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1. ศกึษาบทบาทหนาที่ของกลุมตางๆ   เพื่อพจิารณาวาตวัอยางที่ตองการสงตรวจหรอืงานที่ตองการใช

บรกิาร อยูในความรับผดิชอบของกลุมใด หากยังไมชัดเจนใหศกึษาเพิม่เตมิไดจากวตัถุประสงคการใหบริการที่

ระบุอยูในรายละเอยีดการใหบริการของแตละหองปฏบิัตกิาร 

2. ศกึษารายละเอยีดการใหบริการ  ซึ่งสรุปอยูในตารางรายการการใหบริการของแตละหองปฏบิตักิาร 

3. การเก็บตัวอยางและวธิกีารนําสงตัวอยาง ใหปฏบิัตติามรายละเอยีดตามที่ระบใุนวธิกีารเก็บตัวอยาง

และการนําสงตัวอยางของตัวอยางแตละประเภท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คําแนะนําการใชคูมือ 
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2.1 การจัดองคกร  

โครงสรางภายในของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง แบงออกเปน 3 กลุม 1 ฝาย นอกจากนี้

ศูนยฯไดแตงตัง้คณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆเพื่อการดําเนนิงานของศูนยดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       

ดังแสดงในแผนภูมทิี่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 2.1 โครงสรางการบรหิารของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง 

 

 
 

ผูอํานวยการศูนย 

กลุมพัฒนาคณุภาพ 

และวชิาการ 

หองปฏบัิติการ

อาหาร 

หองปฏบัิติการยา

และวัตถุเสพตดิ 

หองปฏบัิติการรังสแีละ

เคร่ืองมอืแพทย 

กลุมชันสูตร

สาธารณสุข 

หองปฏบัิติการ

พษิวทิยา 

หองปฏบัิติการ

พยาธิวทิยาคลนิิก 

คณะกรรมการ/คณะทํางาน 

กลุมคุมครองผูบรโิภค

ดานสาธารณสุข 
ฝายบรหิารท่ัวไป 

2. การจัดองคกรและสถานที่ต้ัง 
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2.2 สถานท่ีตั้ง 

 ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง ตัง้อยูที่เลขที่ 153 ถนนตรัง-ปะเหลยีน หมูที ่4 ตําบลบานควน

อําเภอเมอืง  จงัหวัดตรัง 92000 โทรศัพท  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 หนาท่ีรับผดิชอบ 

1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห และใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ สมนุไพร และการชันสูตรโรค   

2. ศกึษา วเิคราะห วจิัยและพฒันาองคความรูและเทคโนโลยทีางหองปฏบิตักิารดานผลติภณัฑสุขภาพ 

สมุนไพร และการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย 

3. เปนหองปฏบิัตกิารอางองิดานผลติภัณฑสุขภาพ สมุนไพร และชันสตูรโรค 

4. พัฒนาคุณภาพหองปฏบิตักิารสนับสนนุดานวชิาการและถายทอดเทคโนโลยกีารตรวจวเิคราะหและ

ชันสูตรโรคแกหองปฏบิตักิารเครอืขาย  หองปฏบิัตกิารภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ปฏบิัตงิานรวมกับหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหนวยงานอื่นทีเ่ก่ียวของหรอืที่ไดรับมอบหมาย    

2.4 บทบาทหนาท่ีของฝายและกลุมตางๆ 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

 งานบริหารท่ัวไป ซึ่งรวมถึงงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องตน งานงบประมาณ  

งานการเงนิและพสัด ุงานยานพาหนะและอาคารสถานที ่  

 งานรับตัวอยางและการรายงานผลวเิคราะห 

 การประชาสมัพันธ การตดิตอและประสานงานทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน 

กลุมพัฒนาคุณภาพและวชิาการ  

มหีนาที่รับผดิชอบ 

 ประสานการจดัทําแผนงานและงบประมาณตลอดจนตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

หนวยงาน  

 ดําเนนิการพัฒนาและตรวจตดิตามระบบประกันคุณภาพหองปฏบิัตกิาร 

 ประสานและดําเนนิการพัฒนาบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน  

 ดําเนนิการและพัฒนาดานสารสนเทศและขอมลูขาวสาร  

กลุมคุมครองผูบรโิภคดานสาธารณสุข 

 มหีนาที่รับผดิชอบ 

 พัฒนาระบบการตรวจวเิคราะหและใหบริการตรวจวเิคราะหทางหองปฏบิัตกิารดานคุณภาพยา 

ผลติภัณฑสมุนไพร เครื่องสําอางและวัตถุอนัตราย ดานวัตถุเสพตดิ ดานคุณภาพผลติภณัฑอาหาร

ภายในประเทศ ดานวัสดุและเครื่องมอืแพทย ตลอดจนการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพความ

ปลอดภัยของเครื่องกําเนดิรังสี 

 

http://www.rmsctrang.go.th/
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 ศกึษา วเิคราะห วจิัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยทีางหองปฏบิตักิารดานผลติภณัฑ-

สุขภาพและสมุนไพร 

 เปนหองปฏบิัตกิารอางองิในดานที่เก่ียวของ 

 พัฒนาคุณภาพหองปฏบิตักิาร สนับสนุนดานวชิาการและถายทอดเทคโนโลยกีารตรวจวเิคราะหแก

หองปฏบิตักิารทัง้ภาครัฐและเอกชน 

กลุมชันสูตรสาธารณสุข  

มหีนาที่รับผดิชอบ 

 พัฒนาระบบการตรวจวเิคราะหและการใหบริการตรวจวเิคราะหทางหองปฏบิัตกิารดานพยาธ-ิ

วทิยาคลนิกิและดานพษิวทิยา  

 ศกึษา วเิคราะห วจิัยและพฒันาองคความรูและเทคโนโลยทีางหองปฏบิตักิารดานพยาธวิทิยา-

คลนิกิและพษิวทิยา เพือ่การปองกัน การควบคุมโรค และปญหาที่คุกคามสุขภาพ 

 เปนหองปฏบิัตกิารอางองิในดานที่เก่ียวของ 

 พัฒนาคุณภาพหองปฏบิตักิาร สนับสนุนดานวชิาการและถายทอดเทคโนโลยกีารตรวจวเิคราะหแก

หองปฏบิตักิารทัง้ภาครัฐและเอกชน 
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3.1 การสงตัวอยาง 

 ควรปฏบิัตติามขอกําหนดการสงตัวอยางแตละชนดิอยางเครงครัดตามรายละเอยีดของแตละ

หองปฏบิตักิาร พรอมทัง้ทาํหนังสอืนําสงถึง 

  ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง 

  ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง 

  153  หมูที่ 4  ตําบลบานควน   

  อําเภอเมอืงตรัง   

  จังหวัดตรัง   

  92000 

3.2 วธีิการนําสงตัวอยาง 

นําสงดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณีย กรณีที่ตัวอยางเสียไดงาย ควรสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 

นอกจากนี้ศูนยฯยังใหบริการรับตัวอยางนอกสถานที่โดยผูขอใชบริการสามารถติดตอลวงหนาที่หองรับตัวอยาง 

โทรศัพท  0 7550 1050, 0 7550 1052-3  ตอ 201 ไมนอยกวา 3 วันทําการ  

3.3 การดําเนนิการกรณตีัวอยางหรอืเอกสารประกอบการนําสงไมเปนไปตามขอกําหนด  

 เจาหนาที่รับตัวอยางของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรังจะตรวจสอบตัวอยางและเอกสาร

ประกอบการนําสงตัวอยางกอนการรับตัวอยาง  หากตรวจพบวาตัวอยางที่สงทดสอบ/สอบเทียบและเอกสาร

ดังกลาวฯ ไมเปนตามขอกําหนดที่ระบุไวในตวัอยางแตละประเภท เจาหนาที่ฯ สามารถปฏเิสธการรับตัวอยางโดย

ดําเนนิการดังนี้ 

1. แจงใหลูกคาทราบทนัท ีหากลูกคามาสงตัวอยางดวยตนเอง 

2. กรณไีดรับตัวอยางทางไปรษณยีหรอืรถโดยสาร ดาํเนนิการดังนี้  

   2.1 บันทกึผลการตรวจสอบตวัอยางในแบบบนัทกึการสงคนื/ปฏเิสธตัวอยาง 

(F 39-00-134) ซึ่งแยกเปน 2 กรณ ีดังนี้ 

1) แจงลูกคาทราบเพื่อดาํเนนิการแกไข/ยนืยนัความถูกตองของตัวอยางหรอืเอกสาร

ประกอบการนําสงตัวอยางเมือ่ลูกคายนืยันความถูกตองของตัวอยาง  เจาหนาที-่ 

รับตัวอยางจงึสามารถดําเนนิการรับตัวอยางตามขัน้ตอนตอไป หรอื 

2) แจงลูกคาทราบเพื่อปฏเิสธการรับตัวอยาง  

            2.2 โทรศัพทแจงใหลูกคาทราบในเบื้องตน 

            2.3 สงแบบบันทกึการสงคนื/ปฏเิสธตัวอยาง (F 39-00-134) ใหลูกคาทราบทางโทรสาร 

             2.4 สงแบบบันทกึการสงคืน/ปฏเิสธตัวอยาง (F 39-00-134) พรอมทัง้สงตัวอยางคนืทาง

ไปรษณยี กรณปีฏเิสธการรับตัวอยาง 

 

 

 

3. การนําสงตัวอยางและการรายงานผล 
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3.4 รายการทดสอบท่ีมกีารสงตอตัวอยาง 

กรณทีี่ศูนยไดรับตัวอยางแลวไมสามารถดาํเนนิการไดไมวาดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เจาหนาที่ผูเก่ียวของ

ดําเนนิการตามมาตรฐานการปฏบิัตงิานเรื่อง การจางเหมาชวงงาน/สงตอตัวอยาง: SOP 39-00-271 โดย

รายการทดสอบที่ศูนยฯสงตอตัวอยางใหหองปฏบิตักิารอื่นดําเนนิการทดสอบแทนเพื่อตรวจเพิ่มเตมิหรอืตรวจใน

ขัน้ยนืยันผล ศนูยฯไดแสดงรายละเอยีด ดังภาคผนวก 2 

3.5 การรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 

 ลูกคารับผลการทดสอบ/สอบเทยีบดวยตนเองที่ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง 

 ศูนยฯ สงรายงานผลการทดสอบ/สอบเทยีบไปใหลูกคาทางไปรษณยี 

หากลูกคาตองการใหสงผลการทดสอบ/สอบเทยีบทางโทรสาร หรอืจดหมายอเิล็กทรอนิกส ถือเปนการ

สงมอบผลการทดสอบ/สอบเทยีบอยางไมเปนทางการโดยรายงานผลการทดสอบฉบับจริงจะสงตามไปภายหลัง 

3.6 สทิธิของลูกคาในการใชบรกิาร  

 ลูกคาสามารถขอรับบริการเยี่ยมชมหองปฏบิตักิารและตรวจสอบงานทดสอบของตนเองไดโดยตอง

ปฏบิัตติามมาตรฐานการปฏบิตังิาน เรื่อง การใหบริการลูกคา: SOP 39-00-267  

 ลูกคาสามารถแสดงความคิดเหน็/ขอเสนอแนะการใหบริการงานทดสอบ/สอบเทยีบของ 

 ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง โดยตดิตอขอรับแบบฟอรมไดทีห่องรับตัวอยาง  

3.7 การตดิตอประสานงานการใหบรกิาร / ใหคําปรกึษาทางดานวชิาการ 

หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร และเจาหนาที่ของแตละหองปฏบิัตกิารที่สามารถตดิตอได  

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

ผูอํานวยการ      ตอ 104 

ฝายบริหารทั่วไป     ตอ 101 

กลุมพัฒนาคุณภาพและวชิาการ   ตอ 118 

หองรับตัวอยาง     ตอ 201  

ตดิตอสอบถามผลการทดสอบ/สอบเทยีบ  ตอ 201 

หองปฏบิตักิารพยาธวิทิยาคลนิกิ   ตอ 122 

(นางสาวทพิวรรณ กังแฮ/ นายอตเิวทย เศวตะดลุ) 

หองปฏบิตักิารดานพษิวทิยา    ตอ 119 

(นายอุดมศักดิ์ สุดมาตร/ นางจนิตนา กรดเตม็) 

หองปฏบิตักิารดานยาและวัตถุเสพตดิ   ตอ 116 

(นางมติรารุณ ศรีเมอืง/ นางอรวรรณ หลงละเลงิ) 

หองปฏบิตักิารดานรังสแีละเครื่องมอืแพทย  ตอ 107 

                      (นางศริิวรรณ บุญชรัตน/ นางจรีาภรณ สงขาว) 

หองปฏบิตักิารดานอาหาร    ตอ 112 

(นางอลสิรา   เรอืงขาํ)   

ทัง้นี้ ศนูยฯ ไดแสดงขัน้ตอนการใหบริการ โดยมรีายละเอยีดตางๆ ดังภาคผนวก 3 
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คําแนะนําในการเก็บและสงตวัอยางตรวจวเิคราะห 

4.1  วัตถุประสงค ในการตรวจวเิคราะห 

1. เพื่อตรวจยนืยันผลการตรวจเบื้องตน ซึ่งจะเปนการตรวจซ้าํตัวอยางเดมิหรอืเชื้อเดมิ โดยวธิสีาํหรับใช

ตรวจยนืยนั หรอืเปนการตรวจใหละเอยีดยิง่ขึ้นเชนตรวจถึง Serogroup หรอื Serotype ของเชื้อ 

2. เพื่อสนับสนุนการวนิจิฉัยโรค และตดิตามผลการรักษา 

3. เพื่อสนับสนุนการเฝาระวังโรค การควบคุมและปองกันโรค 

4. เพื่อการศกึษาทางระบาดวทิยา และศกึษาวจิัยอื่น ๆ 

 

