล่ัน 750 มล. x 2  1,300
 2. เทียม 750 มล. x 2  500
 หมายเหต ุ: วิเคราะห ์As,Pb,Cu,Zn,Feเพ่ิมค่า

วิเคราะหต์ามรายการ 
750 มล. x 6  

ฉ.214 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 23 
 1. เครื่องดื่มพรอ้มบริโภคชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส)์  
    1.1 กรณีคา่ pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 250 มล. X 12  5,000
    1.2 กรณีคา่ pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม 250 มล. X 12  6,000
    1.3 กรณีคา่ pH นอ้ยกว่า 4.3 250 มล. X 12  4,200
 2. เคร่ืองดื่มพร้อมบริโภคชนิดเหลว (ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น) 250 มล. X 12  4,000
 3. เครื่องด่ืมว่านหางจระเข ้(พาสเจอร์ไรส์)  
    3.1 กรณีคา่ pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 250 มล. X 12  5,600
 3.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเทา่กับ 4.3 ผสมนม 250 มล. X 12  6,600
    3.3 กรณีคา่pH น้อยกว่า 4.3 250 มล. X 12  5,200
 4. เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ (ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น) 250 มล. X 12  5,000
 5. เครื่องด่ืมเขม้ขน้ (ระบุวิธีเจือจางด้วย)  
    5.1 เครื่องด่ืมเขม้ขน้ (ธรรมดา) 250 มล. X 12  4,400
    5.2 เครื่องด่ืมเข้มข้นผสมนม 250 มล. X 12  5,400
    5.3 เครื่องดื่มเข้มขน้ผสมธัญพืช 250 มล. X 12  4,800
    5.4 เครื่องด่ืมเขม้ขน้ผสมธัญพืชผสมนม 250 มล. X 12  5,800
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8.5 การให้บริการตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศ 
กระทรวงฯ 
ฉบับท่ี 

 
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลาแล้ว
เสรจ็ของงาน 
(วันทําการ) 

อัตรา
ค่าบํารุง 
(บาท) 

 6. เครื่องด่ืมผง (ระบุวิธีเจือจางด้วย)  
    6.1 เครื่องด่ืมผง (ธรรมดา) 300 กรัม x 6  5,400
    6.2 เครื่องด่ืมผงผสมนม 300 กรัม x 6  6,400
    6.3 เครื่องดื่มผงผสมธัญพืช 300 กรัม x 6  5,800
    6.4 เคร่ืองด่ืมผงผสมธัญพืชผสมนม 300 กรัม x 6  6,800
 7. โซดา 250 มล. X 12  3,000
 หมายเหต:ุ   
 1. กรณีภาชนะบรรจเุป็นกระปอ๋งตรวจวเิคราะหต์ะก่ัว อัตราคา่บํารุงการ

ตรวจวิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราท่ีกล่าวมาแล้วตัวอย่าง 700 บาท 
 

 2. กรณีเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน ตรวจวิเคราะห์กาเฟอีน อัตราคา่บํารุงการ
ตรวจวิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราท่ีกล่าวมาแล้วตัวอย่าง 1,000 บาท

 

 3. กรณีเครื่องด่ืมรังนก ตรวจเอกลักษณ์และโปรตนี อตัราคา่บํารุงการตรวจ
วิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กล่าวมาแล้วตัวอย่าง 1,000 บาท 

 

 4. กรณีเครื่องด่ืมว่านหางจระเข ้ตรวจวิเคราะห์อโลอิน อัตราคา่บํารุงการ
ตรวจวิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราท่ีกล่าวมาแล้วตัวอย่าง 1,000 บาท 

 

