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1. ศึกษาบทบาทหน้าที่ของกลุ่มต่างๆ   เพื่อพิจารณาว่าตัวอย่างที่ต้องการส่งตรวจหรืองานที่ต้องการใช้

บริการ อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มใด หากยังไม่ชัดเจนให้ศึกษาเพิ่มเติมได้จากวัตถุประสงค์การให้บริการท่ี

ระบุอยู่ในรายละเอียดการให้บริการของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

2. ศึกษารายละเอียดการให้บริการ  ซ่ึงสรุปอยู่ในตารางรายการการให้บริการของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

3. การเก็บตัวอย่างและวิธีการนําส่งตัวอย่าง ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดตามที่ระบุในวิธีการเก็บตัวอย่าง

และการนําส่งตัวอย่างของตัวอย่างแต่ละประเภท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คําแนะนําการใชคู้่มือ
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2.1 การจัดองค์กร  

โครงสร้างภายในของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1 ฝ่าย นอกจากนี้

ศูนย์ฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆเพื่อการดําเนินงานของศูนย์ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       

ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 2.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

 
 

ผู้อํานวยการศูนย์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 

และวิชาการ 

ห้องปฏิบัติการ

อาหาร

ห้องปฏิบัติการยา

และวัตถุเสพติด

ห้องปฏิบัติการรังสีและ

เคร่ืองมือแพทย์

กลุ่มชันสูตร

สาธารณสุข 

ห้องปฏิบัติการ

พิษวิทยา

ห้องปฏิบัติการ

พยาธิวิทยาคลินิก

คณะกรรมการ/คณะทํางาน 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสาธารณสุข ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

2. การจัดองค์กรและสถานทีต้ั่ง
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2.2 สถานที่ตั้ง 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง ต้ังอยู่ที่เลขที่ 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 หน้าที่รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค   

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

สมุนไพร และการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย 

3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และชันสูตรโรค 

4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และ

ชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย  ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    

2.4 บทบาทหน้าที่ของฝ่ายและกลุ่มต่างๆ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 งานบริหารท่ัวไป ซ่ึงรวมถึงงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องต้น งานงบประมาณ  
งานการเงินและพัสดุ งานยานพาหนะและอาคารสถานที่   

 งานรับตัวอย่างและการรายงานผลวิเคราะห์ 
 การประชาสัมพันธ์ การติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 ประสานการจดัทําแผนงานและงบประมาณตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  

 ดําเนินการพัฒนาและตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
 ประสานและดําเนินการพัฒนาบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  

 ดําเนินการและพัฒนาด้านสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร  

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพยา 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ด้านวัตถุเสพติด ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
ภายในประเทศ ด้านวัสดุและเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความ
ปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสี 
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 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภณัฑ์-
สุขภาพและสมุนไพร 

 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านที่เกี่ยวข้อง 

 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่
ห้องปฏิบัติการท้ังภาครัฐและเอกชน 

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข  
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิ-
วิทยาคลินิกและด้านพิษวิทยา  

 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา-
คลินิกและพิษวิทยา เพื่อการป้องกัน การควบคุมโรค และปัญหาที่คุกคามสุขภาพ 

 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านที่เกี่ยวข้อง 

 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่
ห้องปฏิบัติการท้ังภาครัฐและเอกชน 
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3.1 การส่งตัวอย่าง 
 ควรปฏิบัติตามข้อกําหนดการส่งตัวอย่างแต่ละชนิดอย่างเคร่งครัดตามรายละเอียดของแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งทําหนังสือนําส่งถึง 
  ผู้อํานวยการศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง 
  153  หมู่ที่ 4  ตําบลบ้านควน   
  อําเภอเมืองตรัง   
  จังหวัดตรัง   
  92000 

3.2 วิธีการนําส่งตัวอย่าง 
นําส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ กรณีที่ตัวอย่างเสียได้ง่าย ควรส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

นอกจากน้ีศูนย์ฯยังให้บริการรับตัวอย่างนอกสถานที่โดยผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อล่วงหน้าที่ห้องรับตัวอย่าง 
โทรศัพท์  0 7550 1050, 0 7550 1052-3  ต่อ 201 ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ  

3.3 การดําเนินการกรณีตัวอย่างหรือเอกสารประกอบการนําส่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนด  
 เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรังจะตรวจสอบตัวอย่างและเอกสาร
ประกอบการนําส่งตัวอย่างก่อนการรับตัวอย่าง  หากตรวจพบว่าตัวอย่างท่ีส่งทดสอบ/สอบเทียบและเอกสาร
ดังกล่าวฯ ไม่เป็นตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในตัวอย่างแต่ละประเภท เจ้าหน้าที่ฯ สามารถปฏิเสธการรับตัวอย่างโดย
ดําเนินการดังน้ี 

1. แจ้งให้ลูกค้าทราบทันที หากลูกค้ามาส่งตัวอย่างด้วยตนเอง 
2. กรณีได้รับตัวอย่างทางไปรษณีย์หรือรถโดยสาร ดําเนินการดังน้ี  

   2.1 บันทึกผลการตรวจสอบตัวอย่างในแบบบันทึกการส่งคืน/ปฏิเสธตัวอย่าง 
(F 39-00-134) ซ่ึงแยกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

1) แจ้งลูกค้าทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข/ยืนยันความถูกต้องของตัวอย่างหรือเอกสาร
ประกอบการนําส่งตัวอย่างเมื่อลูกค้ายืนยันความถูกต้องของตัวอย่าง  เจ้าหน้าที่- 
รับตัวอย่างจึงสามารถดําเนินการรับตัวอย่างตามข้ันตอนต่อไป หรือ 

2) แจ้งลูกค้าทราบเพื่อปฏิเสธการรับตัวอย่าง  
            2.2 โทรศัพท์แจ้งให้ลูกค้าทราบในเบื้องต้น 
            2.3 ส่งแบบบันทึกการส่งคืน/ปฏิเสธตัวอย่าง (F 39-00-134) ให้ลูกค้าทราบทางโทรสาร 

             2.4 ส่งแบบบันทึกการส่งคืน/ปฏิเสธตัวอย่าง (F 39-00-134) พร้อมทั้งส่งตัวอย่างคืนทาง
ไปรษณีย์ กรณีปฏิเสธการรบัตัวอย่าง 
 
 

3. การนําส่งตัวอย่างและการรายงานผล
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3.4 รายการทดสอบที่มีการส่งต่อตัวอย่าง 
กรณีทีศู่นย์ได้รับตัวอย่างแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง การจ้างเหมาช่วงงาน/ส่งต่อตัวอย่าง: SOP 39-00-271 โดย
รายการทดสอบที่ศูนย์ฯส่งต่อตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการอ่ืนดําเนินการทดสอบแทนเพื่อตรวจเพิ่มเติมหรือตรวจใน
ขั้นยืนยันผล ศูนย์ฯได้แสดงรายละเอียด ดังภาคผนวก 2 

3.5 การรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 

 ลูกค้ารับผลการทดสอบ/สอบเทียบด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง 

 ศูนย์ฯ ส่งรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบไปให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ 
หากลูกค้าต้องการให้ส่งผลการทดสอบ/สอบเทียบทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการ

ส่งมอบผลการทดสอบ/สอบเทียบอย่างไม่เป็นทางการโดยรายงานผลการทดสอบฉบับจริงจะส่งตามไปภายหลัง 

3.6 สิทธิของลูกค้าในการใช้บริการ  

 ลูกค้าสามารถขอรับบริการเย่ียมชมห้องปฏิบัติการและตรวจสอบงานทดสอบของตนเองได้โดยต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการลูกค้า: SOP 39-00-267  

 ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการให้บริการงานทดสอบ/สอบเทียบของ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง โดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ห้องรับตัวอย่าง  

3.7 การติดต่อประสานงานการให้บริการ / ให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการ 

หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และเจ้าหน้าที่ของแต่ละห้องปฏิบัติการท่ีสามารถติดต่อได้  

เบอร์กลางโทรศัพท์  0 7550 1050, 0 7550 1052-3  โทรสาร   0 7550 1056 

ผู้อํานวยการ      ต่อ 104 

ฝ่ายบริหารทั่วไป     ต่อ 101 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ   ต่อ 118 

ห้องรับตัวอย่าง     ต่อ 201  

ติดต่อสอบถามผลการทดสอบ/สอบเทียบ  ต่อ 201 

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก   ต่อ 122 

(นางสาวทิพวรรณ กังแฮ/ นายอติเวทย์ เศวตะดุล) 

ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา    ต่อ 119 

(นายอุดมศักดิ์ สุดมาตร/ นางจินตนา กรดเต็ม) 

ห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด   ต่อ 116 

(นางมิตรารุณ ศรีเมือง/ นางอรวรรณ หลงละเลิง) 

ห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์  ต่อ 107 

                      (นางศิริวรรณ บุญชรัตน์/ นางจีราภรณ์ สงขาว) 

ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร    ต่อ 112,114 

(นางสาวนนทรัตน์ พรทรัพย์มณี/ นางสาวเสาวนีย์ เก้าเอี้ยน)   

ทั้งน้ี ศูนย์ฯ ได้แสดงข้ันตอนการให้บริการ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังภาคผนวก 3 
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คําแนะนําในการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 

4.1  วัตถุประสงค์ ในการตรวจวิเคราะห์ 

1. เพื่อตรวจยืนยันผลการตรวจเบื้องต้น ซ่ึงจะเป็นการตรวจซ้ําตัวอย่างเดิมหรือเชื้อเดิม โดยวิธีสําหรับใช้

ตรวจยืนยัน หรือเป็นการตรวจให้ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นตรวจถึง Serogroup หรือ Serotype ของเชื้อ 

2. เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค และติดตามผลการรกัษา 

3. เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังโรค การควบคมุและป้องกันโรค 

4. เพื่อการศึกษาทางระบาดวิทยา และศึกษาวิจัยอื่น ๆ 

 

4.2  การเก็บและส่งตัวอย่าง 

1. การเก็บควรปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในรายละเอียดใน ตารางที่ 4.1  หรือหน้าถัดไปของแบบ

นําส่งตัวอย่าง  เช่น การตรวจบางชนิดควรเจาะเลือดส่งตรวจ 2 ครัง้ หรือตัวอย่างบางชนิดควรแช่

นํ้าแข็งส่งตรวจ หรือบางชนิดต้องการเก็บโดยวิธีปราศจากเชื้อ 

2. ควรส่งตัวอย่างพร้อมกับหนังสือนําส่ง และใบส่งตัวอย่าง ระบุชื่อ เพศ อายุ ของผู้ป่วยส่ิงที่ต้องการให้

ตรวจ และการวินิจฉัยโรค การตรวจบางอย่างจะต้องการทราบข้อมูลพิเศษจะมีใบส่งตรวจเฉพาะซึ่ง

สามารถเบิกได้จากศูนย์ฯ หรือทําสําเนาจากคู่มือฉบับน้ี 

3. ควรมีป้ายชื่อ หรือรหัสติดกบัภาชนะที่บรรจุตัวอย่างทุกราย และตรวจให้ตรงกันกับใบนําส่ง 

4. ควรปิดภาชนะท่ีใส่ตัวอย่างให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันตัวอย่างรั่วซึมและปนเปื้อนระหว่างขนส่ง และ

บรรจุให้แน่นหนา พอที่ภาชนะจะไม่แตกระหว่างขนส่ง 

5. Clotted blood ควรส่งถึงศูนย์ฯ ภายในวันที่เจาะเลือด ถ้าไม่สามารถทําได้ควรแยกซีร่ัมให้เรียบร้อย

แล้วเก็บไว้ในช่องน้ําแข็ง เพื่อรอการส่งตรวจ 

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. ตรวจยืนยนัการติดเช้ือ HIV 
โดยวิธี  Western blot 

-ซีรั่มประมาณ 1 ml
บรรจุในภาชนะพลาสติก มีจุกปดิ พัน
ด้วยพาราฟิล์ม 

- รับเฉพาะตัวอย่างที่ตรวจเบือ้งต้น
แล้ว 2 วิธี ให้ผลไม่สอดคล้องกัน 
- ศวก.ที่ 12/1 ตรัง จะส่งตัวอย่างตอ่
ที่ ศูนย์วิจัยทางคลินิก 

 2. การตรวจวินิจฉัยการติด
เช้ือ HIV-1 โดยวิธี DNA PCR 
 

- เลือดไม่น้อยกว่า 1 ml โดยใช้ EDTA 
เป็นสารกนัเลือดแข็ง 
 

- ตรวจในทารกที่คลอดจากมารดาที่
ติดเชื้อ HIV 
- ควรส่งตัวอย่างทันทีในวันที่เจาะ
เลือด บรรจุสิ่งส่งตรวจในภาชนะ
พลาสติกพันด้วยพาราฟิล์มให้แน่น
หนา แช่ในลังโฟมที่เก็บรักษาความ
เย็นอย่างเพียงพอ 

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

- Clotted blood  เจาะใส่ขวดปราศจาก
เช้ือประมาณ 5 ml. 
- ซีรั่มประมาณ 2 ml. 
 
 

-ควรเก็บตัวอย่างไม่เกนิ 5 วนั 
หลังจากเริ่มป่วย 
- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

4. ตรวจหาสารพันธุกรรมของ

เช้ือไวรัสซิกา ด้วยวิธี Real-

time RT-PCR 

 

- ซีรั่มหรือพลาสมาที่ใช้ EDTA เป็นสาร

กันเลือดแข็ง ปรมิาตร 1 ml ทําการเจาะ

เลือดในระยะมีไข้ไม่เกิน 5 วนั หลังจาก

เริ่มเป็นไข ้

-ปัสสาวะ ปริมาตร 5-10 ml เก็บภายใน 

14 วัน หลังเริ่มมีไข ้

ซีรั่มหรือพลาสมา 

- หากเกบ็รักษาตัวอย่างที่

อุณหภูมิห้อง ให้นําส่งห้องปฏิบัตกิาร

ภายใน 24 ช่ัวโมง 

- หากเกบ็รักษาตัวอย่างที ่4°C ให้

นําส่งห้องปฏิบัตกิารภายใน 48 

ช่ัวโมง 

- หากเกบ็รักษาตัวอย่างที ่-10°C ถึง 

-20°C ให้นาํส่งห้องปฏิบัติการภายใน 

7 วัน 

ปัสสาวะ 

- หากเกบ็รักษาตัวอย่างที่

อุณหภูมิห้อง ให้นําส่งห้องปฏิบัตกิาร

ภายใน 6 ช่ัวโมง 

- หากเกบ็รักษาตัวอย่างที ่4°C ให้

นําส่งห้องปฏิบัตกิารภายใน 24 

ช่ัวโมง 

5. ไข้ปวดข้อยุงลาย 
(Chikungunya) วิธี RT-PCR 

- ใช้ Clotted blood เจาะใส่ขวด
ปราศจากเชื้อประมาณ 5 ml 
- พลาสมาหรือซีรั่มประมาณ 2 ml.  
 

-ควรเก็บตัวอย่างไม่เกนิ 5 วนั 
หลังจากเริ่มป่วย 
- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายการและปริมาณตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจ (ต่อ)

รายการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หมายเหตุ 

6. การตรวจหาระดับแอนตบิอดี
ชนิด IgM และ IgG ตอ่ไวรัสเดงก ี
วิธี Antibody captured ELISA 

- Clotted blood  เจาะใส่ขวดปราศจาก
เช้ือประมาณ 5 ml. 
- พลาสมาหรือซีรั่มประมาณ 2 ml 

- ควรส่งตัวอย่างตรวจอยา่งน้อย 2
ครัง้   
ครั้งแรก เม่ือรับผู้ป่วย หรือเม่ือสงสัย
ไข้เลือดออก  
ครั้งที่ 2 เจาะเม่ือ 7-14 วันหลังครัง้
แรก  
- ส่งต่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 
- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

7. ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM

ต่อไวรัสหัด 

- ใช้ Clotted blood เจาะใส่ขวด

ปราศจากเชื้อประมาณ 5 ml 

- ซีรั่มประมาณ 2 ml 

- ควรเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว

ภายใน 4 วันแต่ไม่ควรเกิน 30 วัน

หลังจากพบผ่ืน 

- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

8. ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM

ต่อไวรัสหัดเยอรมัน 

- ใช้ Clotted blood เจาะใส่ขวด

ปราศจากเชื้อประมาณ 5 ml 

- ซีรั่มประมาณ 2 ml 

- ควรเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว

ภายใน 4 วันแต่ไม่ควรเกิน 30 วัน

หลังจากพบผ่ืน 

- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

9. การตรวจวินจิฉัยโรคจากไวรสั
กลุ่มเอนเตอโร 71 (Hand  
Foot Mouth disease) 

- อุจจาระประมาณ 8 กรัมใส่ใน

ภาชนะปราศจากเช้ือ 

- ตัวอย่าง Throat swab ใส่ในหลอดที่

ม ีViral transport media (VTM)  

ปริมาณ 2 มล. 

-โดยเร็วที่สุดภายใน 14 วันของวนั

เริ่มป่วย 

-โดยเร็วที่สุดภายใน 7วันของวันเริ่ม

ป่วย 

-มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

10. โรคไข้หวัดใหญ/่ไข้หวัดนก 
และโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง (MERS-CoV) 

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

- ควรส่งตัวอย่างทันทีในวันที่เกบ็สิ่ง
ส่งตรวจ บรรจุสิง่ส่งตรวจในภาชนะ
พลาสติกพันด้วยพาราฟิล์มให้แน่น
หนา แช่ในลังโฟมที่เก็บรักษาความ
เย็นอย่างเพียงพอ 
- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

11. Leptospiral Antibody - ใช้ Clotted blood เจาะใส่ขวด
ปราศจากเชื้อประมาณ 5 ml. 
- ซีรั่มประมาณ 2 ml  

- ควรส่งตัวอย่างตรวจ 2 ครัง้ 

ครั้งแรกเมื่อพบผู้ป่วยหรือเมื่อสงสัย

ว่าเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส 

ครั้งที่ 2ห่างจากครั้งแรก10-14 วัน 

- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายการและปริมาณตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจ (ต่อ)

รายการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หมายเหตุ 

12. Hemoglobin Typing - EDTA blood 2 ml. - มีค่าทางโลหิตวิทยาประกอบ  

13. การตรวจวินจิฉัย  

 Thalassemia 1          

- EDTA blood 2 ml. - มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

- มีค่าทางโลหิตวิทยาประกอบ 

14. ตรวจเพาะเชือ้ 
Legionella spp. จากน้ํา 

น้ํา 250 ml (หากมีตะกอนเก็บดว้ย) 
  - จุดเติมน้ําเขา้ Cooling tower 
  - น้ําอยู่ภายใน Cooling tower 
  - จุดปล่อยน้ําจาก Cooling tower 
 

- มีแบบส่งตรวจเฉพาะแนบทา้ย 

15. ตรวจแยกชนิดเชือ้แบคทีเรยี 
และตรวจยืนยนั (Identification 
and Confirmation Test) 
1) แบคทีเรียในลําไส้และ
แบคทีเรียทั่วไป 
2) Salmonella spp. และ Shigella 
spp. ระดับ serotype 
3) Vibrio cholerae 
4) Vibrio parahaemolyticus 
 

 
 
 
- แยกเชื้อให้ได้บริสุทธิ์ แล้วถ่ายเช้ือลง
ใน nutrient Agar ซึ่งบรรจุอยูใ่น
หลอดแก้ว หรือขวดแก้วปิดจุกให้แน่น 
- ถ่ายเช้ือบริสุทธ์ิลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ 
Nutrient agar + 2% Sodium chloride 

 

16. Culture and drug sensitivity 
test 

Stool / Rectal swab
- ใช้ไม้พันสําลีที่ปราศจากเชื้อปา้ย
อุจจาระ 

 

1) แบคทีเรียทั่วไป หรือป้ายลําไส้จากบริเวณRectum 
จํานวน 2 ชิ้น นาํใส่ขวดที่มีอาหาร
ถนอมเช้ือชนิด

 

  Cary-Blair medium
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ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์ 
 

 

รายละเอียดการให้บรกิาร เทคนิคการทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

ด้านไวรัสวิทยา  

1. การตรวจแยกเชือ้และพิสูจน์ชนดิไวรัส  
   1.1 ไข้หวัดใหญ่ (Influenza type A&B)  Real time RT-PCR 3 2,500
   1.2 ไข้หวัดนก RT-PCR, real time RT-PCR 3 3,500
   1.3 โรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลาง 
(MERS-CoV) 

Real time RT-PCR 3 2,000

   1.4 Dengue  RT- Nested PCR 5 1,500
   1.5 Chikungunya 
   1.6 Zika virus 

RT-PCR
Real time RT-PCR

5
3

1,000
1,500

   1.7 เอนเตอโรไวรัส71 (มือ เท้า ปาก) RT-PCR 5 2,200
2. ค่าตรวจวินิจฉัยโรคเอดส ์  
         HIV-1 DNA              DNA-PCR 8 1,000

ด้านพยาธิวิทยาคลินิก  

(แบคทีเรียทางการแพทย)์ 

 

1. ตรวจยืนยันการแยกชนิดเชือ้แบคทีเรีย  
    1.1 ระดับ Species  
          - Vibrio spp., Aeromonas spp., 
Plesiomonasshigelloides 

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. ทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาต้านจุลชีพ  
    2.1 Disk diffusion  
          - Vibrio cholerae, Salmonella spp. 

ต่อยา 5 ชนิด ดงันี้  1) Ampicillin                 

   2) Chloramphenical  3) Co-trimoxazole 

   4) Norfloxacin         5) Tetracycline  

หรือตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยศูนยฯ์

จะต้องทบทวนระยะเวลาการให้บริการ 

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
Slide agglutination และ Disk 
diffusion test 

10 200 

3. ตรวจหาเชือ้แบคทีเรียก่อโรคจากตัวอย่าง

ผู้ป่วย/ผูส้ัมผัส 

 

    - เชือ้ก่อโรคอุจจาระร่วง เพาะเชือ้ 12 200 
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ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์ (ต่อ) 

 

รายละเอียดการให้บรกิาร เทคนิคการทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

4. การตรวจหาเช้ือก่อโรคจากแหล่งนํ้าและ

สิ่งแวดล้อม 

 

    - เชือ้ก่อโรค Legionellosis เพาะเชือ้  

  - กรณีไม่พบเชือ้ 12 1,500

  - กรณีพบเชือ้ ส่งต่อที่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสขุ

22 1,700

ด้านภูมิคุ้มกนัวทิยา  

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 6 270 

2. การตรวจวินิจฉัย -thalassemia 1 Real time PCR 6 500 

หมายเหตุ: กรณีส่งตรวจสองรายการ 

(Hemoglobin Typing และ -thalassemia 1) 

 

8 770 
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F 39-00-057/1 

 แก้ไขครั้งที่ 7 

 วันที่ออกเอกสาร  16 พ.ย. 2560

แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 (HIV-1)  โดยวิธี DNA PCR 

ข้อมูลผู้ป่วย 

ชื่อ/ รหัส…………………………………………….…….………  เพศ………..…  เกิดวันที่……………….….…  อายุ…….ป ี….…เดือน 

เลขประจําตัวประชาชน  …………..………………………….……   เชื้อชาติ………………  สัญชาติ…….………… 

เลขที่ใบส่งตรวจ PCR :  NAP  …………………………………..……   HN………………..   

ข้อมูลการได้รับยาต้านของเด็ก             ไม่ได้รับ         ได้รับ ระบุยา....................... วันที่เริ่มยา.................. 

ข้อมูลการรับนมมารดา          ไม่ได้รับ/ดื่มนมผง           ดื่มนมมารดา ครั้งสุดท้าย วันที่................... 

อาการที่สัมพันธ์กับโรคเอดส์ของเด็ก         ไม่มีอาการ                มีอาการ (ระบอุาการ)................................. 

มารดาได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ระหว่างตั้งครรภ์เพื่อลดการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกหรือไม่       ได้รับ          ไม่ได้รับ 

        

ความเสี่ยงของทารก ต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากแม ่

      ความเสี่ยงทั่วไป (Standard risks)  

                 Plasma Viral load (VL) ของแม่ที่ 36 สัปดาห์ ≤ 50 copies/ml 

                 ในกรณีไม่มีผล VL ให้ใช้ประวัติแม่ฝากครรภ์และได้รับยาต้านไวรัส (HAART) > 12 สัปดาห์ 

      ความเสี่ยงสูง (High risks) 

                 Plasma Viral load (VL) ของแม่ที่ 36 สัปดาห์ >50 copies/ml                     แม่กินยาไม่สม่ําเสมอ 

             ในกรณีไม่มีผล VL ให้ใช้ประวัติแม่ฝากครรภ์และได้รับยาต้านไวรัส (HAART) ≤ 12 สัปดาห์ก่อนคลอด 

 

ส่งตรวจ HIV-PCR  

ครั้งที่       PCR 1 (อายุ ≥ 25 วัน)                   PCR 2 (อายุ 2-4 เดือน)                  

              PCR 3 (เด็กความเสี่ยงสูงแต่ผล PCR 1-2 เป็นลบ)                   PCR 3* (กรณีผลการตรวจขัดแย้ง) 

ผู้เจาะ/ผู้เก็บตัวอย่าง ................................................  วัน เดือน ป ี............./............./............  เวลา..............น. 

 

หมายเหต ุ   

       -  ใช้ EDTA blood ห้ามใช้ Heparin เด็ดขาด เนื่องจาก Heparin เป็น inhibitor ของปฏิกิริยา PCR  

       -  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตรวจ และส่งคืนตัวอย่างที่ไม่มี

ข้อมูลรายละเอียด รวมทั้งตัวอย่างที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น ปริมาณไม่เพียงพอตามที่กําหนด 

        -  ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์ในกรณีท่ีโรงพยาบาลที่ส่งตรวจไม่ได้ลงข้อมูลในระบบของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการลงข้อมูลให้ติดต่อห้องปฏิบัติการทันที  
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F 39-00-057/2 

 แก้ไขครั้งที่ 7 

 วันที่ออกเอกสาร  16 พ.ย. 2560

HIV-1  Multiplex nested RT-PCR Testing 

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124 Fax. 667-5501056 

 

Patient Name ( Mr./Ms./Mrs.)…………………Gender  Male  Female…….Age…(Years)…(Months) 

National……………………………………ID……………………………………Birth date…………………………….. 

ID request from NSHO ………….................................................................................... 

Symptom: 

   No symptomatic 

  HIV Complication symptomatic ……………………………………………………………….. 

ARV Drug receive…………………………………………………………………………………………………….... 

Objective  

        For diagnostic HIV-1 status  

 MTCT Program   

        Others……………………………………………………………………………………………………… 

  Standard risks    High risks 

Mother infected HIV-1 Check-up date…………………….……………………………………………. 

Mother Received ARV……………………………………………………………................................ 

Hospital name……………….………..……Telephone no……………Fax no……..………………….… 

Doctor………………………Co-ordinator................................... Telephone no  .................................. 

Type of Anticoagulants     EDTA  Citrate   Date of blood collected…………………………….. 