4.2  การเก็บและสงตัวอยาง 

1. การเก็บควรปฏบิัตติามรายละเอยีดที่ระบุในรายละเอยีดใน ตารางที ่ 4.1  หรอืหนาถัดไปของแบบ

นําสงตัวอยาง  เชน การตรวจบางชนดิควรเจาะเลอืดสงตรวจ 2 คร้ัง หรอืตัวอยางบางชนดิควรแช

น้ําแข็งสงตรวจ หรอืบางชนดิตองการเก็บโดยวธิปีราศจากเชื้อ 

2. ควรสงตัวอยางพรอมกับหนงัสอืนาํสง และใบสงตัวอยาง ระบุช่ือ เพศ อายุ ของผูปวยสิง่ที่ตองการให

ตรวจ และการวนิจิฉัยโรค การตรวจบางอยางจะตองการทราบขอมูลพเิศษจะมใีบสงตรวจเฉพาะซึ่ง

สามารถเบกิไดจากศูนยฯ หรอืทําสาํเนาจากคูมอืฉบับนี้ 

3. ควรมปีายช่ือ หรอืรหัสตดิกับภาชนะที่บรรจุตวัอยางทุกราย และตรวจใหตรงกันกับใบนาํสง 

4. ควรปดภาชนะที่ใสตัวอยางใหเรียบรอย เพือ่ปองกันตัวอยางร่ัวซมึและปนเปอนระหวางขนสง และ

บรรจุใหแนนหนา พอที่ภาชนะจะไมแตกระหวางขนสง 

5. ระยะเวลาดาํเนนิการแลวเสร็จและอัตราคาบํารุงการตรวจวเิคราะห ดงัแสดงในตารางที ่4.2  

 

หมายเหตุ  สามารถ download แบบฟอรมนาํสงตัวอยางไดที่ www.rmsctrang.go.th 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. การใหบรกิารของหองปฏิบัตกิารพยาธวิทิยาคลนิกิ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการและปริมาณตัวอยางที่เก็บสงตรวจ 

รายการ การเก็บตัวอยางสงตรวจ หมายเหตุ 

1. การตรวจวนิิจฉัยการติด

เชื้อ HIV-1 โดยวธิ ี PCR 

 

- EDTA Blood อยางนอย 1 ml 

 

- ตรวจในทารกที่คลอดจากมารดาที่

ติดเชื้อ HIV 

- ควรสงตัวอยางทันทใีนวันทีเ่จาะ

เลือด บรรจุส่ิงสงตรวจในภาชนะ

พลาสติกพันดวยพาราฟลมใหแนน

หนา แชในลังโฟมที่เก็บรักษาความ

เย็นอยางเพยีงพอ 

2. การตรวจหาสารพันธุกรรม

และสายพันธุไวรัสเดงก ี

(Dengue hemorrhagic fever) 

วธิ ีRT-Nested PCR  

- ซรีั่ม อยางนอย 1 ml. 

 

 

-ควรเก็บตัวอยางไมเกนิ 5 วัน 

หลังจากเริ่มปวย 

- มีแบบสงตรวจเฉพาะแนบทาย 

3. ไขปวดขอยงุลาย 

(Chikungunya) วธิ ีRT-PCR 
- พลาสมาหรอืซรีั่มอยางนอย 2 ml.  

 

-ควรเก็บตัวอยางไมเกนิ 5 วัน 

หลังจากเริ่มปวย 

- มีแบบสงตรวจเฉพาะแนบทาย 

4. ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM

ตอไวรัสหัด 

- ซรีั่ม อยางนอย 1 ml. 

 

- ควรเจาะเลือดเพยีงครัง้เดียว

ภายใน 4 วันแตไมควรเกนิ 30 วนั

หลังจากพบผื่น 

- มีแบบสงตรวจเฉพาะแนบทาย 

- ควรเก็บสงตรวจคูกับ 

Throat/Nasal swab ทุกครัง้ 

5. ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM

ตอไวรสัหัดเยอรมัน 

- ซรีั่ม อยางนอย 1 ml. 

 

- ควรเจาะเลือดเพยีงครัง้เดียว

ภายใน 4 วันแตไมควรเกนิ 30 วนั

หลังจากพบผื่น 

- มีแบบสงตรวจเฉพาะแนบทาย 

- ควรเก็บสงตรวจคูกับ 

Throat/Nasal swab ทุกครัง้ 

6. การตรวจหาสาร

พันธุกรรมไวรัสหัด (สงตอ 

สวส.) 

- Throat swab / Nasal swab - ควรเก็บตัวอยางชวง 1-5 วนั

แรกหลังพบผื่น 

- มีแบบสงตรวจเฉพาะแนบทาย 

- ในเด็กหากเก็บ Throat / Nasal 

ไมไดใหเก็บ urine ชวง 1-5 วันแรก

หลังพบผื่น 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการและปริมาณตัวอยางท่ีเก็บสงตรวจ (ตอ) 
 

รายการ การเก็บตัวอยางสงตรวจ หมายเหตุ 

7. การตรวจหาสารพันธุกรรม

ไวรัสหัดเยอรมัน (สงตอ สวส.) 

- Throat swab / Nasal swab - ควรเก็บตัวอยางชวง 1-5 วนั

แรกหลังพบผื่น 

- มีแบบสงตรวจเฉพาะแนบทาย 

- ในเด็กหากเก็บ Throat / Nasal 

ไมไดใหเก็บ urine ชวง 1-5 วันแรก

หลังพบผื่น 

8. โรคไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก 

และโรคทางเดินหายใจตะวันออก

กลาง (MERS-CoV) 

- Nasopharyngeal aspirate 

- Nasopharyngeal swab 

- Throat swab  

- Nasal swab 

- Suction Fluid from Endotrachial 

Tube  

- Serum 

 

- ควรสงตัวอยางทันทใีนวันทีเ่ก็บส่ิง

สงตรวจ บรรจุส่ิงสงตรวจในภาชนะ

พลาสติกพันดวยพาราฟลมใหแนน

หนา แชในลังโฟมที่เก็บรักษาความ

เย็นอยางเพยีงพอ 

- มีแบบสงตรวจเฉพาะแนบทาย 

9. Leptospiral Antibody - ซรีั่ม อยางนอย 1 ml. 

 

- ควรสงตัวอยางตรวจ 2 ครัง้ 

ครัง้แรกเม่ือพบผูปวยหรอืเม่ือสงสัย

วาเปนโรคเลปโตสไปโรซสิ 

ครัง้ที ่2หางจากครัง้แรก10-14 วัน 

- มีแบบสงตรวจเฉพาะแนบทาย 

 

10. Hemoglobin Typing 

  
- EDTA blood อยางนอย 1 ml.  - มีคาทางโลหิตวทิยาประกอบ 

11. การตรวจวนิิจฉัย  

α Thalassemia 1          

- EDTA blood อยางนอย 1 ml. - มีแบบสงตรวจเฉพาะแนบทาย 

- มีคาทางโลหิตวทิยาประกอบ 

 

12. ตรวจเพาะเชื้อ 

Legionella spp. จากนํ้า 
นํ้า 500-1,000 ml  

(หากมีตะกอนเก็บดวย)  

  - จุดเติมนํ้าเขา Cooling tower 

  - นํ้าอยูภายใน Cooling tower 

  - จุดปลอยนํ้าจาก Cooling tower 

 

- มีแบบสงตรวจเฉพาะแนบทาย 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการและปริมาณตัวอยางท่ีเก็บสงตรวจ (ตอ) 
 

รายการ การเก็บตัวอยางสงตรวจ หมายเหตุ 

13. ตรวจแยกชนิดเชื้อแบคทเีรยี 

และตรวจยนืยัน (Identification 

and Confirmation Test) 

1) แบคทเีรยีในลําไสและ

แบคทเีรยีทั่วไป 

2) Salmonella spp. และ Shigella 

spp. ระดับ serotype 

3) Vibrio cholerae 

4) Vibrio parahaemolyticus 

 

 

 

 

- แยกเชื้อใหไดบรสุิทธิ์ แลวถายเชื้อลง

ใน nutrient Agar ซึ่งบรรจุอยูใน

หลอดแกว หรอืขวดแกวปดจุกใหแนน 

- ถายเชื้อบรสุิทธิ์ลงในอาหารเล้ียงเชื้อ 

Nutrient agar + 2% Sodium chloride 

 

14. Culture and drug sensitivity 

test 

Stool / Rectal swab 

- ใชไมพันสําลีที่ปราศจากเชื้อปาย

อุจจาระ 

 

1) แบคทเีรยีทัว่ไป หรอืปายลําไสจากบรเิวณRectum 

จํานวน 1-2 ชิ้น นําใสขวดที่มีอาหาร

ถนอมเชื้อชนิด 

 

  Cary-Blair medium 
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ตารางท่ี 4.2 ระยะเวลาแลวเสร็จของงานและอัตราคาบาํรุงการตรวจวเิคราะห 

 

รายละเอยีดการใหบรกิาร 

 

เทคนคิการทดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จของงาน 

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง  

(บาท) 

ดานไวรัสวทิยา    

1. การตรวจแยกเช้ือและพสิูจนชนดิไวรัส    

   1.1 ไขหวัดใหญ (Influenza type A&B)  Real time RT-PCR  3 2,500 

   1.2 ไขหวัดนก real time RT-PCR 3  3,500 

   1.3 โรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลาง 

(MERS-CoV) 

   1.4 โรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลางและ

ไขหวัดใหญ 

Real time RT-PCR 

 

Real time RT-PCR 

3 

 

3 

2,500 

 

4,000 

   1.5 Dengue  RT- Nested PCR 5 1,500 

   1.6 Chikungunya RT-PCR 5 1,000 

2. คาตรวจวินจิฉัยการตดิเช้ือ HIV DNA-PCR 8 1,000 

ดานพยาธิวทิยาคลนิกิ  

(แบคทีเรยีทางการแพทย) 

   

1. ตรวจยนืยันการแยกชนดิเช้ือแบคทเีรยี    

    1.1 ระดับ Species    

          - Vibrio spp., Aeromonas spp., 

Plesiomonas Shigella spp. 

ทดสอบคุณสมบัตทิางชีวเคมี 8 350 

    1.2 ระดับ serotype / serovar    

          - Salmonella spp. เพาะเช้ือและทดสอบ

คุณสมบัตทิางชีวเคมีและ Slide 

agglutination 

22 2,400 

          - Shigella spp. ทดสอบคุณสมบัตทิางชีวเคมี 12 1,300 

          - Vibrio cholerae เพาะเช้ือทดสอบคุณสมบัติ

ทางชีวเคมีและ Slide 

agglutination 

8  300 

          - Vibrio parahaemolyticus เพาะเช้ือทดสอบคุณสมบัติ

ทางชีวเคมีและ Slide 

agglutination 

8  500 

2. ทดสอบความไวของเช้ือตอยาตานจุลชีพ    

    2.1 Disk diffusion    

          - Vibrio cholerae  

 

 

          - Salmonella spp.  

 

 

ทดสอบคุณสมบัตทิางชีวเคมีSlide 

agglutination และ Disk 

diffusion test 

ทดสอบคุณสมบัตทิางชีวเคมีSlide 

agglutination และ Disk 

diffusion test 

10 

 

 

10 

400 

 

 

150 บาท 

ตอ 1 ยา 

3. ตรวจหาเช้ือแบคทเีรยีกอโรคจากตัวอยาง

ผูปวย/ผูสัมผัส 

 

 

  

    - เช้ือกอโรคอุจจาระรวง เพาะเช้ือ 12 800 
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ตารางท่ี 4.2 ระยะเวลาแลวเสร็จของงานและอัตราคาบาํรุงการตรวจวเิคราะห (ตอ) 

 

รายละเอยีดการใหบรกิาร 

 

เทคนคิการทดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จของงาน 

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง  

(บาท) 

4. การตรวจหาเชื้อกอโรคจากแหลงนํ้าและ

ส่ิงแวดลอม 

   

    - เชื้อกอโรค Legionellosis เพาะเชื้อและนับจํานวน 12 1,500 

ดานภูมคิุมกันวิทยา    

1. ตรวจ IgG, IgM แอนติบอดีตอ 

เชื้อเลปโตสไปรา 

Indirect fluorescent antibody 

test (IFA) 

5 300 

2. ตรวจ IgM แอนติบอดีตอหัด ELISA 4 1,300 

3. ตรวจ IgM แอนติบอดตีอหัดเยอรมัน 

 

ELISA 

 

7 

 

1,300 

 

ดานโลหติวิทยา    

1. Hemoglobin Typing CE 6 270 

2. การตรวจวินิจฉัย α-thalassemia 1 Real time PCR 6 500 

หมายเหตุ: กรณีสงตรวจสองรายการ 

(Hemoglobin Typing และ α-thalassemia 1) 

 

 8 770 
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แบบสงตวัอยางตรวจวนิจิฉยัการตดิเชื้อเอชไอว-ี1 (HIV-1)  โดยวธีิ  PCR 

ขอมูลผูปวย 

ช่ือ/ รหัส…………………………………………….…….………  เพศ………..…  เกิดวันที…่…………….….…  อาย…ุ….ป ….…เดอืน 

เลขประจําตัวประชาชน  ----   เชื้อชาต…ิ…...……  สัญชาต…ิ….………… 

เลขที่ใบสงตรวจ PCR :  NAP  --   HN………………..   

ขอมูลการไดรับยาตานของเดก็             ไมไดรับ         ไดรับ ระบยุา....................... วนัที่เร่ิมยา.................. 

ขอมูลการรับนมมารดา          ไมไดรับ/ดื่มนมผง           ดืม่นมมารดา คร้ังสุดทาย วันที่................... 

อาการที่สัมพนัธกับโรคเอดสของเด็ก         ไมมอีาการ                มอีาการ (ระบุอาการ)................................. 