ฉ.222 1. ไอศกรีมนม, ไอศกรีมนมผสม 16 หน่วย 23 7,300
 2. ไอศกรีมดัดแปลง, ไอศกรมีดัดแปลงผสม 16 หน่วย 23 4,800
 3. ไอศกรีมหวานเย็น 16 หน่วย 23 3,400
 4. ไอศกรมีชนดิแหง้  
    4.1 นม, นมผสม 300 กรัม x 6 23 7,000
    4.2 ดัดแปลง, ดัดแปลงผสม 300 กรัม x 6 23 4,500
 หมายเหต:ุ กรณีมีถ่ัวลิสงเป็นส่วนประกอบ + 2,000.-  
ฉ.265 นมสด  
 1. พาสเจอร์ไรส์ (จืด)  
 - แหล่งผลิต 200 มล. X 18  9,000
 - ไม่ใชแ่หล่งผลิต เชน่ โรงเรยีน, สถานท่ีจําหนา่ย 200 มล. X 18  8,600
 2. ยู เอช ที (UHT) 200 มล. X 18  6,800
 3. สเตอรไิลส์ 200 มล. X 18  6,800
ฉ.266 นมปรุงแต่ง 23 
 1. พาสเจอร์ไรส์  
 - แหล่งผลิต 250 มล. X 12  8,500
 - ไม่ใชแ่หล่งผลิต เชน่ โรงเรยีน, สถานท่ีจําหนา่ย 250 มล. X 12  8,100
 2. ยู เอช ที (UHT) 250 มล. X 12  5,300
 3. สเตอรไิลส์ 250 มล. X 12  5,300
 4. ชนิดแห้ง 300กรัม X 6  5,900
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8.6 งานบรกิารอื่นๆ 

รายละเอียด
อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

1. การให้บรกิารด้านเอกสาร 
    1.1 การแปลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ 200 
    1.2 การจัดทําสําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ฉบับละ 300 
    1.3 การขอแก้ไขรายงานผลการตรวจวิเคราะห ์ฉบับละ 200 

 

8.7  การให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่งนํ้า นํ้าแข็ง และอาหารหาเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ  
 ขั้นตอนและเอกสารประกอบการดําเนินการ 
 การเก็บตัวอย่างนํ้า 

1.  ภาชนะบรรจุ 
1.1  ขวดแก้วพร้อมฝาปิดปราศจากเชื้อ 
1.2  ขวดพลาสติกพร้อมฝาปิดปราศจากเชื้อ 

    1.3  ถุงพลาสติกใหม่ที่ยังไม่เคยใชง้าน (ถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ) พร้อมหนังยาง 
     2.  ปริมาณที่เก็บ  เก็บตัวอย่างให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร ยกเว้นกรณีสอบสวนโรค ตัวอย่าง
อาจมีปริมาณน้อยให้เก็บตัวอย่างเท่าที่สามารถเก็บได ้และประสานกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง 
      3. วิธีการเก็บ 
 3.1 นํ้าบ่อ ใช้ภาชนะที่สะอาดตักน้ําใส่ขวดแก้วไร้เช้ือ หรือใช้ขวดพลาสติกปราศจากเช้ือ ปิดฝาขวด
ให้แน่น ปิดฉลากที่ตัวขวดให้เรียบร้อย นําขวดใส่ในถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง รัดปากถุงให้แน่นด้วยหนังยาง เก็บ
ตัวอย่างในกล่องโฟม หรือกระติกที่มีน้ําแข็ง หรือ ice pack  
              ในกรณีที่ไม่มีขวดไร้เช้ือ ให้ใช้ถุงพลาสติกใหม่เก็บตัวอย่างน้ําใหไ้ด้ปริมาตร 3/4ของถุง รวบปากถุง
แล้วใช้หนังยางรัดปากถุงให้แน่นและติดฉลากกํากับรายละเอียดใหช้ัดเจน แล้วนําถุงบรรจุตัวอย่างน้ีใส่ลงใน
ถุงพลาสติกอีกใบหนึ่ง รัดปากถุงให้แน่นด้วยหนังยางอีกครัง้ แล้วเก็บตัวอย่างนี้ไว้ในกล่องโฟมหรือ 
กระติกที่มีน้ําแข็ง หรือ ice pack  

3.2 นํ้าจากก๊อก 
             3.2.1 ใชส้ําลชุีบแอลทิลแอลกอฮอล ์70% เช็ดบริเวณหัวก๊อกให้ท่ัว 

3.2.2 ใช้ไฟลนผ่านไปมาบริเวณปากก๊อก และเปิดนํ้าทิ้งประมาณ 1 นาที 
3.2.3 นําภาชนะบรรจุรองรับน้ําโดยวิธี Aseptic technique และปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการ 
เก็บน้ําในขอ้ 3.1 