Ordinal of   testing          1           2          3 

Remark   

       -  Used EDTA for Anticoagulants, Not used Haparin becaused Heparin is inhibitor PCR reaction   

       -  RMSC 12/1 Trang rejected specimens that Patients data not complete 

 

 

วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 (HIV-1) 
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โดยวิธี Multiplex Nested RT-PCR 

1.  วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  

 เพื่อตรวจวินิจฉัยภาวะการติดเชื้อเอชไอวี 1 (HIV-1) ในทารกคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี 

2. ส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 

          เจาะเก็บเลือดปริมาณไม่น้อยกว่า 1 มิลลิลิตร ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA ผสม

ตัวอย่างเลือดให้เข้ากับสารกนัเลือดแข็ง   

 ตามแนวทางการตรวจรกัษาและป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีประเทศไทย ป ี2560 (Thailand National 

Guidelines on HIV/AISD Treatment and Prevention 2017) ได้แนะนําว่าทารกควรได้รับการตรวจ HIV DNA PCR 

ที่แรกเกิดทุกราย โดยเฉพาะทารกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โดยได้กําหนดให้การตรวจ

วินิจฉัยว่าทารกติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่น้ัน ให้ใช้การตรวจ HIV DNA PCR โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 

กรณีที่ 1 เด็กที่มีความเสี่ยงท่ัวไปในการติดเชื้อ (Standard Risk) ได้แก่ กรณีท่ีมารดาตรวจพบระดับไวรัส

ในกระแสเลือดเม่ือใกล้คลอด (Viral Load) ≤ 50 copies/ml สําหรับในรายที่ไม่มีผล Viral Load ให้ใช้ประวัติแม่

ฝากครรภ์และได้รับยาต้านเอชไอวี (HAART) >12 สัปดาห์ มีแนวทางการตรวจวินิจฉัย ดังน้ี ให้ตรวจ HIV DNA 

PCR ที่แรกเกิด (PCR 0 ถ้าทําได้) และตรวจ HIV DNA PCR อีก 2 ครั้ง ที่อายุ 1 เดือน (PCR 1) และ 2-4 เดือน 

(PCR 2)  

กรณีที่ 2 เด็กที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง (High Risk) ได้แก่ กรณีที่มารดาตรวจพบระดับไวรัสใน

กระแสเลือดเมื่อใกล้คลอด (Viral Load) > 50 copies/ml สําหรับในรายที่ไม่มีผล Viral Load ให้ใช้ประวัติแม่กินยา

ต้านเอชไอวี (HAART) ≤12 สัปดาห์ ก่อนคลอด หรือมารดามีประวัติกินยาต้านไม่สมํ่าเสมอ มีแนวทางการตรวจ

วินิจฉัย ดังน้ี ให้ทารกตรวจ HIV DNA PCR 4 ครั้ง ที่แรกเกิด (PCR 0), อายุ 1 เดือน (PCR 1), 2 เดือน (PCR 2) 

และ 4 เดือน (PCR 3) 
 

3. การนําส่งส่ิงส่งตรวจ และข้อควรระวัง  

    3.1 นําหลอดเลือดใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่องโฟม แช่น้ําแข็งหรือกระติกที่มีนํ้าแข็งหรือ Ice pack ที่

อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นําส่งภายใน 6 ชั่วโมง 

    3.2 หากส่งตัวอย่างตรวจนอกเวลาราชการ หรือส่งตัวอย่างมาถึงศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรังนอก

เวลาราชการโปรดประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีคุณภาพ 

    3.3 การตรวจวินิจฉัยเด็ก 1 ราย ควรใช้ตัวอย่างเลือด 2 คร้ังโดย 

ตัวอย่างส่งตรวจ ครั้งที่ 1 เจาะเลือดเมื่อเด็กอายุ >15 วัน  

ตัวอย่างส่งตรวจ ครั้งที ่2 เจาะเลือดห่างจากครั้งแรก > 2 สัปดาห์ขึ้นไป และเด็กอายุไม่เกิน 6 เดือน 
 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

          8 วันทําการ 

 

 

5.   การรายงานผล  
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 รายงานผลเป็น Positive 2 ครั้ง ติดต่อกัน สรุปผลเป็น Positive 

 รายงานผลเป็น Negative 2 ครั้ง ติดต่อกัน สรุปผลเป็น Negative 

 ตัวอย่างให้ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกันแนะนําให้ใช้ผลการตรวจทางซีโรโลยี สรุปผลการติดเช้ือ เมื่อ

เด็กอายุมากกว่า 18 เดือน 

 “ตรวจไม่พบแถบดีเอ็นเอควบคุมที่เป็นยีนของคน (ch 5B) ซ่ึงใช้ระบุคุณภาพของตัวอย่าง” ขอให้ส่ง

ตัวอย่างส่งตรวจใหม่ ภายใน 2 สัปดาห์ หรือโดยเร็วที่สุด 

6.   อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

          1.000 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7.   วิธีการวิเคราะห์ (methodology) 

          Multiplex Nested Reverse Transcriptase PCR 

8.   หมายเหตุ   

 - การตรวจ HIV DNA PCR ที่แรกเกิด (PCR 0) เป็นโครงการวิจัยฯ ให้ส่งตัวอย่างชนิด Dry Blood 

Spot (DBS) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนกลาง (สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) จังหวัดนนทบุรี 

เท่าน้ัน 
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 แก้ไขครั้งที่ 5 

 วันที่ออกเอกสาร  9 ธ.ค. 2559
 

แบบนําส่งตัวอย่างตรวจไข้เลือดออกเดงกี ไข้เดงก ีไข้ชิคุนกุนยา 

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท์ 0 7550 1050, 0 7550 1052-3   ต่อ 122, 124 โทรสาร 0 7550 1056 

 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………..…เพศ………………….อายุ………………………………………………………….... 
ที่อยู่เลขที่…………หมู…่…....ถนน………………..……….ตําบล……………………อําเภอ……………….…….จังหวัด………………….…..…………. 
โทรศัพท.์...........................วันที่เริ่มป่วย………………………วันที่รับไว้….………………….……วันที่จําหน่าย…………….………..….……… 
รับการรักษาที่โรงพยาบาล …………………..……. อําเภอ........................ จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท.์........................................ H.N. ………………………….…….แพทย์ผู้ส่งตรวจ……………………………………………….…………… 
ประวัติการเดินทางในระยะเวลา 14 วันกอ่นเร่ิมป่วย 
วัน/เดือน/ปี ............................. ตําบล ................................. อําเภอ................................... จังหวัด ............................. 

การวินิจฉัย   ไข้ไม่ทราบสาเหตุ    ไข้เลือดออกเดงก ี   ไข้เดงก ี   ไข้ชิคุนกุนยา    อ่ืนๆ (ระบุ) ................... 

อาการและการตรวจพบ  
1. วันที่เริ่มเป็นไข้………………..…….วัน  อุณหภูมิ……………………..………องศาเซลเซียส 
2. อาการเลือดออก  

2.1   Petechiae                  Ecchymosis/ purpura             เลือดกําเดาออก        

       เลือดออกจากเหงือก   อาเจียน/ ถ่ายเป็นเลือด  อาการเลือดออกอื่น ๆ 

2.2 Tourniquet test          Positive                       Negative (วัน/เดือน/ปี ที่ทํา ...............................) 

     3.    ตับโต  ขนาด……………… คลําไม่พบ  กดเจ็บ      

     4.    อาการช็อค     ม ี ไม่มี             มือเท้าเย็น             กระสับกระส่าย 

         ชีพจร……………….…..คร้ัง/ นาที แรงดนัเลือด……………………มม. ปรอท 
5.   ปวดข้อ  6. ข้อบวม  7. ปวดกล้ามเนื้อ  8. มีผื่นแดง 

9. อาการและการแสดงอ่ืนๆ  ตัว/ตาเหลือง ไม่รู้สึกตัว ชัก  Renal Failure 

การตรวจทางโลหิตวิทยา 
เม็ดเลือดขาว……………………….ลบ.มม. PMN………..% Lymphocyte……………….% 

      Hematocrit แรกรับ…………………%  สูงสุด……………% ต่ําสุด………………………% 
      Platelets count แรกรับ .…………… / ลบ.มม. สูงสุด......................../ลบ.มม.ต่ําสุด......................./ลบ.มม. 

รายการที่ต้องการส่งตรวจ ไข้เลือดออกเดงก ี วิธี ELISA IgM,IgG วิธี RT-PCR  

               ไข้ชิคุนกุนยา            วิธี HI   วิธี RT-PCR  
     วัน/เดือน/ปี ที่เจาะเลือดคร้ังที่ 1 .................................... คร้ังที่ 2 ............................. คร้ังที่ 3 ............................. 
 
 
 
 
 

ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องการให้ส่งผล 
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ช่ือ....................................................................... ช่ือ....................................................................... 

ที่อยู.่................................................................... ที่อยู.่...................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

โทรศัพท.์............................................................. โทรศัพท.์.............................................................

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F 39-00-129/2 

 แก้ไขครั้งที่ 5 

 วันที่ออกเอกสาร  9 ธ.ค. 2559
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Dengue Hemorrhagic fever, Dengue fever and Chickungunya Testing 

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124 Fax. 667-5501056 
 

Patient Name (Mr./Ms./Mrs.)............................... Gender  Male  Female Age  ...... (Years)..... (Months) 

Address :Number................Lane..........................Road……………..Village No ......................................... 

Telephone no......................Date of illness onset .................. Date of admitted ….……………………….…….. 
Date of discharge….……….Hospital ………………….......... District……………….Province…………………………………..                               
Telephone no........................…...................... H.N. ………………………….Doctor………………………………………….. 
Patient moved  within 14 days before illness 
Sub-District/ Sub Area……………………District……………….Province…………………………………………………………….. 

Diagnostic   Fever of Unknown origin   Dengue Hemorrhagic fever   Dengue fever   

 Chikungunya   Other.................................................................................................................. 

Clinical sign   
1. Date of illness onset ………………..…….days, Temperature……………………..………C๐ 
2. Hemorrhagic  

2.1  Petechiae                 Ecchymosis/ purpura  Epistaxis        

       Ulemorrhagia          Vomit/ Bloody diarrhea  Other bleeding 

2.2 Tourniquet test              Positive                           Negative (date  ........................) 

     3.    Hepatomegaly              size………………             Found   Tenderness          

     4.    Shock    Yes             No    Cold hand and feet  Restless 

   Pulse……..time/ min,  Blood pressure…………mm Hg 
5.   Arthralgia  6. Swollen joints  7. Muscle pain  8. Rash 

9. Other clinical sign  Jaundice  Unconsciousness  Convulsion   Renal Failure 

Heamatology 
      WBC counts……………………….mm 3. PMN………..% Lymphocyte……………….% 
      Hematocrit …………………%  Max……………% Min………………………% 
      Platelets count  .…………… / mm 3, Max......................../. mm 3, Min......................./ mm 3. 
 

     Test           DHF                         ELISA IgM, IgG  RT-PCR  

            Chickungunya      HI   RT-PCR  

Blood collected  1 ............................  2 .............................  3 ..................... 
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Name................................................................. Name..............................................................

Address.............................................................. Address..........................................................

........................................................................... .......................................................................

Tel no................................................................. Tel no............................................................
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจไข้เลือดออกเดงกี  ไข้เดงก ี ไข้ชิคุนกุนยา 

1.  วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  

เพื่อวินิจฉัยโรค ไข้เลือดออกเดงกี ไข้เดงกี ไข้ชิคุนกุนยาโดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ  

2.  ส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 

  พลาสมา  2 มิลลิลิตรโดยเจาะเก็บเลือดปริมาณ 5 มิลลิลิตร ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือด

ชนิด EDTAผสมตัวอย่างเลือดให้เข้ากับสารกันเลือดแข็ง ปั่นแยกพลาสมาเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 

นําส่งภายใน 6 ชั่วโมง 

  ซีรั่ม2 มิลลิลิตร โดยเจาะเก็บเลือดปริมาณ 5 มิลลิลิตรใส่หลอดท่ีปราศจากเชื้อ ปิดฝาให้สนิท ต้ังท้ิง

ไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอให้เลือดแข็งตัว ปั่นแยกซีร่ัมเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส    เพื่อรอการนําส่ง 

3.    การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  

  นําหลอดพลาสมาหรือซีรั่มใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่องโฟมแช่น้ําแข็งหรือกระติกท่ีมีนํ้าแข็ง
หรือ Ice pack ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นําส่งห้องปฏิบัติการภายใน 6 ชั่วโมง 

  ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (ตรวจวิธี Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR)เก็บส่ิงส่งตรวจ

ภายใน 5 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) 

 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกีวิธี Antibody capture ELISA รายงานผลเป็นค่ายูนิต (Unit) 

ของ IgM และIgG 

6.   อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

 วิธี  RT-PCR 1,500 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 วิธี Antibody capture ELISA 200 บาท (ส่งต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

7.   วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  

 RT-Nested PCR, RT-PCR, Antibody capture ELISA 

8.   หมายเหตุ 

       - 
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แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก 

 

ช่ือผู้ป่วย......................................................…………………………เพศ.................... อายุ.......................ปี..................เดือน 

ที่อยู่...............……………………………...ตําบล.....………….......................อําเภอ....…........................จังหวัด…………………………… 

วันที่เริ่มป่วย......................................รักษาที่โรงพยาบาล...........…………….………………..................HN……………….……………... 

วันที่รับไว้.........................................อาชีพ.........................................ช่ือแพทย์ผู้ส่งตรวจ......……………………..……………….. 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาล ........................................................ E-mail .................................................. 

ประวัติสัมผัสและการเดินทาง 

1. อาศัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้หวัดนก ในระยะ 7 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย           (   )  ไม่มี  (   ) ม ี

2. มีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ในรอบ 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย    (   )  ไม่มี  (   ) ม ี

3. สัมผัสสัตว์ปีกโดยตรง ในระยะ 7 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย     (   )  ไม่มี  (   ) ม ี

4. มีผูส้ัมผัสร่วมบ้านหรือในที่ทํางานป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบ   (   )  ไม่มี  (   ) ม ี

   ภายใน 1 สัปดาห ์ก่อนวันเริ่มป่วย 

อาการ 

 ไข ้เป็นมา ............ วัน  อุณหภูมิ.................๐C              ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ 

 ไอ   เจ็บคอ              มีน้ํามูก  อ่อนเพลีย  

 มีเสมหะ    หอบ หายใจลําบาก                 ปอดบวม/ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ 

อาการแทรกซ้อนอื่น 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  วันที่เก็บ....................................... 

 Sputum  วันที่เก็บ....................................... 

อ่ืนๆ ระบุ………………………………………………………..  วันที่เก็บ....................................... 
 

ช่ือผูน้ําส่งตัวอย่าง.............................................วันที่....................................โทรศัพท์......................................... 
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Avian Flu Testing 

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124 Fax. 667-5501056 

Patient Name (Mr./Ms./Mrs.)........................................Gender  Male  Female Age .........(Years)........ (Months) 

Address :Number................Lane..........................Road……………..Village No ................................................. 

Sub-District/ Sub Area…………………………District………………………..….Province……………………………………………………. 

Date of illness onset ............................ Hospital name ............................................. HN ........................... 

Date of admitted ................................  Occuptation ................................................ Doctor ...................... 

Telephone No.........................................E-mail .......................................................................................... 

History risk and Travel of Patient 

1. Live or travel from endermic area  7  days before illness                                        [  ]   No    [   ] Yes 

2. Founded abnormal dead of  avian ( Birds,Chichens,Ducks ect.) 14  days before illness  [  ]   No    [   ] Yes     

3. Diract contact with avian during 7  days before illness                      [  ]  No    [   ] Yes                                

4. Contact case with family or coworkers suspected illness with Flu or Pneumonia 1 week 

    before illness                                                                                                [  ]   No    [   ] Yes     

Symtom : 

 Fever ....day  Temp. ........oC  Myagia             Headaches 

 Cough            Sore throat  Mucus    Weakness 

 Sputum            dyspnea  Pneumonia          Bronchitis    

 Complications .......................................    

Influenza rapid test   Negative   Positive    Flu A   Flu B 

Doctor Diagnostic ................................................................................................................ 

Specimens  Throat swab   Date of collection ............................... 

   Nasopharyngeal swab  Date of collection................................. 

   Nasopharyngeal aspirate Date of collection ............................... 

 Nasal swab   Date of collection ............................... 

 Suction  fluid    Date of collection ............................... 

 Sputum              Date of collection ............................... 

                        Other  ............................ Date of collection .............................. 

Specimens delivers : Name...............................Date..........................Telephone No........................... 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไข้หวัดนก 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  

 เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อไข้หวัดนก 

2. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 

 ป้ายจมูก nasal swab 

 ป้ายลําคอ throat swab 

 ป้ายโพรงจมูก nasopharyngeal swab 

 Nasopharyngeal aspiration 

 เก็บใส่หลอด Viral transport media (VTM) เก็บที่อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซียส นําส่งห้องปฏิบัติการทันที 

 น้ําเหลือง (serum) ส่งตัวอย่างเป็นซีร่ัมคู ่(Paired serum) โดยต้องระบุคร้ัง และวันที่เก็บตัวอย่าง  

เจาะเลือดคร้ังที่ 1 เมื่อแรกรับผู้ป่วย หรือทันทีที่มีอาการป่วย 

เจาะเลือดคร้ังที่ 2 เจาะเลือดห่างจากครั้งแรก 10-14 วัน 

3. การนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  

 นําตัวอย่างส่งตรวจ เก็บใส่หลอด Viral transport media (VTM) ใส่ในถุงพลาสติก 3 ชัน้ และบรรจุลงในกล่อง

โฟมแช่น้ําแข็งหรือกระติกที่มีน้ําแข็งหรือ Ice pack ที่อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซียส นําส่งห้องปฏิบัติการทันที 

กรณีที่ต้องการส่งตรวจไข้หวัดนกโปรดแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกในหนังสือนําส่ง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

4 วันทําการ 

5. การรายงานผล 

    รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (RT-PCR) 

 รายงานผลเป็น พบ หรือ ไม่พบ สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A  

        พบ หรือ ไม่พบ สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B 

 โดยหากพบ จะรายงาน Subtype ด้วย ดังนี้ 

            -  พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด A สายพันธุ์ A/H5 

            -  พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด A สายพันธุ์ A/H7 

 กรณีตัวอย่างไม่มีคุณภาพ จะรายงานเป็น ตัวอย่างผู้ป่วยมีจํานวนเซลล์เย่ือบุไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์  

ควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจอีกครั้ง 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

      ไข้หวัดใหญ ่2,500 บาท ไข้หวัดนก 3,500 บาทหรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7.   วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  

     Real Time Reverse Transcriptase PCR (Real Time RT-PCR) และ / หรือ Conventional Reverse Transcriptase PCR   

8. หมายเหตุ  - 
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            แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉยัผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1 (2009) 
 

ชื่อผู้ป่วย ........................................................................ เพศ ................... อายุ .................. ป.ี.......... เดือน 

ที่อยู่.................................ตําบล.......................... อําเภอ .............................. จังหวัด................................... 

วันที่เริ่มป่วย............................. รักษาที่โรงพยาบาล .............................................. HN ............................... 

วันที่รับไว้ ...................................... อาชีพ ........................................... แพทย์ผู้ส่งตรวจ ............................... 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาล................................................โทรสาร............................................ 

ประวัติสัมผัสและการเดินทาง 

1.อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธ์ุ H1(2009)     [  ]   ไม่มี    [   ] มี   

   ในระยะ 7 วันก่อนวันเริ่มป่วย      

2. มีผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือในที่ทํางานป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธ์ุ H1(2009)     [  ]   ไม่มี    [   ] มี 

   ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มป่วย  

ประวัติการรับวัคซีนไข้หวดัใหญ่   ไม่เคย    เคย ....... ครั้ง เมื่อ พ.ศ...........    ฉีดทุกป ี

อาการ 

  ไข้ เป็นมา .....วัน  อุณหภูมิ ........oC  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ   ปวดศีรษะ 

  ไอ   เจ็บคอ   มีนํ้ามูก    อ่อนเพลีย 

  มีเสมหะ  หอบ หายใจลําบาก  ปอดบวม/ปอดอักเสบ   หลอดลมอักเสบ  

  อาการแทรกซ้อนอื่นๆ  ระบุ ......................................................................................................... 

ผลการตรวจด้วย Influenza rapid test   Negative              Positive    Flu A     Flu B 

การวินิจฉัยของแพทย.์.................................................................................................................................... 

ตัวอย่างส่งตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมหรือแยกเชื้อ 

   Throat swab   วันที่เก็บ ............................. 

   Nasopharyngeal swab  วันที่เก็บ ............................. 

   Nasopharyngeal aspirate  วันที่เก็บ ............................. 

 Nasal swab    วันที่เก็บ ............................. 

 Suction fluid   วันที่เก็บ ............................. 

 Sputum    วันที่เก็บ .............................   

   อ่ืนๆ ระบุ ............................  วันที่เก็บ ............................. 

ช่ือผูน้ําส่งตัวอย่าง..................................................วันที่.........................................โทรศัพท์......................................... 
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Pandemic Influenza A H1 (2009) Testing

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124 Fax. 667-5501056 

Patient Name (Mr./Ms./Mrs.).................................. Gender  Male  Female...Age  ......... (Years).......... (Months) 

Address :Number................Lane..........................Road……………..Village No ..................................Sub-District/ Sub 

Area……………………District……………….Province………………………………………………………………………………………………………………… 

 Date of illness onset ......................... Hospital name .................................. HN ...................................................... 

.Date of admitted .......................  Occuptation .................................. Doctor ...................................Telephone 

No........................................... E-mail ................................................................................................................ 

History risk and Travel of Patient 

1. Live or travel from endermic area  7  days before illness                                                 [  ]   No    [   ] Yes 

2. Contact case with family or coworkers suspected illness with Flu or Pneumonia 1 week 

    before illness                                                                                                        [  ]   No    [   ] Yes    

Symtom : 

 Fever ....day  Temp. ........oC   Myagia               Headaches 

 Cough     Sore throat              Mucus    Weakness 

 Sputum     dyspnea              Pneumonia          Bronchitis    

 Complications .......................................    

Influenza rapid test   Negative  Positive    Flu A   Flu B 

Doctor Diagnostic ................................................................................................................ 

Specimens  Throat swab   Date of collection ............................. 

   Nasopharyngeal swab             Date of collection............................. 

   Nasopharyngeal aspirate Date of collection ............................. 

 Nasal swab   Date of collection ............................. 

 Suction  fluid               Date of collection ............................. 

 Sputum               Date of collection ............................. 

                        Other ............................ Date of collection ............................. 

Specimens delivers : Name ..........................................Date.......................Telephone No......................................... 
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แบบส่งตัวอยา่งตรวจวินิจฉัยผู้ปว่ยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) 

ชื่อผู้ป่วย ........................................................................ เพศ .................... อายุ ............. ป ี ............... เดือน 

ที่อยู่......................................ตําบล............................... อําเภอ ............................ จังหวัด............................... 

วันที่เริ่มป่วย............................. รักษาที่โรงพยาบาล ............................................... HN ................................. 

วันที่รับไว้ ................................ อาชีพ ............................................ แพทย์ผู้ส่งตรวจ ....................................... 

หมายเลขโทรศัพท์................................................. E-mail ............................................................................... 

ประวัติสัมผัสและการเดินทาง 

1.ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้ดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบที่สงสัยว่าอาจ

เป็นผู้ป่วยจากการติดเช้ือไวรสัทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)              [  ]  ไม่ใช่       [   ] ใช่ 

2.ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด                  [  ]  ไม่ใช่       [   ] ใช่ 

[  ]  ประเทศในคาบสมุทรอาระเบียน         [  ]  ประเทศอื่น ๆ  ได้แก่................................................................ 

3. ในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วยบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนของท่าน ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง (MERS-CoV) หรือปอดอักเสบ หรือไม่             [  ]  ไม่ใช่       [   ] ใช่ 

4.อ่ืน ๆ ระบุ..................................................................................................................................................  

อาการ 

  ไข้ เป็นมา …...วัน  อุณหภูมิ ..........oC     ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ              ปวดศีรษะ 

  ไอ   เจ็บคอ      มีนํ้ามูก               อ่อนเพลีย 

  มีเสมหะ  หอบ หายใจลําบาก     ปอดบวม/ปอดอักเสบ           หลอดลมอักเสบ 

  อาการแทรกซ้อนอื่นๆ  ระบุ .......................................    

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   วันที่เก็บ ............................. 

 Sputum   วันที่เก็บ .............................  

   อ่ืนๆ ระบุ ............................... วันที่เก็บ ............................. 

ชื่อผู้นําส่งตัวอย่าง....................................................วันที่.............................โทรศัพท์.................................... 
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  F  39-00-211/2 

  แก้ไขครั้งที่ 2 

 วันที่ออกเอกสาร 9 ธ.ค. 2559

MERS-CoV Testing

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124 Fax. 667-5501056 

Patient Name (Mr./Ms./Mrs.)............................ Gender  Male  Female...Age  ......... (Years).......... (Months) 

Address :Number................Lane..........................Road……………..Village No ......................................................... 

Sub-District/ Sub Area……………………District……………….Province………………………………………………………………………………. 

Date of illness onset .................................... Hospital name .......................................... HN .............................. 

Date of admitted ..........................  Occuptation .................................. Doctor .................................................. 

Telephone No........................................... E-mail ................................................................................................. 

History risk and Travel of Patient 

1. Diract contact with pneumonia /Flu like illness patient during  14  days before illness      [  ]   No    [   ] Yes       

2. During  14  days before illness   

    [  ]   Come from Middle East    [   ]  Others ……………………………………………………………………………………………………. 

3. During  14  days before illness  family or coworkers suspected illness with MERSCo-V   [  ]   No    [   ] Yes       

4. Othes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

Symtom : 

 Fever ....day  Temp. ........oC               Myagia               Headaches 

 Cough       Sore throat  Mucus    Weakness 

 Sputum                  dyspnea              Pneumonia          Bronchitis   

 Complications .......................................    

Influenza rapid test   Negative             Positive    Flu A   Flu B 

Doctor Diagnostic ................................................................................................................ 

Specimens  Throat swab   Date of collection ............................. 

   Nasopharyngeal swab             Date of collection............................. 

   Nasopharyngeal aspirate Date of collection ............................. 

 Nasal swab   Date of collection ............................. 

 Suction  fluid               Date of collection ............................. 

 Sputum               Date of collection ............................. 

                        Other ............................     Date of collection ............................. 

 

Specimens delivers : Name .............................................Date..................................Telephone No........................ 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

เพื่อตรวจวินิจฉัยผูป้่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ / 

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)  

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ 

    เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมหรือแยกเช้ือ ได้แก่ throat swab, nasopharyngeal swab, nasopharyngeal 

aspiration, nasal swab จํานวน 2 ตัวอย่าง เก็บใน viral transport media (VTM) 2 หลอด จากผู้ป่วย 1 ราย  

2. ส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 

 throat swab ใช้ swab ป้ายภายในบริเวณ posterior pharynx จุ่มปลาย swab ใน viral transport media 

 (VTM) หักด้าม swab ท้ิง ปิดหลอดให้สนิท 

 nasopharyngeal swab เก็บโดยสอดลวด swab เข้าไปในรูจมูกถึงส่วนของ nasopharynx ท้ิงไว้ประมาณ 

2-3 วินาที ค่อยๆหมุนลวดswab แล้วดึงออก จุ่มปลาย swab ลงใน VTM และตัดปลายลวดส่วนเกินจากหลอด 

ปิดฝาให้สนิท 

 nasopharyngeal aspiration เก็บโดยใช้สายพลาสติกที่ต่อกับเครื่องดูดสอดใส่เข้าไปในช่องจมูก 

ดูดตัวอย่าง ประมาณ 2-3 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดที่ปราศจากเชื้อ กรณีดูดเสมหะได้น้อยให้ใช้ viral transport 

media (VTM) ล้างเซลล์ที่ค้างสายลงในหลอด 

3. การนําส่งส่ิงส่งตรวจ และข้อควรระวัง 

 ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ swab ที่บรรจุในภาชนะต้องปิดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลาก แจ้งชื่อผู้ป่วย 

ชนิดตัวอย่าง วันที่เก็บ บรรจุในถุงพลาสติก 3 ชั้น รัดยางให้แน่น แช่ในกระติกนํ้าแข็งรีบนําส่งทันที ถ้าจําเป็นต้อง

รอ ควรเก็บในตู้เย็น (4องศาเซลเซียส) ห้ามแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น (-20องศาเซลเซียส) ถ้าต้องการเก็บนาน

เกิน 48 ชั่วโมง ให้เก็บที่ -70 องศาเซลเซียส 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

 4 วันทําการ 

5. การรายงานผล 

การรายงานผลไข้หวัดใหญ่ 

 รายงานผลเป็น พบ หรือ ไม่พบ สารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A 

                    พบ หรือ ไม่พบ สารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B  

โดยหากพบ จะรายงาน Subtype ด้วย  

การรายงานผลโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) 

 รายงานผลเป็น พบ หรือ ไม่พบ สารพันธุกรรมของไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  

    (MERS-CoV) 

 กรณีผลไม่ชัดเจน รายงานผลเป็น Inconclusive โดยตัวอย่างจะถูกส่งต่อไปยังฝ่ายไวรัสระบบทางเดิน

หายใจ สถาบันวิจัยสาธารณสุขเพื่อตรวจยืนยันโดยวิธี RdRp/N Sequencing ต่อไป 
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 กรณีตัวอย่างไม่มีคุณภาพ รายงานเป็น ตัวอย่างผู้ป่วยมีจํานวนเซลล์เยื่อบุไม่เพียงพอต่อการ

วิเคราะห์ ควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจอีกครั้ง 

6.  อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

 ไข้หวัดใหญ่     2,500 บาท 

 โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 2,000 บาท 

7.  วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  

 Real time RT-PCR 

8. หมายเหต ุ

- 
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 F  39-00-062/1 

 แก้ไขครั้งที่ 6 

 วันที่ออกเอกสาร 24 พ.ย. 2559

แบบนําส่งตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส้ 

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยที์่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวดัตรัง 92000 

 โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3  ต่อ 122,124 โทรสาร 0 7550 1056 

ข้อมูลผู้ป่วย 

ชื่อผู้ป่วย ………………………………………………..……...  เพศ ……………  อายุ …….…... ป ี……………...............เดือน 

ที่อยู่ ……… หมู่ที่ ……  ตําบล/ถนน……………………….… อําเภอ ……..…………  จังหวัด …………….………………….. 

วันที่เริ่มป่วย ……………..…….. รับการรักษาที่โรงพยาบาล …………………………  H.N. ……….………………………… 

อาการและการตรวจสอบ  

  ไข้ อุณหภูมิ ……….. Oซ   

  ลักษณะอุจจาระ    มูกเลือด 

      นํ้า 

  คลื่นไส้อาเจียน  

  ปวดท้อง 

  Shock 

  ชัก 

 

มีผู้อื่นป่วยร่วมด้วย    ไม่มี    มี 

การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ   ไม่มี    มี …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 

วันที่ออกเอกสาร  18  พฤษภาคม 2561 แก้ไขคร้ังที่   12 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง หน้า  32 ของ  113 หน้า 
  

 

 

 F  39-00-062/2 

 แก้ไขครั้งที่ 6 

 วันที่ออกเอกสาร 24 พ.ย. 2559

 

Diagnosis of Enteropathogenic Bacteria 

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124  Fax. 667-5501056 

 

Patient History 

Patient Name (Mr./Ms./Mrs.) ......................................  Male    Female  Age in Years ......... and ……Months  

Address : Number ...................   Lane …………….…………..…   Road.......................................Village No.......................   

              Sub-District/Sub Area .....................................    District....................................Province...........................      

              Country………………….………………………. Postal Code………………….…….. Telephone No. …………………………..…………  

Date of illness onset …………………….  Hospital name………..………..….……………  Hospital No.(HN.) ……….……………..   