มารดาไดรับยาตานไวรัสเอดสระหวางตัง้ครรภเพื่อลดการแพรเช้ือจากแมสูลูกหรอืไม       ไดรับ          ไมไดรับ 

        

ความเสี่ยงของทารก ตอการตดิเชื้อเอชไอวจีากแม 

      ความเสี่ยงทั่วไป (Standard risks)  

                 Plasma Viral load (VL) ของแมที่ 36 สัปดาห ≤ 50 copies/ml 

                 ในกรณไีมมผีล VL ใหใชประวัตแิมฝากครรภและไดรับยาตานไวรัส (HAART) > 12 สัปดาห 

      ความเสี่ยงสูง (High risks) 

                 Plasma Viral load (VL) ของแมที่ 36 สัปดาห >50 copies/ml                     แมกินยาไมสม่ําเสมอ 

             ในกรณไีมมผีล VL ใหใชประวัตแิมฝากครรภและไดรับยาตานไวรัส (HAART) ≤ 12 สัปดาหกอนคลอด 

 

สงตรวจ HIV-PCR  

ครัง้ที่       PCR 1 (อาย ุ≥ 1 เดอืน)                   PCR 2 (อาย ุ2-4 เดอืน)                  

              PCR 3 (เด็กความเสี่ยงสูงแตผล PCR 1-2 เปนลบ)                   PCR 3* (กรณผีลการตรวจขัดแยง) 

ผูเจาะ/ผูเก็บตัวอยาง ................................................  วนั เดอืน ป ............./............./............  เวลา..............น. 

 

หมายเหตุ    

       -  ใช EDTA blood หามใช Heparin เด็ดขาด เนือ่งจาก Heparin เปน inhibitor ของปฏกิิริยา PCR  

       -  ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง ขอสงวนสทิธิ์ในการปฏเิสธการตรวจ และสงคนืตัวอยางที่ไมมี

ขอมูลรายละเอยีด รวมทัง้ตัวอยางทีไ่มไดคุณภาพ เชน ปริมาณไมเพยีงพอตามที่กําหนด 

        -  ศูนยฯ จะเรียกเก็บคาตรวจวเิคราะหในกรณทีี่โรงพยาบาลที่สงตรวจไมไดลงขอมูลในระบบของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิในกรณทีี่มปีญหาในการลงขอมลูใหตดิตอหองปฏบิัตกิารทันท ี  
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HIV-1  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 ……… Birth date………..... Age……...(Years)…..…(Months) 

ID Number      ----         Ethnicity………………  Nationality…….………… 

NAP Number   --   HN ………………….. 

ARV Drug receive (Infant) Not Received        Received ARV Drug ……………………………………….. 

Breast milk feeding          Not Received/ Milk power feeding        Lasted Breasted feeding Date ……………. 

HIV Complication symptomatic (Infant)         No Symptomatic       Symptomatic…………………………………… 

Mother Received ARV     Received ARV Drug         Not Received ARV Drug 

Infant Risk  

 Standard Risks      

     Maternal Plasma Viral Load (VL) at 36 week < 50 copies/ ml 

     In case of no VL result used Maternal ARV information and HAART ARV Program at < 12 week 

before birth date 

 High Risk  

               Maternal Plasma Viral Load (VL) at 36 week > 50 copies/ ml   Mater receive ARV drug uncertain 

    In case of no VL result used Maternal ARV information and HAART ARV Program at < 12 week 

before birth date 

For diagnostic HIV-PCR 

Ordinal of HIV-PCR testing            PCR1 (Infant age > 1 month)      PCR2  (Infant age 2-4 months)                  

 PCR3 (High risk but HIV-PCR 1-2 Negative)   PCR3 (HIV-PCR 1-2 result not corresponding ) 

Technician/Collected Sample name  ......................................Date  ..................................Time………………… 

Remark   

       -  Used EDTA for Anticoagulants, Not used Haparin  because it is inhibitor PCR reaction   

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

       -  RMSC 12/1 Trang billing in case of not NAP data not complete if any some problems pleas contacted 

immediately 
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วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจวนิจิฉัยการตดิเชื้อเอชไอว-ี1 (HIV-1) 

โดยวธีิ PCR 

1.  วัตถุประสงคในการสงตรวจ  

 เพื่อตรวจวนิจิฉัยภาวะการตดิเช้ือเอชไอว ี1 (HIV-1) ในทารกคลอดจากมารดาทีต่ดิเช้ือเอชไอวี 

2. สิ่งสงตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะท่ีใชเกบ็ (Collection medium) 

          เจาะเก็บเลอืดปริมาณไมนอยกวา 1 มลิลลิติร ใสหลอดที่มสีารกันการแข็งตัวของเลอืดชนดิ EDTA ผสม

ตัวอยางเลอืดใหเขากับสารกันเลอืดแข็ง   

 ตามแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการตดิเชื้อเอชไอวปีระเทศไทย ป 2560 (Thailand National 

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

ที่แรกเกิดทุกราย โดยเฉพาะทารกที่มคีวามเสี่ยงสงูตอการตดิเชื้อเอชไอวจีากแมสูลูก โดยไดกําหนดใหการตรวจ

วนิจิฉัยวาทารกตดิเช้ือเอชไอวหีรอืไมนัน้ ใหใชการตรวจ HIV DNA PCR โดยแบงเปน 2 กรณ ี

กรณีที่ 1 เด็กที่มีความเสี่ยงทั่วไปในการติดเช้ือ (Standard Risk) ไดแก กรณีที่มารดาตรวจพบระดับไวรัส

ในกระแสเลือดเมื่อใกลคลอด (Viral Load) ≤ 50 copies/ml สําหรับในรายที่ไมมีผล Viral Load ใหใชประวัติแม

ฝากครรภและไดรับยาตานเอชไอวี (HAART) >12 สัปดาห มีแนวทางการตรวจวินิจฉัย ดังนี้ ใหตรวจ HIV DNA 

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

(PCR 2)  

กรณทีี่ 2 เด็กที่มคีวามเสีย่งในการตดิเช้ือสงู (High Risk) ไดแก กรณทีี่มารดาตรวจพบระดับไวรัสใน

กระแสเลอืดเมื่อใกลคลอด (Viral Load) > 50 copies/ml สําหรับในรายทีไ่มมผีล Viral Load ใหใชประวัตแิมกินยา

ตานเอชไอว ี(HAART) ≤12 สัปดาห กอนคลอด หรอืมารดามปีระวัตกิินยาตานไมสม่ําเสมอ มแีนวทางการตรวจ

วนิจิฉัย ดังนี้ ใหทารกตรวจ HIV DNA PCR 4 คร้ัง ที่แรกเกิด (PCR 0), อาย ุ1 เดอืน (PCR 1), 2 เดอืน (PCR 2) 

และ 4 เดอืน (PCR 3) 
 

3. การนาํสงสิ่งสงตรวจ และขอควรระวัง  

    3.1 นําหลอดเลอืดใสในถุงพลาสตกิและบรรจุลงในกลองโฟม แชน้ําแข็งหรอืกระตกิทีม่นี้ําแข็งหรอื Ice pack ที่

อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซยีส นําสงภายใน 6 ช่ัวโมง 

    3.2 หากสงตัวอยางตรวจนอกเวลาราชการ หรอืสงตัวอยางมาถึงศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรังนอก

เวลาราชการโปรดประสานเจาหนาที่ที่รับผดิชอบทราบกอนทุกคร้ัง เพื่อใหไดตัวอยางทีม่คุีณภาพ 

 4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

          8 วันทําการ 

5.   การรายงานผล  

 รายงานผลเปน Positive 2 คร้ัง ตดิตอกัน สรุปผลเปน Positive 

 รายงานผลเปน Negative 2 คร้ัง ตดิตอกัน สรุปผลเปน Negative 



คูมอืการใหบริการ SD-M  39 - 001 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง แกไขคร้ังท่ี   14 

 หนา  16  ของ  115 หนา 
  

 ตัวอยางใหผลการทดสอบไมสอดคลองกันแนะนาํใหใชผลการตรวจทางซโีรโลย ีสรุปผลการตดิเชื้อ เมื่อ

เด็กอายมุากกวา 18 เดอืน 

 “ตรวจไมพบแถบดเีอน็เอควบคุมที่เปนยนีของคน (ch 5B) ซึ่งใชระบุคุณภาพของตัวอยาง” ขอใหสง

ตัวอยางสงตรวจใหม ภายใน 2 สัปดาห หรอืโดยเร็วที่สดุ 

6.   อัตราคาตรวจวเิคราะห 

          1.000 บาท หรอือาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

7.   วธีิการวเิคราะห (methodology) 

          PCR 

8.   หมายเหตุ   

 - การตรวจ HIV DNA PCR ที่แรกเกดิ (PCR 0) ใหสงตัวอยางชนดิ Dry Blood Spot (DBS) ที่

กรมวทิยาศาสตรการแพทยสวนกลาง (สถาบันชีววทิยาศาสตรทางการแพทย) จังหวัดนนทบุรี  
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F 39-00-129/1 

 แกไขคร้ังที่ 7 

 วันที่ออกเอกสาร  26 ม.ิย. 2562 
 

แบบนําสงตัวอยางตรวจไขเลือดออกเดงก ีไขเดงก ีไขชิคุนกุนยา 

กลุมชันสูตรสาธารณสุข ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง 

หมู 4 ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

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

ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………..…เพศ………………….อายุ………………………………………………………….... 

ท่ีอยูเลขท่ี…………หมู……....ถนน………………..……….ตําบล……………………อําเภอ……………….…….จังหวัด………………….…..…………. 

โทรศัพท............................วนัท่ีเร่ิมปวย………………………วันท่ีรับไว….………………….……วันท่ีจําหนาย…………….………..….……… 

รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล …………………..……. อําเภอ........................ จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย...................... 

โทรศัพท......................................... H.N. ………………………….…….แพทยผูสงตรวจ……………………………………………….…………… 

ประวัติการเดินทางในระยะเวลา 14 วนักอนเร่ิมปวย 

วัน/เดอืน/ป ............................. ตําบล ................................. อําเภอ................................... จังหวัด ............................. 

การวินจิฉัย   �ไขไมทราบสาเหตุ    �ไขเลอืดออกเดงก ี   �ไขเดงก ี   �ไขชคิุนกุนยา    �อ่ืนๆ (ระบุ) ................... 

อาการและการตรวจพบ  

1. วันท่ีเร่ิมเปนไข………………..…….วัน  อุณหภูมิ……………………..………องศาเซลเซยีส 

2. อาการเลอืดออก  

2.1  � Petechiae                 � Ecchymosis/ purpura            � เลอืดกําเดาออก        

      � เลอืดออกจากเหงอืก   �อาเจียน/ ถายเปนเลอืด � อาการเลอืดออกอ่ืน ๆ 

2.2 Tourniquet test         � Positive                      � Negative (วัน/เดอืน/ป ท่ีทํา ...............................) 

     3.    ตับโต  �ขนาด……………… �คลําไมพบ  �กดเจ็บ      

     4.    อาการช็อค     �ม ี �ไมมี             �มอืเทาเย็น             �กระสับกระสาย 

         �ชพีจร……………….…..คร้ัง/ นาที แรงดันเลือด……………………มม. ปรอท 

5.   ปวดขอ  6. ขอบวม  7. ปวดกลามเน้ือ  8. มีผื่นแดง 

9. อาการและการแสดงอ่ืนๆ  �ตัว/ตาเหลอืง �ไมรูสึกตัว �ชัก � Renal Failure 

การตรวจทางโลหติวิทยา 

เม็ดเลอืดขาว……………………….ลบ.มม. PMN………..% Lymphocyte……………….% 

      Hematocrit แรกรับ…………………%  สูงสุด……………% ตํ่าสุด………………………% 

      Platelets count แรกรับ .…………… / ลบ.มม. สูงสุด......................../ลบ.มม.ตํ่าสุด......................./ลบ.มม. 

รายการที่ตองการสงตรวจ �ไขเลอืดออกเดงกี �วธิ ีELISA IgM,IgG �วธิ ีRT-PCR  

               �ไขชคิุนกุนยา            �วธิ ีHI   �วธิ ีRT-PCR  

     วัน/เดอืน/ป ท่ีเจาะเลือดคร้ังท่ี 1 .................................... คร้ังท่ี 2 ............................. คร้ังท่ี 3 ............................. 
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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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วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจไขเลอืดออกเดงก ี ไขเดงก ี ไขชคินุกุนยา 

1.  วัตถุประสงคในการสงตรวจ  

เพื่อวนิจิฉัยโรค ไขเลอืดออกเดงกี ไขเดงกี ไขชิคุนกุนยาโดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือ  

2.  สิ่งสงตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะท่ีใชเกบ็ (Collection medium) 

  พลาสมา ซร่ัีม อยางงนอย 2 มลิลลิติร เก็บที่อุณหภมู ิ2-8 องศาเซลเซยีส  

3.    การนาํสงสิ่งสงตรวจ และขอควรระวัง  

  นําหลอดพลาสมาหรอืซร่ัีมใสในถุงพลาสตกิและบรรจุลงในกลองโฟมแชน้าํแข็งหรอืกระตกิที่มนี้าํแข็ง

หรอื Ice pack ที่อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซยีส นําสงหองปฏบิัตกิารภายใน 6 ช่ัวโมง 

  ตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือ (ตรวจวธิ ีReverse Transcriptase PCR (RT-PCR)เก็บสิ่งสงตรวจ

ภายใน 5 วันหลงัจากมอีาการปวย 

4.    การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

 วธิ ีRT-PCR 5 วันทําการ 

5.   การรายงานผล  

 การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสเดงกีวธิ ีRT-PCR รายงานผลเปน Negative หรอืสารพันธุกรรมของ

เช้ือที่ตรวจพบ(DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) 

6.   อัตราคาตรวจวเิคราะห 

 วธิ ี RT-PCR 1,500 บาท หรอือาจเปลีย่นแปลงตามประกาศของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

7.   วธีิการวเิคราะห (methodology)  

 RT-PCR 

8.   หมายเหตุ 

       - 
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    F 39-00-061/1 

   แกไขคร้ังที่ 8 

    วันที่ออกเอกสาร 18 ม.ค. 2562 

แบบสงตัวอยางตรวจวนิจิฉัยผูปวยสงสัยโรคไขหวดันก 

 

ชื่อผูปวย......................................................…………………………เพศ.................... อายุ.......................ป..................เดอืน 

ท่ีอยู...............……………………………...ตําบล.....………….......................อําเภอ....…........................จงัหวัด…………………………… 

วันท่ีเร่ิมปวย......................................รักษาท่ีโรงพยาบาล...........…………….………………..................HN……………….……………... 