3.3 นํ้าดื่ม/นํ้าใช้/นํ้าแข็ง 
บรรจุตัวอย่างใส่ในขวดแก้วปราศจากเชื้อ หรือถุงพลาสติกใหม่ สะอาดที่ยังไม่เคยใช้งาน (ถุงพลาสติก

ปราศจากเชื้อ) และปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.1 
หมายเหต:ุ ระวังอย่าให้ข้อความบนฉลากเลือน โดยการบรรจุในถุงพลาสติก 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  82 ของ  90 หน้า 
  

 

 

 

การเก็บตัวอย่างอาหาร 
1. ภาชนะบรรจุ 

ถุงพลาสติกใหม ่ๆ และปราศจากเชื้อ พร้อมหนังยาง 
2. ปริมาณที่เก็บ 
 เก็บตัวอย่างอาหารปริมาณไม่น้อยกว่า 300 กรัม ยกเวน้ กรณีสอบสวนโรคตัวอย่างอาจมีปริมาณ-

น้อย ให้เก็บตัวอย่างเท่าที่สามารถจะเก็บได้ และประสานกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
3.  วธีิการเก็บ 

3.1 ตักอาหารด้วยอุปกรณ์ที่สะอาดใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ ระวังอย่าให้มือของผู้เก็บตัวอย่าง
สัมผัสบริเวณถุงด้านในอย่างเด็ดขาด  

3.2 ติดฉลากกํากับรายละเอียดให้ชัดเจน หา้มนําฉลากใส่ปนลงในถุงบรรจุตัวอย่างอาหารอย่าง
เด็ดขาด และรัดปากถุงด้วยหนังยางให้แน่น เก็บตัวอย่างในกล่องโฟม หรือกระติกที่มีน้ําแข็งที่
สะอาด หรือ ice pack 

ฉลากกํากับตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ชื่อและนามสกุลของเจ้าของตัวอย่าง 
 2. สถานที่เก็บ โดยละเอียด 
 3. ชื่อชนิดตัวอย่าง  เช่น  ข้าวมันไก่  แกงเลียง  นํ้าดื่ม  นํ้าใช้ นํ้าบ่อ 
 4. วันที่ และเวลาที่เก็บ 
 5. หน่วยงานที่นําส่ง 
 6. ชื่อผู้เก็บ 
หมายเหต ุ ระวังอย่าใหข้้อความบนฉลากเลือน โดยการบรรจุในถุงพลาสติก  
การนําส่งตัวอย่าง 
 เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  ตัวอย่างที่เสื่อมสภาพได้ง่าย 
หลังจากเก็บตัวอย่างแล้วควรส่งตรวจวิเคราะหภ์ายในไม่เกิน 4 – 6 ช่ัวโมงและต้องรักษาสภาพของตัวอย่างไว้ให้
คงเดิมเสมอ โดยเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 4+2 องศาเซลเซียสในขณะนําส่ง ยกเว้นตัวอย่างที่สามารถเก็บ
รักษาสภาพตัวอย่างได้ที่อุณหภูมิปกต ิ การนําส่งตัวอย่างจะต้องมีเอกสารแนบดังนี้ 

1.  หนังสือนําส่งตัวอย่าง สามารถใช้หนังสือจากหน่วยงานที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  
2.  ใบกํากับตัวอย่างซึ่งต้องระบุ ช่ือ – สกุล  สถานที่เก็บ  ช่ือตัวอย่าง  วันเวลาที่เก็บ 