Symptom : 

       Fever   Temperature ………………°C 

       Stool appearance    Diarrhea with blood and mucous    

      Watery stool 

   Nausea and vomiting 

   Stomachache 

   Shock 

   Seizures 
 

Have another patient in this case?  Yes   No 

Taking Antibiotic   Yes   No 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส้ 

(Enteropathogenic bacteria) 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  

 เพื่อตรวจวินิจฉัยสาเหตุของโรคอุจจาระร่วง 

 เพื่อใช้แยกชนิดเช้ือแบคทีเรียก่อโรคลําไส้ Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus 
Shigella spp., Salmonella spp., Aeromonas spp., Plesiomonasshigeliodes 

2. ส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 

 อุจจาระ 5 กรมั 

 ป้ายจากอุจจาระ (stool swab) จํานวน 2 ไม้ เก็บใส่อาหารถนอมเช้ือ Cary-Blair transport media 

 Rectal swab จํานวน 2 ไม้ เก็บใส่อาหารถนอมเชื้อ Cary-Blair transport media 

3. การนําส่งส่ิงส่งตรวจ และข้อควรระวัง  

         ควรเกบ็อุจจาระซึ่งผู้ป่วยถ่ายออกมาใหม่ ในระยะแรกของโรคก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับยาปฏิชีวนะ โดยเลือก

เก็บอุจจาระส่วนที่เป็นมูกหรือเลือด โดยใช้ไม้พันสําลีที่ปราศจากเชื้อป้ายจากอุจจาระ (Stool swab) จํานวน 2 ไม้ 

หรือเก็บ rectal swab จํานวน 2 ไม้เก็บใส่อาหารถนอมเช้ือ Cary-Blair transport media เก็บที่อุณหภูมิห้อง นําส่ง

ห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

        12 วันทําการ 

5. การรายงานผล  

        รายงานผลเป็น Negative หรือตรวจพบเช้ือแบคทีเรียก่อโรคลําไส้ Vibrio parahaemolyticus, Vibrio  
cholerae, Shigella spp., Salmonella spp., Aeromonas spp., Plesiomonasshigeliodes 
        รายงานผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ   S หมายถึง sensitive 

                                                                             I หมายถึง Intermediate 

           R หมายถึง Resist 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

       200 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  

      การเพาะเช้ือมาตรฐาน (culture) 

8. หมายเหตุ 

       - 
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F 39-00-126/1 

                                                                                                                                                                                                                แกไ้ขครั้งที่ 5 

                                                                                                                                                                                         วันที่ออกเอกสาร 24  พ.ย. 2559                            

  แบบส่งตรวจยืนยันเชื้อ แบคทเีรยีก่อโรคในลําไส ้

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

โทรศัพท์ 0-7550-1050, 0-07550-1052-3 ต่อ 122,124 โทรสาร 075-501056 

หน่วยงานที่นําส่งเชื้อมาทดสอบ......................................................โทรศัพท์........................................วันที่ส่งเชื้อ...................................................ผู้ส่งเชื้อ........................................ 

รายละเอียดเชื้อตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่.............................................. 

ตัวอย่างทั้งหมด Stool………………………………ตัวอย่าง    ตรวจพบ.....................................ตัวอย่าง    Blood…………….…..ตัวอย่าง    ตรวจพบ...................................ตัวอยา่ง 

            Hemo……………………………...ตัวอย่าง    ตรวจพบ.....................................ตัวอย่าง    Urine…………………ตัวอย่าง    ตรวจพบ...................................ตัวอย่าง 

            อื่นๆ.................................................ตัวอย่าง    ตรวจพบ.................................... ตัวอย่าง 

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

Specimen (food, water,ect.) 

H.N Age Sex Source of 

specimen 

Diagnosis Group สําหรับเจ้าหน้าที่ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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                                                                                                                                                                                                     F 39-00-126/2                                           

                              แก้ไขครั้งที่ 5 

                                                                               วันที่ออกเอกสาร 24 พ.ย. 2559 

Confirmatory test for Enteropathogenic Bacteria  

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

 Tel. 667-5501050 ext. 122, 124  Fax. 667-5501056 

 Name of Delivery Unit...........................................Telephone..................................... Date sent to laboratory....................................... Name of Delivery 

Person................................... 

Details of Organism   : First sample collection date ................................................     Last sample collection date.............................................. 

Sample :            Stool……………………………….samples    found.....................................samples        Blood…………….….. samples    found................................... samples 

Hemo……………………………... samples    found ....................................samples          Urine………………… samples    found................................... samples                  

Others...............................................samples     found.................................... samples 

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

Specimen (food, water,ect.) 

H.N Age Sex Source of 

specimen 

Diagnosis Group For RMSCs staff  
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส้ 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  

 เพื่อตรวจยืนยันชนิดเช้ือแบคทีเรียก่อโรคลําไส้ Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus 
Shigella spp., Salmonella spp., Aeromonas spp., Plesiomonasshigeliodes 
 เพื่อตรวจแยกชนิดซีโรทัยป์(serotype) ของเช้ือ Shigella spp. และ Salmonella spp.  

2. ส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 

       เชื้อบริสุทธิ์แยกส่งตรวจในอาหารเลี้ยงเช้ือ เก็บใส่อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดNutrient agar 

3. การนําส่งส่ิงส่งตรวจ และข้อควรระวัง  

       ควรเก็บเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส้ ใส่อาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Nutrient agar เก็บที่อุณหภูมิห้อง นําส่ง

ห้องปฏิบัติการ 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

       12 วันทําการ (ยกเว้น ยืนยันเชื้อSalmonella spp. ระดับ serovars  22 วันทําการ) 

5. การรายงานผล  

 รายงานผลเป็นชนิดเช้ือแบคทีเรียก่อโรคลําไส้ Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae,  
Aeromonas spp., Plesiomonasshigeliodes 
 เชื้อ Shigella spp., รายงานผลเป็น species และสายพันธ์ุ 

 เชื้อ Salmonella spp.รายงานผลเป็นซีโรทัยป์(serotype) 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

       200 บาทหรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  

 การเพาะเช้ือมาตรฐาน (culture) 

 การตรวจซีโรทัยป์(Serotype) ของเชื้อ Salmonella spp.ใช้วิธี Seven GardTechinique 

 การตรวจซีโรทัยป์(Serotype) ของเชื้อ Shigella spp.ใช้วิธี Edward Ewing 

8. หมายเหตุ 

       - 
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 F 39-00-064 

 แก้ไขครั้งที่ 6 

 วันที่ออกเอกสาร 9 ธ.ค. 2559
 

แบบนําส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) 

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 122,124 โทรสาร 0 7550 1056 

Submission Form for Leptospirosis  Diagnosis 

Public Helath  Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuann, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050, 667-5501052-3 ext. 122, 124  Fax 667-5501056    

 

ช่ือ-นามสกุล (Patient name)……………………………………..…เพศ (Gender)……………....อายุ (Age)………………..… 

ที่อยู่เลขที่ (Address no.)………………หมู่ที่ (Village No)…………...........ถนน (Road)……………………..………………… 

ตําบล (District)……………………….……อําเภอ (District) …………..…………จังหวัด (Province)………………………………. 

วันที่เริ่มป่วย (Date of onset) …………….……...เข้ารับการรักษาวันที่ (Date of admitted) ……………….…………… 

โรงพยาบาล (Hospital) ………………...…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ก่อนมีอาการ 1-30 วัน เคยใกล้ชิดกับสัตว์ (Before symptoms ever closer to the animals) 

 สุนัข (Dog)    สุกร (Hog)     วัว ควาย (Cattle)     อ่ืน ๆ (Others) ระบุ (Specify)…...…… 

 

ก่อนมีอาการ 1-30 วัน เคยสัมผัสกับน้ําที่อาจมีเชื้อปนเปื้อน 

(Before symptoms 1-30 days may have been exposed to water contamination) 

  น้ําท่วมขัง (Flooding)             แม่น้ําลําคลอง (Watercourse)        ปลักโคลน(Mud swamp) 

  หนองบึง (Marshy)   บ่อน้ํา (Pond)   อ่ืน ๆ (Others) ระบุ (Specify)…...…… 

 

อาการที่ตรวจพบ (Symptoms detected) 

 ไข้สูง (High fever)   ปวดตามกล้ามเน้ือโดยเฉพาะกล้ามเน้ือน่อง (Aching muscles, especially calf muscles) 

 ตัวเหลือง (Jaundice)  ตาแดง (Conjunctivitis)        ปวดท้อง (Stomachache) 

 ปัสสาวะน้อย (Jerry minor)   คอแข็ง (Wordlessly)        ต่อมน้ําเหลืองโต (Lymphadenopathy) 

วันที่เจาะเลือดคร้ังที่ 1 (The blood at one time)…………………………………………………………….……... 

วันที่เจาะเลือดคร้ังที่ 2 (Blood on the second) …………………………………………….……………………… 

  

ช่ือและที่อยู่ต้องการให้ส่งผล (Name and address of the person to receive report) 

ช่ือ (Name)..............................................................ที่อยู่ (Address)……………………….……………………………………………… 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) 

 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  

 เพื่อวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส(Leptospirosis) โดยการตรวจหา Antibodies (IgM, IgG) 

 เพื่อวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุ 

2. ส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 

 นํ้าเหลือง (serum) 2 มิลลิลิตร โดยเจาะเก็บเลือดปริมาณ 5 มิลลิลิตรใส่หลอดท่ีปราศจากเชื้อ     

ปิดฝาให้สนิท ต้ังท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง รอให้เลือดแข็งตัว ปั่นแยกน้ําเหลือง (ซีรั่ม)เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศา-

เซลเซียส นําส่งภายใน 6 ชั่วโมง 

 ควรส่งตัวอย่างเป็นซีร่ัมคู่ (Paired serum) โดยต้องระบุครั้งที่เจาะเลือดและวันที่เก็บตัวอย่าง  

 เจาะเลือดครั้งท่ี 1 เมื่อแรกรับผู้ป่วย หรือทันทีที่มีอาการป่วย 

 เจาะเลือดครั้งท่ี 2 เจาะเลือดห่างจากครั้งแรก 10-14 วัน 

3. การนําส่งส่ิงส่งตรวจ และข้อควรระวัง  

       นําหลอดซีรั่ม ใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่องโฟม แช่น้ําแข็งหรือกระติกท่ีมีน้ําแข็งหรือ  Ice   pack 

ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นําส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

       5 วันทําการ 

5. การรายงานผล 

รายงานผลเป็นค่า titer 

 ผลบวก :  ซีรั่มเดี่ยว เมื่อ IgM มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1: 100 

                         IgG ซีรั่มคู่ ค่าที่ได้ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 เท่าของครั้งแรก  

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

       300 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  

       Immuno-Fluorescent Assay (IFA) 

8. หมายเหตุ 

       - 
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F 39-00-065 

 แก้ไขครั้งที่ 6 

 วันที่ออกเอกสาร  9 ธ.ค. 2559

 

แบบนําส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เชื้อลีเจียนเน็ลล่า (Legionella spp.) 

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท ์075-501050, 075-501052-3 ต่อ 122, 124 โทรสาร 075-501056 

Submission Form for Leptospirosis diagnosis 

Public Helath  Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuann, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050, 667-5501052-3 ext. 122, 124  Fax 667-5501056    

 

หน่วยงานนําส่ง (Agency)………………………................ โทรศัพท์ (Phone)……….………........วันที่ (Date) ………………………….. 

ช่ือผู้ส่งตรวจ (Sender)…………………………………………..  โทรศัพท ์(Phone)……..……………….วันที่ (Date) ……..……………………. 

ประเภทตัวอย่าง (Sample type)      

                     น้ํา (Water)    

                     swab ก๊อกน้ํา (Tap swab) หรือฝักบัว (Shower swab)      

                     อ่ืน ๆ Others.................................................................. 

 

ในกรณีเป็นแหล่งนํ้า  (In the event of water source) 

ประเภทแหล่งน้ํา (Water sector).............................................................................................................................. 

สถานที่เก็บ (Store collection) ..........................................อุณหภูม ิ(Temperature) ................................................. 

วันที่เก็บตัวอยา่ง (Date of collection) …………………………………..................................................................................... 

ลักษณะตัวอย่าง (Characteristics)...........................................................................................................................  

                   มีตะกอน (Sediments)           

                   ไม่มีตะกอน (No sediments)        
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชื้อลีเจียนเน็ลล่า (Legionella spp.) 

 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  

     เพื่อตรวจหาเชื้อ Legionella spp. จากตัวอย่างน้ําที่เก็บจากน้ําในสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ําใช้ ได้แก่ แม่น้ํา  

นํ้าพุ  สระน้ํา ถังเก็บน้ําประปา หอผึ่งเย็น (Cooling tower) 

2. ส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 

 นํ้าปริมาณ 250 มิลลิลิตรและควรเก็บตะกอนด้วยในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ มีฝาปิดแน่น 

 ตัวอย่างไม้พันสําลี (Swab) ป้ายก๊อกน้ํา หรือฝักบัว ใส่ในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ   

3. การนําส่งส่ิงส่งตรวจ และข้อควรระวัง  

          นําตัวอย่างน้ําแช่เย็นในน้ําแข็ง นําส่งห้องปฏิบัติการทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

ไม่พบเชื้อ  12 วันทําการ 

 พบเชื้อ     22 วันทําการ 

5. การรายงานผล  

         รายงานผลเบื้องต้นเป็นLegionella spp. และปริมาณเชื้อที่พบ 

         รายงานผลเป็น species และสายพันธุ์ของเชื้อ Legionella spp. 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

         1,500 บาทหรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  

         การเพาะเช้ือมาตรฐาน (culture)       

8. หมายเหตุ 

       - 
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 F 39-00-066/1 

 แก้ไขครั้งที่ 6 

 วันที่ออกเอกสาร 1 ธ.ค. 2559 

แบบส่งตัวอยา่งเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกต ิ

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยที์่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวดัตรัง 92000 

โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 122,124 โทรสาร 0 7550 1056 

 
 

หน่วยงานส่งตรวจ โรงพยาบาล…………………………………………………………………………………………………….……….…… 

ผู้ส่งตรวจ…………………………………..…………….……..โทรศัพท์……………………..……..วันที่……………………………………… 

 

สิ่งส่งตรวจ EDTA Blood 2 มิลลิลิตร 

รายการส่งตรวจ    Hb typing 

                         Alpha-thalassemia 1  

 

ชื่อ-สกุล…………………………………………….………..……….HN………………..……………อายุ…….………..…………..ป ี

วันที่เก็บตัวอย่าง……………………………………………..……เวลา…………………………………………………………………. 

ประวัติการได้รับเลือด (Previous Transfusion) ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่………………………………………………. 

ผลการตรวจเบื้องต้น 

Osmotic Fragility (OF) test……………………………………………………………………………………………………………… 

DCIP/E Screen test....…………………………………………………………………………………………………………………….. 

RBC………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hb…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hct………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MCV )…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MCH………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MCHC………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

RDW………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเหต:ุ     1.  ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ  alpha-thalassemia 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  

                       จะดําเนินการตรวจ alpha-thalassemia 1 ให้โดยทันที 

                   2.  กรุณาแนบผลทางโลหิตวิทยา เพื่อประกอบการแปรผล  
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 F 39-00-066/2 

 แก้ไขครั้งที่ 6 

 วันที่ออกเอกสาร 1 ธ.ค. 2559 

Identification and Determination of Hemoglobin 

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124  Fax. 667-5501056 

 

 

Delivery Hospital ………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

Doctor Name .....................................................Telephone ........................ Date ......................... 

 

Specimen : EDTA Blood 2 ml. 

Would like to send test example :               Hb typing 

                                                         Alpha-thalassemia 1 

 

Patient Name ………………………………………………..   HN. ………………………..   Age …………… years 

Date of specimen collection ……………………………….………..  Time ………………………………….… 

Previous Blood Transfusion : Date of the last transfusion ……………………………………………. 

Preliminary test result 

Osmotic Fragility (OF) test……………………………………………………………………………… 

DCIP/E Screen test....…………………………………………………………………………………… 

RBC……………………………………………………………………………………………………… 

Hb……………………………………………………………………………………………..………… 

Hct………………………………………………………………………………………………………. 

MCV )…………………………………………………………………………………………………… 

MCH…………………………………………………………………………………..………………… 

MCHC…………………………………………………………………………………………………… 

RDW………………………………………………………………………………………..…………… 
 

Note : 1. In case couple at risk of having fetus with hemoglobin Bart's hydrops fetalis, RMSCs Trang will 

test alpha-thalassemia 1 immediately. 

           2. Please attach hematology test results. 
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 F 39-00-127/1 

 แก้ไขครั้งที่ 6 

 วันที่ออกเอกสาร  1 ธ.ค. 2559

แบบนําส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติ : คู่สามี ภรรยา 

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยที์่ 12/1 ตรัง (รหัสหน่วยที่ตรวจ : 14623) 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวดัตรัง 92000 

 โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 122, 124 โทรสาร 0 7550 1056 

 
 

หน่วยงานส่งตรวจ โรงพยาบาล………………………………………….……………รหัสหน่วยนําส่ง ................................ 

ผู้ส่งตรวจ……………………………………..โทรศัพท์……………………………………..วันที่………………………………………… 

 

สิ่งส่งตรวจ EDTA Blood 2 มิลลิลิตร        คู่สามี-ภรรยา        ตัวอย่างเดี่ยว    

รายการส่งตรวจ   Hb typing 

                        Alpha-thalassemia 1  
 

 

ชื่อ-สกุล ภรรยา………………………………………………….. 

เลขที่บัตรประชาชน…………………………………………….. 

HN…………………………………………..……อายุ…………….ป ี

อายุครรภ์เม่ือเจาะเลือด…………………...…….สัปดาห์ 

วันที่เก็บตัวอย่าง…………………….…..เวลา……..……….

ชื่อ-สกุล สามี……………………………………..………

เลขที่บัตรประชาชน……………………………………… 

HN……………………………………..อายุ…………….ป ี

วันที่เก็บตัวอย่าง…………….…….เวลา……………… 

 

ประวัติการได้รับเลือด (Previous Transfusion)  

ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่…………………………………………..… 

ประวัติการได้รับเลือด (Previous Transfusion)  

ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่……………………………………… 

ผลการตรวจเบื้องต้น 

OF test……………………………………….………………………. 

DCIP/E Screen test……………………………………………. 

MCV…………………………….  MCH…………………..…….. 

MCHC………………………….  RDW…………………..…….. 

 

ผลการตรวจเบื้องต้น 

OF test……………………………………….………………… 

DCIP/E Screen test……………………………………… 

MCV………………………….  MCH…………………..…. 

MCHC……………………...  RDW…………………...… 

 

หมายเหต:ุ    1)  คู่สมรสที่มีภาวะเส่ียงต่อ  Hb Bart’s Hydrop fetalis ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย-์  

                       ที่ 12/1 ตรัง จะดําเนินการตรวจ alpha-thalassemia 1 ให้โดยทันที 

                  2)  กรุณาแนบผลทางโลหิตวิทยาเพื่อประกอบการแปรผล 
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Identification and Determination of Hemoglobin : Couple 

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124  Fax. 667-5501056 

 
 

Delivery Hospital ………………………….…………………………….. Hospital code ........................................ 

Sender Name ............................................................. Telephone .................................. Date ................................ 
 

Specimen : EDTA Blood 2 ml.                 Couple sample                      Single sample 

Would like to send test example :             Hb typing 

                                                        Alpha-thalassemia 1 
 

Wife Name ……………………………………...…… 

ID. ................................................................................ 

HN. .......................................  Age.....................years 

Gestational age while collect sample ................weeks 

Date of sample collection ....................... Time ............ 

Husband Name ………………….………….…… 

ID. .......................................................................... 

HN. .....................................  Age....................years 

Date of sample collection ....................... Time ............ 

 

Previous Blood Transfusion 

Date of the last transfusion …………………..…….. 

Previous Blood Transfusion 

Date of the last transfusion ………………..……….. 
 

Preliminary test result 

OF test……………………………………….………. 

DCIP/E Screen test………………………………….. 

MCV……………………  MCH…………………..… 

MCHC………………….  RDW…………………..… 

Preliminary test result 

OF test………………………………..………………. 

DCIP/E Screen test…………………………………… 

MCV……………………  MCH…………………..… 

MCHC………………….  RDW…………………..… 

Note : 1. In case couple at risk of having fetus with hemoglobin Bart's hydrops fetalis, RMSCs Trang will test 

alpha- thalassemia 1 immediately. 

         2. Please attach hematology test results. 
 
 
 
 
 
 
 

F 39-00-127/2 

แก้ไขครั้งที่ 6 

วันที่ออกเอกสาร  1 ธ.ค. 2559
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจโรคธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกต ิ

 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  

 เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดต่างๆ 

 เพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย และพาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียออกจากโรคโลหิตจางชนิดอื่น 

2. ส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 

       เลือดปริมาณ 2 มิลลิลิตร ใส่หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA 

ควรเก็บเลือดส่งตรวจก่อนการให้เลือดแก่ผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแปลผลผิดพลาด 

3. วิธีการนําส่งสิ่งส่งตรวจ และข้อควรระวัง  

      นําหลอดเลือดใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่องกระดาษหรือกล่องโฟม พร้อมกรอกรายละเอียดใน

แบบฟอร์มการส่งตรวจให้ชัดเจน นําส่งภายใน 2 ชั่วโมงในอุณหภูมิห้อง หรือแช่น้ําแข็งถ้าหากใช้เวลาการ 

เดินทางนานกว่า 2 ชั่วโมงและไม่ควรนานเกิน 24 ชั่วโมง หรือเก็บเลือดไว้ในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 7 วัน 

ทั้งนี้ควรแนบค่าทางโลหิตวิทยาประกอบ 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

         6 วันทําการ 

5. การรายงานผล  

         รายงานชนิดของฮีโมโกลบินที่ตรวจพบและพิจารณาค่าทางโลหิตวิทยาประกอบ 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

         270 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  

        High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) Automated method โดยเครื่อง VARIANT II 

8. หมายเหตุ 

 การตรวจด้วยวิธีนี้ไม่สามารถยืนยัน Alpha-thalassemia ได้ ควรตรวจยืนยันด้วยการวิเคราะห์ DNA 

 เลือดที่ส่งตรวจต้องไม่มีเลือดจาก donor ปน โดยต้องงดการรับเลือดจาก donor เป็นเวลาอย่างน้อย  

3 เดือน 

 กรณีที่ประสงค์ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง เรียกเก็บค่าวิเคราะห์ไปยังสํานัก-หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ให้ดําเนินการตามแนวทางของ สปสช. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 

ตรัง มีรหัสหน่วยงาน คือ 14623 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจพาหะของยีนส์แอลฟ่าธาลัสซีเมีย-1 

(Alpha Thalassemia deletion) 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ  

 เพื่อตรวจกรองพาหะของยีนส์แอลฟ่าธาลัสซีเมีย-1 

 เพื่อตรวจแยกชนิดของ alpha thalassemia deletion ชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA type) และชนิด

ไทย (Thai type) 

2. ส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ (Collection medium) 

         เลือดปริมาณ 2 มิลลิลิตร ใส่หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA 

         ควรเกบ็เลือดส่งตรวจก่อนการให้เลือดแก่ผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแปลผลผิดพลาด 

3. การนําส่งส่ิงส่งตรวจ และข้อควรระวัง  

 3.1 นําหลอดเลือดส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง หรือเก็บเลือดไว้ในตู้เย็น 4 องศา-

เซลเซียสไม่เกิน 7 วัน  

 3.2 นําส่งหลอดเลือดใส่ในถุงพลาสติกบรรจุลงในกล่องโฟม หรือกระติกท่ีมีนํ้าแข็ง หรือ Ice pack ที่

อุณหภูมิ  2-8 องศาเซลเซียส ไม่ควรนานเกิน 24 ชั่วโมง  

 3.3 แนบผลการตรวจเบื้องต้นได้แก่ค่า Hb Typing, Osmotic Fragility (OF) test, DCIP test, MCV (fl)และ

ค่าทางโลหิตวิทยา 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

         6 วันทําการ 

   5. การรายงานผล  

          รายงานผลเป็น Positive ต่อชนิดของ deletion หรือ Negative ต่อ deletion ทั้ง 2 ชนิด 

- Negative  

- Positive (SEA) 

- Positive (THAI) 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

       500 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ (methodology)  

        Real Time PCR  

8. หมายเหตุ – 
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F 39-00-192/1 
แก้ไขครัง้ที่ 4 
วันที่ออกเอกสาร 1 ธ.ค. 2559

แบบส่งตัวอยา่งตรวจหาภมิูคุ้มกันชนิด IgM ต่อไวรัสหัด (Measles) 

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยที์่ 12/1 ตรงั 
หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวดัตรัง 92000 

 โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 122, 124 โทรสาร 0 7550 1056 
 

ช่ือ-สกุลผู้ป่วย ………………………………………………………… เพศชาย    หญิง     อายุ………….ปี ……….. เดือน…..……วัน 
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่.........….ถนน................…………………………..........…ตําบล........………..........…….................... 
อําเภอ/เขต.............................……….จังหวัด....….................…...…………โทรศัพท์.....................................……………………….. 
วัน/เดือน/ปีที่เร่ิมป่วย…….……….……. วัน/เดือน/ปีที่รับไว้ ………………..…… วัน/เดือน/ปีที่จําหน่าย……………………………..…………. 
รับการรักษาที่ร.พ. ........................……….…………อําเภอ................................………….จังหวดั.................……………......……. 
รหัสไปรษณีย์ ……………………โทรศัพท์.........………………………HN.................…….แพทย์ผูรั้กษา………………………………………… 
เหตุผลที่ต้องการตรวจ       เพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกัน         เพื่อวินิจฉัยโรค 

ประวัติการได้รับวัคซีน       ไม่เคย            เคย 

วัคซีนที่ได้รับ      Measles vaccine เมื่อวันที่ .................................        MMR เมื่อวนัที่ ..................................... 

อาการและการตรวจพบ   ไข้เป็นมา...............วันอุณหภูมิสูงสุด ...........................o ซ 

                                 ไอ      เย่ือบุตาอักเสบ      Koplik’s spot       ผื่น 

อาการแทรกซ้อน           ปอดบวม   สมองอักเสบ               อุจจาระร่วง        อ่ืนๆ(ระบุ) ..................... 

ในกรณีที่สงสัยวา่ผู้ป่วยเป็น SSPE โปรดระบุอาการ...........................................................…………………………………………… 

การส่งตัวอย่างตรวจ 

1. เพื่อแยกเชื้อ:     Heparinized blood เก็บตัวอย่างวัน/เดือน/ปี ……………………………………. 

   Nasal swab/Throat swab เก็บตัวอย่างวัน/เดือน/ปี …………………………… 

2. เพื่อตรวจหาแอนติบอดี: Serum  
เจาะเลือดคร้ังแรกวันที่ ......................................... 
เจาะเลือดคร้ังที่ 2 วันที่ .......................................... 

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

ชื่อและที่อยู่ของผู้นําส่งตัวอย่างชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องทราบผล 
 

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

ที่อยู.่................................................................... ที่อยู.่...................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

โทรศัพท.์............................................................. โทรศัพท.์.............................................................

โทรสาร............................................................... โทรสาร...............................................................
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F 39-00-192/2 
แก้ไขครัง้ที่ 4 
วันที่ออกเอกสาร 1 ธ.ค. 2559

Anti-Rubella virus IgM Testing 
 

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 
Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124  Fax. 667-5501056 
 

Patient Name (Mr./Ms./Mrs.) ......................................................................... Gender  Male    Female   

Age in Years .................. and Months……….......  

Address : Number ...................   Lane …………….…………..…   Road................................................................………. 
Village No....................  Sub-District/Sub Area .......................................... District............................................... 
Province........................... Country………………….………. Postal Code………………….…….. Telephone No. …………………..…… 

Date of illness onset ……………………….  Date of rash onset ……………………. Date of admitted ……………….……… 

Hospital name………..…….……………………  District............................................ Province....................................... 

Hospital No.(HN.) ……….…………...……  Doctor…………..…………………………………. Telephone No………….…………………… 

  Not Pregnant     Pregnant …………… months   Pregnant No. ............... 

 

Would like to send test example : 

  For Detection of Immunoglobulin level  in normal person   

  Normal person (No symptoms) ; Date of Exposure to disease ...........................      

  Patient  ; Date of Exposure to disease ……………………………………………………………….. 

Symptom :    

  Fever  Temperature ………………°C    No Fever 

  Rash all over the body     Rash on some area (identify please) ……………………… 
 

Appearance of the rash :   Rough        Fine   Clear blister 

 Lymphadenopathy  

  Behind the ear   Behind the head    2 sides     1 side 
 

 Symptom (Others) .................................................................................................................................. 
 

 In case of Rubella Syndrome Baby 

  Underweight  Congenital heart disease        Deaf      Cataract 1 side     
    

 Cataract 2 sides 

  Hepatomegaly  Splenomegaly  Jaundice        Skin rash     Other……………… 

  Mother have rash during pregnancy……………… months 
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Objective/List of Tests and Specimen collection 

1.   Virus isolation :     Throat swab      Date of  Collection ................................................................ 

2.  Antibodies detection :     Serum     Date of first serum collection ................................................. 
        Date of second serum collection ............................................ 
        Date sent to laboratory .......................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name and address of Delivery Person 
Name ………………………………..………..…………………….. 
Address …………………………………………………………….. 
…………………………………………….….…………………………. 
Telephone No. …………………………….……………………. 
Fax ……………………………………………………………………..