วันท่ีรับไว.........................................อาชีพ.........................................ชื่อแพทยผูสงตรวจ......……………………..……………….. 

หมายเลขโทรศัพทตดิตอสถานพยาบาล ........................................................ E-mail .................................................. 

ประวัตสิัมผัสและการเดนิทาง 

1. อาศัยหรือเดนิทางมาจากพื้นท่ีท่ีพบผูปวยไขหวัดนก ในระยะ 7 วัน กอนวันเร่ิมปวย           (   )  ไมใช  (   ) ม ี

2. มกีารตายของสัตวปกอยางผดิปกติในหมูบานท่ีอาศัยอยู ในรอบ 14 วัน กอนวันเร่ิมปวย    (   )  ไมใช  (   ) ม ี

3. สัมผัสสัตวปกโดยตรง ในระยะ 7 วัน กอนวันเร่ิมปวย     (   )  ไมใช  (   ) ม ี

4. มผีูสัมผัสรวมบานหรือในท่ีทํางานปวยสงสัยไขหวัดใหญหรือปอดอักเสบ   (   )  ไมใช  (   ) ม ี

   ภายใน 1 สัปดาห กอนวันเร่ิมปวย 

อาการ 

 ไข เปนมา ............ วัน  อุณหภูม.ิ................๐C              ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดศีรษะ 

 ไอ   เจ็บคอ              มนํ้ีามูก  ออนเพลยี  

 มเีสมหะ    หอบ หายใจลําบาก                 ปอดบวม/ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ 

อาการแทรกซอนอื่น ๆ ระบุ.......................................................................... 

ผลการตรวจดวย Influenza rapid test  Negative          Positive   Flu A    Flu B 

การวนิจิฉัยของแพทย................................................................................. 

ตัวอยางสงตรวจเพื่อหาสารพนัธุกรรมหรอืแยกเชื้อ 

Throat swab        วันท่ีเก็บ....................................... 

Nasopharyngeal swab  วันท่ีเก็บ.......................................       

Nasopharyngeal aspirate  วันท่ีเก็บ....................................... 

Nasal swab      วันท่ีเก็บ....................................... 

 Suction fluid  วันท่ีเก็บ....................................... 

 Sputum  วันท่ีเก็บ....................................... 

อื่นๆ ระบุ………………………………………………………..  วันท่ีเก็บ....................................... 
 

ชื่อผูนําสงตัวอยาง.............................................วันท่ี....................................โทรศัพท......................................... 
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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........................... 

 

 

   F  39-00-061/2 

    แกไขคร้ังที่ 8 

    วันที่ออกเอกสาร 18 ม.ค. 2562 
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วธิกีารเก็บตัวอยางสงตรวจวนิจิฉัยการตดิเชื้อไขหวดันก 

1. วัตถุประสงคในการสงตรวจ  

 เพื่อวนิิจฉัยการติดเช้ือไขหวัดนก 

2. สิง่สงตรวจ (Specimen) ปริมาณ และภาชนะทีใ่ชเก็บ (Collection medium) 

 Nasal swab 

 Throat swab 

 Nasopharyngeal swab 

 Nasopharyngeal aspiration 

 เก็บใสหลอด Viral transport media (VTM) เก็บท่ีอุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซยีส นําสงหองปฏบัิติการทันที 

3. การนาํสงสิ่งสงตรวจ และขอควรระวงั  

 นําตัวอยางสงตรวจ เก็บใสหลอด Viral transport media (VTM) ใสในถุงพลาสติก 3 ช้ัน และบรรจุลงในกลอง

โฟมแชน้ําแข็งหรือกระตกิท่ีมนี้ําแข็งหรือ Ice pack ท่ีอุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซยีส นําสงหองปฏบัิติการทันที 

กรณท่ีีตองการสงตรวจไขหวัดนกโปรดแจงประวัติการสัมผัสสัตวปกในหนังสอืนําสง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

4 วันทําการ 

5. การรายงานผล 

    รายงานผลการตรวจทางหองปฏบัิติการ (RT-PCR) 

 รายงานผลเปน พบ หรือ ไมพบ สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนดิ A  

        พบ หรือ ไมพบ สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด B 

 โดยหากพบ จะรายงาน Subtype ดวย ดังน้ี 

            -  พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขหวัดนกชนิด A สายพันธุ A/H5 

            -  พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขหวัดนกชนิด A สายพันธุ A/H7 

 กรณตัีวอยางไมมคีุณภาพ จะรายงานเปน ตัวอยางผูปวยมจีํานวนเซลลเยื่อบุไมเพยีงพอตอการวเิคราะห  

ควรเก็บตัวอยางสงตรวจอีกคร้ัง 

6. อัตราคาตรวจวเิคราะห 

      ไขหวัดใหญ 2,500 บาท ไขหวัดนก 3,500 บาทหรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

7.   วธิกีารวเิคราะห (methodology)  

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

8. หมายเหตุ  - 
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แบบสงตวัอยางตรวจวนิจิฉยัผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญ 
 

ช่ือผูปวย ........................................................................ เพศ ................... อายุ .................. ป........... เดอืน 

ที่อยู.................................ตําบล.......................... อําเภอ .............................. จังหวดั................................... 

วันที่เร่ิมปวย............................. รักษาที่โรงพยาบาล .............................................. HN ............................... 

วันที่รับไว ...................................... อาชีพ ........................................... แพทยผูสงตรวจ ............................... 

หมายเลขโทรศัพทตดิตอสถานพยาบาล................................................โทรสาร............................................ 

ประวัตสัิมผัสและการเดนิทาง 

1. ช่วง 7 วยัก่อนป่วยไดอ้าศยัหรอืเดนิทางมาจากพื้นทีร่ะบาดของโรคไขห้วดัใหญ่     [  ]   ไมใช    [   ] ใช   

2. ในชวง 7 วัน กอนเร่ิมปวยบุคคลในครอบครัวหรอืเพื่อนของทาน ปวยเปนโรคตดิเช้ือไวรัสไขหวัดใหญชนดิ A 

สายพนัธุ H1 (2009)  หรอืปอดอักเสบหรอืไม        [  ]   ไมใช    [   ] ใช 

ประวัตกิารรับวัคซีนไขหวัดใหญ   ไมเคย    เคย ....... คร้ัง เมื่อ พ.ศ...........    ฉีดทุกป 

อาการ 

  ไข เปนมา .....วัน  อุณหภมู ิ........oC  ปวดเมื่อยกลามเนื้อ   ปวดศรีษะ 

  ไอ   เจ็บคอ   มนี้ํามูก    ออนเพลยี 

  มเีสมหะ  หอบ หายใจลาํบาก  ปอดบวม/ปอดอักเสบ   หลอดลมอักเสบ  

  อาการแทรกซอนอื่นๆ  ระบุ ......................................................................................................... 

ผลการตรวจดวย Influenza rapid test   Negative              Positive    Flu A     Flu B 

การวนิจิฉัยของแพทย..................................................................................................................................... 

ตัวอยางสงตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมหรอืแยกเชื้อ 

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

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

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

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

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

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

   อื่นๆ ระบุ ............................  วันที่เก็บ ............................. 

ชื่อผูนําสงตัวอยาง..................................................วันท่ี.........................................โทรศัพท......................................... 
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Pandemic Influenza 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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แบบสงตวัอยางตรวจวนิจิฉยัผูปวยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS-CoV) 

ช่ือผูปวย ........................................................................ เพศ .................... อายุ ............. ป  ............... เดอืน 

ที่อยู......................................ตําบล............................... อาํเภอ ............................ จังหวัด............................... 

วันที่เร่ิมปวย............................. รักษาที่โรงพยาบาล ............................................... HN ................................. 

วันที่รับไว ................................ อาชีพ ............................................ แพทยผูสงตรวจ ....................................... 

หมายเลขโทรศัพท................................................. E-mail ............................................................................... 

ประวัตสัิมผัสและการเดนิทาง 

1.ชวง 14 วันกอนปวยไดดูแลหรอืสัมผสัใกลชิดกับผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญหรอืปอดอักเสบที่สงสยัวาอาจ

เปนผูปวยจากการตดิเช้ือไวรัสทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง (MERS-CoV)              [  ]  ไมใช       [   ] ใช 

2.ชวง 14 วันกอนปวยไดอาศยัอยูหรอืเดนิทางมาจากพื้นทีท่ี่มกีารระบาด                  [  ]  ไมใช       [   ] ใช 

[  ]  ประเทศในคาบสมุทรอาระเบยีน         [  ]  ประเทศอื่น ๆ  ไดแก................................................................ 

3. ในชวง 14 วัน กอนวนัเร่ิมปวยบุคคลในครอบครัวหรอืเพื่อนของทาน ปวยเปนโรคตดิเช้ือไวรัสทางเดนิหายใจ

ตะวันออกกลาง (MERS-CoV) หรอืปอดอักเสบ หรอืไม             [  ]  ไมใช       [   ] ใช 

4.อื่น ๆ ระบ.ุ.............................................................................................................. [  ]  ไมใช        [   ] ใช 

อาการ 

  ไข เปนมา …...วัน  อุณหภูม ิ..........oC     ปวดเมือ่ยกลามเนื้อ              ปวดศรีษะ 

  ไอ   เจ็บคอ      มนี้าํมูก               ออนเพลยี 

  มเีสมหะ  หอบ หายใจลาํบาก     ปอดบวม/ปอดอักเสบ           หลอดลมอักเสบ 

  อาการแทรกซอนอื่นๆ  ระบุ .......................................    

ผลการตรวจดวย Influenza rapid test   Negative               Positive      Flu A     Flu B 

การวนิจิฉัยของแพทย ............................................................................................................................... 

ตัวอยางสงตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมหรอืแยกเชื้อ 

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

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

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

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

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

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

   อื่นๆ ระบุ ............................... วันที่เก็บ ............................. 

ชื่อผูนําสงตัวอยาง....................................................วันที.่............................โทรศัพท.................................... 
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วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจ 

   F  39-00-211/2 

   แกไขคร้ังที่ 3 

  วันที่ออกเอกสาร 18 ม.ค. 2562 

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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………  [  ]   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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เพื่อตรวจวนิจิฉัยผูปวยสงสัยโรคไขหวดัใหญ / 

โรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)  

1. วัตถุประสงคในการสงตรวจ 

    เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมหรือแยกเชื้อ ไดแก throat swab, nasopharyngeal swab, nasopharyngeal aspiration, 

nasal swab เก็บใน viral transport media (VTM) 1 หลอด จากผูปวย 1 ราย  

2. สิ่งสงตรวจ (Specimen) 

 throat swab  

 nasopharyngeal swab  

 nasopharyngeal aspiration 

 Nasal sawb  

3. การนาํสงสิ่งสงตรวจ และขอควรระวงั 

 ตัวอยางสารคัดหล่ังหรือ swab ท่ีบรรจุในภาชนะตองปดจุกใหสนิท พันดวยเทป ปดฉลาก แจงช่ือผูปวย ชนิด

ตัวอยาง วันท่ีเก็บ บรรจุในถุงพลาสติก 3 ช้ัน รัดยางใหแนน แชในกระติกนํ้าแข็งรีบนําสงทันที ถาจําเปนตองรอ ควรเก็บ

ในตูเย็น (4องศาเซลเซยีส)  

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

 3 วันทําการ 

5. การรายงานผล 

การรายงานผลไขหวดัใหญ 

 รายงานผลเปน พบ หรือ ไมพบ สารพันธุกรรมของไวรัสไขหวัดใหญชนิด A 

                    พบ หรือ ไมพบ สารพันธุกรรมของไวรัสไขหวัดใหญชนิด B  

โดยหากพบ จะรายงาน Subtype ดวย  

การรายงานผลโรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) 

 รายงานผลเปน พบ หรือ ไมพบ สารพันธุกรรมของไวรัสโรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลาง  

    (MERS-CoV) 

 กรณผีลไมชัดเจน รายงานผลเปน Inconclusive โดยตัวอยางจะถูกสงตอไปยังฝายไวรัสระบบทางเดนิหายใจ 

สถาบันวจิัยสาธารณสุขเพื่อตรวจยนืยันโดยวธีิ RdRp/N Sequencing ตอไป 

 กรณตัีวอยางไมมคีุณภาพ รายงานเปน ตัวอยางผูปวยมจีํานวนเซลลเยื่อบุไมเพยีงพอตอการวเิคราะห ควร

เก็บตัวอยางสงตรวจอีกคร้ัง 

6.  อัตราคาตรวจวเิคราะห 

 - ไขหวัดใหญ       2,500 บาท 

 - โรคติดเชื้อไวรัสทางเดนิหายใจตะวันออกกลาง   2,500 บาท 

 - โรคติดเช้ือไวรัสทางเดนิหายใจตะวันออกกลางและไขหวัดใหญ 4,000 บาท 

7.  วธิกีารวเิคราะห (methodology)  

 Real time RT-PCR 
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แบบนาํสงตัวอยางสงตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรยีกอโรคลําไส 

กลุมชันสูตรสาธารณสุข  ศนูยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง 

หมู 4 ตําบลบานควน อาํเภอเมอืง จังหวัดตรัง 92000 

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

ขอมูลผูปวย (กรุณากรอกรายละเอยีดใหชัดเจน) 

ช่ือผูปวย ………………………………………………..……...  เพศ ……………  อาย ุ…….…... ป ……………...............เดอืน 

ที่อยู ……… หมูที่ ……  ตําบล………….………ถนน…….…….… อําเภอ ……..…………  จังหวัด …………….………………….. 