 หนังสือนําส่งและใบกํากับตัวอย่างควรแยกออกจากตัวอย่าง เน่ืองจากเอกสารจะสกปรกและเปียกน้ํา 
ทําให้ข้อความเลอะเลือนและฉีกขาดได้ง่าย 
หมายเหตุ ก่อนการนําส่งตัวอย่างกรุณาแจ้งห้องปฏิบัติการอาหารทราบก่อนการนําส่งอย่างนอ้ย 3 ช่ัวโมง 
โทรศัพท์ 0 7550 1050, 0 7550 1052 -3  ต่อ 116,120 เพื่อห้องปฏิบัติการฯจะได้จัดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
และอุปกรณ์ไว้ให้เพียงพอกับตัวอย่างที่ต้องการส่ง เพราะตัวอย่างเหล่าน้ีจะต้องรีบทําการวิเคราะห์โดยเร็ว 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพตัวอย่าง กรณีจําเป็นต้องส่งตัวอย่างนอกเวลาราชการควรแจ้งให้
ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ทราบก่อนทุกครั้ง  เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้รับ
และทดสอบตัวอย่าง เพราะหากไม่รีบดําเนินการตัวอย่างอาจเกิดการเน่าเสียทําให้ไม่สามารถทดสอบได ้
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ใบนําส่งตัวอย่างนํ้า เครื่องดื่ม และอาหาร 

วันที่ ……… เดือน ………….……. พ.ศ. …………. 
 

นามผูส่้ง (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์ ……………..……………. 
ส่งในนาม บรษัิท/หจก. /รา้น …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….......... 
เลขที่ …….. ซอย ……………………. ถนน ……………………………หมู่ที่ ……….   ตําบล/แขวง ……………………..…อําเภอ.................................  
จังหวัด ……………….………………....รหัสไปรษณีย์ ………….………..  โทร…………….…………. โทรศัพทมื์อถือ …………………………….……………. 
ขอส่งตัวอย่างทดสอบ   (หมายเลขทดสอบ………………………….………………….) 
ชนิดตัวอย่าง……………………………………….…………..ช่ือตัวอย่าง…………………..…………………………………… ตรา (ถ้ามี) …………………………….. 
ขนาดปริมาตร/น้าํหนัก (ต่อหน่วยบรรจ)ุ …………….…………..จํานวน ……………………ฉลาก ไม่ม ี ม ี(ช่ัวคราว/ถาวร) 
สถานที่เก็บ…………………………….……. สถานท่ีผลิต …………………………………….……………สถานที่เก็บ/สถานท่ีผลิตเดียวกัน 
บริษัท/หจก./ร้าน………………………………………….. เลขที่ …...............ถนน ………………………..…………..…………… หมู่ที่ ………………………… 
ตําบล/แขวง ……………………….อําเภอ/เขต ……………………จังหวัด …………….……….…..วันที่ผลิต……….……… วันหมดอายุ....................... 
เก็บตัวอย่างจาก สถานที่เก็บ  สถานท่ีผลิต  เมื่อวนัที่ ……... เดือน ………….....พ.ศ. ……....เวลา …………… น. 
วัตถุประสงค์/รายการส่งทดสอบ   ขึ้นทะเบียน   ตรวจซอ่มรายการท่ีไม่ผ่าน 
    ตรวจสอบคุณภาพตามประกาศ   อื่นๆ ………………………………… 
การออกผลทดสอบ ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ (เพิ่ม 200 บาท) แนบรายละเอียดภาษาอังกฤษ 
การรับผลการวิเคราะห ์ รับผลเอง ส่งผลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างตน้ 
   ส่งทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ …………………………………………………………………………………………………….. 
การรับตัวอย่างคืน  รับคืนพร้อมรายงานผลทดสอบ ไม่รับคืน 
หมายเหตุ  หากไม่รับตัวอย่างคืนภายใน 10 วันทําการหลังจากรับผล ทางศูนย์ฯ จะดําเนินการกับตวัอย่างต่อไป 

ลงชื่อ ………………………………….……. ผู้นําส่ง 
             (………………………………………………..……….) 

สําหรับเจ้าหน้าที่แจ้งต่อลูกค้า 
1. กําหนดวันที่รับผลทดสอบ …………………………… 
2.รายละเอียดวิธีทดสอบ  ไม่ต้องการ   
 ตอ้งการ 
     ขีดจํากัดการตรวจพบ (LOD) ขีดจํากัดการตรวจเชิงปริมาณ (LOQ) 
     ค่าความไม่แน่นอนของการวดั (Uncertainty) 
3. กรณมีีการเบี่ยงเบนจากข้อตกลง ทําให้มีผลกระทบต่อระยะเวลาแล้วเสร็จตาม
ประกาศฯ ทางศูนย์ฯจะแจ้งให้ลูกคา้ 
ตามที่อยู่เบอรโ์ทร.ตามผูน้ําสง่ข้างตน้ 
หรือที่คุณ ……………….……………โทรศัพท์………………….…… 