Name and address of  the person to receive report
Name ………………………………..………..…………………………………….. 
Address …………………………………………………………………………….. 
…………………………………………….….………………………………………... 
Telephone No. …………………………….……………………………………. 
Fax ……………………………………………………………………………………….
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด IgM ต่อไวรัสหัด (Measles) 

 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ 

เพื่อการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสหัดด้วยวิธี ELISA เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค 

2. ส่ิงส่งตรวจปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง 

นํ้าเหลือง (serum)เก็บโดยเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวภายใน 4 วันแต่ไม่ควรเกิน 30 วันหลังจากพบผื่นโดย

เจาะเลือดจากเส้นเลือดดําประมาณ 3-5 มล. (ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ไมโครลิตร) ใส่หลอดปราศจากเช้ือปิด

ให้สนิทต้ังไว้ที่อุณหภูมิห้องรอเลือดแข็งตัวปั่นแยกซีรัมเก็บใส่หลอดไร้เชื้อปิดจุกให้แน่นปิดฉลากระบุชือ่-

นามสกุล วันเดือนป ีที่เก็บ (หลีกเลี่ยงตัวอย่าง hemolyse, มีไขมันหรือมีการปนเปื้อน) 

3. การนําส่งส่ิงส่งตรวจและข้อควรระวัง 

การส่งตัวอย่างต้องส่งพร้อมแบบส่งตรวจโดยแช่ตัวอย่างในกระติกพร้อมนํ้าแข็งรีบนําส่งห้องปฏิบัติการ

ทันทีหากไม่สามารถนําส่งห้องปฏิบัติการได้ควรเก็บรักษาซีรัมไว้ที่ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 3 วัน ถ้านานกว่า

น้ันควรเก็บไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turnaround Time) 

4 วันทําการ 

5. การรายงานผล 

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

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

400 บาท 

7. วิธีการวิเคราะห์ 

ELISA 

8. หมายเหตุ 

 - 
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แบบส่งตัวอย่างตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด IgM ต่อไวรัสหัดเยอรมัน (Rubel)la) 

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ต่อ 122, 124  โทรสาร 0 7550 1056 

ช่ือ-สกุลผู้ป่วย …………………………….………………………………… เพศ  ชาย   หญิงอายุ………….ปี ………. เดือน…………วัน 
ที่อยู่เลขที่...................หมู่ที่....….ถนน................………………..........………...ตําบล........……….......................................…….. 
อําเภอ/เขต...........................………....จังหวัด....…..............…...……………...โทรศัพท์...........................................…………….. 
วัน/เดือน/ปีที่เร่ิมป่วย…………………………. วัน/เดือน/ปีที่รับไว้ ………………….…………… วัน/เดือน/ปีที่จําหน่าย……..……………….. 
รับการรักษาที่ร.พ. ........................………………..……อําเภอ............................………….จังหวัด............................……………. 
รหัสไปรษณีย์ …………..……………โทรศัพท์....................………………HN.....................…….แพทย์ผูรั้กษา………………….…………… 
ขณะนี้ตั้งครรภ์ ……………… เดือน  ครรภ์ที่ ……………………. 
คนปกติต้องการทราบระดับภูมิคุ้มกันโรค 

ผูส้ัมผัสโรคไม่มีอาการป่วยแต่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเมื่อวัน/เดือน/ปี ……………………………. 

ผู้ป่วยวัน/เดือน/ปีที่เริ่มปว่ย …………………. เคยสัมผัสโรคเมื่อวัน/เดือน/ปี …………………………….… 
อาการ   

ไข้อุณหภูม ิ………….…oซ ไม่มีไข ้

ผื่นทั้งตัว             ผื่นที่บริเวณ (ระบุ)……………………………………………………… 
ลักษณะผืน่  หยาบ     ละเอียด     เป็นตุ่มใส 

ต่อมน้ําเหลืองโต 

หลังห ู   หลังศีรษะ 2 ข้าง       ขา้งเดียว 

อาการอื่นๆระบุ …………………………………………………………………………………… 

ผู้ป่วยเด็กติดโรคหัดเยอรมันในครรภ์มารดา (Rubella Syndrome Baby) 

น้ําหนักตัวน้อย   หัวใจพิการ   หูหนวก   ตาเป็นต้อข้างเดียว   ตาเป็นต้อ 2 ข้าง   ตับโต 
ม้ามโต             ตัวเหลือง     ผื่นที่ผิวหนัง    อาการอื่นๆระบุ…………………………………………… 

มารดาของผู้ป่วยมีประวัติออกผื่นขณะตั้งครรภ์ …………….. เดือน 
การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

เพื่อแยกเช้ือ : throat swab วัน/เดือน/ปีที่เก็บตัวอย่าง …..…./……..…./……….………. 

เพื่อตรวจหาแอนติบอดีย์ : วัน/เดือน/ปีที่เจาะเลือดครั้งแรก …..…./……..…./……….…. 
     วัน/เดือน/ปีที่เจาะเลือดคร้ังที่ 2 …..…./……..…./……….…. 

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

ชื่อและที่อยู่ของผู้นําส่งตัวอย่างชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องทราบผล 

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

ที่อยู.่................................................................... ที่อยู.่...................................................................

โทรศัพท.์............................................................. โทรศัพท.์.............................................................

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

F 39-00-193/1

แก้ไขครั้งที่ 4  

วันที่ออกเอกสาร 1 ธ.ค. 2559 
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Anti-Rubella virus IgM Testing 
 

Public Health Laboratory, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 
Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124  Fax. 667-5501056 
 

Patient Name (Mr./Ms./Mrs.) ............................................... Gender  Male    Female   

Age in Years .............. and Months……… 

Address : Number ...................   Lane …………….…………..…   Road..........................................................................  
Village No....................  Sub-District/Sub Area .......................................... District................................................ 
Province.........................Country………………….………. Postal Code………………….…….. Telephone No. …………………..………… 

Date of illness onset ……………………….  Date of rash onset ……………………. Date of admitted ……………….………... 

Hospital name………..…….………………      District..........................................  Province............................................  

Hospital No.(HN.) ……….…………...……    Doctor…………..……………………………... Telephone No……………………………………  

  Not Pregnant     Pregnant …………… months   Pregnant No. .................................................... 

 

Would like to send test example :  For Detection of Immunoglobulin level  in normal person    

         Normal person (No symptoms) ; Date of Exposure to disease ..................      

         Patient  ; Date of Exposure to disease ……………………………………………………… 

Symptom :    

  Fever  Temperature ………………°C    No Fever 

  Rash all over the body     Rash on some area (identify please) ……………………… 

Appearance of the rash :   Rough        Fine   Clear blister 
 Lymphadenopathy  

  Behind the ear   Behind the head    2 sides     1 side 

 Symptom (Others) 
........................................................................................................................................................................ 

 In case of Rubella Syndrome Baby 

  Underweight  Congenital heart disease        Deaf     Cataract 1 side    

                Cataract 2 sides     Hepatomegaly                     Splenomegaly 

  Jaundice        Skin rash     Other……………………………………… 
  Mother have rash during pregnancy…………………………………. months 
 
 
 
 

F 39-00-193/2 

แก้ไขครั้งที่ 4  

วันที่ออกเอกสาร 1 ธ.ค. 2559 
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Objective/List of Tests and Specimen collection 

1.   Virus isolation :     Throat swab          Date of  Collection ................................................................ 

2.  Antibodies detection :     Serum     Date of first serum collection ................................................. 
        Date of second serum collection ............................................ 
        Date sent to laboratory .......................................................... 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name and address of Delivery Person
Name ………………………………..………..………………. 
Address ………………………………………………………. 
…………………………………………….….…………………… 
Telephone No. …………………………….…………….. 
Fax ……………………………………………………………… 

Name and address of the person to receive report
Name ………………………………..………..…………………………………………… 
Address ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………….….……………………………………………….. 
Telephone No. …………………………….………………………………………….. 
Fax ………………………………………………………………………… 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด IgM ต่อไวรัสหัดเยอรมัน (Rubella) 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ 

การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสหัดเยอรมันด้วยวิธี ELISA เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค 

2. ส่ิงส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง 

นํ้าเหลือง (serum) เก็บโดยเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวภายใน 4 วันแต่ไม่ควรเกิน 30 วันหลังจากพบผื่น

โดยเจาะเลือดจากเส้นเลือดดําประมาณ 3-5 มล. (ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ไมโครลิตร) ใส่หลอดปราศจากเช้ือ

ปิดให้สนิทต้ังไว้ท่ีอุณหภูมิห้องรอเลือดแข็งตัวปั่นแยก serum เก็บใส่หลอดไร้เช้ือปิดจุกให้แน่นปิดฉลากชื่อ-

นามสกุลวันเดือนปีที่เก็บ(หลีกเลี่ยงตัวอย่าง hemolyse, มีไขมันหรือมีการปนเปื้อน) 

3. การนําส่งส่ิงส่งตรวจและข้อควรระวัง 

การส่งตัวอย่างต้องส่งพร้อมแบบส่งตรวจโดยแช่ตัวอย่างในกระติกพร้อมนํ้าแข็งรีบนําส่งห้องปฏิบัติการ

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. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

400 บาท 

7. วิธีวิเคราะห์ 

ELISA 

8. หมายเหตุ 

 - 
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F 39-00-194/1 
แก้ไขครั้งที่ 4  
วันที่ออกเอกสาร 9 ธ.ค. 2559

 

แบบส่งตัวอยา่งตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก (Enterovirus 71) 

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยที์่ 12/1 ตรงั 
หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวดัตรัง 92000 

โทรศัพท ์0 7550 1050, 0 7550 1052-3  ต่อ 122, 124  โทรสาร 0 7550 1056 

 
 

ช่ือ-สกุลผู้ป่วย …………………………………………….…………เพศ  ชาย  หญิง   อายุ……….ปี ………. เดือน………วัน…………….. 

ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่........…….ถนน................………………..........…ตําบล...........................…................……......... 

อําเภอ/เขต...........................…………………....จังหวัด....….........................…...………โทรศัพท์................................…………….. 

วัน/เดือน/ปีที่เร่ิมป่วย………………………. วัน/เดือน/ปีที่รับไว้ ………..……..…………… วัน/เดือน/ปีที่จําหน่าย……….…………………….. 

รับการรักษาที่ร.พ. ......................................……………อําเภอ.........................………….จังหวดั.............................…………… 

รหัสไปรษณีย์ ………………………โทรศัพท์.....................……………HN.................…….แพทย์ผูรั้กษา……………………..………………. 

ประวัติการป่วยครั้งก่อน 

Pharyngotonsilitis              เคย  ไม่เคย  วัน/เดือน/ปี …….../……….…./…….…… 

Reumatism   เคย  ไม่เคย  วัน/เดือน/ปี …….../……….…./…….…… 

หอบเหน่ือย   เคย  ไม่เคย  วัน/เดือน/ปี …….../……….…./…….…… 

เล็บมือและเท้าเขียวคล้ํา  เคย  ไม่เคย  วัน/เดือน/ปี ……..…./……….…./…….… 

อาการและการตรวจพบ 

มีไข้นาน ………. วันอุณหภูมิสูงสุด ……..° ซ   ขณะนี้ยังมีไข ้………....°ซ 

ไม่มีไข ้   หอบ    เหนื่อยง่าย    ไม่รู้สึกตัว    เม็ดตุ่มใสบริเวณฝ่ามือ/เท้า/ลําคอ    คอแข็ง 

ตัวอย่างส่งตรวจ 

อุจจาระ  เก็บวัน/เดือน/ปี ……..…./……….…./…….……. 

Throat swab/ Nasopharyngeal swab เก็บวัน/เดือน/ปี ……..…./……….…./…….……. 

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

 

ชื่อและที่อยู่ของผู้นําส่งตัวอย่างชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องทราบผล 
 

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

ที่อยู.่................................................................... ที่อยู.่...................................................................

........................................................................... ...........................................................................

โทรศัพท.์............................................................. โทรศัพท.์.............................................................

โทรสาร............................................................... โทรสาร...............................................................
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F 39-00-194/2 
แก้ไขครัง้ที่ 4  
วันที่ออกเอกสาร 9 ธ.ค. 2559

Enterovirus 71 Testing 

Public Health Laboratory, Reginal Medical Sciences Center 12/1 Trang 

Moo 4, Trang-Palean Rd., Ban Khuan, Muang, Trang, 92000 

Tel. 667-5501050 ext. 122, 124 Fax. 667-5501056 

 

Patient Name (Mr./Ms./Mrs.)....................................................... Gender  Male  Femal 

Age  ......... (Years)…......... (Months) 

Address :Number................... Lane..........................Road…………………………..Village No .................................... 

Telephone no........................ Date of illness onset ....................... Date of admitted ….……………………..…………. 
Date of discharge….………………Hospital ……………………….…. District………………………….Province…………………………….                               
Telephone no........................…...................... H.N. ………………………….Doctor…………………………. 
Patient moved  within 14 days before illness 
Sub-District/ Sub Area……………………District……………….Province………………………………… 

History   Pharynotonsilitis   Rumatism   Dyspnea   cyanosis 

Clinical sign   

 Fever ………………..…….days, Temperature……………………..…………………C๐  

 Not fever 

Specimens 

 Stool collected                 Date collected………………………………….. 

 Throat swab/ NPS                Date collected………………………………….. 

Date sending specimens ………………………………………….  
 

Name of Customer 
 

Name....................................................................... Name.......................................................................

Address................................................................. Address....................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Tel no.............................................................. Tel no..............................................................
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยโรคมือ เท้า ปาก (เอนเตอโรไวรัส 71) 
 

1. วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ 

การตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรสัเอนเตอโร 71 ในผู้ป่วยที่สงสัยอาการ Hand foot and mouth disease เพื่อ

ประกอบการวินิจฉัยโรค 

2. ส่ิงส่งตรวจปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง 

2.1 เก็บตัวอย่างอุจจาระประมาณ 8 กรัมโดยเร็วที่สุดภายใน 14 วันของวันเริ่มป่วยใส่ในหลอดที่สะอาด

และปราศจากเชื้อแล้วปิดฝาให้แน่น 

2.2 เก็บตัวอย่างสวอบคอโดยเร็วที่สุดภายใน 7 วันของวันเริ่มป่วยใส่ในหลอดที่มี Viral transport media 

(VTM) ปริมาณ 2 มิลลิลิตร ที่ปราศจากเชื้อแล้วปิดฝาให้แน่น 

3. การนําส่งส่ิงตรวจและข้อควรระวัง 

3.1 ใส่หลอดที่เก็บตัวอย่างลงในถุงพลาสติกรัดยางให้แน่น 

3.2 แช่ตัวอย่างในกระติกที่มีปริมาณน้ําแข็งมากเพียงพอจนถึงปลายทาง 

3.3 ส่งตัวอย่างทันทีหลังเก็บตัวอย่างพร้อมประวัติผู้ป่วยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มของ 

ห้องปฏิบัติการแจ้งชื่อที่อยู่ผู้ส่งตรวจและผู้ต้องการทราบผลให้ชัดเจนในกรณีที่ไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ทันทีต้อง

เก็บตัวอย่างไว้ในช่องแช่แข็งเพื่อส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการโดยเร็ว 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

5 วันทําการ 

5. การรายงานผล 

พบ/ ไม่พบ สารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเอนเตอโร 71 

6. อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 

  2,200 บาท 

7. วิธีวิเคราะห์ 

วิธี Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) 

8. หมายเหตุ 

 - 
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คําแนะนําในการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 

5.1 วัตถุประสงค์ ในการตรวจวิเคราะห์ 

1. ตรวจวิเคราะห์สารเป็นพิษ ในกรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วยหรือตายของบุคคลหรือสัตว์ โดยไม่มีสาเหตุทาง

พยาธิสภาพ และสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการได้รับสารเป็นพิษ ทั้งน้ีเพ่ือหาสาเหตุนําไปประกอบผลทางอรรถ

คดี การบําบัดรักษาและป้องกันความเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นอีก 

2. เพื่อช่วยด้านการแพทย์ ในการตรวจหาระดับยารักษาโรคในชีววัตถุของผู้ป่วยที่อาจเกิดจากระดับยา

เกินขนาดรักษา 

 

5.2 ประเภทของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ มีดังน้ี 

           1. สารที่ระเหยได้ (Volatile substances and Gases) 

  1.1 ไซยาไนด์ (Cyanide) 

 2. โลหะต่าง ๆ (Metals) 

  2.1 สารหนู (Arsenic) 

  2.2 ปรอท (Mercury) 

  2.3 ตะกั่ว (Lead) 

 3. ยารักษาโรคและสารเสพติด (Drugs and Narcotic drugs) 

  3.1 ยาแก้ปวด 

  3.2 ยานอนหลับ 

  3.3 ยาสงบประสาท ยาระงับประสาท 

  3.4 ยาเสพติด 

 4. สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides) 

  4.1 สารเคมีกําจัดแมลง (Insecticides) กลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 

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  กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate insecticides) เช่น Methomyl, Carbaryl, Carbofuran 

4.2 อ่ืน ๆ 

 

 

 

 
 

5. การใหบ้ริการของห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
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5.3 การเก็บและส่งวัตถุตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารเป็นพิษทั่ว ๆ ไป 

 1. ประเภทวัตถุตัวอย่างที่จะต้องเก็บส่ง 

 1.1  ชีววัตถุจากผู้ป่วย ได้แก่ อาเจียน นํ้าล้างกระเพาะ เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น 

  1.2 ชีววัตถุและอวัยวะจากศพท่ีสําคัญ ได้แก่ กระเพาะอาหารผูกข้ัวหัวข้ัวท้าย ตับ เลือด 

ปัสสาวะ ตัวอย่างอ่ืน ๆ เช่น ไต กล้ามเน้ือบริเวณท่ีมีรอยฉีดยา ผมและเล็บ การเลือกส่งข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ

แพทย์และชนิดของสารเป็นพิษที่สงสัย 

  1.3 วัตถุตัวอย่างอื่น ๆ เช่น ยารักษา สารเคมีที่พบบริเวณใกล้เคียงผู้ป่วยหรือผู้ตาย  

2. รายละเอียดวิธีการเก็บและส่งวัตถุตัวอย่าง 

  2.1 อาเจียน นํ้าล้างกระเพาะครั้งแรก ควรเก็บส่งทั้งหมด  

  2.2 เลือด เก็บเลือดจากผู้ป่วยจํานวน 10 มิลลิลิตรโดยเจาะจากเส้นเลือดดําตรงข้อพับแขน

กรณีตรวจหาสารเป็นพิษที่ระเหยได้ ควรระมัดระวังสิ่งที่เจือปนต่าง ๆ เช่น การเจาะเลือดเพื่อหาแอลกอฮอล์ให้

ใช้ยาฆ่าเชื้ออื่น ได้แก่ mercuric nitrate ทาผิวแทนแอลกอฮอล์ กรณีศพท่ีไม่สามารถเจาะเลือดได้แล้ว ให้ใช้เลือด

จากหัวใจ 

  2.3 การตรวจหาการทํางานของเอ็นไซม์ cholinesterase กรณีสงสัยได้รับหรือสัมผัสยาฆ่า- 

แมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต หรือกลุ่มคาร์บาเมทให้เก็บซีรั่ม1 มิลลิลิตร และควรเก็บส่งภายใน 24 ชั่วโมง หลัง

ได้รับสารพิษ 

2.4  ปัสสาวะจากผู้ป่วย ใช้ปัสสาวะ 24 ชั่วโมงส่งทั้งหมด โดยส่งปัสสาวะที่เก็บครั้งแรกไปก่อน   

ส่วนที่เก็บตามครั้งต่อ ๆ ไป ส่งพร้อมกันในวันรุ่งข้ึน 

  2.5 อวัยวะจากศพ กระเพาะอาหารผูกข้ัวหัวขั้วท้าย ตับประมาณครึ่งกิโลกรัม ไตทั้งสองข้าง 

กรณีที่สงสัยว่าการตายมีสาเหตุจากการฉีดยา ตัดกล้ามเนื้อส่วนที่มีรอยฉีดยา 1 ชิ้น ขนาดประมาณ

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว โดยตัดลึก ๆ ให้ติดไขมัน และเนื้อชิ้นล่างให้มากที่สุด  

2.6  อาหารที่สงสัยว่ามีสารเป็นพิษ วิธีการเก็บและนําส่งตัวอย่างดูในรายละเอียดคําแนะนํา

การเก็บและส่งวัตถุตัวอย่างอาหาร 

  2.7 วตัถุตัวอย่างอื่น ๆ ที่สงสัยว่ามีสารเป็นพิษ  ส่งประมาณ 500 กรัม  ถ้ามีตัวอย่างไม่พอเก็บ

ส่งให้ได้มากที่สุด 

3. ภาชนะสําหรับใส่บรรจุวตัถุตัวอย่างภาชนะควรสะอาด ขนาดใหญ่พอเหมาะไม่แตกง่ายมีฝาหรือจุก

ปิดสนิทอาจใช้ภาชนะประเภทพลาสติก เช่น ขวด กล่อง สามารถใช้ถุงพลาสติกที่คุณภาพดีได้ โดยเลือกชนิดที่ไม่

มีรอยเย็บต่อเพื่อกันรั่วและควรใช้ 2-3 ถุงซ้อนทับกัน รัดปากถุงให้แน่นด้วยยางรัด ยกเว้นกรณีส่งตรวจวิเคราะห์

ทางจุลชีววิทยา หรือตรวจหาสารเป็นพิษระเหยได้ ไม่ควรใช้ถุงพลาสติก และตัวอย่างแต่ละชนิด ควรบรรจุโดย

แยกภาชนะไม่ปะปนกัน 

 4. การปิดฉลากต้องปิดฉลากบนภาชนะบรรจุตัวอย่างทุกชิ้น ระบุชนิดตัวอย่างที่บรรจุชื่อของผู้ส่งหรือ

สถานที่นําส่ง เลขที่หนังสือนําส่ง (กรณีส่งจากหน่วยราชการ) ให้ชัดเจน 

 5. ข้อแนะนําการเก็บและส่งวัตถุตัวอย่างเกี่ยวกับคดีต้องทําหลักฐานเป็นเอกสารทางคดี และต้อง

ระมัดระวังในการสับเปลี่ยนวัตถุของกลางด้วย 
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 6. รายละเอียดข้อมูลการเกิดพิษควรแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดพิษ เช่น เวลาเริ่มมี

อาการพิษ เหตุสงสัยว่าได้รับสารเป็นพิษ อาการป่วย ฯลฯ ซ่ึงมีความสําคัญมาก ใช้เป็นแนวทางในการตรวจ

วิเคราะห์ว่าควรจะหาสารเป็นพิษชนิดใด หรือประเภทใด ทําให้ประหยัดในการใช้ตัวอย่าง นํ้ายา และเวลาในการ

ตรวจวิเคราะห์ 

หมายเหตุ ควรส่งตัวอย่างในปริมาณตามที่ได้แนะนําไว้ในตารางที่ 5.1  

5.4 การเก็บและส่งวัตถุตัวอย่างเพื่อตรวจโลหะเป็นพิษในชีววัตถุ 

 ชีววัตถุที่ต้องการตรวจหาโลหะเป็นพิษได้แก่เลือด ซีรั่มหรือพลาสม่า ปัสสาวะ เส้นผม หรือวัตถุอ่ืน ๆ 

ควรรีบจัดส่งโดยเร็ว ถ้าไม่สามารถนําส่งได้ทันทีควรเก็บตัวอย่างไว้ในตู้เย็น ต้องคํานึงถึงความสะอาดของภาชนะ

ใส่ตัวอย่าง ปิดฉลากภาชนะแจ้งชื่อและชนิดของโลหะที่ต้องการตรวจ ควรบอกรายละเอียดอาการของผู้ป่วยและ

ยาที่ใช้รักษา (ความแน่นอนของผลวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับการเก็บและส่งวัตถุตัวอย่างเป็นสําคัญ) 

เลือด เจาะจากเส้นเลือดดํา 10 มิลลิลิตร ด้วย disposable syringe ชนิดที่มีสาร citrate หรือheparin 

ป้องกันเลือดแข็งตัว หรือใช้ disposable syringe ชนิดธรรมดาเคลือบด้วย heparin ให้ท่ัว(ใช้0.2 มิลลิลิตรต่อ-

เลือด 10 มิลลิลิตร) แล้วจึงเจาะเลือด เสร็จแล้วเขย่าให้เข้ากัน  งอปลายเข็ม  และปิดฉลาก 

 ในกรณีท่ีไม่มี disposable syringe ให้เจาะเลือดถ่ายใส่ขวดพลาสติก (ไม่ควรใช้ขวดแก้ว) ที่ล้างสะอาด* 

แล้วเติมสารป้องกันเลือดแข็งตัว โดยใช้ 1 มิลลิลิตร 3.8%  สารละลาย sodium citrate ต่อเลือด 9 มิลลิลิตร หรือ 

heparin  0.2 มิลลิลิตร ต่อเลือด 10 มิลลิลิตร ให้ปิดฉลากแจ้งชนิด และปริมาณสารป้องกันเลือดแข็งตัวด้วย 

ซีรั่มหรือพลาสม่า ควรแยกจากเลือดโดยเร็ว ถ่ายใส่ภาชนะที่สะอาด* ปิดฉลาก 

ปัสสาวะ เก็บนําส่งในภาชนะพลาสติกหรือขวดแก้วที่ล้างสะอาด* โดยเก็บปัสสาวะภายใน  

24 ชั่วโมง อาจแบ่งนําส่งอย่างน้อย 100 มิลลิลิตร แต่ต้องบอกปริมาตรรวมทั้งหมดที่ได้เก็บไว้แล้วมาบนฉลาก

ด้วย 

ชีววัตถุอ่ืน ๆเส้นผมอย่างน้อย 0.5 กรัม (ถ้าเป็นไปได้ควรถอนติดท้ังราก) เล็บตัดถึงโคนให้มาก- 

ที่สุด บรรจุในถุงพลาสติก 2 ชั้น หรือภาชนะที่สะอาด ปิดฉลาก 

 
* 

วิธีล้างภาชนะที่ใส่ตัวอยา่ง ควรเขย่าล้างภาชนะด้วย 10% กรดไนตริกแล้วล้างด้วยน้ํากลั่นเพื่อให้

ปราศจากกรด และอบให้แห้ง  
 

5.5 การนําส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

 ส่งตัวอย่างโดยตรงที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง โดยให้กรอกรายละเอียดในแบบนําส่ง

ตัวอย่าง ให้ครบถ้วนชัดเจน แบบนําส่งตัวอย่างชนิดต่างๆที่ใช้มีดังน้ี  

-  แบบนําส่งตรวจหาสารพิษ  

  -  แบบนําส่งตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 

 ปริมาณตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ ดูจากตารางที่ 5.1 

 รายการตรวจวิเคราะห์ ดูจากตารางที่ 5.2   
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5.6 หลักเกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง 

5.6.1  การปฏิเสธตัวอย่างปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด 

 1) ภาชนะบรรจุตัวอย่างไม่มีฉลากระบุบ่งบอกเจ้าของตัวอย่าง เช่น ไม่มีชื่อ – 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 การปฏิเสธตัวอย่างตรวจเอนซัยม์ Cholinesterase และซีรั่มตรวจหาระดับพาราเซทตามอล 

 1) ข้อสังเกตทํานองเดียวกันกับการปฏิเสธตัวอย่างปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ข้อ 1) ถึง 3) 

 2) ต้องเป็นซีร่ัมและปริมาตรอย่างน้อย 3 มิลลิลิตร ไม่มี hemolyse ของเม็ดเลือดแดง 

      5.6.3 การปฏิเสธตัวอย่างตรวจสารพิษไม่ทราบชนิด 

   1) ข้อสังเกตทํานองเดียวกันกับการปฏิเสธตัวอย่างปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ข้อ 1) ถึง 3) 
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ตารางที่ 5.1 แสดงปริมาณตัวอย่างที่ส่งตรวจและภาชนะบรรจุ 

ชนิดตัวอย่าง/รายการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณตัวอย่าง ภาชนะบรรจุ 

1. ซีร่ัม(Serum)                                       

        - acetaminophen > 3 ml ก, ง. จ* 

        - cholinesterase  ดูที่ (1) ก, ง. จ* 

        - diazepam > 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) ดูที่ (3) , (4) ข, ค, ช 

        - แอลกอฮอล์ ดูที่ (3) , (4) ข, ค, ช 

3. น้ําล้างกระเพาะ  

   3.1 Drugs 

        - acetaminophen ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - barbiturates ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - benzophenone derivatives 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 5.1 แสดงปริมาณตัวอย่างที่ส่งตรวจและภาชนะบรรจุ (ต่อ) 

ชนิดตัวอย่าง/รายการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณตัวอย่าง ภาชนะบรรจุ 

   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  

         - Strynechnine 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 ดูที่ (7) ก, ข, ซ 

       - ephedrine ดูที่ (7) ก, ข, ซ 

       - methamphetamine ดูที่ (7) ก, ข, ซ 

       - morphine ดูที่ (7) ก, ข, ซ 

       - paraquat ดูที่ (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  

    ดูคําอธิบายที่หน้าถัดไป 
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หมายเหต ุ  

   1. ความหมายของตัวเลข ในช่องปริมาณตัวอย่าง 

(1)   =  Serum 3 ml (ส่งโดยเร็วที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมง) 

(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 (นํ้าล้าง/ในกระเพาะ เก็บครั้งแรกส่งท้ังหมด ห้ามใส่สารกันบูด) 

(6)   =  Stomach (กระเพาะอาหารผูกขั้วหัวท้าย ส่งทันทีและควรแช่เย็นด้วย) 

(7)   =  Urine 30 ml (เก็บครั้งแรกครั้งเดียวในการตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดและ 250 ml  

          สําหรับการตรวจพาราควอท) 

(8)   =  Liver 500 g (ตับสด ส่งทันทีและควรแช่เย็นด้วย) 

(9)   =  Kidney (ไตสด ส่งทันทีและควรแช่เย็นด้วย) 

(10)  =  Hair > 1 g (ติดท้ังรากผมอย่างน้อย 1 กรัม) 

(11)  =  Nail (ตัดถึงโคนเล็บให้มากที่สุด) 

(12)  =  Others (วัตถุที่สงสัยเกี่ยวข้อง เก็บประมาณ 500 กรัม) 

2. ความหมายของอักษรย่อในช่องภาชนะบรรจุ (ภาชนะทุกชนิดต้องสะอาด ขนาดเหมาะสม ไม่แตกง่ายและ

สามารถปิดได้สนิท) 

ก =  ขวดแก้วใส ปิดจุกยาง พันทับด้วยพาราฟิล์ม 

ข =  ขวดพลาสติกใหม่ ๆ พร้อมฝาปิดสนิท 

ค =  ขวดพลาสติกใหม่ ๆ พร้อมฝาปิดสนิท ผ่านการเขย่าล้างด้วย 10% กรดไนตริก และน้ํากลั่น 

ง =  หลอดแก้วใส ปิดจุกยาง พันทับด้วยพาราฟิล์ม 

จ =  หลอดพลาสติกใหม่ ๆ พร้อมด้วยฝาปิดสนิท 

ฉ = หลอดพลาสติกใหม่ ๆ พร้อมฝาปิดสนิท ผ่านการเขย่าล้างด้วย 10% กรดไนตริก และน้ํากลั่น        

ช =  กระบอกฉีดยาพลาสติกใหม่ ๆ แล้วเคลือบด้วย Heparin หรือ Sodium citrate 

ซ =  ถุงพลาสติกใหม่ ๆ และคุณภาพดี ใช้ 2-3 ถุงซ้อนทับกัน แล้วรัดปากถุงให้แน่นด้วยยางรัด 
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ตารางที่ 5.2 แสดงระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน และอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์ 
 

รายการตรวจวิเคราะห์ เทคนิคการทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จของงาน  

(วันทําการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

1. ตัวอย่างทางนิติเวชและคลินิก  

     1.1  สารพิษทราบชนิด  

         - cyanide Chemical test 3  200

         - โลหะพษิ (As, Hg, Bi, Sb) Chemical test 3  200

         - Zinc phosphide Chemical test 3  200

         - อนุมูลพิษ (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 , สารพิษ alkaloids TLC/Spectrophotometer 3  400

         - สารเคมีกําจัดแมลงประเภท carbamate TLC/Spectrophotometer 3  400

     1.2 สารพิษไม่ทราบชนิด Chemical test, TLC, 

Spectrophotometer, GC, 

HPLC 

22  1,600/

ตัวอย่าง 

     1.3 ระดับโลหะ : ตะก่ัว AAS 4 800

     1.4 Cholinesterase activity

     1.5 แอลกอฮอร์ในเลือด 

UV/VIS Spectrometry

Chromatograph 
      5  

10 

200

800 

2. การตรวจหาสารเสพติด  

     2.1 การตรวจหาสารเสพตดิในปัสสาวะ 9 700*

          - เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) GC/MS, TLC  

          - มอร์ฟนี GC/MS, TLC  

          - สารออกฤทธิ์ของกัญชา GC/MS  

3. การบริการดา้นเอกสารการตรวจวิเคราะห์ทุกชนิด

    3.1 ใบรายงานการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเตมิภาษาอังกฤษ ฉบับละ 200

    3.2 สําเนารายงานผลการวิเคราะห ์ฉบับละ 300

 

หมายเหตุ: * ยกเว้น หน่วยงานนําส่งสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกระทรวงยติุธรรม 
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แบบนําส่งตรวจหาสารเป็นพิษ 

(Request form for toxicology analysis) 

 

ที่ (Ref. No.)  …………………….                       