วันที่เร่ิมปวย ……………..…….. รับการรักษาที่โรงพยาบาล ……………….……………  H.N. ……….…………………………… 

ลักษณะอาการของผูปวย  

�  ไข อุณหภูม ิ……….. Oซ   

�  ลักษณะอุจจาระ  �  มูกเลอืด 

    �  น้าํ 

�  คลื่นไสอาเจยีน  

�  ปวดทอง 

�  Shock 

�  ชัก 

 

มผีูปวยรวมดวย   �  ไมม ี �  ม ี…………………………………………… 

การรักษาดวยยาปฏชิวีนะ �  ไมม ี �  ม ี…………………………………………… 
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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.) ......................................Sex  Male    Female  Age: .......Years/….…Months  

Address : Number ...................……….… 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? • No  • Yes ………………………………………… 

Taking Antibiotic             • No  • Yes ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมอืการใหบริการ SD-M  39 - 001 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง แกไขคร้ังท่ี   14 

 หนา  30  ของ  115 หนา 
  

วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรยีกอโรคลําไส 

(Enteropathogenic bacteria) 
 

1. วัตถุประสงคในการสงตรวจ  

 เพื่อตรวจวนิจิฉัยสาเหตุของโรคอุจจาระรวง 

 เพื่อใชแยกชนดิเช้ือแบคทเีรียกอโรคลําไส Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus 

Shigella spp., Salmonella spp., Aeromonas spp., Plesiomonasshigeliodes 

2. สิ่งสงตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะท่ีใชเกบ็ (Collection medium) 

 อุจจาระ 5 กรัม 

 ปายจากอุจจาระ (stool swab) จํานวน 1-2 ไม เก็บใสอาหารถนอมเชื้อ Cary-Blair transport media 

 Rectal swab จํานวน 1-2 ไม เก็บใสอาหารถนอมเชื้อ Cary-Blair transport media 

3. การนาํสงสิ่งสงตรวจ และขอควรระวัง  

         ควรเก็บอุจจาระซึง่ผูปวยถายออกมาใหม ในระยะแรกของโรคกอนทีผู่ปวยจะไดรับยาปฏชีิวนะ โดยเลอืก

เก็บอุจจาระสวนที่เปนมูกหรอืเลอืด โดยใชไมพนัสําลทีี่ปราศจากเช้ือปายจากอุจจาระ (Stool swab) จํานวน 1-2 

ไม หรอืเก็บ rectal swab จํานวน 1-2 ไมเก็บใสอาหารถนอมเชื้อ Cary-Blair transport media เก็บที่อุณหภูมหิอง 

นําสงหองปฏบิัตกิารภายใน 24 ช่ัวโมง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

        12 วันทําการ 

5. การรายงานผล  

        รายงานผลเปน Negative หรอืตรวจพบเช้ือแบคทเีรียกอโรคลําไส Vibrio parahaemolyticus, Vibrio  

cholerae, Shigella spp., Salmonella spp., Aeromonas spp., Plesiomonasshigeliodes 

        รายงานผลการทดสอบความไวตอยาตานจลุชีพ   S หมายถึง sensitive 

                                                                             I หมายถึง Intermediate 

           R หมายถึง Resist 

6. อัตราคาตรวจวเิคราะห 

       800 บาท หรอือาจเปลีย่นแปลงตามประกาศของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

7. วธีิการวเิคราะห (methodology)  

      การเพาะเช้ือมาตรฐาน (culture) ทดสอบคุณสมบัตทิางชีวเคมแีละทดสอบ  

8. หมายเหตุ 

       - 



คูมอืการใหบริการ SD-M  39 - 001 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง แกไขคร้ังท่ี   14 

 หนา  31  ของ  115 หนา 
  

F 39-00-126/1 

                                                                                                                                                                                                                แกไขคร้ังท่ี 6 

                                                                                                                                                                                                  วันท่ีออกเอกสาร 9 ม.ค. 2562                                                                                       

  แบบสงตรวจยืนยันเชื้อ แบคทเีรยีกอโรคในลาํไส 

กลุมชันสูตรสาธารณสุข ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง หมู 4 ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวดัตรัง 92000 

โทรศัพท 0-7550-1050, 0-07550-1052-3 ตอ 122,124 โทรสาร 075-501056 

หนวยงานท่ีนําสงเช้ือมาทดสอบ......................................................โทรศัพท........................................วันท่ีสงเชื้อ...................................................ผูสงเชื้อ........................................ 

รายละเอียดเชื้อตัง้แตวันท่ี..........................................ถงึวันท่ี.............................................. 

ตัวอยางท้ังหมด Stool………………………………ตัวอยาง    ตรวจพบ.....................................ตัวอยาง    Blood…………….…..ตัวอยาง    ตรวจพบ...................................ตัวอยาง 

            Hemo……………………………...ตัวอยาง    ตรวจพบ.....................................ตัวอยาง    Urine…………………ตัวอยาง    ตรวจพบ...................................ตัวอยาง 

            อื่นๆ.................................................ตัวอยาง    ตรวจพบ.................................... ตัวอยาง 

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

Specimen (food, water,ect.) 

H.N Age Sex Source of 

specimen 

Diagnosis Group สําหรับเจาหนาท่ี 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทย 

          

          

          

          

          

          

          

          

คูมอืการใหบริการ                                        SD-M  39 - 001 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง                                           แกไขคร้ังท่ี   14 

                                หนา  31 ของ  113 หนา 

 



คูมอืการใหบริการ SD-M  39 - 001 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง แกไขคร้ังท่ี   14 

 หนา  32  ของ  115 หนา 
  

                                                                                                                                                                                                        F 39-00-126/2                                                                                                                                                                                                         

                                แกไขคร้ังท่ี 6 

                                                          วันท่ีออกเอกสาร 9 ม.ค. 2562 

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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วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจยนืยันเชื้อแบคทีเรยีกอโรคลําไส 
 

1. วัตถุประสงคในการสงตรวจ  

 เพื่อตรวจยนืยันชนดิเช้ือแบคทเีรียกอโรคลาํไส Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus 

Shigella spp., Salmonella spp., Aeromonas spp., Plesiomonasshigeliodes 

 เพื่อตรวจแยกชนดิซโีรทัยป(serotype) ของเชื้อ Shigella spp. และ Salmonella spp.  

2. สิ่งสงตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะท่ีใชเกบ็ (Collection medium) 

       เชื้อบรสิุทธิ์แยกสงตรวจในอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บใสอาหารเลี้ยงเชื้อชนดิNutrient agar 

3. การนาํสงสิ่งสงตรวจ และขอควรระวัง  

       เช้ือบริสุทธิ ์ใสอาหารเลี้ยงเช้ือชนดิ Nutrient agar เก็บที่อุณหภูมหิอง นาํสงหองปฏบิัตกิาร 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

       12 วันทาํการ (ยกเวน ยนืยันเช้ือ Salmonella spp. ระดับ serovars  22 วันทําการ) 

5. การรายงานผล  

 รายงานผลเปนชนดิเช้ือแบคทเีรียกอโรคลําไส Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae,  

Aeromonas spp., Plesiomonasshigeliodes 

 เช้ือ Shigella spp., รายงานผลเปน species และสายพันธุ 

 เช้ือ Salmonella spp.รายงานผลเปนซโีรทัยป(serotype) 

6. อัตราคาตรวจวเิคราะห 

       800 บาทหรอือาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

7. วธีิการวเิคราะห (methodology)  

 การเพาะเช้ือมาตรฐาน (culture) 

 การตรวจซโีรทัยป(Serotype) ของเช้ือ Salmonella spp.ใชวธิ ีSeven GardTechinique 

 การตรวจซโีรทัยป(Serotype) ของเช้ือ Shigella spp.ใชวธิ ีEdward Ewing 

8. หมายเหตุ 

       - 
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F 39-00-064 

 แกไขคร้ังที่ 6 

 วันที่ออกเอกสาร 9 ม.ค. 2562 
 

แบบนําสงตัวอยางตรวจวนิจิฉัยโรคเลปโตสไปโรซสิ (Leptospirosis) 

กลุมชันสูตรสาธารณสุข ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง 

หมู 4 ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท 0 7550 1050, 0 7550 1052-3 ตอ 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)………………..… 

ท่ีอยูเลขท่ี (Address no.)………………หมูท่ี (Village No)…………...........ถนน (Road)……………………..………………… 

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

วันท่ีเร่ิมปวย (Date of onset) …………….……...เขารับการรักษาวันท่ี (Date of admitted) ……………….…………… 

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

 

กอนมอีาการ 1-30 วัน เคยใกลชิดกับสัตว (Before symptoms ever closer to the animals) 

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

 

กอนมอีาการ 1-30 วัน เคยสัมผัสกับนํ้าท่ีอาจมเีชื้อปนเปอน 

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

 � นํ้าทวมขงั (Flooding)            � แมนํ้าลําคลอง (Watercourse)       � ปลักโคลน(Mud swamp) 

 � หนองบึง (Marshy)  � บอนํ้า (Pond)  � อื่น ๆ (Others) ระบุ (Specify)…...…… 

 

อาการท่ีตรวจพบ (Symptoms detected) 

� ไขสูง (High fever)  � ปวดตามกลามเนื้อโดยเฉพาะกลามเนื้อนอง (Aching muscles, especially calf muscles) 

� ตัวเหลอืง (Jaundice) � ตาแดง (Conjunctivitis)       � ปวดทอง (Stomachache) 

� ปสสาวะนอย (Jerry minor)  � คอแข็ง (Wordlessly)       � ตอมนํ้าเหลอืงโต (Lymphadenopathy) 

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

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

  

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

ช่ือ (Name)..............................................................ท่ีอยู (Address)……………………….……………………………………………… 
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วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจวนิจิฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) 

 

1. วัตถุประสงคในการสงตรวจ  

 เพื่อวนิจิฉัยโรคเลปโตสไปโรซสิ(Leptospirosis) โดยการตรวจหา Antibodies (IgM, IgG) 

 เพื่อวนิจิฉัยไขไมทราบสาเหต ุ

2. สิ่งสงตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะท่ีใชเกบ็ (Collection medium) 

 น้ําเหลอืง (serum) อยางนอย 1 มลิลลิติร     

ปดฝาใหสนทิ ตัง้ทิ้งไวทีอุ่ณหภูมหิอง รอใหเลอืดแข็งตัว ปนแยกน้ําเหลอืง (ซร่ัีม)เก็บที่อุณหภูม ิ2-8 องศา-

เซลเซยีส นําสงภายใน 6 ช่ัวโมง 

 ควรสงตัวอยางเปนซร่ัีมคู (Paired serum) โดยตองระบุคร้ังที่เจาะเลอืดและวันที่เก็บตัวอยาง  

 เจาะเลอืดคร้ังที่ 1 เมื่อแรกรับผูปวย หรอืทนัททีี่มอีาการปวย 

 เจาะเลอืดคร้ังที่ 2 เจาะเลอืดหางจากคร้ังแรก 10-14 วัน 

3. การนาํสงสิ่งสงตรวจ และขอควรระวัง  

       นําหลอดซร่ัีม ใสในถุงพลาสตกิและบรรจุลงในกลองโฟม แชน้ําแข็งหรอืกระตกิที่มนี้ําแข็งหรอื  Ice   pack 

ที่อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซยีส นาํสงหองปฏบิัตกิาร ภายใน 6 ช่ัวโมง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

       5 วันทําการ 

5. การรายงานผล 

รายงานผลเปนคา titer 

 ผลบวก :  ซร่ัีมเดี่ยว เมือ่ IgM มคีามากกวาหรอืเทากับ 1: 100 

                         IgG ซร่ัีมคู คาที่ไดคร้ังที่ 2 มากกวาหรอืเทากับ 4 เทาของคร้ังแรก  

6. อัตราคาตรวจวเิคราะห 

       300 บาท หรอือาจเปลีย่นแปลงตามประกาศของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

7. วธีิการวเิคราะห (methodology)  

       Immuno-Fluorescent Assay (IFA) 

8. หมายเหตุ 

       - 
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F 39-00-065 

 แกไขคร้ังที่ 6 

 วันที่ออกเอกสาร  9 ม.ค. 2562 

 

แบบนําสงตัวอยางตรวจวเิคราะหเชื้อลเีจียนเนล็ลา (Legionella spp.) 

กลุมชันสูตรสาธารณสุข ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง 

หมู 4 ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท 075-501050, 075-501052-3 ตอ 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    

 

หนวยงานนําสง (Agency)………………………................ โทรศัพท (Phone)……….………........วันท่ี (Date) ………………………….. 

ชื่อผูสงตรวจ (Sender)…………………………………………..  โทรศัพท (Phone)……..……………….วันท่ี (Date) ……..……………………. 

ประเภทตัวอยาง (Sample type)      

                   �  นํ้า (Water)    

                   �  swab กอกนํ้า (Tap swab) หรือฝกบัว (Shower swab)      

                   �  อื่น ๆ Others.................................................................. 

 

ในกรณเีปนแหลงน้าํ  (In the event of water source) 

ประเภทแหลงน้ํา (Water sector).............................................................................................................................. 

สถานท่ีเก็บ (Store collection) ..........................................อุณหภูม ิ(Temperature) ................................................. 

วันท่ีเก็บตัวอยาง (Date of collection) …………………………………..................................................................................... 

ลักษณะตัวอยาง (Characteristics)...........................................................................................................................  