ลงช่ือ …………………………………………………………………….… 
เกิดเบี่ยงเบนแจง้ใหลู้กค้าทราบวันเวลา ……………..………………… 
ลงช่ือผูแ้จ้ง …………………………………………………………..…… 

สําหรับลูกค้า 
1. ทราบรายละเอียด และขอยืนยันส่งตรวจ 
2. ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกตอ้งขอ้มูล 

ลงช่ือ ……………………………………… 

สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก 
ค่าบํารุงการทดสอบ…………………….……บาท 
ค่าออกผลภาษาอังกฤษ ………………………บาท 
ลงช่ือ ………………………………………..……… ผูร้ับตัวอย่าง         
        (…………………………………………....……….) 

 
หมายเหตุ  สามารถ download ใบนําส่งตัวอยา่งไดท้ี่ www.rmsctrang.go.th 
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วันท่ีออกเอกสาร 15 ธ.ค. 2557
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เอกสารอ้างอิง 
1.  ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  
พ.ศ.2555 
2.  ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2555 
3.  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2548 และ 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
 
ภาคผนวก 
  1.  ประวัติการจัดทําเอกสาร 
  2. รายการทดสอบที่มีการส่งต่อตัวอย่าง 
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ภาคผนวก  1 : ประวัติการจัดทําเอกสาร 
 

วันเดือนป ี
ที่อนมุัตใิช ้ รายละเอยีด คณะผูจ้ดัทํา 

พ.ศ. 2547 จัดทําเอกสารคร้ังแรก 1. น.ส.สุพิน  ยอดทอง 
2. น.ส.เกษรบุญยรักษ์โยธิน 
3. นางศริิวรรณ  จูเลียง 
4. น.ส.จินตนา  ปานทอง 
5. น.ส.เสาวนีย ์ เก้าเอี้ยน 
6. นางปริญญา  มติรเมือง 

31 พ.ค. 2549 จัดทําเอกสารคร้ังที่ 2
โดยทบทวนเอกสารให้มีเน้ือหาที่เป็นปัจจุบนัและ
จัดทํารูปแบบตามเอกสารในระบบคุณภาพ 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปน็ผูจ้ดัทาํ 
โดยมหัีวหน้าห้องปฏิบัตกิารเป็นผูต้รวจสอบ
ความถูกต้อง 

28 ก.พ. 2550 จัดทําเอกสารคร้ังที่ 3 (แก้ไขครัง้ที่ 1)
โดยทบทวนเอกสารให้มีเน้ือหาที่เป็นปัจจุบนั 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปน็ผูจ้ดัทาํ 
โดยมหัีวหน้าห้องปฏิบัตกิารเป็นผู้ให้ข้อมลูและ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

31 พ.ค. 2551 จัดทําเอกสารคร้ังที่ 4 (แก้ไขครัง้ที่ 2)
โดยทบทวนเอกสารให้มีเน้ือหาที่เป็นปัจจุบนั 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปน็ผูจ้ดัทาํ 
โดยมหัีวหน้าห้องปฏิบัตกิารเป็นผู้ให้ข้อมลูและ 

 - แก้ไขวิธีการนาํส่งตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 - เพ่ิมรายการทดสอบที่มีการจ้างเหมาช่วงงาน/สง่

ตอ่ตัวอย่าง 
 - ปรับปรุงรายการทดสอบที่ให้บริการของแต่ละ

หอ้งปฏบัิติการให้เป็นปัจจุบัน 
 - ปรับปรุงแบบฟอร์มสําหรับนาํสง่ตัวอยา่งของแต่

ละรายการทดสอบใหเ้ป็นปัจจบุนั 
22 พ.ค. 2552 จัดทําเอกสารคร้ังที่ 5 (แก้ไขครัง้ที่ 3)

โดยทบทวนเอกสารให้มีเน้ือหาที่เป็นปัจจุบนั 
น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปน็ผูจ้ดัทาํ 
โดยมหัีวหน้าห้องปฏิบัตกิารเป็นผู้ให้ข้อมลูและ 