                                                    วันที่ (Date)…………………………………… 

 
หน่วยงานนําส่ง (Office name)......................................................................................ที่อยู่ (Address).......................................................................... 

โทรศัพท ์(Telephone No.)…………………………………………………….............โทรสาร (Fax)…………………………………………………………..………………………………………………… 

ช่ือผู้ได้รับสารเป็นสารพิษ (Patient name) ……………………………………………….……….............................................................................................................. 

หมายเลขผู้ป่วย (Patient No.) …....................................................... อายุ (Age) ……………… อาชีพ (Occupation) ……………………………….…………………………… 

สารเป็นพิษได้รับโดยวธิใีด (Entry route of poisons) ………………………………….....……………………………. ตาย (Dead)   ไม่ตาย (Alive) 

เหตุการณ์ก่อนเกิดอาการและสารเป็นพิษที่สงสัย (Incident/Accident details) ………………………………………………………………………….………………………………………. 

สาเหตุ(Cause)  อุบัติเหตุ (Accident)      สงสัยมีผู้ฆ่า (Suspect killed)  ฆ่าตัวตาย (Commit suicide) 

   ไม่ทราบสาเหตุ (Cause unknown)   จากยาที่ใช้รักษาโรค (Drug treatment)  อ่ืน ๆ ระบุ (Others)……………………………  

วันเวลาที่เกิดเหตุ (Incident date)……………………...................................time…………..  สถานที่ (Place)………………………………………………………………………………..  

รายละเอียดอาการครั้งแรกและต่อมา (ระบุเวลาด้วย) (Detail of 1rt Symptom and later) ……………………………………………………………………………………………….. 

ระบุช่ือยาที่ใช้ในการแก้ไขและเวลา (Drugs used and time) …...................................................................................................................................... 

ตัวอย่างและปริมาณตัวอย่างที่นําส่ง (Type and quantity of specimens)  

 เลือด 10 มิลลิลิตรใส่ sodium fluoride (10 ml of blood with Sodium fluoride added)  

     หมายเหตุ (Remark)  

1) กรณีส่งตรวจ cholinesterase ซึ่งสงสัยได้รับยาฆ่าแมลงให้ใช้ซีรั่ม 1 มิลลิลิตรในเลือดแทน ( sodium fluoride (In case of  testing 

cholinesterase which suspected  insecticide receiving  shall not add sodium fluoride but add 1 ml of serum in the blood instead) 

2) เลือดควรเก็บส่งภายใน 24 ชม. หลังได้รับสารเป็นพิษ (The blood shall be collected and sent within 24 hrs) 

  กระเพาะอาหารผูกขั้วหัวขั้วท้าย (Tie the poles pedicle of Stomach)    

 น้ําล้างกระเพาะส่งทั้งหมด (ห้ามใส่สารกันบูด) (All of Gastric content, preservative is prohibited) 

  ตับประมาณครึ่ง ก.ก.(1/2 kg. of Liver)  เส้นผมที่ตัดถึงโคนอย่างน้อย 0.5 กรัม (at least 0.5 g of  hair which cut from its base) 

  เล็บที่ตัดถึงโคนมากที่สุด (กรณีสงสัยสารหนู) (In case of suspected arsenic, nail shall be cut closely to its base as much as possible,) 

  ปัสสาวะ 100 มิลลิลิตรภายใน 24 ชม นับแต่เริ่มป่วย (100 ml of urine collected within 24 hrs since body symptom found)   

                อ่ืน ๆ (Others) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

วิธีการบรรจุตัวอย่าง ( Sample package) 

เพื่อป้องกันสารเป็นพษิระเหย ให้บรรจุตัวอย่างในภาชนะที่เหมาะสมปิดจุกแน่นสนิท ส่งตัวอย่างอวัยวะ โดยการแช่เย็นจัด หรือแช่ใน  

95 เปอร์เซ็นต์เอธิลแอลกอฮอล ์(ห้ามใช้น้ํายาฟอร์มาลิน) (For protecting volatile poisons, please put specimens in suitable container and  freeze or 

soak the specimens in 95% Ethyl Alcohol and Formalin is prohibited)  

วิธีการรับผลการทดสอบ (The method for receiving testing report) 

  มารับด้วยตนเอง (By person)       ทางไปรษณีย์ (By post)  

 
ลงช่ือ (Signature) ……………………………….................... 

                             (………………………….........................) 

                                          ตําแหน่ง (Position) …………………………….……………………………   
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รายชื่อสารเป็นพิษที่แพทย์ต้องการให้ตรวจ(List of toxic substances needs to check) 
 

สารเป็นพิษที่ต้องการให้ตรวจ (โปรดกา)

(List of toxic substances needs to check) 

ตัวอย่างที่ควรส่งตรวจ

(Proper of Specimens) 

Volatile poisons    cyanide          3,6 

  อ่ืน ๆ 6

Metallic poisons   arsenic           antimony, mercury, bismuth    2,3,4,5,6 

   lead              อ่ืน ๆ 1,6

Toxic anions   nitrate            nitrite             อ่ืน ๆ 3,6 

Drugs   salicylates     paracetamol      phenacetin 2,3,4,6 

   caffeine        phenylbutazone 

  methaqualone chlorpropamide 

   theophylline     barbiturates          

 อ่ืน ๆ 

Narcotic drugs   heroin    morphine     codeine   2,3,6 

 methadone  

Psychotropic drugs benzophenone derivatives (diazepam etc.) 2,3,4,6 

 phenothiazine derivatives (chlorpromazine, thioridazine) 2,3,4,6 

 central stimulants (amphetamine, methamphetamine) 2,3,4,6 

 tricyclic antidepressants (amitriptyline, imipramine) 2,3,4,6 

Anticonvulsants  phenytoin           อ่ืน ๆ 3,4,6 

Trichlorocompounds chloroform           อ่ืน ๆ 2,6 

Insecticides  organophosphates chlorinated hydrocarbon 3,6 

 carbamates         อ่ืน ๆ 

 cholinesterase activity ซีร่ัมและส่งตรวจทันที

(Serum/Delivered 

immediately) 

Herbicides paraquat                  2,3,6 

 อ่ืน ๆ (Others)      

อ่ืน ๆ (Others)  ……………………………………………………………………………….

หมายเหต ุ(Remark) 

                 1 = เลือด (Blood)  2 = ปัสสาวะ (Urine)    3 = กระเพาะหรือน้ําล้างกระเพาะ(Gastric Content) 

       4 = ตับ(Liver)      5 = เส้นผมและเล็บ (Hair and Nail) 6 = วัตถุอ่ืนที่เกี่ยวข้อง(Others substances)  
หน้า  2  ของ  2  หน้า 
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หนังสือนําส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด 

(Request form for Drugs Abuse identification) 

ที่ (Ref.No.)  …………………….                       

                                                    วันที่ (Date)…………………………..…………………… 

 

หน่วยงานนําส่ง (Office name)...............................................................ทีอ่ยู ่(Address)........................................................................................................................ 

โทรศัพท ์(Telephone No.)…………………………………………………….......โทรสาร (Fax)……………………………………………………………………………………....…………………………………………………… 

ชนิดตัวอย่างที่ส่ง (Type of sample)……………………………..…………………ปริมาณ (Quantity of sample)……………………………………….มิลลิลิตร(ml) 

รายละเอียดตัวอย่าง 

   เจ้าของปัสสาวะ (Owner of Urine); ชื่อ (Name) …....…………………………………อายุ (Age) ……………. เพศ (Gender)     ชาย (Male)    หญิง (Female) 

         หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ID Card  No.)   เลขคดีที่(ถ้ามี) (Criminal case no, if any)…………………….….. 

         อาชพี (Occupation)      นักเรียน/นักศึกษา (Student)   รับราชการ (Civil servant)      พนักงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise employee)     

                                        พนักงานสถานประกอบการ (Establishment employee)                 ธุรกิจส่วนตัว (Self-employed)  

                                        พนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น (Local State Enterprise employee)      เกษตรกร (Farmer)              รับจ้าง (Employee) 

                                        อื่นๆ (ระบุ) (Others) ..………….…………………………………..…                  ไม่ประกอบอาชีพ (No occupation)       

            อาการที่สังเกตเห็นได ้(Noticeable symptoms)  

                                ปกต ิ(Normal)        หงุดหงิด (Edgy)         กระวนกระวาย (Anxiety)  พูดจาไม่รู้เรื่อง (Maunder)  

                                คลุ้มคลั่ง(Maniac)    ง่วงซึม (Drowsiness)   ไม่รู้สึกตัว (Unconscious)  อื่น ๆ (Others) …………………………………………………… 

วันที่เกิดเหตุ (Incident date)……………………… เวลา (Time) …………… น. สถานที่เกิดเหตุ (Place)……………………………….…………..………………………………........................................ 

ตําบล (Sub-District) …………………………………………………………...…..อําเภอ (District)………………………………….………………..… จังหวัด (Province)……………..……..……………….……………  

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sample collection date) ..………………………………………….………. เวลา (Time) …..……..…..…… น. 

รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Detail, if any) 

 ไม่พบของกลางวัตถุเสพติด (The object of addictions were not found)   

  พบของกลางวัตถุเสพตดิ (The object of addictions were found); ระบุ (Indicated) ………………………… จํานวน (Quantity) …….………………….. 

การตรวจพิสูจน์เบื้องต้น (Preliminary Test)  

           ไม่ได้ตรวจ (Untested)      

           ตรวจ  (Tested); ชนิดชุดทดสอบเบื้องต้นที่ใช ้       หลักการทางเคมี (ทําให้เกิดส)ี (Chemical test)      หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immuno assay) 

                        ผลที่ได ้   ให้ผลบวก (Positive result)   ให้ผลลบ (Negative result)   ให้ผลไม่ชัดเจน (The Result is not clear)     อื่น ๆ(Others)………..…………  

วัตถุประสงค์การส่งตรวจ (Objective of this test) 

 ดําเนินคด(ีLitigation)         บําบดัรักษา (Treatment)         วินิจฉัยโรค (Diagnosis)  ตรวจสุขภาพ (Health check)     

 เฝ้าระวัง (Surveillance)      อื่น ๆ (Others) …………………..………………………………………………………….. 

ชนิดของสารเสพติดที่ต้องการตรวจ (Type of Drugs Abuse to be identified) 

        ยาบ้า (Amphetamines)  กัญชา (Cannabinoid)         มอร์ฟีน (Morphine)         อืน่ ๆ (Others)………………………………………… 

การรายงานผล (Report) 

           ให้รายงานเฉพาะสารเสพติดที่ระบุความต้องการตรวจเท่านัน้ (Report as request) 

           ให้รายงานสารเสพติดที่ระบุความต้องการให้ตรวจและสารเสพติดชนิดอื่นที่ตรวจพบด้วย (Report as request and other if found) 
        

      ลงชื่อ(Signature) ………………………………………………………………...  

                                           (…………….……..…………………………………………) 

                    ตําแหน่ง(Position) ……………………………………………………………….. 

สําหรับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง (For sample custodian)
 

หมายเลขทดสอบ(Test No.) ………………………………………........ปริมาตรปัสสาวะ (Quantity of Urine) ..……..……..…มิลลิลิตร (ml) 

  นําส่งทางไปรษณีย์ (Delivery by post)                     นําส่งด้วยตนเอง (Delivery by person)  

ช่ือผูส่้ง (Name of sender) .……………...............................................................................................ตําแหน่ง (Position)……………………………………….…………………………………………… 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ID Card No.)…….…………………….……..วันออกบัตร (Issued date) ……………………………………….วันหมดอายุ (Due date) ………….………………………. 

ลายมือชื่อผูส่้ง (Sender’s signature) ……………………………………………………………………………………………... 

ผูรั้บตัวอย่าง (Sample Receiver)…..………………..…………………………………….วันที่รับตัวอย่าง (Sample receiving date) ………………………..………….. เวลา (Time) ………………...……… น. 
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คําแนะนํา(Suggestion) 

การใช้แบบหนังสือนําส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด(The Using Submission of Urine Drugs identification) 

1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชัดเจน (Please Complete the Form and Clear) 

2. หนังสือนําสง่ปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด ใช้สําหรับหนึ่งรายต่อหนึ่งแผ่นเท่านัน้  ใช้แทนหนังสือนําส่ง และใบรับตัวอย่างปัสสาวะในทุก

กรณี (ไม่ต้องมีหนังสือปะหน้า หรือใบรับตัวอย่างอีก)(Use Only One Case Per One Form / Instead Submission Document And All of Documents)     

3. ต้องมีหมายเลขประจําตัว 13 หลัก ตามบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวบุคคล (Must have a 13-Digit Identification No. as identification to 

be used for authentication) 

4. กรณีที่ใช้ผลในการประกอบอรรถคดี ต้องระบุเลขคดเีสมอ เพราะจะทําให้สืบค้นได้ง่ายขึ้น(In Case of Litigation Always Must Indicated Number of 

Case)   

5. รับราชการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างของหน่วยงานราชการ (Work in the Government Service Refer to The Civil Servants, 

State Employees And Employees of Government Agencies)  

6. สถานที่เกิดเหตุ หมายถึง บ้านพัก สถานศึกษา สถานบริการ สํานักงาน สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงงานอุตสาหกรรม 

รถยนต์ส่วนบุคล รถโดยสารประจําทาง ฯลฯ(Incidental Location Means Residence educational facilities, Services , Offices, Public park, 

Shopping malls, Cinema, Industry, Personal car, Bus  etc) 

7. ชนิดชุดทดสอบเบื้องต้นที่ใช้หลักการทางเคมี หมายถึง ชุดทดสอบที่อ่านผลจากปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดส ี(สีม่วง) (The Preliminary Test that using 

The Chemical Principal means The Test Kit which read the Result by Chemical Reaction) 

8. ชนิดชุดทดสอบเบื้องต้นที่ใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา หมายถงึ ชุดทดสอบที่อ่านผลจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่ทําให้เกิดเส้นแถบสีหรือสีที่

เปลี่ยนไป อาจจะเป็นชุดทดสอบสําเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นตลับสําหรับหยดหรือแถบสําหรับจุ่มปัสสาวะ หรือชุดน้ํายาที่ใช้เครื่องมือพิเศษในการอ่าน 

เช่น เครื่อง ELISA เป็นต้น(The Immuno Assay Test that using The Immunity Principal means The Test Kit which read the Result by Biochemical 

Reaction. May be the Test Kit that is the cassette Form or Strip Form or Using the set of reagent for test with ELISA Instrument) 

9. ผูร้ับตัวอย่าง และผู้วิเคราะห ์สามารถมีมากกว่าหนึ่งคนได้ ขึ้นอยูก่ับระบบประกันคุณภาพและการปฏิบัติจริงของหน่วยงาน(Sample Receiver and 

Analyst can be more than one Base on The Policy of Quality Assurance of Agency)  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่าง ลักษณะการบรรจุภัณฑ์ เช่น ภาชนะบรรจุ ฉลากกาว แถบช่ือ ลายมือช่ือฯลฯ ขอให้ใส่ใน Work sheet ของนักวิเคราะห์

ไปก่อน และถ้าในอนาคตถ้ามีการนําเอา Packaging ไม่ว่าเป็นซองหรือกล่องวัตถุพยานมาใช ้อาจจะใช้เพียงการถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลเก็บไว้แทน

การเขียนบรรยายก็ได(้The Detail of The sample, Packing such as Container, The Label, The Signature etc can be indicated in work sheet. For 

Using The Material Witness in Future, may be take a digital photograph to replace the record document)   

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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คําแนะนําในการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 

6.1  วัตถุประสงค์ในการตรวจวิเคราะห์ 
พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพยา 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสําอาง ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง และคุ้มครองผู้บริโภค  

6.2 ตัวอย่างสําหรับส่งตรวจวิเคราะห์ 
6.2.1 ยาสําเร็จรูป 

 ทดสอบคุณภาพยาแผนปัจจุบันตามมาตรฐาน United State Pharmacopoeia  หรือ British 
Pharmacopoeia โดยมีหัวข้อทดสอบดังน้ี ปริมาณตัวยาสําคัญ ค่าการละลายของตัวยา ความ
สมํ่าเสมอของยาเม็ดแต่ละหน่วย และ Related Substance  

 ตรวจเอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบัน  
6.2.2 ยาแผนโบราณยาจากสมุนไพร  และผลิตภัณฑ์สมุนไพร   

 ตรวจเอกลักษณ์หายาแผนปัจจุบันที่อาจปนปลอม ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันทั้งในกลุ่มที่เป็น 
ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  

 ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  ในตัวอย่างยาแผนโบราณ 

 ทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก  ในตัวอย่างยาแผนโบราณ 
      6.2.3 วัตถุดิบสมุนไพร  

 ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ในตัวอย่างวัตถุดิบสมุนไพร 

 ทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างวัตถุดิบสมุนไพร   
 การหาปริมาณสารสําคัญ ในตัวอย่างวัตถุดิบสมุนไพร   

6.2.4 เครื่องสําอาง 

 ทดสอบหาสารห้ามใช้ (ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ สารประกอบปรอทและสารสเตียรอยด์) 
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

 ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 
6.2.5  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 ตรวจเอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบันที่อาจปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจําหน่ายใน
ท้องตลาด 

6.2.6  ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิต์่อจิตและประสาท 

 ตรวจเอกลักษณ์ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นของกลาง เพื่อใช้
ประกอบการดําเนินคดี 

6.2.7  ยาคดี 
  ตรวจเอกลกัษณ์ยาแผนปัจจุบันที่เป็นของกลาง เพื่อใช้ประกอบการดําเนินคดี 

 

 

6. การให้บริการของห้องปฏิบัติการยาและวัตถุเสพติด 
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6.3 รายละเอียดการให้บริการ  

ชนิดของ

ตัวอย่าง/การ

บริการ 

รายละเอียดการให้บรกิาร 

 

ปริมาณตัวอย่างส่ง

ตรวจ 

วิธ/ีเทคนิคการ

ทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา 

ค่าบํารุง

(บาท) 

1. ยาสําเร็จรปู 1.1 ตรวจเอกลักษณ ์ 100 เม็ด หรือ USP/BP - 1,500

 1.2 ปริมาณตัวยาสําคัญ 200 มิลลิลิตร USP/BP  5,000

 1.3 การละลายของตัวยา  USP/BP  7,000

 1.4 ความสมํ่าเสมอของยาเม็ดแต ่

ละหน่วย 

 USP/BP  

    - Content Uniformity    7,000

    - Weight Variation     800

 1.5 Related Substance  USP/BP  5,000

2. วัตถุดิบ 2.1 การปนเปื้อนโลหะหนัก 25 กรัม TP,USP 20 

    สมุนไพร   1) สารหนู (Arsenic)   4,000

   2) แคดเมียม (Cadmium)  4,000

   3) ตะก่ัว (Lead)  4,000

 2.2 การปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย ์  จํานวนตัวอยา่ง     
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย  

(ใน Lot เดียวกัน) และ

น้ําหนักรวมไม่น้อยกว่า 

50 กรัม หรือมิลลลิิตร 

20 

   1) Total aerobic microbial count Pour plate method  1,500

   2) Total combined yeasts and  

      mold count 

 Pour plate method  1,000

   3) Bile-tolerant gram negative 

      bacteria 

 Identification  1,000

   4) Escherichia coli  Identification  1,000

   5) Staphylococcus aureus  Identification  1,000

   6) Salmonella spp.  Identification  1,500

   7) Clostridium spp.  Identification  1,000

   8) Candida albicans Identification   500

   9) ตรวจรายการที่ 1-8    5,000

 2.3 ปริมาณเคอรค์ูมินอยด ์ 

     คํานวณเป็นเคอร์คูมินใน 

     สมุนไพรขมิ้นชนั 

50 กรัม UV-VIS 

spectrophotometry 

15 5,000

3.ยาแผนโบราณ

หรือยาสมุนไพร 

3.1 การปนเปื้อนโลหะหนัก 25 กรัม AAS 20 

   1) สารหนู (Arsenic)   4,000

   2) แคดเมียม (Cadmium)  4,000
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6.3 รายละเอียดการให้บริการ  

ชนิดของ

ตัวอย่าง/การ

บริการ 

รายละเอียดการให้บรกิาร 

 

ปริมาณตัวอย่างส่ง

ตรวจ 

วิธ/ีเทคนิคการ

ทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา 

ค่าบํารุง

(บาท) 

   3) ตะก่ัว (Lead)  4,000

 3.2 การปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย ์ จํานวนตัวอยา่ง      

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย  

(ใน Lot เดียวกัน) และ

น้ําหนักรวมไม่น้อยกว่า 

50 กรัม หรือมิลลลิิตร 

20 

  1) Total aerobic microbial count Pour plate method  1,500

   2) Total combined yeasts and  Pour plate method  1,000

       mold count    

   3) Bile-tolerant gram negative   

      bacteria 

 Identification  1,000

   4) Escherichia coli  Identification  1,000

   5) Pseudomonas aeruginosa  Identification  1,000

   6) Staphylococcus aureus  Identification  1,000

   7) Salmonella spp.  Identification  1,500

   8) Candida albicans  Identification   500

   9) Clostridium spp.  Identification  1,000

 3.3 การปนปลอมยาแผนปัจจบุัน

(สเตียรอยด:์ เพรดนิโซโลนและ 

เด็กซาเมทาโซน)  

20 เม็ด หรือ

50 มิลลิลติร 

TLC/ UV-VIS 

Spectrophotometry 

 

10 1,500

 
4. เครื่องสําอาง 

4.1 สารห้ามใช้ในเครื่องสําอาง  50 กรัม หรือ

มิลลิลิตร

 30 

 1) ไฮโดรควิโนน TLC/HPLC  800

 2) กรดวิตามินเอ  TLC/HPLC  800

 3) สารประกอบปรอท Reinsch’s test  800

 4) สารสเตียรอยด ์  

 - เบตาเมธาโซน HPLC  800

 - เบตาเมธาโซน 17-วาเลอเรต HPLC  800

 - คลอเบตาซอล โพรพิโอเนต HPLC  800

 - ไฮโดรคอร์ติโซน HPLC  800

 - เพรดนิโซโลน   HPLC  800

 - ไตรแอมซิโนโลน อะเซโตไนด์ HPLC  800
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6.3 รายละเอียดการให้บริการ  

ชนิดของ

ตัวอย่าง/การ

บริการ 

รายละเอียดการให้บรกิาร 

 

ปริมาณตัวอย่างส่ง

ตรวจ 

วิธ/ีเทคนิคการ

ทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา 

ค่าบํารุง

(บาท) 

 4.2 การปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย ์ จํานวนตัวอยา่ง      

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย  

(ใน Lot เดียวกัน) และ

น้ําหนักรวมไม่น้อยกว่า 

50 กรัม หรือมิลลลิิตร 

20 

 1) จํานวนแบคทเีรยีที่เจริญโดยใช ้

    อากาศ 

Pour plate method  300

 

 2) ยีสต์และราที่เจริญโตโดยใช ้

    อากาศ 

Pour plate method 

 

 300

 3) Staphylococcus aureus  Identification  500

 4) Pseudomonas aeruginosa  Identification  500

 5) Candida albicans  Identification  500

 6) Clostridium spp.  Identification  700

 - ทดสอบเฉพาะรายการที่ 1 และ 2 Pour plate method  500

 - ทดสอบเฉพาะรายการที่ 1 - 5 Pour plate method/ 

Identification 

 2,000

 - ทดสอบรายการที่ 1 - 6  Pour plate method/ 

Identification 

 2,700

5. ผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร 

ตรวจเอกลักษณย์าแผนปัจจุบนั  ไม่น้อยกว่า 10 เม็ด

หรือ 100 มิลลิลิตร 

TLC/ UV-VIS 

Spectrophotometry 

10 1,500

6. ยาเสพติดและ

วัตถุออกฤทธิ์ 

ต่อจิตและ

ประสาท 

ตรวจเอกลักษณ ์ TLC/ UV-VIS 

Spectrophotometry 

10 700

 1) ยาบ้า 1-14 เม็ด  

 2) ไอซ ์ ไม่เกิน 375 มิลลิกรัม  

 3) ยาอ ี 1-4 เม็ด  

 4) ใบพืชกระท่อมสด ไม่น้อยกว่า 15 กรมั  

 5) ใบพืชกระท่อมต้ม ไม่น้อยกว่า 25 กรมั  

 6) น้ําต้มพืชกระทอ่ม ไม่น้อยกว่า 30 

มิลลิลิตร 

 

 7) พืชกัญชา ไม่น้อยกว่า 100 

มิลลิกรัม 

 

 8) วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ 

    ประสาท 

ไม่น้อยกว่า 1 เม็ด  
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6.3 รายละเอียดการให้บริการ  

ชนิดของ

ตัวอย่าง/การ

บริการ 

รายละเอียดการให้บรกิาร 

 

ปริมาณตัวอย่างส่ง

ตรวจ 

วิธ/ีเทคนิคการ

ทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา 

ค่าบํารุง

(บาท) 

7. ยาคด ี ตรวจเอกลักษณย์าแผนปัจจุบนั  

 1) ระบุสูตรตํารบั (ต่อ 1 ตัวยา) ไม่น้อยกว่า 2 เม็ด

หรือ 10 มิลลิลิตร 

TLC/ UV-VIS

Spectrophotometry 

10 1,500

 2) ไม่ระบุสูตรตํารบั (ต่อ 1 ตัวยา) ไม่น้อยกว่า 5 เม็ด

หรือ 30 มิลลิลติร 

TLC/ UV-VIS

Spectrophotometry 

20 1,500

8. การให้บริการ

อ่ืนๆ 

8.1 การแปลรายงานผลวิเคราะห์

ฉบับภาษาอังกฤษ 

- - - 200

 8.2 การจัดทําสําเนารายงานผล 

วิเคราะห ์

- - - 300
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 แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง 

           Request form for sample test 
 

                                                                                                                       

วันที่ (Date).................................................. 

                                                                                                                       

ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ (Contact person).......................................................................................................................................................... 

ที่อยู ่(Address)………………………..………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….... 

โทรศัพท ์(Telephone No.) ..................................................................มือถือ (Mobile No.)..................................................................... 
 

รายละเอียดตัวอยา่งและรายการวิเคราะห์ที่ต้องการ (Sample information and analysis request) 

ลําดับ 

(No.) 

ชื่อตัวอย่าง/รายละเอียดตัวอย่าง 

(Sample name/ Description) 

จํานวน

(Quantity) 

รายการทดสอบ  

(Test item)  

  

  

  

  

การรับรายงานผลการทดสอบ                      มารับด้วยตนเอง                            ทางไปรษณีย ์

(Sent report by)                                           (By person)                                       (By post) 

ข้อมูลเพิ่มเติม (Additional information)  :    แสดงขดีจํากัดการตรวจพบ (LOD) 

                                                แสดงขีดจํากัดการตรวจเชิงปริมาณ (LOQ) 

                                                       ค่าความไมแ่น่นอนของการวัด (Uncertainty)  

                                                       .......................................................                         

การรับตัวอย่างคืน   :                            ไมร่ับคืน                                      รับคืนด้วยตนเอง 

(Sample receiving back)                            (Not receive back)                             (Yes, receive by customer) 

 

                                                              ลงช่ือผู้ส่งตัวอย่าง( Sender signature) ..........................................................  

                                                                                                              (.........................................................) 
 

สําหรับเจ้าหน้าที ่(For staff only) 

ค่าตรวจวิเคราะห ์(Price)………………… บาท (Baht) 

 

                                                            ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผูร้ับตัวอย่าง      ….………………..…….………………… 

                                                               (Sample receptor signature)     (………………………….………………..)  