                 �  มตีะกอน (Sediments)           

                 �  ไมมตีะกอน (No sediments)        
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วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจเพาะเชื้อลเีจยีนเน็ลลา (Legionella spp.) 

 

1. วัตถุประสงคในการสงตรวจ  

     เพือ่ตรวจหาเช้ือ Legionella spp. จากตัวอยางน้ําที่เก็บจากน้ําในสิ่งแวดลอมและแหลงน้าํใช ไดแก แมน้ํา  

น้ําพุ  สระน้ํา ถังเก็บน้ําประปา หอผึ่งเยน็ (Cooling tower) 

2. สิ่งสงตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะท่ีใชเกบ็ (Collection medium) 

 น้ําปรมิาณ 500-1,000 มลิลลิติรและควรเก็บตะกอนดวยในภาชนะที่ปราศจากเช้ือ มฝีาปดแนน 

 ตัวอยางไมพันสําล ี(Swab) ปายกอกน้ํา หรอืฝกบัว ใสในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ   

3. การนาํสงสิ่งสงตรวจ และขอควรระวัง  

          นาํตัวอยางน้ําแชเยน็ในน้ําแข็ง นาํสงหองปฏบิัตกิารทันท ีหรอืภายใน 24 ช่ัวโมง 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

12 วันทําการ 

5. การรายงานผล  

         รายงานผลเปนLegionella spp. และปริมาณเช้ือที่พบ 

6. อัตราคาตรวจวเิคราะห 

         1,500 บาทหรอือาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

7. วธีิการวเิคราะห (methodology)  

         การเพาะเช้ือมาตรฐาน (culture)       

8. หมายเหตุ 

       - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



คูมอืการใหบริการ                SD-M  39 - 001 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง                   แกไขคร้ังท่ี  14 

       หนา  38 ของ 115 หนา 
 

 

 

 F 39-00-066/1 

 แกไขคร้ังที่ 7 

 วันที่ออกเอกสาร 9 ม.ค. 2562 

แบบสงตวัอยางตรวจวเิคราะหโรคธาลัสซิเมยี และฮโีมโกลบนิผดิปกต ิ

กลุมชันสูตรสาธารณสุข  ศนูยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง 

หมู 4 ตําบลบานควน อาํเภอเมอืง จังหวัดตรัง 92000 

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

 

 

หนวยงานสงตรวจ โรงพยาบาล…………………………………………………………………………………………………….……….…… 

แพทยผูสงตรวจ…………………………………..…………….……..โทรศัพท……………………..……..

วันที่……………………………………… 

 

สิ่งสงตรวจ EDTA Blood อยางนอย 1 มลิลลิติร 

รายการสงตรวจ    Hb typing 

                         Alpha-thalassemia 1  

 

ช่ือ-สกุล…………………………………………….………..……….HN………………..……………อาย…ุ….………..…………..ป 

วันที่เก็บตัวอยาง……………………………………………..……เวลา…………………………………………………………………. 

ประวัตกิารไดรับเลอืด (Previous Transfusion) คร้ังสุดทายเมื่อวันที…่……………………………………………. 

ผลการตรวจเบื้องตน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ:     1.  ผูท่ีมภีาวะเสี่ยงตอ  alpha-thalassemia 1 ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง  

                       จะดําเนนิการตรวจ alpha-thalassemia 1 ใหโดยทันที 

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

 แกไขคร้ังที่ 7 

 วันที่ออกเอกสาร 9 ม.ค.2562 

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 minimum 1 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 

 แกไขคร้ังที่ 7 

 วันที่ออกเอกสาร  9 ม.ค. 2562 

แบบนาํสงตัวอยางตรวจวเิคราะหโรคธาลัสซิเมยี และฮโีมโกลบนิผดิปกต ิ: คูสาม ีภรรยา 

กลุมชันสูตรสาธารณสุข ศนูยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง (รหัสหนวยท่ีตรวจ : 14623) 

หมู 4 ตําบลบานควน อาํเภอเมอืง จังหวัดตรัง 92000 

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

 
 

หนวยงานสงตรวจ โรงพยาบาล………………………………………….……………รหัสหนวยนําสง ................................ 

ผูสงตรวจ……………………………………..โทรศัพท……………………………………..วันที่………………………………………… 

 

สิ่งสงตรวจ EDTA Blood อยางนอย 1 มลิลลิติร        �คูสาม-ีภรรยา        �ตัวอยางเดี่ยว    

รายการสงตรวจ   Hb typing 

                        Alpha-thalassemia 1  
 

 

ช่ือ-สกุล ภรรยา………………………………………………….. 

เลขที่บัตรประชาชน…………………………………………….. 

HN…………………………………………..……อาย…ุ………….ป 

อายุครรภเมื่อเจาะเลอืด…………………...…….สัปดาห 

วันที่เก็บตัวอยาง…………………….…..เวลา……..………. 

 

ชื่อ-สกุล สาม…ี…………………………………..………

เลขที่บัตรประชาชน……………………………………… 

HN……………………………………..อาย…ุ………….ป 

วันที่เก็บตัวอยาง…………….…….เวลา……………… 

 

ประวัตกิารไดรับเลอืด (Previous Transfusion)  

คร้ังสุดทายเมื่อวนัที…่………………………………………..… 

 

ประวัตกิารไดรับเลอืด (Previous Transfusion)  

คร้ังสุดทายเมื่อวนัที…่…………………………………… 

ผลการตรวจเบื้องตน 

OF test……………………………………….………………………. 

DCIP/E Screen test……………………………………………. 

MCV…………………………….  MCH…………………..…….. 

MCHC………………………….  RDW…………………..…….. 

 

ผลการตรวจเบื้องตน 

OF test……………………………………….………………… 

DCIP/E Screen test……………………………………… 

MCV………………………….  MCH…………………..…. 

MCHC……………………...  RDW…………………...… 

 

หมายเหตุ:    1)  คูสมรสท่ีมภีาวะเสี่ยงตอ  Hb Bart’s Hydrop fetalis ศูนยวทิยาศาสตรการแพทย-  

                       ท่ี 12/1 ตรัง จะดําเนนิการตรวจ alpha-thalassemia 1 ใหโดยทันที 

                  2)  กรุณาแนบผลทางโลหิตวทิยาเพื่อประกอบการแปรผล 
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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 minimum 1 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 

แกไขคร้ังที่ 7 

วันที่ออกเอกสาร  9 ม.ค. 2562 
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วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจชนดิและปรมิาณ ฮโีมโกลบนิผดิปกต ิ

 

1. วัตถุประสงคในการสงตรวจ  

 เพื่อตรวจวนิจิฉัยแยกโรคธาลสัซเีมยี และฮโีมโกลบนิผดิปกตชินดิตางๆ 

 เพื่อตรวจวนิจิฉัยผูปวย และพาหะของโรคโลหติจางธาลสัซเีมยีออกจากโรคโลหติจางชนดิอื่น 

2. สิ่งสงตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะท่ีใชเกบ็ (Collection medium) 

       เลอืดปริมาณ อยางนอย 1 มลิลลิติร ใสหลอดที่มสีารกันเลอืดแข็งชนดิ EDTA 

ควรเก็บเลอืดสงตรวจกอนการใหเลอืดแกผูปวย เพือ่ปองกันการแปลผลผดิพลาด 

3. วธิกีารนาํสงสิ่งสงตรวจ และขอควรระวัง  

      นาํหลอดเลอืดใสในถุงพลาสตกิและบรรจุลงในกลองกระดาษหรอืกลองโฟม พรอมกรอกรายละเอยีดใน

แบบฟอรมการสงตรวจใหชัดเจน นาํสงภายใน 2 ช่ัวโมงในอณุหภูมหิอง หรอืแชน้ําแข็งถาหากใชเวลาการ 

เดนิทางนานกวา 2 ช่ัวโมงและไมควรนานเกิน 24 ช่ัวโมง หรอืเก็บเลอืดไวในตูเย็น 4 องศาเซลเซยีส ไมเกิน 7 วัน 

ทัง้นี้ควรแนบคาทางโลหติวทิยาประกอบ 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

         6 วันทําการ 

5. การรายงานผล  

         รายงานชนดิของฮโีมโกลบนิที่ตรวจพบและพจิารณาคาทางโลหติวทิยาประกอบ 

6. อัตราคาตรวจวเิคราะห 

         270 บาท หรอือาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

7. วธีิการวเิคราะห (methodology)  

        Capillary Electrophoresis (CE) 

8. หมายเหตุ 

 การตรวจดวยวธินีี้ไมสามารถยนืยนั Alpha-thalassemia ได ควรตรวจยนืยนัดวยการวเิคราะห DNA 

 เลอืดทีส่งตรวจตองไมมเีลอืดจาก donor ปน โดยตองงดการรับเลอืดจาก donor เปนเวลาอยางนอย  

3 เดอืน 

 กรณทีี่ประสงคใหศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง เรียกเก็บคาวเิคราะหไปยังสํานัก-หลักประกัน

สุขภาพแหงชาต ิ(สปสช.)ใหดาํเนนิการตามแนวทางของ สปสช. โดยศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 

ตรัง มรีหสัหนวยงาน คือ 14623 
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วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจพาหะของยนีสแอลฟาธาลัสซีเมีย-1 

(Alpha Thalassemia deletion) 
 

1. วัตถุประสงคในการสงตรวจ  

 เพื่อตรวจกรองพาหะของยนีสแอลฟาธาลสัซเีมยี-1 

 เพื่อตรวจแยกชนดิของ alpha thalassemia deletion ชนดิเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA type) และชนดิ

ไทย (Thai type) 

2. สิ่งสงตรวจ (Specimen) ปรมิาณ และภาชนะท่ีใชเกบ็ (Collection medium) 

         เลอืดปริมาณอยางนอย 1 มลิลลิติร ใสหลอดที่มสีารกันเลอืดแข็งชนดิ EDTA 

         ควรเก็บเลอืดสงตรวจกอนการใหเลอืดแกผูปวย เพือ่ปองกันการแปลผลผดิพลาด 

3. การนาํสงสิ่งสงตรวจ และขอควรระวัง  

 3.1 นําหลอดเลอืดสงหองปฏบิัตกิารภายใน 2 ช่ัวโมงทีอุ่ณหภูมหิอง หรอืเก็บเลอืดไวในตูเย็น 4 องศา-

เซลเซยีสไมเกิน 7 วัน  

 3.2 นําสงหลอดเลอืดใสในถุงพลาสตกิบรรจุลงในกลองโฟม หรอืกระตกิที่มนี้ําแข็ง หรอื Ice pack ที่

อุณหภูม ิ 2-8 องศาเซลเซยีส ไมควรนานเกิน 24 ช่ัวโมง  

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

คาทางโลหติวทิยา 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turn around Time) 

         6 วันทําการ 

   5. การรายงานผล  

          รายงานผลเปน Positive ตอชนดิของ deletion หรอื Negative ตอ deletion ทัง้ 2 ชนดิ 

- Negative  

- Positive (SEA) 

- Positive (THAI) 

6. อัตราคาตรวจวเิคราะห 

       500 บาท หรอือาจเปลีย่นแปลงตามประกาศของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

7. วธีิการวเิคราะห (methodology)  

        Real Time PCR  

8. หมายเหตุ – 
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F 39-00-192/1 

แกไขคร้ังท่ี 6 

วันท่ีออกเอกสาร 26 ม.ิย. 2562 

แบบสงตัวอยางตรวจหาภูมคิุมกันชนดิ IgM ตอไวรัสหัด  (Measles) 

กลุมชันสูตรสาธารณสุข ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง  

หมู 4 ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

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

 

ช่ือ-สกุลผูปวย ……………………………………………………  เพศ   ชาย   หญงิ  อายุ……….ป ……. เดอืน………วัน 

ท่ีอยูเลขท่ี............... ....หมูท่ี...........….ถนน................………………... .......…ตําบล.............. ……..............……..................... 

อําเภอ/เขต.................................…….จังหวัด....…..............………………โทรศัพท.........................………………………….. 

วัน/เดอืน/ปท่ีเร่ิมปวย………..……..…. วัน/เดอืน/ปท่ีรับไว ……..……………… วัน/เดอืน/ปท่ีจําหนาย………..…………… 

รับการรักษาท่ี ร.พ. ........................…………………อําเภอ.........................………….จังหวัด.................………...………….. 

รหัสไปรษณยี ………………โทรศัพท.........………………HN.................…….แพทยผูรักษา………………………………. 

เหตุผลท่ีตองการตรวจ      เพื่อตรวจระดับภูมคิุมกัน            เพื่อวนิิจฉัยโรค 

ประวัตกิารไดรับวัคซนี    ไมเคย      เคย 

วัคซนีท่ีไดรับ     Measles vaccine     เมื่อวันท่ี .................................     MMR เมื่อวันท่ี .................................. 

อาการและการตรวจพบ  ไขเปนมา.....................วันอุณหภูมสูิงสุด ...........................oซ 

                                 ไอ    เยื่อบุตาอักเสบ  Koplik’s spot    ผื่น วันท่ีเร่ิมมผีื่น ........................... 

อาการแทรกซอน           ปอดบวม  สมองอักเสบ       อุจจาระรวง           อื่นๆ

(ระบุ) ..................................... 

ในกรณท่ีีสงสัยวาผูปวยเปน SSPE โปรดระบุอาการ...........................................................……………… 

การสงตัวอยางตรวจ 

1. เพื่อแยกเชื้อ:                Heparinized blood เก็บตัวอยางวัน/เดอืน/ป ……………………………………. 

         Nasal swab/Throat swab เก็บตัวอยางวัน/เดอืน/ป …………………………… 

2. เพื่อตรวจหาแอนติบอด:ี      Serum  

เจาะเลอืดคร้ังแรกวันท่ี ......................................... 

เจาะเลอืดคร้ังท่ี 2 วันท่ี .......................................... 