 - แก้ไขพื้นทีร่ับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 - เพ่ิมหัวข้อการปฏิเสธตัวอยา่ง
 - เพ่ิมหัวข้อสิทธิของลูกคา้ในการใช้บริการ 
 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งสง่ตรวจ

ของแตล่ะห้องปฏิบัตกิารให้เป็นปัจจุบัน 
 - ปรับปรุงแบบฟอร์มสําหรับนาํสง่ตัวอยา่งของแต่

ละรายการทดสอบใหเ้ป็นปัจจบุนั 
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร (ต่อ) 
 

วันเดือนป ี
ที่อนมุัตใิช ้ รายละเอยีด คณะผูจ้ดัทํา 

1ก.พ. 2553 จัดทําเอกสารคร้ังที่ 6 (แก้ไขครัง้ที่ 4)
โดยทบทวนเอกสารให้มีเน้ือหาที่เป็นปัจจุบนั 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปน็ผูจ้ดัทาํ 
โดยมหัีวหน้าห้องปฏิบัตกิารเป็นผู้ให้ข้อมลูและ 

 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งสง่ตรวจ
ของแตล่ะห้องปฏิบัตกิารให้เป็นปัจจุบัน 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 - ปรับปรุงแบบฟอร์มสําหรับนําสง่ตัวอย่างของแต่
ละรายการทดสอบใหเ้ป็นปัจจบุนั 

14 ก.พ. 2554 จัดทําเอกสารคร้ังที่ 7 (แก้ไขครัง้ที่ 5)
โดยเปลี่ยนชื่อ ศูนย์ฯ เป็น ศูนย์วทิยาศาสตร์
การแพทยท์ี่ 1 และทบทวนเอกสารให้มีเนื้อหาที่
เป็นปัจจุบนั 

นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอสิ เป็นผูจ้ัดทํา 
โดยมหัีวหน้าหอ้งปฏิบัตกิารเป็นผู้ให้ข้อมลูและ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งสง่ตรวจ
ของแตล่ะห้องปฏิบัตกิารให้เป็นปัจจุบัน 

 - ปรับปรุงแบบฟอร์มสําหรับนาํสง่ตัวอยา่งของแต่
ละรายการทดสอบใหเ้ป็นปัจจบุนั 

22 ธ.ค. 2554 จัดทําเอกสารคร้ังที่ 8 (แก้ไขครัง้ที่ 6) นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอสิ เป็นผูจ้ัดทํา 
 โดยทบทวนเอกสารให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบนั โดยมหัีวหน้าห้องปฏิบัตกิารเป็นผู้ให้ข้อมลูและ
 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งสง่ตรวจ

ของแตล่ะห้องปฏิบัตกิารให้เป็นปัจจุบัน 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 - ปรับปรุง F 39-00-057 และ F 39-00-070 ให้
เป็นปัจจุบนั 

21 ม.ค. 2556 จัดทําเอกสารคร้ังที่ 9 (แก้ไขครัง้ที่ 7) นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอสิ เป็นผูจ้ัดทํา 
 โดยเปลี่ยนชื่อผูร้ับรองและผูอ้นมุัติใช้เอกสารเปน็

นางสาวกัลยา  อนุลกัขณาปกรณ์ และทบทวน
เน้ือหาของเอกสารให้เป็นปัจจุบนั ดังนี้ 

โดยมหัีวหน้าห้องปฏิบัตกิารเป็นผู้ให้ข้อมลูและ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  - เพ่ิมรายการทดสอบของห้องปฏิบัตกิารพยาธิ
วทิยาคลนิกิ ได้แก ่ตรวจยืนยันเชื้อ 
DiarrheagenicE.coli, ตรวจวินจิฉยัโรคหัด โรคหัด
เยอรมนั โรคมือ เทา้ ปาก โรคคอตบี และตรวจ
วนิจิฉัยทางเภสชัพันธุศาสตร ์
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร (ต่อ) 
 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติใช ้ รายละเอียด คณะผูจ้ัดทํา 

21 ม.ค.2556 
(ต่อ) 

- ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งสง่ตรวจ/
ระยะเวลาแล้วเสร็จของาน และอัตราค่าตรวจ
วิเคราะห์ของแต่ละห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 

  - ปรับปรุงรายการทดสอบที่มีการจ้างเหมาช่วง
งาน/ส่งต่อตัวอย่างให้เป็นปัจจุบัน 

18 พ.ย. 2556 จัดทําเอกสารครัง้ท่ี 10 (แก้ไขครั้งที่ 8) นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอสิ เป็นผูจ้ัดทํา 
 โดยปรับรูปแบบการจัดทําเอกสาร และทบทวน

เนือ้หาของเอกสารให้เป็นปัจจบัุน ดังนี้ 
โดยมีหัวหนา้ห้องปฏบัิติการ/ผู้แทน  เป็น
ผู้ให้ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง 

 - เพิ่มรายการทดสอบโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2012 

 - ยกเลิกรายการทดสอบการตรวจวินจิฉัยทาง
เภสัชพันธุศาสตร ์

 - ปรับปรุงแบบนําส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวินิจฉยัโรค
คอตีบ 

 - ลดระยะเวลาการให้บริการตรวจพิสจูน์ของ
กลางและตรวจยนืยันหาสารเสพติดให้ปัสสาวะ 
เหลือ 10 วันทําการ 

  - เพิ่มรายการทดสอบของเครื่องเอกซเรย์เต้านม
  - เพิ่มรายละเอียดของจํานวนตัวอย่างของกลาง

ยาเสพติดที่ส่งตรวจ  
26 ธ.ค. 2557 จัดทําเอกสารครัง้ท่ี 11 (แก้ไขครัง้ท่ี 9) นางธรรญชนก พิทักษ์ เป็นผูจ้ัดทํา 

 โดยปรับรูปแบบการจัดทําเอกสาร และทบทวน
เนือ้หาของเอกสารให้เป็นปัจจบัุน ดังนี้ 

โดยมีหัวหนา้ห้องปฏบัิติการ/ผู้แทน  เป็น
ผู้ให้ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง 

 -ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขภายใน 
ของหน่วยงาน 
- ปรับปรุงแบบฟอรม์ใบนําส่งตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 

 

 -ปรับปรุงรายละเอียดรายการตรวจและการเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจ และช่องหมายเหตุ ของรายการ
ตรวจหาระดับแอนติบอดชีนิด IgM และ IgG ต่อ
ไวรัสเดงกี วิธี Antibody captured ELISA,  
ไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) วิธ ีRT-PCR และ 
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 การตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสกลุ่มเอนเตอโร 71 
(Hand Foot Mouth disease)  

 - ยกเลิกรายการทดสอบตรวจยืนยันเชื้อ
Diarrheagenic E.Coli (Pathotype) 

 

 - ปรับระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตรวจ IgM 
แอนติบอดีต่อหัด เป็น 4 วันทําการ 

 

 - ยกเลิกการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ 
สารที่ระเหยได้ ประเภทแอลกอฮอล์ ,  
แอลดีไฮด ์และตัวทําละลายต่างๆ, ตรวจ alcohol  
ในเลือด, สารพิษทราบชนิด methanol 

 

 - ปรับเนื้อหาชนิดตัวอย่าง/รายการตรวจวิเคราะห์ 
และแบบนําส่งตรวจหาสารพิษ 

 - ยกเลิกการให้บริการการตรวจพสิูจน์ยาเสพติดให้
โทษประเภท 3 หรือ ประเภท 4 หรือประเภท 5 หรือ
วัตถุออกฤทธิ์ หรือ สารระเหย, กาว โดยเทคนคิ
ทดสอบ GC 

 - ปรับเพิ่มเนื้อหาการทดสอบการปนเป้ือน
เช้ือจุลินทรีย์ของตัวอย่างเครื่องสําอางในการ
ให้บริการของห้องปฏิบัติการยาและวัตถุเสพติด  

 - ปรับรายละเอียดการให้บริการตรวจเอกลักษณ์ยา
เสพตดิ และปริมาณตัวอย่างส่งตรวจของกลางใบพืช
กระท่อมสด ใบพืชกระท่อมต้ม และน้ําต้มใบพืช
กระท่อม 