                         วันที่ (Date)       .……..../…………..….…/…...………… 

 
 

F 39-00-071 

แก้ไขครั้งที่ 5  

วันที่ออกเอกสาร 25 พ.ย. 2559
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7.1. วัตถุประสงค์ในการให้บริการ 

1. เพื่อทดสอบควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐาน และมีความ   

ปลอดภัย 

2. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมือแพทย์

ที่ได้มาตรฐานในการวินิจฉัยและป้องกันโรค 

3. เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากอันตรายจากรังสีที่จะเกิดข้ึนกับ  ผู้ป่วย  ผู้ใช้เครื่อง  บุคคลที่ทํางานในบริเวณ

ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป 

7.2 รายละเอียดการให้บริการ 

 

ชนิดตัวอยา่ง 

 

 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ของงาน  

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

1. เครื่องเอกซเรย ์

วินิจฉัยท่ัวไป 

(General X-ray 

unit) 

1. ความต่างศักย์ของหลอดเอกซเรย์ 

(Tube potential) 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย         

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

พ.ศ. 2558 

 

20 วัน 

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

2,000

1.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

1.2 ความแม่น (Accuracy) 

2. เวลาในการฉายรังส ี(Exposure time)

2.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

2.2 ความแม่น (Accuracy)  

3. ปริมาณรงัส ี(Radiation output)

3.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

3.2 ความเป็นเชิงเส้น (Linearity)  

3.3 ระดับปริมาณรังส ี(Magnitude) ที่ 80 

kVp 

4. การกรองรังสีเอกซ์ของหลอดเอกซเรย ์

(Filtration) 

4.1 ความหนาครึง่ค่าของการกรองรังส ี 

(Half Value Layer; HVL )  

5. อุปกรณ์จํากัดลํารงัส ี(Beam limiting 

devices ) 

5.1 ความเข้มลาํแสงไฟที่ระยะ 1 เมตรจาก

ตําแหน่งอ้างอิงจดุโฟกัสของหลอด

เอกซเรย ์
 

 

7. การใหบ้ริการของห้องปฏิบัติการรังสีและเครือ่งมือแพทย ์
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7.2 รายละเอียดการให้บริการ(ต่อ) 

 

ชนิดตัวอยา่ง 

 

 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ของงาน  

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

 5.2 ความเหลื่อมล้ําของลํารังสีกับแสงไฟ

( Light beam overlap)  

 

5.3 แนวลํารงัสีกับอุปกรณ์รับภาพ (Beam 

alignment) 

6. ปริมาณรงัสรีัว่ (Leakage radiation) 

ที่ระยะ 1 เมตรจากจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย ์ 

2. เครื่องเอกซเรย ์

วินิจฉัยท่ัวไปแบบ

เคลื่อนที่ (Mobile 

or portable X-ray 

unit) 

รายการทดสอบเช่นเดียวกับ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยท่ัวไป 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย           

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

พ.ศ. 2558 

20 วัน 

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

2,000

3.เครื่องเอกซเรย์

ฟันชนิดถ่ายภาพ

ในช่องปาก

(Intraoral dental 

X-ray unit) 

1. ความต่างศักย์ของหลอดเอกซเรย์ 

(Tube potential) 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย           

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

พ.ศ. 2558 

20 วัน 

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

1,000

1.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

1.2 ความแม่น (Accuracy) 

2. เวลาในการฉายรังส ี(Exposure time)

2.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

2.2 ความแม่น (Accuracy)  

3. ปริมาณรงัส ี(Radiation output)

3.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

3.2 ความเป็นเชิงเส้น (Linearity)  

4. การกรองรังสีเอกซ์ของหลอดเอกซเรย ์

(Filtration) 

4.1 ความหนาครึง่ค่าของการกรองรังส ี 

(Half Value Layer; HVL )  

5. อุปกรณ์จํากัดลํารงัส ี(Beam limiting 

devices ) 

5.1 ชนิดของอุปกรณจ์ํากัดลํารงัสี

5.2 ระยะทางจากจุดโฟกัสถึงขอบปลาย

อุปกรณ์จํากัดลํารังส ี

 

 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันท่ีออกเอกสาร  18 พฤษภาคม 2561 แก้ไขคร้ังท่ี 12 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง หน้า  78 ของ  113 หน้า 
  

 

 

7.2 รายละเอียดการให้บริการ(ต่อ) 

 

ชนิดตัวอยา่ง 

 

 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ของงาน  

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

 5.3 เส้นผ่านศูนย์กลางของอุปกรณ์จํากัด

ลํารงัส ี

 

6. ปริมาณรงัสรีัว่ (Leakage radiation) 

ที่ระยะ 1 เมตรจากจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย ์

4. เครื่องเอกซเรย์

ฟลูออโรสโคปี

และ

เครื่องเอกซเรย ์ 

C-Arm 

(Fluoroscopic  

X-ray systems) 

1. ความต่างศักย์ของหลอดเอกซเรย์ 

(Tube potential) 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย           

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

พ.ศ. 2558 

20 วัน 

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

3,000

1.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

1.2 ความแม่น (Accuracy) 

2. อัตราปริมาณรังสีดดูกลืนในอากาศ 

(absorbed dose rate in air) 

2.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

2.2 อัตราปริมาณรังสีดดูกลืนในอากาศ

สูงสุด (Maximum absorbed dose rate in 

air) 

3. การกรองรังสีเอกซ์ของหลอดเอกซเรย ์

(Filtration) 

3.1 ความหนาครึง่ค่าของการกรองรังส ี 

(Half Value Layer; HVL ) 

4. สวิตซ์ฉายรังส ี(exposure switch )

5. เครื่องตั้งเวลาสะสมการฉายรังส ี

(Cumulative timing device) 

6. อุปกรณ์จํากัดลํารงัส ี(Beam limiting 

device) 

6.1 ความเหลื่อมล้ําของลํารังสจีากพื้นที่

รับรังส ี(beam overlap)  

7. High contrast resolution 

8. ปริมาณรงัสีรัว่ (Leakage radiation) 

ที่ระยะ 1 เมตรจากจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย ์

9. Low contrast resolution ตามชนิดแฟนทอม
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7.2 รายละเอียดการให้บริการ (ต่อ) 

 

ชนิดตัวอยา่ง 

 

 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ของงาน  

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

5.เครื่องเอกซเรย์

เต้านม 

(Mammographic 

X-ray unit) 

1. ความต่างศักย์ของหลอดเอกซเรย์ 

(Tube potential) 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย          

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

พ.ศ. 2558 

 

20  

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

4,000

1.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

1.2 ความแม่น (Accuracy) 

2. เวลาในการฉายรังส ี(Exposure time)

2.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

2.2 ความแม่น (Accuracy) 

3. ปริมาณรงัส ี(Radiation output)

3.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

3.2 ความเป็นเชิงเส้น (Linearity)  

4. การกรองรังสีเอกซ์ของหลอด

เอกซเรย ์(Filtration) 

4.1 ความหนาครึง่ค่าของการกรองรังส ี 

(Half Value Layer; HVL )  

5. อุปกรณ์จํากัดลํารงัส ี(Beam limiting 

devices ) 

5.1 ความเข้มลาํแสงไฟที่ระยะ 1 เมตร

จากตําแหนง่อ้างอิงจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย ์

6. ปริมาณรงัสรีัว่ (Leakage radiation) 

ที่ระยะ 1 เมตรจากจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย ์คิดจากอัตราการทํางานสูงสุด

ของหลอดเอกซเรย ์  

7. ความแม่นของแรงกดเต้านม

8. High contrast resolution

9. Low contrast resolution ตามชนิดแฟนทอม

10. ปริมาณรงัสดีูดกลืนเฉลี่ยที่ตอ่ม

น้ํานม (Mean glandular dose) 

European guideline,   

the 4th edition, 2003 
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7.2 รายละเอียดการให้บริการ (ต่อ) 

 

ชนิดตัวอยา่ง 

 

 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ของงาน  

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

6.เครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ 

(Computed 

tomography X-ray 

unit) 

1.CT number accuracy 

 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย          

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

พ.ศ.2558 

 

20  

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

4,000

1.1 Water

2. Slice thickness accuracy

3. CT number uniformity 

4. Noise

5. Low contrast resolution 

6. Scan localization light accuracy AAPM report no. 39,1993

7. Distance measurement accuracy NCRP no. 99,1988

8. CT number linearity AAPM report no. 74, 2004

9. Table increment accuracy AAPM report no. 39,1993

10. High contrast resolution (resolving 

power) 

NCRP no. 99,1988 และ 

Catphan 500 and 600 

manual;2009  

7.เครื่อง 

เอกซเรย์ฟันชนิด

ถ่ายภาพทัง้ปากและ

กะโหลกศีรษะ 

(Orthopantomo-

graphy and 

Cephalometric  

X-ray unit) 

1. ความต่างศักย์ของหลอดเอกซเรย์ 

(Tube potential) 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย          

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

พ.ศ. 2558 

 

20  

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

1,000

1.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

1.2 ความแม่น (Accuracy) 

2. เวลาในการฉายรังส ี(Exposure time)

2.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

2.2 ความแม่น (Accuracy) 

3. ปริมาณรงัส ี(Radiation output)

3.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility) 

3.2 ความเป็นเชิงเส้น (Linearity)  

4. การกรองรังสีเอกซ์ของหลอด

เอกซเรย ์(Filtration) 

4.1 ความหนาครึง่ค่าของการกรองรังส ี 

(Half Value Layer; HVL )  
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7.2 รายละเอียดการให้บริการ (ต่อ) 

 

ชนิดตัวอยา่ง 

 

 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ของงาน  

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

8. เคร่ือง 

เอกซเรย์ตรวจสอบ

สัมภาระ/

เคร่ืองเอกซเรย์

ชนิดอื่นๆ 

1. ปริมาณรังสีที่ระยะห่าง 5 

เซนติเมตรจากผนังเคร่ืองเอกซเรย์ 

2. เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ทางรังส ี

3. ระบบป้องกันรังส ี

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย          

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

พ.ศ.2558 

20  

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

1,000

9. ห้องเอกซเรย ์ 1.ปริมาณรังสีกระเจิง 

(scatter radiation) 

2.เคร่ืองหมาย/สัญลักษณ์ทางรังส ี

3.วัสดุป้องกันรังส ี

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย          

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

พ.ศ.2558 

20 วัน 

(นับจากวัน

ทดสอบ)   

500

10. ไมโครปิเปต ปริมาตร ตั้งแต ่10 – 5,000μℓ ISO 8655 part 6, 

2002(E) 

15 วัน 

 - สอบเทียบไม่เกิน 3 จุด 800

- มากกว่า 3 จุด คิดเพิ่มจุดละ 150

11. เตาไมโครเวฟ ปริมาณรังสีร่ัว ณ จุดต่างๆ FDA, 21 CFR 1030.10,2009 10 วัน 

-สําหรับประชาชนท่ัวไป    400

-สําหรับบริษัทผู้แทนจําหน่าย   2,000

หมายเหต ุ

 ลําดับที่ 1-9 กรณีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ให้ไปตรวจนอกเหนือจากแผนการตรวจปกติ จะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพิ่มเติมจากค่าบํารุงฯ ดังกล่าวด้วย 

 

การให้บริการอื่น ๆ ได้แก ่

 ให้คําปรึกษาในการวางแผนผังห้องเอกซเรย์ การใช้วัสดุป้องกันรังสี และการใช้ฟิล์มวัดรังสีประจําบุคคล 
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7.3   ข้ันตอนการขอรับบริการ 

 7.3.1 เครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ 

 กรณีที่ 1 ตัวอย่างที่ลูกค้าแจ้งขอรับบริการ เพื่อทดสอบเครื่องเอกซเรย์ใหม่/เครื่องเอกซเรย์ที่ต้อง

ซ่อมแซม/ ย้ายการติดต้ัง หรืออื่นๆ ให้ดําเนินการดังน้ี 

1) ลูกค้าทําหนังสือแจ้งขอรับบริการทดสอบเครื่องเอกซเรย์และ/หรือห้องเอกซเรย์ ซ่ึงอาจใช้หนังสือ 

ตามรูปแบบของหน่วยงานน้ันๆ หรือใช้แบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์/ห้องเอกซเรย์/วัสดุ

ป้องกันรังสี (WS 39-06-107/1) ถึงผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง ก่อนวันกําหนดส่งมอบ/

ซ่อมแซมเครื่องอย่างน้อย 15 วันทําการ โดยแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ี 

 ชื่อผู้รับผิดชอบและที่อยู่ซ่ึงติดต่อได้ทางไปรษณีย์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร(ถ้ามี) 

 ชนิดของเครื่องเอกซเรย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป เครื่องเอกซเรย์ฟัน เป็นต้น 

 รายละเอียดเครื่องเอกซเรย์ เช่น ยี่ห้อ, รุ่น, Serial No., max.mA, max.kV 

 จํานวนเครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ 

2) ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง   จะแจ้งกําหนดนัด

หมายวันทดสอบและราคาค่าทดสอบ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทดสอบ 10 วันทําการ กรณีเร่งด่วนจะแจ้งให้

ทราบทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร  เพื่อให้โรงพยาบาล/สถานพยาบาล แจ้งผู้จําหน่าย/บริษัทผู้ซ่อมแซม จัดส่งช่าง

มาปรับแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ในวันทดสอบ 

3) ในวันทดสอบ โรงพยาบาล/สถานพยาบาลต้องจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจํา ณ ห้องเอกซเรย์อย่างน้อย 1 

คนเพื่อให้ข้อมูลและรับทราบปัญหาในการใช้เครื่อง 

          กรณีที ่2 การขอรับคาํแนะนําในการสร้างห้องเอกซเรย์ 

   ทําหนังสือแจ้ง ถึงผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง โดยแจ้งรายละเอียดต่างๆดังน้ี 

 ชื่อผู้รับผิดชอบและที่อยู่ซ่ึงติดต่อได้ทางไปรษณีย์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร(ถ้ามี) 

 แบบแปลนของห้องที่จะสร้าง 
 รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรย์ (เช่น ค่ากิโลโวลต์สูงสุดของเครื่องค่ามิลลิแอมแปร์สูงสุด

ของเครื่อง) ที่จะติดต้ังในห้องน้ัน 

 รายละเอียดห้องข้างเคียง ห้องชั้นบน ห้องชั้นล่างเป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวน้ีเจ้าหน้าที่ฯ อาจ

สอบถามเพิ่มเติมฉะนั้น โปรดระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ทราบข้อมูลในหนังสือนําส่งด้วย 
 

ข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่มีเครื่องเอกซเรย์ไว้ในครอบครอง 

 ผู้ที่มีเครื่องเอกซเรย์อยู่ในครอบครองต้องขออนุญาตผลิตและใช้พลังงานจากรังสีเอกซ์จาก-

เครื่องเอกซเรย์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ   

 ในกรณีท่ีเครื่องเอกซเรย์น้ัน ยังไม่เคยได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยให้ทําหนังสือแจ้งความ

ประสงค์ถึงศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีใกล้เคียง  เพื่อจะได้ตรวจสอบความปลอดภัยและรายงานผลการ

ตรวจสอบให้ทราบ  หากพบว่าเครื่องเอกซเรย์และ/หรือห้องเอกซเรย์ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ จะต้องแก้ไข

ข้อบกพร่องก่อนการออกใบอนุญาต 
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 เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และประชาชนท่ัวไปจําเป็นที่จะต้องสร้าง

ห้องเอกซเรย์ให้ถูกหลักการของการป้องกันอันตรายจากรังสี ควรจัดส่งแบบแปลนห้องเอกซเรย์พร้อม

รายละเอียดมาให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบก่อนที่จะทําการก่อสร้างหรือดัดแปลงห้อง 

 ในกรณีท่ีมีผู้ครอบครองเครือ่งเอกซเรย์สงสัยว่าเครื่องเอกซเรย์ไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อ-

ผู้ใช้และผู้ป่วย ขอให้ทําหนังสือส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีใกล้เคียง เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่มาทําการ

ตรวจสอบความปลอดภัย 

 กรณีที่มีการย้ายสถานประกอบการหรือเลิกใช้เครื่องเอกซเรย์ ให้สถานประกอบการนั้นแจ้งให้

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ย้ายหรือเลิกใช้เครื่องเอกซเรย์ 
 

7.3.2 เตาไมโครเวฟ 

 กรณีที่ 1 ผู้ขอรับบริการอยู่ในเขตจังหวัดตรัง 

 กรณีที่ต้องการตรวจสอบเตาไมโครเวฟ 1-2 เครื่อง ให้นําเครื่องส่งตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง ในวันและเวลาราชการโดยใช้หนังสือแจ้งขอรับบริการของลูกค้า หรือแบบขอรับบริการ

ทดสอบคุณภาพเตาอบไมโครเวฟ (WS 39-06-168) ที่ห้องรับตัวอย่าง  และให้นําคู่มือการใช้งานเครือ่งมาด้วย 

 กรณีที่มีเตาไมโครเวฟหลายเครื่อง ให้ทําหนังสือนําส่งถึงผู้อํานวยการศนูย์วิทยาศาสตร์การ- 

แพทย์ท่ี 12/1 ตรัง โดยใช้หนังสือแจ้งขอรับบริการของลูกค้า หรือแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบ

ไมโครเวฟ (WS 39-06-168) ระบุชื่อผู้รับผิดชอบและที่อยู่ ซ่ึงติดต่อได้ทางไปรษณีย์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

และโทรสาร (ถ้ามี) รายละเอียดตัวอย่าง เช่น ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น serial no. กําลัง watt ที่ใช้ ความถี่ที่ใช้ บริษัทผู้ผลิต 

ผู้แทนจําหน่าย ของแต่ละเครื่องให้ชัดเจน ศูนย์ฯจะนัดวันไปตรวจ ณ สถานที่ที่ติดต้ังเครื่อง โดยจะแจ้งให้ทราบ

ก่อนล่วงหน้า 10 วันทําการ (เจ้าของเครื่องต้องนําคู่มือการใช้งานเครื่องมาด้วยในวันทดสอบ) 

กรณีที่ 2 ผู้ขอรับบริการอยู่นอกจังหวัดตรัง 

 ให้ทําหนังสือนําส่งถึงผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง โดยในใบนําส่งระบุ

ชื่อผู้รับผิดชอบและที่อยู่ ซ่ึงติดต่อได้ทางไปรษณีย์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร(ถ้ามี) รายละเอียด

ตัวอย่าง เช่น ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น Serial No. กําลัง watt ที่ใช้ ความถี่ที่ใช้ บริษัทผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่ายให้ชัดเจน  หรือ

โดยใช้หนังสือแจ้งขอรับบริการของลูกค้า  หรือแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบไมโครเวฟ (WS 39-06-

168)  

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง จะกําหนดจุดทดสอบรวมและวันทดสอบ โดยจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 10 วันทําการ เพื่อให้ท่านนําเครื่องไปทดสอบ ณ สถานที่ที่ใกล้เคียงท่ีสุด ทั้งน้ีให้นําคู่มือการใช้

เครื่องมาด้วยในวันทดสอบ 
 

] 
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 7.3.3 ไมโครปิเปต 
           นําส่งตัวอย่างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  โดยกรอกแบบขอรับบริการสอบเทยีบไมโครปิเปต 
(WS 39-06-304) ให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้อแนะนําในการสอบเทียบ micropipette ดังน้ี  

1) ให้ระบุค่าที่ต้องการสอบเทียบ  
 

หากไม่ระบุห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะกําหนดค่าที่สอบเทียบให้ดังน้ี 

 ค่า nominal volume (หรือค่าสูงสุดที่สามารถปรับได้) 

 50% ของค่า nominal volume 

 ค่าตํ่าสุดของช่วงที่ใช้งาน หรือ 10% ของค่า nominal volume (เลือกค่าที่มากกว่า) 

2) ให้ส่ง tip ที่ใช้งานโดยเฉพาะกับ micropipette แต่ละเครื่อง โดยแยก tip และระบุให้ชัดเจนว่าใช้ 

กับ micropipette เครื่องใด จํานวนรุ่นละ 10 – 15 อัน 

3) ห้องปฏิบัติการฯให้บริการสอบเทียบได้ตั้งแต่ 10-5,000 μℓ  

           4) ห้องปฏิบัติการฯใช้วิธีสอบเทียบ ISO 8655 part 6,2002(E) 

5) กรณีที่ไม่ได้ส่งสอบเทียบ micropipette ด้วยตนเอง ต้องบรรจุในกล่องกันกระแทก เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดความชํารดุเสียหายกับตัวเครื่องและการทํางานของเครื่อง 

6) Micropipette ที่ใช้งานประจําควรได้รับการสอบเทียบทุก 6 เดือน 

7) ค่าบริการในการสอบเทียบ ไม่เกิน 3 จดุ ราคา  800  บาท หากต้องการสอบเทียบเพิ่มเติม คิดเพิ่ม

จุดละ 150 บาท 

 

 หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งสอบเทียบ ติดต่อได้ที่ 

ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง 

153 หมู่ 4 ตําบลบ้านควน 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 

                                 โทรศัพท์  0 7550 1050, 0 7550 1052–3 ต่อ 107 

โทรสาร   0 7550 1056  
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   แบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย/์ห้องเอกซเรย ์
Request form for X-Ray machine/room /radio protective material test      

                          
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรบับรกิาร...............................................................ช่ือหน่วยงาน.......................................................................... 
 Name                                                                                          Office name 
ที่อยู.่..................................................................................โทรศัพท ์...................................โทรสาร............................................ 
Address                                                               Telephone                            Fax 
รายละเอียดตัวอย่าง 
Sample detail 

ลําดับที ่
No. 

ชนิดเครื่องเอกซเรย ์
Type of X-ray machine 

ยี่ห้อ 
Brand name 

รุน่ 
Model 

หมายเลขเครื่อง 
sn.no. 

ขนาดสูงสดุ 
Max kV/mA

kV mA
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
สถานที่ติดต้ัง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………… 
Place of installation 
ที่อยู.่....................................................................................โทรศัพท์ ...................................โทรสาร.......................................... 
Address                                                                                        Telephone                                   Fax 
ช่ือผูร้ับผิดชอบทางเทคนิค…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
Name of technical staff 
ภาษาที่ต้องการในรายงานผลการทดสอบ           (  ) ไทย             (  ) ภาษาอังกฤษ 
Language used in testing report                               Thai                  English 
ช่ือหน่วยงาน / ผูร้ับบริการที่ต้องการให้ระบุในใบรายงานผลการทดสอบ (กรณีแตกต่างไปจากข้างบน) 
 Name and address to be issued in testing report (if different from above) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วิธีการรับผลการทดสอบ 
The method for receiving testing report      (  ) มารับด้วยตนเอง                          (  ) ไปรษณีย ์  
                                                             By person                                       By post 
ขา้พเจา้ตรวจสอบรายละเอยีดในแบบคําขอบรกิาร และยอมรับใหเ้ป็นขอ้ตกลงระหวา่งขา้พเจา้และศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
I certify that all information above is read carefully and accepted to be the term of agreement between I and Regional 
Medical Sciences Center 12/1 Trang                                                                                                                                     

               ลงช่ือ..................................................... 
               Sign                                                        

                                                                                                (                                          )    
                                                                                           วันที.่......./...................../.................                                     

                                                                                                        Date 
        
 

 

WS  39-06-107/1 
แก้ไขครัง้ที่ 18 
วันที่ออกเอกสาร 16 ต.ค. 2560
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แบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบไมโครเวฟ 

Request form for microwave oven test 

ชื่อ-สกุล ผู้ขอรบับรกิาร...............................................................ช่ือหน่วยงาน....................................................................... 
 Name                                                                            Office name 
ที่อยู.่.............................................................................................โทรศัพท์ ...................................โทรสาร.............................. 
Address                                                                          Telephone                           Fax 
รายละเอียดตัวอย่าง 
Sample detail 

ลําดับที ่
No. 

ยี่ห้อ 
Brand name 

รุน่ 
Model

หมายเลขเครื่อง 
sn.no.

อายุการใช้งาน 
Used time

 
 
 
 
 
 
 
 

    

หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ต้องนํามาดว้ยไดแ้ก ่1. จานหมุน 2. สายไฟ  3.  คู่มือการใช้งาน  (ทดสอบเฉพาะเครื่องที่ใชง้านได)้ 
Remark :  The oven to be tested for the microwave leakage shall have 1.disc  2. Electric cord 3.unser manual and shall 
function properly when use 
 
ภาษาที่ต้องการในรายงานผลการทดสอบ           (  ) ไทย             (  ) ภาษาอังกฤษ 
Language used in testing report                               Thai                 English 
ช่ือหน่วยงาน / ผูรั้บบริการที่ต้องการให้ระบุในใบรายงานผลการทดสอบ (กรณีแตกต่างไปจากข้างบน) 
 Name and address to be issued in testing report (if different from above) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีการรับผลการทดสอบ 
The method for receiving testing report      (  ) มารับด้วยตนเอง                          (  ) ไปรษณีย ์  
                                                              By person                                      By post 
 
ข้าพเจ้าตรวจสอบรายละเอียดในแบบคําขอบริการและยอมรับให้เป็นข้อตกลงระหว่างข้าพเจ้าและศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
I certify that all information above is read carefully and accepted to be the term of agreement between I and Regional Medical 
Sciences Center 12/1 Trang                                                                                                                                     

        
        ลงช่ือ..................................................... 
        Sign                                                        

                                                                                                                                            
                                                                                      (                                        )    
                                                                              วันที่   ........ /...................../.................                                 

                                                                                           Date 
 
 
 

WS 39-06-168 

แก้ไขครั้งที่ 5 

วันที่ออกเอกสาร 25 พ.ย. 2559 
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WS 39-06-304 

แก้ไขครั้งที่ 10 

วันที่ออกเอกสาร 28 ก.พ. 2560แบบขอรับบริการสอบเทียบไมโครปิเปต
Request form for micropipette calibration 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลในส่วนลูกค้า  
Part I : Customer detail 
ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ......................................................................................ชื่อหน่วยงาน..................................................................................................................... 
Name                                                                                   Office name 
ที่อยู.่.....................................................................................................................โทรศัพท ์......................................................โทรสาร.......................................... 
Address                                                                                            Telephone                                            Fax 
วิธีมาตรฐานที่ต้องการสอบเทยีบ  : ISO 8655-6:2002(E) 
The standard used for calibration 
รายละเอียดไมโครปิเปตที่ส่งสอบเทียบ 
Micropipette detail 

 
ยี่ห้อ 

Brand name 

 
รุน่ 

Model 

 
หมายเลข 

sn no. 
ชนิด 
Type 

 ขนาด 
 size 
(μl) 

 
ขนาดและสีของทปิ 
Tip size and color 

ค่าที่ต้องการสอบเทียบ 
Volume to be calibrated 

(μl) 
Fix Variable

    

    

    

    

ภาษาที่ต้องการในรายงานผลการสอบเทียบ           (  ) ไทย             (  ) ภาษาอังกฤษ 
Language used for calibration certificate                        Thai                  English 
ชื่อหน่วยงาน/เจ้าของตัวอย่างที่ต้องการให้ระบุในใบรายงานผลการสอบเทยีบ (กรณีแตกต่างไปจากข้างบน) 
 Name and address to be issued in calibration certificate (if different from above)……………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีการรับผลสอบเทียบ และไมโครปิเปตกลับคืน 
The method for receiving the calibration certificate and micropipette      (  ) มารับด้วยตนเอง                          (  ) ไปรษณีย ์  
                                                                                                  By person                                       By post 
ข้าพเจ้าตรวจสอบรายละเอียดในแบบคําขอบริการสอบเทียบ Micropipette และยอมรับให้เป็นข้อตกลงระหวา่งข้าพเจ้าและศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
I certify that all information above is read carefully and accepted to be the term of agreement between I and Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang          

                                  ลงชื่อ..................................................... 
                                  Sign 

                                                                                                                                       (                                          ) 
                                                                                                                                  วันที.่.......  /...................../................. 

                                                                                                                                  date 

4.สําหรับผู้ส่งผลการสอบเทียบและไมโครปิเปตคืนให้ลูกค้า 

For calibration certificate and micropipette sender  
วิธีการส่ง  (  ) ลูกค้ามารับด้วยตนเอง                          (  ) ไปรษณีย ์  
Sent by         By person                                              By post 
ลงช่ือ..................................................   วันที่.......................................... 
Sign                                              Date 
     (                                             )        

2.สําหรับเจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง 
For sample custodian 
สภาพตัวอย่างทั่วไป   (  )  สภาพปกต ิ และ ครบถ้วน 
Sample condition            Complete 
                            (  )  ไม่ปกติ ระบุ................................................. 
                    Incomplete, detail 
ลงช่ือ....................................................  วันที่............/........../.......... 
Sign                                               Date 
     (                                               ) 

3.สาํหรบัผูส้อบเทียบ 
For laboratory 
          (  )  สามารถสอบเทียบได้ 
                Accept 
          (  )  ไม่สามารถสอบเทียบได้ ระบุ............................................... 
                Reject, detail 
ลงช่ือ.................................................. วันที่…......../............./......... 
Sign                                            Date 
     (                                            )                                                                 

5.สําหรับลูกค้า(กรณีมารับด้วยตนเอง) 
For calibration certificate and micropipette receptor 
ข้าพเจ้าได้รับผลการสอบเทียบและไมโครปิเปต เรียบร้อยแล้ว  
I already received the calibration certificate and micropipette 
ลงช่ือ.................................................. วันที่.......................................... 
Sign                                            Date 
     (                                            ) 
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8.1 ขอบเขตและลักษณะงานที่ให้บริการ 

 ตรวจวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่บริโภคภายในประเทศ ได้แก่ อาหารควบคุมตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับต่าง ๆ เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร เพื่อการควบคุมคุณภาพ

หรือสํารวจวิจัยหาข้อมูลต่าง ๆ 

 นํ้า - อาหารท่ัวไปที่ต้องการตรวจสอบคณุภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อการเฝ้าระวังการ

ระบาดของโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ 
 
 

8.2  การนําส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

         8.2.1 ผู้ใช้บริการสามารถนําตัวอย่างส่งตรวจได้ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง หรือได้รับ

ประสานงานจากผู้รับบริการ  

8.2.2  กรอกแบบฟอร์ม “ใบนําส่งตัวอย่าง”  มีรายละเอียด   ดังน้ี 

 ชื่อผู้ส่ง และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ โดยทางไปรษณีย์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) 

 รายละเอียดของตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ ซ่ึงตรงกับฉลากที่กํากับตัวอย่าง 

 จํานวนตัวอย่าง และจํานวนหน่วยของตัวอย่าง 

 สถานที่เก็บตัวอย่าง/วันที่เก็บตัวอย่าง 

 วัตถุประสงค ์ หรือรายการที่ต้องการให้ตรวจวิเคราะห์ เช่น ตรวจสอบคุณภาพตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือถ้าเป็นรายการวิเคราะห์อ่ืน ๆ ต้องระบุรายการโดย

ละเอียด 

 ลงชื่อผู้นําส่งตัวอย่าง 

หมายเหตุ กรณีหน่วยงานราชการทําหนังสือนําส่งตัวอย่างจากหน่วยงานราชการเอง และหากต้องการข้อมูล 

รายละเอียดวิธีทดสอบ  ขีดจํากัดการตรวจพบ (LOD)  ขีดจํากัดการตรวจเชิงปริมาณ (LOQ) และ/หรือค่าความ

ไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty)  โปรดแจ้งความประสงค์ โดยระบุในหนังสือนําส่งฯ ดังกล่าว 
 

 

8.3  การติดต่อสอบถาม (ในเวลาทําการ  08.30 – 16.30 น.) 