วัน/เดอืน/ปท่ีสงตัวอยาง…..…./…..……/………. 
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Anti-Measles 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………………………….………… 

 

Would like to send test example :    For Detection of Immunoglobulin level  For Diagnosis of Measles 

Vaccination status :   Immunized, documentation    Immunized, history    Not immunized   Unknown 

           Type of vaccine :     Measles vaccine    Date of last vaccine  ....................................    

                 MMR vaccine       Date of last vaccine  .................................... 

Symptom :     Fever ………….days     Temperature ………………°C 

                    Cough                          Conjunctivitis            Koplik’s spot    Rash 

Complications :      Pneumonia            Encephalitis              Diarrhea         Other............................ 

In the case of SSPE was suspected, please identify symptoms …………………………………..……….……………………..………… 

 

Objective/List of Tests and Specimen collection 

1.   Virus isolation :     Heparinized blood              Date of  Collection ......................................... 

   Nasal swab/Throat swab     Date of  Collection .......................................... 

2.  Antibodies detection :     Serum Date of first serum collection ................................................. 

    Date of second serum collection ................................................. 

    Date sent to laboratory ..................................................... 
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วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจหาภูมคิุมกันชนดิ IgM ตอไวรัสหัด (Measles) 

 

1. วัตถุประสงคในการสงตรวจ 

เพื่อการตรวจหาแอนตบิอดชีนดิ IgM ตอไวรัสหดัดวยวธิ ีELISA เพื่อใชประกอบการวนิจิฉัยโรค 

2. สิ่งสงตรวจปรมิาณและภาชนะท่ีใชเก็บตัวอยาง 

น้ําเหลอืง (serum)เก็บโดยเจาะเลอืดเพยีงคร้ังเดยีวภายใน 4 วันแตไมควรเกิน 30 วันหลงัจากพบผื่นปด

ฉลากระบุช่ือ-นามสกุล วันเดอืนป ที่เก็บ (หลกีเลีย่งตัวอยาง hemolyse, มไีขมันหรอืมกีารปนเปอน) 

3. การนาํสงสิ่งสงตรวจและขอควรระวัง 

การสงตัวอยางตองสงพรอมแบบสงตรวจโดยแชตัวอยางในกระตกิพรอมน้ําแข็งรีบนําสงหองปฏบิตักิาร

ทันทหีากไมสามารถนําสงหองปฏบิัตกิารไดควรเก็บรักษาซรัีมไวที ่2-8 องศาเซลเซยีส ไมเกิน 3 วัน ถานานกวา

นัน้ควรเก็บไวที่ -20 องศาเซลเซยีส 

4. การประกันเวลาการทดสอบ (Turnaround Time) 

4 วันทําการ 

5. การรายงานผล 

รายงานผลเปน Positive / Negative / Equivocal / Borderline พรอมคา OD. และคา cut-off 

6. อัตราคาตรวจวเิคราะห 

1,300 บาท 

7. วธีิการวเิคราะห 

ELISA 

8. หมายเหตุ 

 - 
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แบบสงตัวอยางตรวจหาภูมคิุมกันชนดิ IgM ตอไวรัสหัดเยอรมัน (Rubella) 

กลุมชันสูตรสาธารณสุข ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง  

หมู 4 ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

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

ช่ือ-สกุลผูปวย …………………………………..เพศ   ชาย   หญงิ  อายุ………….ป ………. เดอืน…………วัน 

ท่ีอยูเลขท่ี...................หมูท่ี....….ถนน................………………..........………...ตําบล........……….......................................…….. 

อําเภอ/เขต...........................………....จังหวัด....…..............…...……………...โทรศัพท...........................................…………….. 

วัน/เดอืน/ปท่ีเร่ิมปวย…………….………… วัน/เดอืน/ปท่ีรับไว ……………….…….………วัน/เดอืน/ปท่ีจําหนาย……..……………….……… 

รับการรักษาท่ี ร.พ. ........................……………………อําเภอ............................………….จังหวัด............................…….………. 

รหัสไปรษณยี ………..………โทรศัพท......................………HN.....................…….แพทยผูรักษา………………………………...………… 

ขณะน้ีต้ังครรภ ……………… เดอืน   ครรภท่ี ……………………. 

 คนปกติตองการทราบระดับภูมคิุมกันโรค 

 ผูสัมผัสโรคไมมอีาการปวยแตเคยสัมผัสใกลชิดกับผูปวยเมื่อวัน/เดอืน/ป ……………………………. 

 ผูปวยวัน/เดอืน/ปท่ีเร่ิมปวย …………………. เคยสัมผัสโรคเมื่อวัน/เดอืน/ป …………………………….… 

อาการ  ไขอุณหภูม ิ………….…oซ   ไมมไีข 

 ผื่นท้ังตัว       ผืน่ท่ีบริเวณ (ระบุ)……………………..……………………………… วันท่ีเร่ิมมผีื่น............................... 

                ลักษณะผื่น   หยาบ   ละเอียด   เปนตุมใส 

 ตอมนํ้าเหลอืงโต 

                         หลังหู   หลังศีรษะ   2 ขาง   ขางเดยีว 

 อาการอื่นๆระบุ …………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 ผูปวยเด็กติดโรคหัดเยอรมันในครรภมารดา (Rubella Syndrome Baby) 

 นํ้าหนักตัวนอย   หัวใจพกิาร   หูหนวก   ตาเปนตอขางเดยีว   ตาเปนตอ 2 ขาง   ตับโต 

 มามโต   ตัวเหลอืง   ผื่นท่ีผวิหนัง   อาการอื่นๆระบุ…………………………………………… 

 มารดาของผูปวยมปีระวัติออกผื่นขณะต้ังครรภ ………….…….. เดอืน 

การเก็บตัวอยางสงตรวจ 

 เพื่อแยกเช้ือ : throat swab วัน/เดอืน/ปท่ีเก็บตัวอยาง …..…./……..…./……….………. 

 เพื่อตรวจหาแอนติบอด ี: วัน/เดอืน/ปท่ีเจาะเลอืดคร้ังแรก …..…./……..…./……….…. 

                   วัน/เดอืน/ปท่ีเจาะเลอืดคร้ังท่ี 2 …..…./……..…./……….…. 

                                                               วัน/เดอืน/ปท่ีสงตัวอยาง…..…./……..…./……….…. 
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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, 0-7550-1052-3 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 
 

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 ..................................................... 
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วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจหาภูมคิุมกันชนดิ IgM ตอไวรัสหดัเยอรมัน (Rubella) 
 

1. วัตถุประสงคในการสงตรวจ 

การตรวจหาแอนตบิอดชีนดิ IgM ตอไวรัสหดัเยอรมันดวยวธิี ELISA เพื่อใชประกอบการวนิจิฉัยโรค 

2. สิ่งสงตรวจ ปรมิาณและภาชนะท่ีใชเก็บตวัอยาง 

น้ําเหลอืง (serum) เก็บโดยเจาะเลอืดเพยีงคร้ังเดยีวภายใน 4 วันแตไมควรเกิน 30 วันหลังจากพบผื่นปด

ฉลากช่ือ-นามสกุลวันเดอืนปที่เก็บ(หลีกเลี่ยงตัวอยาง hemolyse, มไีขมันหรอืมกีารปนเปอน) 

3. การนาํสงสิ่งสงตรวจและขอควรระวัง 

การสงตัวอยางตองสงพรอมแบบสงตรวจโดยแชตัวอยางในกระตกิพรอมน้ําแข็งรีบนําสงหองปฏบิตักิาร

ทันทหีากไมสามารถนําสงหองปฏบิัตกิารไดควรเก็บรักษาซรัีมไวที่  2-8 องศาเซลเซยีส ไมเกิน 3 วันถานานกวา

นัน้ควรเก็บไวที่ -20 องศาเซลเซยีส 

4. การประกันเวลาการทดสอบ 

7 วันทําการ 

5. การรายงานผล 

รายงานผลเปน Positive / Negative / Equivocal/ Borderline พรอมคา OD. และคา cut-off 

6. อัตราคาตรวจวเิคราะห 

1,300 บาท 

7. วธีิวเิคราะห 

ELISA 

8. หมายเหตุ 

 - 
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คําแนะนาํในการเก็บและสงตัวอยางตรวจวเิคราะห 

5.1 วัตถุประสงค ในการตรวจวเิคราะห 

1. ตรวจวเิคราะหสารเปนพษิ ในกรณทีี่เกิดการเจ็บปวยหรอืตายของบุคคลหรอืสัตว โดยไมมสีาเหตุทาง

พยาธสิภาพ และสันนษิฐานวาอาจเกิดจากการไดรับสารเปนพษิ ทัง้นี้เพือ่หาสาเหตนุาํไปประกอบผลทางอรรถ

คด ีการบําบัดรักษาและปองกันความเปนพษิที่อาจเกิดขึ้นอกี 

2. เพื่อชวยดานการแพทย ในการตรวจหาระดับยารักษาโรคในชีววัตถุของผูปวยที่อาจเกิดจากระดับยา

เกินขนาดรักษา 

 

5.2 ประเภทของการใหบรกิารตรวจวเิคราะห มดีงันี้ 

           1. สารที่ระเหยได (Volatile substances and Gases) 

  1.1 ไซยาไนด (Cyanide) 

 2. โลหะตาง ๆ (Metals) 

  2.1 สารหน ู(Arsenic) 

  2.2 ปรอท (Mercury) 

  2.3 ตะก่ัว (Lead) 

 3. ยารักษาโรคและสารเสพตดิ (Drugs and Narcotic drugs) 

  3.1 ยาแกปวด 

  3.2 ยานอนหลบั 

  3.3 ยาสงบประสาท ยาระงับประสาท 

  3.4 ยาเสพตดิ 

 4. สารเคมกํีาจัดศัตรูพชืและสัตว (Pesticides) 

  4.1 สารเคมกํีาจัดแมลง (Insecticides) กลุมตาง ๆ ดังนี้ 

4.1.1 กลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate insecticides) เชน Parathion,  

Malathion, Phosdrin 

        4.1.2 กลุมคลอริเนตเตตไฮโดรคารบอน (Chlorinated hydrocarbon  

compound insecticides) เชน DDT, Endrin, Heptachlor 

        4.1.3  กลุมคารบาเมต (Carbamate insecticides) เชน Methomyl, Carbaryl, Carbofuran 

4.2 อื่น ๆ 

 

 

 

 
 

5. การใหบรกิารของหองปฏิบัตกิารพษิวทิยา 
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5.3 การเก็บและสงวัตถุตัวอยางเพื่อตรวจวเิคราะหสารเปนพษิท่ัว ๆ ไป 

 1. ประเภทวัตถุตัวอยางที่จะตองเก็บสง 

 1.1  ชีววัตถุจากผูปวย ไดแก อาเจยีน น้าํลางกระเพาะ เลอืด ปสสาวะ เปนตน 

  1.2 ชีววัตถุและอวัยวะจากศพที่สําคัญ ไดแก กระเพาะอาหารผูกขั้วหัวขั้วทาย ตับ เลือด 

ปสสาวะ ตัวอยางอื่น ๆ เชน ไต กลามเนื้อบริเวณที่มีรอยฉีดยา ผมและเล็บ การเลือกสงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

แพทยและชนดิของสารเปนพษิที่สงสัย 

  1.3 วัตถุตัวอยางอื่น ๆ เชน ยารักษา สารเคมทีี่พบบริเวณใกลเคียงผูปวยหรอืผูตาย  

2. รายละเอยีดวธิกีารเก็บและสงวตัถุตัวอยาง 

  2.1 อาเจยีน น้ําลางกระเพาะคร้ังแรก ควรเก็บสงทั้งหมด  

  2.2 เลอืด เก็บเลอืดจากผูปวยจํานวน 10 มลิลลิติรโดยเจาะจากเสนเลอืดดาํตรงขอพับแขน

กรณตีรวจหาสารเปนพษิที่ระเหยได ควรระมัดระวังสิ่งที่เจอืปนตาง ๆ เชน การเจาะเลอืดเพื่อหาแอลกอฮอลให

ใชยาฆาเช้ืออืน่ ไดแก mercuric nitrate ทาผวิแทนแอลกอฮอล กรณศีพที่ไมสามารถเจาะเลอืดไดแลว ใหใชเลอืด

จากหัวใจ 

  2.3 การตรวจหาการทํางานของเอ็นไซม cholinesterase กรณสีงสยัไดรับหรอืสมัผัสยาฆา- 

แมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต หรอืกลุมคารบาเมทใหเก็บซร่ัีม1 มลิลลิติร และควรเก็บสงภายใน 24 ช่ัวโมง หลงั

ไดรับสารพษิ 

2.4  ปสสาวะจากผูปวย ใชปสสาวะ 24 ช่ัวโมงสงทัง้หมด โดยสงปสสาวะที่เก็บคร้ังแรกไปกอน   

สวนที่เก็บตามคร้ังตอ ๆ ไป สงพรอมกันในวันรุงขึ้น 

  2.5 อวัยวะจากศพ กระเพาะอาหารผูกขัว้หัวขัว้ทาย ตับประมาณคร่ึงกิโลกรัม ไตทัง้สองขาง 

กรณทีี่สงสัยวาการตายมสีาเหตุจากการฉีดยา ตัดกลามเนื้อสวนที่มรีอยฉีดยา 1 ช้ิน ขนาดประมาณ

เสนผาศนูยกลาง 4 นิ้ว โดยตดัลกึ ๆ ใหตดิไขมัน และเนื้อช้ินลางใหมากที่สดุ  

2.6  อาหารที่สงสัยวามสีารเปนพษิ วธิกีารเก็บและนําสงตวัอยางดูในรายละเอยีดคําแนะนํา

การเก็บและสงวัตถุตัวอยางอาหาร 

  2.7 วัตถุตัวอยางอื่น ๆ ที่สงสยัวามสีารเปนพษิ  สงประมาณ 500 กรัม  ถามตีัวอยางไมพอเก็บ