   

 - ปรับรายละเอียดการให้บริการตรวจเอกลักษณ์ยา
แผนปัจจุบันและปริมาณตัวอย่างส่งตรวจ 

 

 - ปรับปรุงแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์/ห้องเอกซเรย์/วัสดุป้องกันรังสี 

 

 - ปรับปรุงแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบ
ไมโครเวฟ 

 

 - ปรับปรุงแบบขอรับบริการสอบเทียบ Micropipette
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร (ต่อ) 
 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติใช ้ รายละเอียด คณะผูจ้ัดทํา 

26 ธ.ค. 2557 
(ต่อ) 

- ปรับปรุงเนือ้หา: หมายเหตุ และการติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท ์สํารับการให้บรกิารของ
ห้องปฏิบัติการอาหาร  

 -ทบทวนเนื้อหาใบนําส่งตัวอย่างน้ํา เครื่องดื่ม และ
อาหาร (WS 39-06-082/1) ในสว่นของเจา้หน้าที่
แจง้ต่อลูกค้า ข้อ 2 รายละเอียดวิธีทดสอบ 

 - ปรับปรุงข้อ 8.4 การให้บริการทดสอบ : 
ยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหาร กลุม่ Penicillin โดยเพิ่ม
เทคนคิการทดสอบดว้ยชุดทดสอบ 

 

 -ปรับปรุงเนือ้หาข้อ 8.7 การเก็บตัวอย่างน้ํา
 - ปรับปรุงภาคผนวก 2 รายการทดสอบท่ีมีการส่ง

ตอ่ตัวอย่าง  โดยยกเลิกรายช่ือห้องปฏิบัติการที่รับ
ตรวจตอ่: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สําหรับรายการ
ทดสอบสารเคมีกําจัดแมลงกลุ่มOrganophosphates, 
Organochlorines, Carbamates ในตัวอย่างวัตถุ, 
ตัวอย่างต้องสงสัย  และเพิ่มรายช่ือห้องปฏิบัติการที่
รับตรวจตอ่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
สําหรับรายการตรวจยืนยันเชื้อก่อโรค Legionellosis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  26 ธันวาคม 2557 แก้ไขครั้งที่   9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  90 ของ  90 หน้า 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 2 แผน่ขวาง 

 รายการทดสอบท่ีมีการส่งต่อตวัอยา่ง 
(เพ่ิมรายการตรวจ ลิจิโอเนลลา) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการให้บริการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
SD-M 39 – 001  ฉบับแก้ไขคร้ังที่ 9 

วันที่ออกเอกสาร  26  ธันวาคม  2557 

 
  

ผู้จัดทํา ………………………………………………… 
 (นางธรรญชนก พิทักษ์) 
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการ 

ผู้รับรอง ………………………………………………… 
 (นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอิส) 
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติใช้ ………………………………………………… 
 (นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอิส) 
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง 

 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ภาคผนวก 2 : รายการทดสอบที่มีการส่งต่อตัวอย่าง 

 

รายการทดสอบ 
รายชื่อห้องปฏิบัติการ 

ที่รับตรวจต่อ 

เกณฑ์คัดเลือก
(มีความสามารถตาม) 

ISO/IEC 17025 ISO 15189 
เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานทาง 
วิทยาศาสตร์ 

1. การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ กลุ่มยาอี - สํานักยาและวัตถุเสพติด
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

 

2. สารเคมีกําจัดแมลงกลุม่ Organophosphates, Organochlorines, 
Carbamates ในตัวอย่างวัตถุ, ตัวอย่างต้องสงสัย

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
 

 

3. การตรวจยืนยันเช้ือแบคทเีรีย - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
4. การตรวจยืนยันเชื้อก่อโรค Legionellosis - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

 
หมายเหตุ  กรณีที่เครื่องมือของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง เสีย/ชํารุดอย่างกะทันหัน เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องจะนําตัวอย่างไปตรวจวเิคราะห์ที่ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา หรือ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ีแล้วแตก่รณี  โดยมีการดําเนนิการตามระบบคุณภาพเดียวกัน 
 
 