ห้องปฏิบัติการอาหาร  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง 

153 ถนนตรัง-ปะเหลียน  หมู่ที่ 4  ตําบลบ้านควน  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000 

                 โทรศัพท์  0 7550 1050, 0 7550 1052 -3  ต่อ 112,114 

โทรสาร   0 7550 1056 

E-mail address fdtrang@hotmail.com 

 

 

8. การให้บริการของห้องปฏิบัติการอาหาร
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8.4  รายละเอียดการให้บริการ (ตามเทคนิคการทดสอบ)

  

รายละเอียดการให้บรกิาร เทคนิค 

การทดสอบ 

จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

1. การตรวจวิเคราะห์ทางเคม ี  

 กรดกลูตามิค Enzyme 100 กรัม x 1 10 1,300

 กรดน้ําส้ม  

      - เทียม Titration 750 มล. x 2 5 400

      - หมัก, กลั่น Titration 750 มล. x 2 5 600

 กรดแร่อิสระ Qualitative 250 มล. x 2 8 100

 ไขมัน  Extraction 250 มล. x 4 9 800

 ความชื้น Drying 100 กรัม x 2 9 300

 เถ้าที่ละลายน้ําได้ (อาหาร,เครื่องดื่ม) Ashing 100 กรัม x 1,

500 มล. X 2 

9 600

 กาเฟอีน HPLC 200 กรัม x 2 9 1,200

 ค่าของกรด (acid value)  - อาหาร Titration 100 กรัม x 2, 10 700

 - น้ํามัน 250 มล. x 4  

 ความกระดา้งท้ังหมด (น้ํา) Titration 500 มล. x 2 6 300

 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)ในอาหารหรือน้ํา pH-meter 100 กรัม x 2,

500 มล. x 2 

5 200

 ความเป็นกรด (acidity) Titration 100 กรัม x 1 ,

500 มล. x 2 

5 700

 ความขุน่ (turbidity) Turbidimetry 500 มล. x 2 5 200

 คลอไรด/์โซเดียมคลอไรด/์เกลือโซเดียม

คลอไรด/์เกลือแกงในอาหาร 

Titration 100 กรัม x 2 5 700

 คลอไรด์ในน้ํา IC 500 มล. x 2 7 500

 ซัลเฟอร์ไดออกไซด-์ อาหาร 

                        - เครื่องดื่ม 

Titration 100 กรัม x 1 ,

250 มล. x 2 

5 600

 ซัลเฟตในน้ํา Ion Chromatography 500 มล. x 2 7 500

 เถ้าทั้งหมด Ashing 100 กรัม x 1 ,

500 มล. x 2 

7 500

 เถ้าที่ละลายน้ําได้ Ashing 100 กรัม x 1 ,

500 มล. x 2 

7 600

 ธาตุน้ํานมไม่รวมไขมัน Solid Non Fat  

    -ไอศกรีม,ผลติภัณฑ์นม,นมอัดเม็ด 

(เถ้า,โปรตีน, น้ําตาล) 

Combined techniques 200 กรัม x 4 20 2,500

    - นมปรุงแต่ง(ความชื้น,ไขมัน, น้ําตาล) Combined techniques 200 มล. x 4 20 2,500

    - นมสด (ความชื้น, ไขมัน) Combined techniques 200 มล. x 4 20 1,100
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8.4  รายละเอียดการให้บริการ (ตามเทคนิคการทดสอบ)

  

รายละเอียดการให้บรกิาร เทคนิค 

การทดสอบ 

จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

 น้ําตาล (Reducing และ Invert) Titration 100 กรัม x 2,

200 กรัม x 1 

6 700

 น้ําหนักสุทธ ิ Weighing 6 100

 น้ําหนักสุทธแิละน้ําหนักอาหาร Weighing 200 กรัม x 2 6 200

 ไนโตรเจนทั้งหมด Kjeldahl technique 100 กรัม x 2 9 500

 ไนเตรทในน้ํา IC 500 มล. x 2 7 500

 โซเดียม ไนไตรท ์และโซเดียม ไนเตรท HPLC 100 กรัม x 2 15 1,200

 บอแรกซ ์ Spectrophotometer 100 กรัม x 2 15 600

 โปรตีน Kjeldahltechnique 200 กรัม x 1 9 500

 ปริมาตรสุทธิ 6 100

 ปริมาณสารท้ังหมด (total solids) Gravimetry 500 มล. x 2 10 300

 ฟลูออไรด์ในน้ํา Ion Chromatography 500 มล. x 2 7 500

 โลหะในอาหารและในน้ําชนดิละ  

    - แคดเมียม  : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 700

                     : น้ํา 500 มล. x 2  

    - แคลเซียม  : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 700

    - ตะก่ัว       : 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  

    - สารหนู     : 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

   - กรดโปรปิออนิก หรือเกลือโปรปิโอเนต HPLC 100 กรัม x 2 10 1,200

 วัตถุให้ความหวาน  

   - ซัคคาริน (ชนิดและปริมาณ) HPLC 250 มล. x 2 8 1,200
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8.4  รายละเอียดการให้บริการ (ตามเทคนิคการทดสอบ)

  

รายละเอียดการให้บรกิาร เทคนิค 

การทดสอบ 

จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

 สีในอาหารและเครื่องดื่ม  

   - ตรวจชนิดส ี Paper 

Chromatography 

250 มล. x 4 10 500

   - ตรวจชนิดและปริมาณ HPLC 250 มล. x 4 10 1,200

 สารเคมีกลุ่มเบตาอะโกนิสต ์ ELISA 500 กรัม x 1 10 2,000

 อฟลาทอกซิน HPLC 100 กรัม x 1 18 2,000

 ไอโอดีน (เกลือบริโภค) Titration 100 กรัม x 2 5 500

2.  การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา   
 ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร Swab ขึ้นกับรายการ

ที่ตรวจ 

ขึ้นกับรายการ 

ที่ตรวจ 

ขึ้นกับ

รายการที่

ตรวจ 

 โคลิฟอร์ม  :  อาหาร 

               :  เครื่องดื่ม, 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, น้ํา COMPENDIUM / 500 มล.x 2  

  APHA-AWWA  

 E. coli  :  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 600

          :  เครื่องดื่ม, น้ํา COMPENDIUM / 500 มล.x 2  

  APHA-AWWA  

 จํานวนจุลนิทรีย ์  :  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 400

                        :  เครื่องดื่ม, น้ํา COMPENDIUM / 500 มล.x 2  

  APHA-AWWA  

 ยีสต์และรา  :  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 400

                 :  เครื่องดื่ม COMPENDIUM / 500 มล.x 2  

  APHA-AWWA  

 B. cereus     :  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 600

                 :  เครื่องดื่ม COMPENDIUM / 500 มล.x 2  

  APHA-AWWA  

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

                     :  เครื่องดื่ม, น้ํา COMPENDIUM / 500 มล.x 2  

  

 

Environment Agency  
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8.4  รายละเอียดการให้บริการ (ตามเทคนิคการทดสอบ)

  

รายละเอียดการให้บรกิาร เทคนิค 

การทดสอบ 

จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

แล้วเสร็จของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

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

              :  เครื่องดื่ม, น้ํา COMPENDIUM / 500 มล.x 2  

  APHA-AWWA  

 Salmonella spp.  :  อาหาร BAM /             

ISO 6579/ISO 19250 

300 กรัม x 1 10 600

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

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

                 :  เครื่องดื่ม, น้ํา BAM 500 มล.x 2  

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

                              :  เครื่องดืม่, น้ํา BAM 500 มล.x 2  

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

 ยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหาร   

    - กลุม่ Penicillin ชุดทดสอบ/

Microbiological Assay 

500 กรัม x 1 8 500

 ปริมาณน้ําอิสระ (Water activity: Aw) Water activity 

apparatus 

500 กรัม x 1 5 700

 

หมายเหตุ : หากตรวจวิเคราะห์ทางเคมีมากกว่า 2 รายการขึน้ไป จะใช้เวลาไม่เกินระยะเวลาของรายการท้ังหมดรวมกัน 
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8.5 รายละเอยีดการให้บริการ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

ประกาศ 

กระทรวงฯ 

ฉบับที ่

 

ผลิตภัณฑ์ จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลาแล้ว

เสร็จของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

ฉ.61,135 1. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท  500-950 มล. X 12 14 วันปฏิทิน 5,900

 2. น้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต น้ําบรรจขุวดฆา่เช้ือ 

500 มล. 1 ขวด 

และน้าํบรรจ ุ

ขวดธรรมดา 

 1 ลิตร 4 ขวด 

 

 3. น้ําบริโภค (ที่ไม่ได้ทําเพ่ือขาย)  

ฉ.78 1. น้ําแขง็ 1.4 ก.ก. x 6 14 วันปฏิทิน 6,100

 2. น้ําผลิตน้ําแขง็ เช่นเดียวกับ

น้ําบริโภคที่ไม่ได ้

ทําเพ่ือขาย 

 

ฉ.355 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 20 

ข้อ 3 (1) หมายเหตุ 

ตรวจวิเคราะห์ได้บางรายการ คือ วัตถุกันเสีย,  

จุลินทรีย์, ยีสต์และรา, บักเตรีชนิดโคลิฟอร์ม, 

S.aureus, Salmonella spp., B.cereus, C.perfringens 
รายการอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นจะส่ง

ตรวจวิเคราะห์ต่อที่กรมฯ 

 

 1. อาหารท่ัวไป    

 - ผัก, ผลไม้ที่มคี่าความเป็นกรด-ด่าง ตัง้แต ่4.6 

ลงมา  

200 กรัม x 16

 

 1,600

 

 หมายเหตุ  

 1. กรณีบรรจุกระป๋องต้องวิเคราะห์ตะก่ัวด้วย +700.-

 2. กรณีตรวจพบเชื้อต้องวิเคราะห์ทางจลุชีววิทยาเพิ่มเติมรายการใน ฉ.355 ข้อ 3 (2)และจ่ายค่าบํารุง

เพิ่มขึ้นตัวละ 2,800 บาท 

  - ผัก, ผลไม้ที่มคี่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่า  

4.6  

200 กรัม x 16

 

 2,500

 

 หมายเหตุ  

1. กรณีบรรจุกระป๋องต้องวิเคราะห์ตะก่ัวด้วย +700.- 

 

 - ปลา, ไก่  200 กรัม x 16   2,500

 หมายเหตุ  

1. กรณีบรรจุกระป๋องต้องวิเคราะห์ตะก่ัวด้วย +700.- 

 

 2. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู, เนื้อวัว 200 กรัม x 20  4,900

 หมายเหตุ  

1. กรณีบรรจุกระป๋องต้องวิเคราะห์ตะก่ัวด้วย +700.- 
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8.5 รายละเอยีดการให้บริการ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

ประกาศ 

กระทรวงฯ 

ฉบับที ่

 

ผลิตภัณฑ์ จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลาแล้ว

เสร็จของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

 3. ผลิตภัณฑจ์ากกะท ิ 200 กรัม x 20  3,100

 หมายเหตุ  

1. กรณีบรรจุกระป๋องต้องวิเคราะห์ตะก่ัวด้วย (+700 บ.) 

 

 2. กรณีมีถ่ัวลิสงเป็นส่วนประกอบต้องวิเคราะห์อฟลาทอกซินเพิ่มด้วย (+2,000บ.) 

ฉ.355 

ข้อ 3 (2) 

1. อาหารท่ัวไป (ผัก,ผลไม,้ปลา,ไก่)

หมายเหตุ : 1. กรณีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจ

วิเคราะห์ตะก่ัวเพิ่มเติม ต้องจ่ายอัตราค่าบํารงุ

เพิ่มขึ้นตัวอย่างละ 700 บาท 

200 กรัม x 20 20 4,000

 2. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู,เนื้อวัว 

หมายเหตุ : 1. กรณีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจ

วิเคราะห์ตะก่ัวเพิ่มเติม ต้องจ่ายอัตราค่าบํารงุ

เพิ่มขึ้นตัวอย่างละ 700 บาท 

200 กรัม x 20  6,400

 3. ผลิตภัณฑ์จากกะท ิ

หมายเหตุ : 1. กรณีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจ

วิเคราะห์ตะก่ัวเพิ่มเติม ต้องจ่ายอัตราค่าบํารงุ

เพิ่มขึ้นตัวอย่างละ 700 บาท 
2. กรณีมีถ่ัวลิสงเป็นส่วนประกอบต้องวิเคราะห ์

อฟลาทอกซินเพิ่มเติม โดยจ่ายอัตราค่าบํารุงเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างละ 2,000 บาท 

200 กรัม x 20  3,400

ฉ. 196 ชา (ใบชา 100%) 20 

 1. ชาใบ, ชาผง, ชาในซองเยื่อกระดาษ (มีกาก) 300 กรัม x 2  2,800

 2. ชาผงสําเรจ็รปู (Instant tea) (ไม่มีกาก) 300 กรัม x 2  2,800

 3. ชาปรุงสาํเร็จพร้อมดื่ม (มีน้ําตาล)  

     3.1 ชนิดเหลว (ธรรมดา) (+กาเฟอีน)  250 มล. x 12  6,200

     3.2 ชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส)์  

          3.2.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 250 มล. x 12  7,600

          3.2.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 250 มล. x 12  8,800

          3.2.3 กรณีค่า pH น้อยกว่า  4.3 250 มล. x 12  6,400

     3.3 ชนิดผง 300 กรัม x 6  7,200

ฉ.197 กาแฟ (กาแฟเมล็ด, บด, กาแฟผสม, กาแฟสกัด

กาเฟอีน) 

20 

 1. กาแฟแท ้(มีกาก)  250 กรัม x 2  2,300

 2. กาแฟผสม(มีกาก) 250 กรัม x 2  1,500

 3. กาแฟสกัดกาเฟอีนออก (มีกาก) 

 

250 กรัม x 2  1,200
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8.5 รายละเอยีดการให้บริการ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

ประกาศ 

กระทรวงฯ 

ฉบับที ่

 

ผลิตภัณฑ์ จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลาแล้ว

เสร็จของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

 4. กาแฟสําเร็จรปู, กาแฟสําเรจ็รปูผสม,             

กาแฟสําเรจ็รูปทีส่กัดกาเฟอีนออก

250 กรัม x 2  1,500

 5. กาแฟปรุงสําเร็จ   

     5.1 ชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส)์  

          5.1.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 250 มล. X 12  6,400

          5.1.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3

                ผสมนม 

250 มล. X 12  7,600

     5.2 ชนิดเหลว (ฆ่าเชือ้โดยวิธีอื่น) 250 มล. X 12  5,000

     5.3 ชนิดผง 300 กรัม x 6  5,300

ฉ.198 น้ํานมถ่ัวเหลือง 20 

 1. น้ํานมถ่ัวเหลืองชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส)์  

    1.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 250 มล. X 12  7,200

    1.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม 250 มล. X 12  8,400

    1.3 กรณีค่า pH น้อยกว่า 4.3 250 มล. X 12  6,000

 2. น้ํานมถ่ัวเหลืองชนิดเหลวที่ฆ่าเชือ้โดยวิธีอื่น 250 มล. X 12  5,800

 3. น้ํานมถ่ัวเหลืองชนิดผง 300 กรัม x 6  6,100

 หมายเหตุ กรณีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเคราะห์ตะก่ัวอัตราค่าบํารงุการตรวจวิเคราะห์

เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กล่าวมาแล้ว ตัวอยา่ง 700 บาท

ฉ.199 1. น้ําแร ่ 500 มล.-1 ลิตร x 

12  

16 6,000

 2. น้ําผลิตน้ําแร ่ น้ําบรรจขุวดฆา่เช้ือ 

500 มล. 1 ขวด 

และน้าํบรรจ ุ

ขวดธรรมดา 

 1 ลิตร 4 ขวด 

 

ฉ.317, 

ฉ.322 

ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน

ถ่ัวเหลือง 

20 

 หมายเหตุ : 1. กรณีวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนต้องจ่ายอัตราค่าบํารุงเพิ่มตัวอย่างละ 4,000 บ. 
                      (ส่งตรวจที่กรม) 

 2. กรณีวิเคราะห์สาร 3- MCPD ต้องจ่ายอัตราคา่บํารุงเพิ่มตัวอย่างละ 4,000 บ. (ส่งตรวจที่กรม)

 1. ชนิดเหลว 750 มล. x 6  7,000

 2. ชนิดผง 300 กรัม x 6  7,300

ฉ.203 น้ําปลาแท้, น้ําปลาผสม 750 มล. x 4 20 3.700

 หมายเหตุ: กรณีวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนต้องจ่ายอัตราค่าบํารงุเพิ่มขึ้นตัวอยา่งละ  4,000 บ. (ส่งตรวจที่กรม)
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8.5 รายละเอยีดการให้บริการ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

ประกาศ 

กระทรวงฯ 

ฉบับที ่

 

ผลิตภัณฑ์ จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลาแล้ว

เสร็จของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

ฉ.204 น้ําส้มสายชู (กรดน้ําส้มและกรดแร่อิสระ) 10 

 1. หมัก, กลั่น 750 มล. x 2  1,300

 2. เทียม 750 มล. x 2  500

 หมายเหตุ : วิเคราะห ์As,Pb,Cu,Zn,Fe เพิ่มค่า

วิเคราะห์ตามรายการ 

750 มล. x 6  

ฉ.356 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปดิสนิท 20 

 1. เครื่องดื่มพร้อมบริโภคชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส)์  

    1.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 250 มล. X 12  6,400

    1.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม 250 มล. X 12  7,600

    1.3 กรณีค่า pH น้อยกว่า 4.3 250 มล. X 12  5,200

 2. เครื่องด่ืมพร้อมบริโภคชนิดเหลว (ฆ่าเช้ือโดยวิธีอืน่)

   2.1 เครื่องด่ืมผสมกาเฟอีน 

   2.2 เครื่องด่ืมรังนก 

   2.3 น้ําอัดลม,น้ําหวาน,น้ําผลไม้ ฯลฯ 

250 มล. X 12  

6,000 

6,300 

5,000 

 3. เครื่องดื่มว่านหางจระเข ้(พาสเจอร์ไรส)์  

    3.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 250 มล. X 12  7,800

    3.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม 250 มล. X 12  9,000

    3.3 กรณีค่าpH น้อยกว่า 4.3 250 มล. X 12  7,200

 4. เครื่องดื่มว่านหางจระเข ้(ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น) 250 มล. X 12  7,000

 5. เครื่องดื่มเข้มข้น (ระบุวิธีเจือจางด้วย)  

    5.1 เครื่องดื่มเข้มข้น (ธรรมดา) 250 มล. X 12  5,600

    5.2 เครื่องดื่มเข้มข้นผสมนม 250 มล. X 12  6,800

    5.3 เครื่องดื่มเข้มข้นผสมธัญพืช 250 มล. X 12  6,200

    5.4 เครื่องด่ืมเข้มข้นผสมธัญพืชผสมนม 250 มล. X 12  7,400

 6. เครื่องดื่มผง (ระบุวิธีเจือจางดว้ย)  

    6.1 เครื่องดื่มผง (ธรรมดา) 300 กรัม x 6  6,600

    6.2 เครื่องดืม่ผงผสมนม 300 กรัม x 6  6,600

    6.3 เครื่องดื่มผงผสมธัญพืช 300 กรัม x 6  7,200

    6.4 เครื่องดืม่ผงผสมธัญพืชผสมนม 300 กรัม x 6  7,200

 7. โซดา 250 มล. X 12  3,800

 หมายเหตุ:   

 1. กรณีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเคราะหต์ะก่ัว อัตราค่าบํารุง

การตรวจวิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กล่าวมาแล้ว

ตัวอย่าง 700 บาท 
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8.5 รายละเอยีดการให้บริการ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

ประกาศ 

กระทรวงฯ 

ฉบับที ่

 

ผลิตภัณฑ์ จํานวน 

ตัวอย่าง 

ระยะเวลาแล้ว

เสร็จของงาน 

(วันทาํการ) 

อัตรา

ค่าบํารุง 

(บาท) 

 2. กรณีเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน ตรวจวิเคราะห์กาเฟอีน อัตราค่าบํารุง      

การตรวจวิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กล่าวมาแล้วตัวอยา่งละ 

1,200 บาท 

 

 3. กรณีเครื่องดื่มรังนก ตรวจเอกลักษณ์และโปรตีน อัตราค่าบํารงุการตรวจ

วิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กล่าวมาแล้วตัวอย่าง 1,000 บาท 

 

ฉ.354 1. ไอศกรีมนม, ไอศกรีมนมผสม 16 หน่วย 20 7,300

 2. ไอศกรีมดัดแปลง, ไอศกรีมดัดแปลงผสม 16 หน่วย 20 4,800

 3. ไอศกรีมหวานเย็น 16 หน่วย 20 3,400

 4. ไอศกรีมชนิดแห้ง  

    4.1 นม, นมผสม 300 กรัม x 6 20 7,000

    4.2 ดัดแปลง, ดัดแปลงผสม 300 กรัม x 6 20 4,500

 หมายเหตุ: กรณีมีถ่ัวลิสงเป็นส่วนประกอบต้องวิเคราะห์อฟลาทอกซิน 

ต้องจ่ายอัตราค่าบํารุงเพิ่มขึ้น ตัวอยา่งละ 2,000 บาท 

 

ฉ.350 นมสด 20 

 1. พาสเจอร์ไรส ์(จืด)  

 - แหลง่ผลิต 200 มล. X 18  9,000

 - ไมใ่ชแ่หลง่ผลติ เช่น โรงเรียน, สถานที่จําหน่าย 200 มล. X 18  8,600

 2. ยู เอช ท ี(UHT) 200 มล. X 18  6,800

 3. สเตอริไลส์ 200 มล. X 18  6,800

ฉ.351 นมปรุงแต่ง 20 

 1. พาสเจอร์ไรส ์  

 - แหลง่ผลิต 250 มล. X 12  8,700

 - ไมใ่ชแ่หลง่ผลติ เช่น โรงเรียน, สถานที่จําหน่าย 250 มล. X 12  8,300

 2. ยู เอช ท ี(UHT) 250 มล. X 12  5,500

 3. สเตอริไลส์ 250 มล. X 12  5,500

 4. ชนิดแหง้ 300กรัม X 6  6,400

8.6 งานบริการอื่นๆ 

รายละเอียด 
อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 

1. การให้บริการด้านเอกสาร  

    1.1 การแปลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ 200 

    1.2 การจัดทําสําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ฉบับละ 300 

    1.3 การขอแก้ไขรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ฉบับละ 200 
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8.7  การให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่งนํ้า นํ้าแข็ง และอาหารหาเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ  

 ข้ันตอนและเอกสารประกอบการดําเนินการ 

 การเก็บตัวอย่างนํ้า 

1.  ภาชนะบรรจุ 

1.1  ขวดแก้วพร้อมฝาปิดปราศจากเช้ือ 

1.2  ขวดพลาสติกพร้อมฝาปิดปราศจากเชื้อ 

        1.3  ถุงพลาสติกใหม่ท่ียังไม่เคยใช้งาน (ถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ) พร้อมหนังยาง 

     2.  ปริมาณที่เก็บ  เก็บตัวอย่างให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร ยกเว้นกรณีสอบสวนโรค ตัวอย่าง

อาจมีปริมาณน้อยให้เก็บตัวอย่างเท่าที่สามารถเก็บได้ และประสานกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง 

     3. วิธีการเก็บ 

         3.1 นํ้าบ่อ ใช้ภาชนะที่สะอาดตักนํ้าใส่ขวดแก้วไร้เชื้อ หรือใช้ขวดพลาสติกปราศจากเช้ือ ปิดฝาขวดให้

แน่น ปิดฉลากที่ตัวขวดให้เรียบร้อย นําขวดใส่ในถุงพลาสติกอีกช้ันหนึ่ง รัดปากถงุให้แน่นด้วยหนังยาง เก็บ

ตัวอย่างในกล่องโฟม หรือกระติกท่ีมีนํ้าแข็ง หรือ ice pack  

              ในกรณีท่ีไม่มีขวดไร้เชื้อ ให้ใช้ถุงพลาสติกใหม่เก็บตัวอย่างน้ําให้ได้ปริมาตร 3/4 ของถงุ รวบปากถุง

แล้วใช้หนังยางรัดปากถุงให้แน่นและติดฉลากกํากับรายละเอียดให้ชัดเจน แล้วนําถุงบรรจุตัวอย่างนี้ใส่ลงใน

ถุงพลาสติกอีกใบหนึ่ง รัดปากถุงให้แน่นด้วยหนังยางอีกคร้ัง แล้วเก็บตัวอย่างนี้ไว้ในกล่องโฟม หรือกระติกท่ีมี

นํ้าแข็ง หรือ ice pack  

3.2 นํ้าจากก๊อก 

              3.2.1 ใช้สําลีชุบแอลทิลแอลกอฮอล์ 70% เช็ดบริเวณหัวก๊อกให้ทั่ว 

              3.2.2 ใช้ไฟลนผ่านไปมาบริเวณปากก๊อก และเปิดน้ําทิ้งประมาณ 1 นาที 

              3.2.3 นําภาชนะบรรจุรองรับน้ําโดยวิธี Aseptic technique และปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการ 

     เก็บน้ําในข้อ 3.1 

3.3 นํ้าดื่ม/นํ้าใช้/นํ้าแข็ง 

     บรรจุตัวอย่างใส่ในขวดแก้วปราศจากเช้ือ หรือถุงพลาสติกใหม่ สะอาดท่ียังไม่เคยใช้งาน (ถุงพลาสติก

ปราศจากเชื้อ) และปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.1 

หมายเหต:ุ ระวังอย่าให้ข้อความบนฉลากเลือน โดยการบรรจุในถุงพลาสติก 
 

การเก็บตัวอย่างอาหาร 

1. ภาชนะบรรจุ 

ถุงพลาสติกใหม่ ๆ และปราศจากเชื้อ พร้อมหนังยาง 

2. ปริมาณที่เก็บ 

    เก็บตัวอย่างอาหารปริมาณไม่น้อยกว่า 300 กรัม ยกเว้น กรณีสอบสวนโรคตัวอย่างอาจมีปริมาณ-

น้อย ให้เก็บตัวอย่างเท่าที่สามารถจะเก็บได้ และประสานกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
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3.  วิธีการเก็บ 

3.1 ตักอาหารด้วยอุปกรณ์ท่ีสะอาดใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ ระวังอย่าให้มือของผู้เก็บตัวอย่าง

สัมผัสบริเวณถุงด้านในอย่างเด็ดขาด  

3.2 ติดฉลากกํากบัรายละเอียดให้ชัดเจน ห้ามนําฉลากใส่ปนลงในถุงบรรจุตัวอย่างอาหารอย่าง

เด็ดขาด และรัดปากถุงด้วยหนังยางให้แน่น เก็บตัวอย่างในกล่องโฟม หรือกระติกท่ีมีนํ้าแข็งที่

สะอาด หรือ ice pack 

ฉลากกํากับตวัอย่างมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ชื่อและนามสกุลของเจ้าของตัวอย่าง 

 2. สถานที่เก็บ โดยละเอียด 

 3. ชื่อชนิดตัวอย่าง  เช่น  ข้าวมันไก่  แกงเลียง  นํ้าดื่ม  นํ้าใช้ นํ้าบ่อ 

 4. วันที่ และเวลาที่เก็บ 

 5. หน่วยงานที่นําส่ง 

 6. ชื่อผู้เก็บ 

หมายเหต ุ ระวังอย่าให้ข้อความบนฉลากเลือน โดยการบรรจุในถุงพลาสติก  

การนําส่งตัวอย่าง 

 เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง  ตัวอย่างที่เสื่อมสภาพได้ง่าย 

หลังจากเก็บตัวอย่างแล้วควรส่งตรวจวิเคราะห์ภายในไม่เกิน 4 – 6 ชั่วโมงและต้องรักษาสภาพของตัวอย่างไว้ให้

คงเดิมเสมอ โดยเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 4+2 องศาเซลเซียสในขณะนําส่ง ยกเว้นตัวอย่างที่สามารถเก็บ

รักษาสภาพตัวอย่างได้ที่อุณหภูมิปกติ  การนําส่งตัวอย่างจะต้องมีเอกสารแนบดังน้ี 

1.  หนังสือนําส่งตัวอย่าง สามารถใช้หนังสือจากหน่วยงานที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  

2.  ใบกํากับตัวอย่างซึ่งต้องระบุ ชื่อ – สกลุ  สถานที่เก็บ  ชื่อตัวอย่าง  วันเวลาที่เก็บ 

 หนังสือนําส่งและใบกํากับตัวอย่างควรแยกออกจากตัวอย่าง เนื่องจากเอกสารจะสกปรกและเปียกน้ํา 

ทําให้ข้อความเลอะเลือนและฉีกขาดได้ง่าย 

หมายเหตุ ก่อนการนําส่งตัวอย่างกรุณาแจ้งห้องปฏิบัติการอาหารทราบก่อนการนําส่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 

โทรศัพท์ 0 7550 1050, 0 7550 1052 -3  ต่อ 112,114 เพื่อห้องปฏิบัติการ ฯ จะได้จัดเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ 

และอุปกรณ์ไว้ให้เพียงพอกับตัวอย่างที่ต้องการส่ง เพราะตัวอย่างเหล่าน้ีจะต้องรีบทําการวิเคราะห์โดยเร็ว 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพตัวอย่าง กรณีจําเป็นต้องส่งตัวอย่างนอกเวลาราชการควรแจ้งให้

ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ทราบก่อนทุกครั้ง  เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้รับ

และทดสอบตัวอย่าง เพราะหากไม่รีบดําเนินการตัวอย่างอาจเกิดการเน่าเสียทําให้ไม่สามารถทดสอบได้ 
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หมายเหตุ  สามารถ download ใบนําส่งตัวอย่างได้ที่ www.rmsctrang.go.th 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 และ 

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

2. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ พ.ศ. 2559 

 

 

WS 39-06-082/1 

แก้ไขครั้งที่ 13 

วันที่ออกเอกสาร 14 ธู.ค. 2560

ใบนําส่งตัวอย่างน้ํา   เครื่องด่ืม และอาหาร

(Example of Water, Drinks, and Food Delivery Document) 

                                                                            วันที ่(Date)...............เดือน (Month)………………….พ.ศ. (Year)……………….……...…… 

นามผูส่้ง (นาย /นาง /นางสาว) [Name of Delivery Personal] (Mr./Ms./Mrs.)]……………..……..………………..……..…….โทรศัพท์ (Telephone)...................…… 

ส่งในนาม บริษัท/ห.จ.ก./ร้าน (Send on behalf of Company/Co.,Ltd/Store) ……………………………………………………………………………………………………..………….

เลขที่ (Number) ………….….ซอย (Lane) ……………………….…………....ถนน (Road) ………………………..….หมู่ที่ (Village No.)....................................................

ตําบล/แขวง (Sub-District/Sub Area)…………….………..…………..…….…อําเภอ (District)…………………….…..….………จังหวัด (Province)……………….……….…………

รหัสไปรษณีย ์(Postal Code)…………….………………โทรศัพท์ (Telephone)………………………………..…โทรศัพทมื์อถือ (Mobile).................................................

ขอส่งตัวอย่างทดสอบ (Would like to send test sample)     [หมายเลขทดสอบ (Test no).................................................................] 
ชนิดตัวอย่าง (Sample  type) ………………………………………………….……………ช่ือตัวอย่าง (Sample name) …………………………………………………………………………. 

ตรา (ถ้าม)ี [Brand (if any)]………….………………….….ขนาดปริมาตร/น้ําหนัก (ต่อหน่วยบรรจ)ุ [Volume/Weight  (per unit)]............................................. 

จํานวน (Amount)............................ฉลาก (Label)    ไม่มี (none)   ม ี(ช่ัวคราว/ถาวร)[Yes (Temporary/Permanent)]…………………………..………….    

 สถานที่เก็บ (Collecting location)..................................................  สถานที่ผลติ (Manufacture location)…………………………….…………………………. 

 สถานที่เก็บ/สถานที่ผลิตเดียวกัน (Collecting and manufacture location is the same places)   

บริษัท/ห.จ.ก./ร้าน  (Company/Co.,Ltd/Store) ……………….…….…เลขที่ (Number) …….….ถนน (Road)….....…………….หมู่ที่ (Village No.) ......................... 

ตําบล/แขวง (Sub-District/Sub Area) ……………..………………………อําเภอ (District) ……………..………….…จังหวัด (Province) …………………………..………….…… 

วันที่ผลิต (Manufactured Date)……………....................................................วันหมดอายุ (Expired Date)……….………….……………………..………………………. 

เก็บตัวอยา่งจาก (Collected sample from) :     สถานที่เก็บ (Collecting  location )    สถานที่ผลติ  (Manufacture location)  

เมื่อวันที่ (Date) …………เดือน (Month) …………………...…..…พ.ศ. (Year) ……………………เวลา (Time) ………………น.  

วัตถุประสงค์/รายการส่งทดสอบ (Objective/List of Tests) :     ขึ้นทะเบียน (To Register)      

                        ตรวจซ่อมรายการที่ไม่ผา่น (To retest the items which did not pass the previous inspection)...............                    

                         ตรวจสอบคุณภาพตามประกาศ (To check quality according to Announcement)  

                          อ่ืน ๆ (Others) …………………..…………….... 

การออกผลทดสอบ (Test report)  :     ภาษาไทย (Thai)  

                         ภาษาอังกฤษ  (เพิ่ม 200 บาท) [English] (extra fee 200 baht)] แนบรายละเอยีดภาษาอังกฤษ (attach  details in English) 
การรับรายงานผลทดสอบ (Receiving  method of  testing report)  :  
                              รบัผลเอง (By  person)      ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยูข้่างตน้ (By post  to the  address  as above)     

                         ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู ่(By post) at……………………………………………………………………………….   

การรับตัวอย่างคนื (Sample  receiving back) :      รบัคืนพรอ้มรายงานผลทดสอบ (Receiving back with testing report)  

                                                              ไมร่ับคืน (Not receive back) 

หมายเหตุ  (Remark) 

หากไม่รับตัวอย่างคืนภายใน 10 วันทําการ หลังจากรับผล  ทางศูนย ์ฯ จะดําเนินการกับตัวอย่างต่อไป (In case of no receiving sample back within  

10 days after receiving testing report,  RMSc  12/1 Trang  is claimed to manage  the retain  sample) 

ลงชื่อผูน้ําส่ง (Delivered by)        ……..…………..………………….…….. 

                                                   (……..…..…………………..…………..) 
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ใบนําส่งตัวอย่างน้ํา เครื่องดืม่ และอาหาร (ต่อ) 

(Request form for water, beverage and food test ; continue) 

 

 

หมายเหตุ: สามารถ download ใบนําส่งตัวอย่างได้ที่ www.rmsctrang.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเจ้าหน้าที่แจ้งต่อลูกค้า  (For staff to inform customer)  

1. กําหนดวันที่รับผลทดสอบ   (Schedule date of receiving testing report)................. 

2. รายละเอยีดวธิทีดสอบ   (Test procedure details)   

     ไม่ต้องการ  (Not  required)     

     ต้องการ  (Require)  

     ขีดจํากัดการตรวจพบ (LOD) ขีดจํากัดการตรวจเชิงปริมาณ (LOQ)   

          [Limit of Detection (LOD)  Limit of Quantitation (LOQ)] 

      ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (uncertainty) 

3. กรณีมีการเบี่ยงเบนจากข้อตกลง ทําให้มีผลกระทบต่อระยะเวลาแล้วเสร็จ 

    ตามประกาศ ฯ  ทางศูนย ์ฯ  แจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

 (In case of deviation from the agreement which affects to the service time 

as declared, we will inform to the customer by;   

    ตามที่อยู่เบอร์โทรตามผูนํ้าสง่ขา้งตน้ (Telephone at the number as above)  

    หรือที่คุณ (Contact directly to)............................................................................... 

          โทรศัพท์ (Telephone).......................................................................    

        ลงช่ือ (Signed) ……………………………………..................... 

เกิดเบี่ยงเบนแจง้ให้ลูกค้าทราบวันเวลา  [In case of deviation, we will inform 

customer on (date) ]………………………..……..เวลา (time)…………….……………………… 
 

       ลงช่ือผูแ้จง้ (Informed by) ……..……………….………………………….. 

 

สําหรับลูกค้า (For Customer)

1. ทราบรายละเอียด และขอยืนยนัส่งตรวจ    

    (Acknowledged details and confirm to test the sample) 

2. ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องข้อมูล      

    (Checked fullness and accuracy of information) 

 

ลงช่ือ (Signed) ……………………………………..................... 

 

 

สําหรับเจ้าหน้าทีก่รอก (For staff) 

ค่าบํารุงการทดสอบ (Test fee)…………………..........บาท (Baht) 

ค่าออกผลภาษาอังกฤษ (English report fee).…....บาท (Baht) 

ลงช่ือผูร้ับตัวอยา่ง (Signed by Sample Receiver) 
 

              ……………………………………..………            

                        (…………………………..…….….………..) 

 

WS 39-06-082/1 

แก้ไขครั้งที่ 13 

วันที่ออกเอกสาร 14 ธู.ค. 2560
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9.1 รายละเอียดการให้บริการ 
 
ลําดบั
ท่ี 

รายละเอียดการให้บริการ 
 

ระยะเวลา
การให้บริการ

ติดต่อ
ประสานงาน 

อัตรา 
ค่าบํารุง
(บาท) 

1. การทดสอบความชํานาญหาปริมาณกรดเบน     
โชอิก กรดซอร์บิก และกรดโปรปิโอนิกในขนมอบ

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 

ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

- 

2. การทดสอบความชํานาญการตรวจหาชนิดและ
ปริมาณฮีโมโกลบิน 

ปีละ 3 ครั้ง ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาคลินิก 

2,000 บาท/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. การใหบ้ริการโปรแกรมทดสอบความชํานาญ 
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เอกสารอ้างอิง 

1. ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 และ 

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

2. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ พ.ศ. 2559 

3. หนังสือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่ สธ 0618.01.1/10828 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง  ขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบํารุงตรวจวิเคราะห์ 

 

 

ภาคผนวก 

  ภาคผนวก 1:  ประวัติการจัดทําเอกสาร 

  ภาคผนวก 2: รายการทดสอบที่มีการส่งต่อตัวอย่าง 

  ภาคผนวก 3: ขั้นตอนการให้บริการ 
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร 
 

วันเดือนป ี

ที่อนุมัติใช ้ รายละเอียด คณะผู้จัดทํา 

พ.ศ. 2547 จัดทําเอกสารครั้งแรก 1. น.ส.สุพิน  ยอดทอง 

2. น.ส.เกษร  บญุยรักษ์โยธิน 

3. นางศริิวรรณ  จูเลียง 

4. น.ส.จินตนา  ปานทอง 

5. น.ส.เสาวนีย ์ เก้าเอี้ยน 

6. นางปริญญา  มิตรเมือง 

31 พ.ค. 2549 จัดทําเอกสารครั้งที่ 2 

โดยทบทวนเอกสารให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบนัและ

จัดทํารูปแบบตามเอกสารในระบบคุณภาพ 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปน็ผูจ้ัดทํา 

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

28 ก.พ. 2550 จัดทําเอกสารครั้งที่ 3 (แก้ไขครัง้ที่ 1)

โดยทบทวนเอกสารให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบนั 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปน็ผูจ้ัดทํา 

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ให้ข้อมูลและ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

31 พ.ค. 2551 จัดทําเอกสารครั้งที่ 4 (แก้ไขครัง้ที่ 2)

โดยทบทวนเอกสารให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบนั 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปน็ผูจ้ัดทํา 

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ให้ข้อมูลและ 

 - แก้ไขวิธีการนาํส่งตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้อง 

 - เพิ่มรายการทดสอบที่มีการจ้างเหมาช่วงงาน/ส่ง

ต่อตัวอย่าง 

 - ปรับปรุงรายการทดสอบที่ให้บริการของแต่ละ

ห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 

 - ปรับปรุงแบบฟอร์มสําหรับนาํส่งตัวอย่างของแต่

ละรายการทดสอบให้เป็นปัจจบุนั 

22 พ.ค. 2552 จัดทําเอกสารครั้งที่ 5 (แก้ไขครัง้ที่ 3)

โดยทบทวนเอกสารให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบนั 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปน็ผูจ้ัดทํา 

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ให้ข้อมูลและ 

 - แก้ไขพื้นทีร่ับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง 

 - เพิ่มหัวข้อการปฏิเสธตัวอย่าง

 - เพิ่มหัวข้อสิทธิของลูกค้าในการใช้บริการ 

 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งส่งตรวจ

ของแต่ละห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 

 - ปรับปรุงแบบฟอร์มสําหรับนาํส่งตัวอย่างของแต่

ละรายการทดสอบให้เป็นปัจจบุนั 
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร (ต่อ) 
 

วันเดือนป ี

ที่อนุมัติใช ้ รายละเอียด คณะผู้จัดทํา 

1ก.พ. 2553 จัดทําเอกสารครั้งที่ 6 (แก้ไขครัง้ที่ 4)

โดยทบทวนเอกสารให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบนั 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปน็ผูจ้ัดทํา 

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ให้ข้อมูลและ 

 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งส่งตรวจ

ของแต่ละห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

 - ปรับปรุงแบบฟอร์มสําหรับนาํส่งตัวอย่างของแต่

ละรายการทดสอบให้เป็นปัจจบุนั 

14 ก.พ. 2554 จัดทําเอกสารครั้งที่ 7 (แก้ไขครัง้ที่ 5)

โดยเปลี่ยนช่ือ ศนูย์ฯ เป็น ศูนย์วทิยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 1 และทบทวนเอกสารให้มีเนื้อหาที่

เป็นปัจจุบนั 

นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอิส เป็นผูจ้ัดทํา 

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ให้ข้อมูลและ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งส่งตรวจ

ของแต่ละห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 

 - ปรับปรุงแบบฟอร์มสําหรับนาํส่งตัวอย่างของแต่

ละรายการทดสอบให้เป็นปัจจบุนั 

22 ธ.ค. 2554 จัดทําเอกสารครั้งที่ 8 (แก้ไขครัง้ที่ 6) นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอิส เป็นผูจ้ัดทํา 

 โดยทบทวนเอกสารให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบนั โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ให้ข้อมูลและ

 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งส่งตรวจ

ของแต่ละห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

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

เป็นปัจจุบนั 

21 ม.ค. 2556 จัดทําเอกสารครั้งที่ 9 (แก้ไขครัง้ที่ 7) นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอิส เป็นผูจ้ัดทํา 

 โดยเปลี่ยนช่ือผูร้ับรองและผู้อนมัุติใช้เอกสารเปน็

นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์และทบทวน

เนื้อหาของเอกสารให้เป็นปัจจุบนั ดังนี้ 

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ให้ข้อมูลและ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

  - เพิ่มรายการทดสอบของห้องปฏิบัติการพยาธิ

วิทยาคลินิก ไดแ้ก ่ตรวจยืนยันเชื้อ 

DiarrheagenicE.coli, ตรวจวินิจฉยัโรคหัด โรคหัด

เยอรมัน โรคมือ เท้า ปาก โรคคอตีบ และตรวจ

วินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร ์
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร (ต่อ) 
 

วันเดือนปี 

ที่อนุมัติใช้ รายละเอียด คณะผูจั้ดทํา 

21 ม.ค.2556 

(ต่อ) 

- ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งส่งตรวจ/

ระยะเวลาแล้วเสร็จของาน และอัตราค่าตรวจ

วิเคราะห์ของแต่ละห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 

  - ปรับปรุงรายการทดสอบที่มีการจ้างเหมาช่วง

งาน/ส่งต่อตัวอย่างให้เป็นปัจจุบัน 

18 พ.ย. 2556 จัดทําเอกสารคร้ังที่ 10 (แก้ไขคร้ังที่ 8) นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอิส เป็นผูจั้ดทํา

 โดยปรับรูปแบบการจัดทําเอกสาร และทบทวน

เนื้อหาของเอกสารให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ผู้แทน  เป็น

ผู้ให้ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง 

 - เพิ่มรายการทดสอบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย

พันธุ์ใหม ่2012 

 - ยกเลิกรายการทดสอบการตรวจวินิจฉัยทาง

เภสัชพันธุศาสตร์ 

 - ปรับปรุงแบบนําส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค

คอตีบ 

 - ลดระยะเวลาการให้บริการตรวจพิสูจน์ของ

กลางและตรวจยืนยันหาสารเสพติดให้ปัสสาวะ 

เหลือ 10 วันทําการ 

  - เพิ่มรายการทดสอบของเคร่ืองเอกซเรย์เต้านม

  - เพิ่มรายละเอียดของจํานวนตัวอย่างของกลาง

ยาเสพติดที่ส่งตรวจ  

26 ธ.ค. 2557 จัดทําเอกสารคร้ังที่ 11 (แก้ไขคร้ังที่ 9) นางธรรญชนก พิทักษ์ เป็นผูจั้ดทํา 

 โดยปรับรูปแบบการจัดทําเอกสาร และทบทวน

เนื้อหาของเอกสารให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ผู้แทน  เป็น

ผู้ให้ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง 

 -ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพทแ์ละหมายเลขภายใน 

ของหน่วยงาน 

- ปรับปรุงแบบฟอร์มใบนําส่งตัวอย่างทาง

ห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 

 -ปรับปรุงรายละเอียดรายการตรวจและการเก็บ

ตัวอย่างส่งตรวจ และช่องหมายเหตุ ของรายการ

ตรวจหาระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อ

ไวรัสเดงก ีวิธี Antibody captured ELISA,  

ไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) วิธี RT-PCR และ 
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร (ต่อ) 
 

วันเดือนปี 

ที่อนุมัติใช้ รายละเอียด คณะผูจั้ดทํา 

26 ธ.ค. 2557 

(ต่อ) 

 การตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสกลุ่มเอนเตอโร 71 

(Hand Foot Mouth disease)  

 - ยกเลิกรายการทดสอบตรวจยืนยันเชื้อ

Diarrheagenic E.Coli (Pathotype) 

 - ปรับระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตรวจ IgM 

แอนติบอดีต่อหัด เป็น 4 วันทําการ 

 - ยกเลิกการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่

สารที่ระเหยได้ ประเภทแอลกอฮอล ์,  

แอลดีไฮด ์และตัวทําละลายต่างๆ, ตรวจ alcohol  

ในเลือด, สารพิษทราบชนิด methanol 

 - ปรับเนื้อหาชนิดตัวอย่าง/รายการตรวจวิเคราะห์ 

และแบบนําส่งตรวจหาสารพิษ 

 - ยกเลิกการให้บริการการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้

โทษประเภท 3 หรือ ประเภท 4 หรือประเภท 5 หรือ

วัตถุออกฤทธิ์ หรือ สารระเหย, กาว โดยเทคนิค

ทดสอบ GC 

 - ปรับเพิ่มเนื้อหาการทดสอบการปนเปื้อน

เช้ือจุลินทรีย์ของตัวอย่างเคร่ืองสําอางในการ

ให้บริการของห้องปฏิบัติการยาและวัตถุเสพติด  

 - ปรับรายละเอียดการให้บริการตรวจเอกลักษณย์า

เสพติด และปริมาณตัวอย่างส่งตรวจของกลางใบพืช

กระท่อมสด ใบพืชกระท่อมตม้ และน้ําต้มใบพืช

กระท่อม 

   

 - ปรับรายละเอียดการให้บริการตรวจเอกลักษณย์า

แผนปัจจุบันและปริมาณตัวอย่างส่งตรวจ 

 - ปรับปรุงแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพ

เคร่ืองเอกซเรย์/ห้องเอกซเรย์/วัสดุป้องกันรังสี 

 - ปรับปรุงแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบ

ไมโครเวฟ 

 

 - ปรับปรุงแบบขอรับบริการสอบเทียบ Micropipette
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร (ต่อ) 
 

วันเดือนปี 

ที่อนุมัติใช้ รายละเอียด คณะผูจั้ดทํา 

26 ธ.ค. 2557 

(ต่อ) 

- ปรับปรุงเนื้อหา: หมายเหตุ และการติดต่อ

สอบถามทางโทรศัพท์ สํารับการให้บริการของ

ห้องปฏิบัติการอาหาร  

 -ทบทวนเนื้อหาใบนําส่งตัวอย่างน้ํา เคร่ืองดื่ม และ

อาหาร (WS 39-06-082/1) ในส่วนของเจ้าหน้าที่

แจ้งต่อลูกค้า ข้อ 2 รายละเอียดวิธีทดสอบ 

 - ปรับปรุงข้อ 8.4 การให้บริการทดสอบ :

ยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหาร กลุม่ Penicillin โดยเพิ่ม

เทคนิคการทดสอบด้วยชุดทดสอบ 

 -ปรับปรุงเนื้อหาข้อ 8.7 การเก็บตัวอย่างน้ํา

 - ปรับปรุงภาคผนวก 2 รายการทดสอบที่มีการส่ง

ต่อตัวอย่าง  โดยยกเลิกรายชื่อหอ้งปฏบัิติการที่รับ

ตรวจต่อ: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สําหรับรายการ

ทดสอบสารเคมีกําจัดแมลงกลุ่มOrganophosphates, 

Organochlorines, Carbamates ในตัวอย่างวัตถุ, 

ตัวอย่างต้องสงสัย  และเพิ่มรายช่ือห้องปฏิบัติการที่

รับตรวจต่อ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

สําหรับรายการตรวจยืนยันเชื้อก่อโรค Legionellosis 

9 ก.พ. 2559 - ปรับปรุงเน้ือหาการติดต่อประสานงาน โดย

เพิ่มเติมรายช่ือเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาทางวิชาการ

ของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

นางธรรญชนก พิทักษ์ เป็นผูจั้ดทํา

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ผู้แทน  

เป็นผู้ให้ข้อมูลและตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

 - ปรับเปลี่ยนช่ือโรค จาก โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า

สายพันธุ์ใหม ่2012 เป็น โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง   

  -ปรับปรุงแบบฟอร์มสําหรับส่งตัวอย่างของแต่ละ

ห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร (ต่อ) 
 

วันเดือนปี 

ที่อนุมัติใช้ รายละเอียด คณะผูจั้ดทํา 

9 ก.พ. 2559 

(ต่อ) 

-ปรับปรุงรายละเอียดการให้บริการของศวก.ที่ 12/1

ตรัง ให้สอดคล้องตามระเบียกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์

และการให้บริการ พ.ศ. 2558 ที่ระบุในประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพเิศษ 305 ง วันที่ 

23 พ.ย. 2558 และลดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ดังนี้ 

 

 1) ตารางที่ 4.2 รายละเอียดการให้บริการ 

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 

2) ตารางที่ 6.3 รายละเอียดการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการยาและวัตถุเสพติด 

3) ตารางที่ 8.4 รายละเอียดการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการอาหาร (ตามเทคนิคการทดสอบ) 

และตารางที่ 8.5 รายละเอียดการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการอาหาร (ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข)  

- ปรับรายละเอียดการให้บริการห้องปฏิบัติการรังสี

และเคร่ืองมือแพทย ์ตารางที่ 7.2  

และปรับขั้นตอนการขอรับบริการข้อ 7.3 ให้ชัดเจน 

 

 -ปรับปรุงภาคผนวก 2 รายการทดสอบที่มีการส่ง

ต่อตัวอย่าง และเพิ่มภาคผนวก 3 ขั้นตอนการ

ให้บริการ 

 

28 ธ.ค. 2559 - ปรับปรุงช่ือเจ้าหน้าที่ประสานงานการให้บริการ 

และหมายเลขโทรศัพท์ทั้งฉบับให้เป็นปัจจุบัน 

- ปรับปรุงแบบฟอร์มนําส่งตัวอยา่งใหเ้ป็นสองภาษา 

- ปรับปรุงรายละเอียดการให้บริการของศวก.ที่ 12/1

ตรัง ให้สอดคล้องตามระเบียกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์

และการให้บริการ พ.ศ. 2559 ที่ระบุในประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพเิศษ 254 ง วันที่ 

8 พ.ย. 2559 ดังนี้ 

นางธรรญชนก พิทักษ์ เป็นผูจั้ดทํา

โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ผู้แทน  

เป็นผู้ให้ข้อมูลและตรวจสอบความ

ถูกต้อง 
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร (ต่อ) 
 

วันเดือนปี 

ที่อนุมัติใช้ รายละเอียด คณะผูจั้ดทํา 

28 ธ.ค. 2559 

(ต่อ) 

1) ตารางที่ 4.1 แสดงรายการและปริมาณตัวอยา่งที่

เก็บส่งตรวจ  

 - เพิ่มรายการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ   

ไวรัสชิกา ด้วยวิธี Real-time RT-PCR 

 

 - ยกเลิกการให้บริการ Rickettsia Antibody และการ

ตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบ 

 

 2) ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและ

อัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห ์ 

- เพิ่มรายการ ข้อ 1.6 Zika Virus 

- แก้ไขอัตราค่าบํารุง ข้อ 1.7 เอนเตอโรไวรัส 71 

 

 3) ตารางที่ 5.2 ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและ

อัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห ์ 

- ปรับเนื้อหารายการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 

 

 4) ตารางที่ 6.3 รายละเอียดการให้บริการ

- ปรับเพิ่มเนื้อหารายละเอียดการตรวจ

เคร่ืองสําอาง และยาคดี  

 

 5) ตารางที่ 7.2 รายละเอียดการให้บริการ

- ปรับเพิ่มเนื้อหารายการทดสอบเครื่องเอกซเรย์

เต้านม ข้อ 7 และเคร่ืองเอกซเรย์ตรวจสอบสัมภาระ 

ข้อ 2 -3 

-ปรับเนื้อหารายการทดสอบและวิธีทดสอบ

เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ข้อ 5  

- ปรับเนื้อหาและอัตราค่าบํารุงรายการทดสอบ 

เตาไมโครเวฟ  

 

 -ปรับเปลี่ยนรหัสแบบขอรับบริการสอบเทียบ       

ไมโครปิเปต  และเนือ้หา ข้อ 4 ให้เป็นปัจจุบัน 

 

 6) ตารางที่ 8.4 ปรับเทคนิคการทดสอบรายการ  

อฟลาทอกซิน จาก ELISA เป็น HPLC  

7) ตารางที่ 8.5 ปรับระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

การให้บริการผลิตภัณฑ์น้ําและน้ําแข็ง             

จาก 16 วันทําการ เป็น 14 วันปฏทินิ  
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ภาคผนวก  1 : ประวตัิการจัดทําเอกสาร ต่อ)
 

วันเดือนปี 

ที่อนุมัติใช้ รายละเอียด คณะผูจั้ดทํา 

18 พ.ค. 2561 1) หัวข้อ 3.7 การติดต่อประสานงานการให้บริการ 

เปลี่ยนนามสกุลนางสาวมิตรารุณ 

2)  ตารางที่ 4.1 แสดงรายการและปริมาณตัวอยา่ง

ที่เก็บส่งตรวจ การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV-1 

โดยวิธ ีReal-time PCR เป็น DNA PCR  

3) ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและ

อัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห ์หัวข้อ 1.6 Zika 

virus ค่าตรวจวิเคราะห ์1,000 เป็น 1,500 บาท  

4) แก้ไข F 39-00-057/1 แบบส่งตัวอย่างตรวจ

วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 (HIV-1)  โดยวิธ ีReal-

time PCR เป็น DNA PCR 

5) แก้ไข F 39-00-057/2 โดยการเพิ่ม Risk 

assessment for infection 

6) หัวข้อ  5.   การรายงานผล เพิ่มรายละเอียด  sy;

ข้อ 8.   หมายเหตุ   

7) วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอช

ไอว-ี1 (HIV-1) เพิ่มรายละเอียดการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

8) งานพิษวิทยา ตารางที่ 5.1 แสดงปริมาณตัวอย่าง

ที่ส่งตรวจและภาชนะบรรจุ  เพิ่มรายการวิเคราะห์

แอลกอฮอล์ ในเลือด และเพิ่มระยะเวลาทําการ

รายการวิเคราะหC์holinesterase activity จาก 3 วัน 

เป็น 5 วัน 

9)หัวข้อ 6.2.4 แก้ไขรายละเอียดการให้บริการ
เคร่ืองสําอาง ปริมาณตัวอย่างที่ส่ง 

10) เพิ่มหัวข้อ 9.1 รายละเอียดการให้บริการการ

ให้บริการโปรแกรมทดสอบความชํานาญ 
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ภาคผนวก 2 : รายการทดสอบที่มีการส่งต่อตัวอย่าง 

 

รายการทดสอบ 
รายชื่อห้องปฏิบัติการ 

ที่รับตรวจต่อ 

เกณฑ์คัดเลือก 
(มีความสามารถตาม) 

ISO/IEC 17025 ISO 15189 
เป็นที่ยอมรับของ

หน่วยงานทาง 
วิทยาศาสตร์ 

1. การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ กลุ่มยาอ ี -สํานักยาและวัตถุเสพติด
-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

 

2. สารเคมีกําจัดแมลงกลุม่ Organophosphates, Organochlorines, Carbamates 
ในตัวอย่างวัตถุ, ตัวอย่างต้องสงสัย 

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข  

3. การตรวจยืนยนัเชือ้แบคทีเรีย สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ  
4. การตรวจยืนยันเชือ้ก่อโรค Legionellosis สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ  
5. การทดสอบเมลามีนและอนุพันธ์เมลามีนในนม สํานักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร  
6. การทดสอบปรมิาณไอโอดีนในผลิตภัณฑป์รุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน
ถั่วเหลือง 

สํานักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร  

7. การทดสอบสาร 3 - MCPD ในผลิตภัณฑป์รุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน
ถั่วเหลือง 

สํานักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร  

8. การทดสอบปรมิาณไอโอดีนในน้ําปลาแท,้ น้ําปลาผสม สํานักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร  
 
หมายเหตุ  กรณีที่เครื่องมือของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรงั เสีย/ชํารุดอย่างกะทันหัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะนําตัวอยา่งไปตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา หรือ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี แลว้แต่กรณี  โดยมกีารดําเนินการตามระบบคุณภาพเดียวกัน 
 
 

คู่มือการให้บริการ                                      SD-M  39 - 001 
วันที่ออกเอกสาร  18 พฤษภาคม 2561                                          แกไ้ขครั้งที่ 12 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง                                  หน้า  112 ของ  113 หน้า 



คู่มือการให้บริการ SD-M  39 - 001 
วันท่ีออกเอกสาร  18 พฤษภาคม 2561 แก้ไขคร้ังท่ี 12 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง หน้า  113 ของ  113 หน้า 
  

 

 

 

ภาคผนวก 3 : ข้ันตอนการให้บริการ 
 

 