สงใหไดมากที่สดุ 

3. ภาชนะสําหรับใสบรรจุวัตถุตัวอยางภาชนะควรสะอาด ขนาดใหญพอเหมาะไมแตกงายมฝีาหรอืจุก

ปดสนทิอาจใชภาชนะประเภทพลาสตกิ เชน ขวด กลอง สามารถใชถุงพลาสตกิที่คุณภาพดไีด โดยเลอืกชนดิทีไ่ม

มรีอยเย็บตอเพื่อกันร่ัวและควรใช 2-3 ถุงซอนทับกัน รัดปากถุงใหแนนดวยยางรัด ยกเวนกรณสีงตรวจวเิคราะห

ทางจุลชีววทิยา หรอืตรวจหาสารเปนพษิระเหยได ไมควรใชถุงพลาสตกิ และตัวอยางแตละชนดิ ควรบรรจุโดย

แยกภาชนะไมปะปนกัน 

 4. การปดฉลากตองปดฉลากบนภาชนะบรรจุตัวอยางทุกช้ิน ระบุชนดิตัวอยางที่บรรจุช่ือของผูสงหรอื

สถานที่นาํสง เลขทีห่นงัสอืนําสง (กรณสีงจากหนวยราชการ) ใหชัดเจน 

 5. ขอแนะนําการเก็บและสงวัตถุตัวอยางเก่ียวกับคดีตองทําหลักฐานเปนเอกสารทางคดี และตอง

ระมัดระวังในการสับเปลี่ยนวัตถุของกลางดวย 
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 6. รายละเอียดขอมูลการเกิดพิษควรแจงรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเกิดพิษ เชน เวลาเร่ิมมี

อาการพิษ เหตุสงสัยวาไดรับสารเปนพิษ อาการปวย ฯลฯ ซึ่งมีความสําคัญมาก ใชเปนแนวทางในการตรวจ

วเิคราะหวาควรจะหาสารเปนพษิชนดิใด หรอืประเภทใด ทําใหประหยัดในการใชตัวอยาง น้ํายา และเวลาในการ

ตรวจวเิคราะห 

หมายเหตุ ควรสงตัวอยางในปริมาณตามที่ไดแนะนาํไวในตารางที ่5.1  

5.4 การเก็บและสงวัตถุตัวอยางเพื่อตรวจโลหะเปนพษิในชวีวัตถ ุ

 ชีววัตถุที่ตองการตรวจหาโลหะเปนพษิไดแกเลอืด ซร่ัีมหรอืพลาสมา ปสสาวะ เสนผม หรอืวัตถุอื่น ๆ 

ควรรีบจัดสงโดยเร็ว ถาไมสามารถนําสงไดทันทคีวรเก็บตัวอยางไวในตูเยน็ ตองคํานงึถึงความสะอาดของภาชนะ

ใสตัวอยาง ปดฉลากภาชนะแจงช่ือและชนดิของโลหะที่ตองการตรวจ ควรบอกรายละเอยีดอาการของผูปวยและ

ยาที่ใชรักษา (ความแนนอนของผลวเิคราะหขึ้นอยูกับการเก็บและสงวตัถุตัวอยางเปนสาํคัญ) 

เลอืด เจาะจากเสนเลอืดดํา 10 มลิลลิติร ดวย disposable syringe ชนดิที่มสีาร citrate หรอืheparin 

ปองกันเลอืดแข็งตัว หรอืใช disposable syringe ชนดิธรรมดาเคลอืบดวย heparin ใหทั่ว(ใช0.2 มลิลลิติรตอ-

เลอืด 10 มลิลลิติร) แลวจงึเจาะเลอืด เสร็จแลวเขยาใหเขากัน  งอปลายเข็ม  และปดฉลาก 

 ในกรณทีี่ไมม ี disposable syringe ใหเจาะเลอืดถายใสขวดพลาสตกิ (ไมควรใชขวดแกว) ที่ลางสะอาด* 

แลวเตมิสารปองกันเลอืดแขง็ตัว โดยใช 1 มลิลลิติร 3.8%  สารละลาย sodium citrate ตอเลอืด 9 มลิลลิติร หรอื 

heparin  0.2 มลิลลิติร ตอเลอืด 10 มลิลลิติร ใหปดฉลากแจงชนดิ และปริมาณสารปองกันเลอืดแข็งตัวดวย 

ซร่ัีมหรอืพลาสมา ควรแยกจากเลอืดโดยเร็ว ถายใสภาชนะที่สะอาด* ปดฉลาก 

ปสสาวะ เก็บนาํสงในภาชนะพลาสตกิหรอืขวดแกวทีล่างสะอาด* โดยเก็บปสสาวะภายใน  

24 ช่ัวโมง อาจแบงนาํสงอยางนอย 100 มลิลลิติร แตตองบอกปริมาตรรวมทัง้หมดทีไ่ดเก็บไวแลวมาบนฉลาก

ดวย 

ชีววัตถุอื่น ๆเสนผมอยางนอย 0.5 กรัม (ถาเปนไปไดควรถอนตดิทัง้ราก) เล็บตดัถึงโคนใหมาก- 

ที่สุด บรรจุในถุงพลาสตกิ 2 ช้ัน หรอืภาชนะที่สะอาด ปดฉลาก 

 
* 

วธิลีางภาชนะท่ีใสตวัอยาง ควรเขยาลางภาชนะดวย 10% กรดไนตริกแลวลางดวยน้ํากลัน่เพื่อให

ปราศจากกรด และอบใหแหง  
 

5.5 การนําสงตัวอยางเพือ่ตรวจวเิคราะห 

 สงตัวอยางโดยตรงที่ ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง โดยใหกรอกรายละเอยีดในแบบนําสง

ตัวอยาง ใหครบถวนชัดเจน แบบนําสงตัวอยางชนดิตางๆที่ใชมดีังนี้  

-  แบบนําสงตรวจหาสารพษิ  

  -  แบบนําสงตรวจหาสารเสพตดิในปสสาวะ 

 ปริมาณตัวอยางทีส่งตรวจวเิคราะห ดูจากตารางที่ 5.1 

 รายการตรวจวเิคราะห ดูจากตารางที ่5.2   
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5.6 หลักเกณฑการปฏเิสธตัวอยาง 

5.6.1  การปฏเิสธตัวอยางปสสาวะเพื่อหาสารเสพตดิ 

 1) ภาชนะบรรจตุัวอยางไมมฉีลากระบุบงบอกเจาของตัวอยาง เชน ไมมชีื่อ – สกุล  

              หรอืรหัสของตัวอยาง 

 2) ภาชนะบรรจแุตกราว มปีสสาวะหกเปอน ทาํใหเลอะเลอืนไมสามารถอานฉลากได 

 3) ภาชนะบรรจตุัวอยางปสสาวะมรีองรอยการเปด เชน กระดาษกาวยนที่พันรอบฝาเกลยีว- 

   ฉีกขาด หรอื มรีองรอยการเปด 

4) มวีัตถุสิง่แปลกปลอมในขวดปสสาวะ 

5) ปริมาตรตัวอยางนอยกวา 30 มลิลลิติร 

คําแนะนาํ:  

  - ถาประสงคตรวจมอรฟน ปสสาวะอยางนอย 60 มลิลลิติร  

- ถาประสงคตรวจยาบา กัญชา ปสสาวะอยางนอย 30 มลิลลิติร 

- ถาตองการตรวจสารเสพตดิไมระบุชนดิ ใชปสสาวะอยางนอย 60 มลิลลิติร 

 6) การเขยีนระบุช่ือ – สกุล หรอืรหัสตัวอยาง หรอืปายฉลากบนชวดตัวอยางปสสาวะไมตรงกับ 

หนังสอืนาํสง 

5.6.2 การปฏเิสธตัวอยางตรวจเอนซัยม Cholinesterase และซร่ัีมตรวจหาระดับพาราเซทตามอล 

 1) ขอสังเกตทํานองเดยีวกันกับการปฏเิสธตัวอยางปสสาวะเพื่อหาสารเสพตดิ ขอ 1) ถึง 3) 

 2) ตองเปนซร่ัีมและปริมาตรอยางนอย 3 มลิลลิติร ไมม ีhemolyse ของเมด็เลอืดแดง 

      5.6.3 การปฏเิสธตัวอยางตรวจสารพษิไมทราบชนดิ 

   1) ขอสังเกตทํานองเดยีวกันกับการปฏเิสธตัวอยางปสสาวะเพื่อหาสารเสพตดิ ขอ 1) ถึง 3) 
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ตารางที ่5.1 แสดงปริมาณตัวอยางที่สงตรวจและภาชนะบรรจุ 

ชนดิตัวอยาง/รายการตรวจวเิคราะห ปรมิาณตัวอยาง ภาชนะบรรจุ 

1. ซร่ัีม(Serum)                                        

        - acetaminophen > 3 ml ก, ง. จ* 

        - cholinesterase  ดูท่ี (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. เลอืด (Blood)                                        > 5 ml  

        - lead (Pb) ดูท่ี (3) , (4) ข, ค, ช 

        - แอลกอฮอล ดูท่ี (3) , (4) ข, ค, ช 

3. น้ําลางกระเพาะ    

   3.1 Drugs   

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

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

        - benzophenone derivatives ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - phenothiazine ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

   3.2 Herbicides   

        - paraquat ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

   3.3 Insecticides   

        - carbamates ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - organochlorines ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - organophosphates ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

   3.4 Metallic poisons   

        - antimony ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - arsenic ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - bismuth ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

       - mercury ดูที่ (5) , (6) ก, ข, ซ 
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ตารางที ่5.1 แสดงปริมาณตัวอยางที่สงตรวจและภาชนะบรรจุ (ตอ) 

ชนดิตัวอยาง/รายการตรวจวเิคราะห ปรมิาณตัวอยาง ภาชนะบรรจุ 

   3.5 Psychotropic drugs   

        - amitriptyline ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - chlordiazepoxide ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - diazepam ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - imipramine ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - thioridazine ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

  3.6 Rodenticides   

         - Strynechnine ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - zinc phoshide ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

  3.7 Toxic anions   

        - nitrate ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - nitrite ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

  3.8 Volatile poisons   

        - cyanide ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

        - Others ดูท่ี (5) , (6) ก, ข, ซ 

4. ปสสาวะ (Urine)                             30 ml  

       - amphetamine ดูท่ี (7) ก, ข, ซ 

       - ephedrine ดูท่ี (7) ก, ข, ซ 

       - methamphetamine ดูท่ี (7) ก, ข, ซ 

       - morphine ดูท่ี (7) ก, ข, ซ 

       - paraquat ดูท่ี (7) ก, ข, ซ 

5. ตับ (Liver)                         > 500 g  

       - Drugs (ดูท่ี 3.1) ดูท่ี (8) , (9) ก, ข, ซ 

       - Herbicides (ดูท่ี3.2) ดูท่ี (8) , (9) ก, ข, ซ 

       - Insecticides (ดูท่ี 3.3) ดูท่ี (8) , (9) ก, ข, ซ 

       - Metallic poisons (ดูท่ี 3.4) ดูท่ี (8) , (9) ก, ข, ซ 

หมายเหตุ  ความหมายของตัวเลขในชองปริมาณตัวอยาง และความหมายของอักษรยอในชองภาชนะบรรจุ  

    ดูคําอธิบายท่ีหนาถัดไป 
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หมายเหตุ  

   1. ความหมายของตัวเลข ในชองปริมาณตัวอยาง 

(1)   =  Serum 3 ml (สงโดยเร็วที่สุด ภายใน 24 ช่ัวโมง) 

(2)   =  NaF Blood 5 ml (ใส NaF 10 mg ในเลอืด 5 ml) 

(3)   =  Sodium citrates Blood 5 ml (ใส Trisodium citrate 25 mg ในเลอืด 5 ml) 

(4)   =  Heparinized Blood 5 ml (ใส Heparin 1 g ในเลอืด 5 ml) 

(5)   =  Gastric content (น้ําลาง/ในกระเพาะ เก็บคร้ังแรกสงทัง้หมด หามใสสารกันบดู) 

(6)   =  Stomach (กระเพาะอาหารผูกขัว้หัวทาย สงทนัทแีละควรแชเย็นดวย) 

(7)   =  Urine 30 ml (เก็บคร้ังแรกคร้ังเดยีวในการตรวจวเิคราะหหาสารเสพตดิและ 250 ml  

          สาํหรับการตรวจพาราควอท) 

(8)   =  Liver 500 g (ตับสด สงทันทแีละควรแชเย็นดวย) 

(9)   =  Kidney (ไตสด สงทนัทแีละควรแชเย็นดวย) 

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

(11)  =  Nail (ตัดถึงโคนเล็บใหมากที่สดุ) 

(12)  =  Others (วัตถุที่สงสัยเก่ียวของ เก็บประมาณ 500 กรัม) 

2. ความหมายของอักษรยอในชองภาชนะบรรจุ (ภาชนะทกุชนดิตองสะอาด ขนาดเหมาะสม ไมแตกงายและ

สามารถปดไดสนทิ) 

ก =  ขวดแกวใส ปดจุกยาง พนัทับดวยพาราฟลม 

ข =  ขวดพลาสตกิใหม ๆ พรอมฝาปดสนทิ 

ค =  ขวดพลาสตกิใหม ๆ พรอมฝาปดสนทิ ผานการเขยาลางดวย 10% กรดไนตริก และน้าํกลั่น 

ง =  หลอดแกวใส ปดจุกยาง พนัทับดวยพาราฟลม 

จ =  หลอดพลาสตกิใหม ๆ พรอมดวยฝาปดสนทิ 

ฉ = หลอดพลาสตกิใหม ๆ พรอมฝาปดสนทิ ผานการเขยาลางดวย 10% กรดไนตริก และน้าํกลั่น        

ช =  กระบอกฉีดยาพลาสตกิใหม ๆ แลวเคลอืบดวย Heparin หรอื Sodium citrate 

ซ =  ถุงพลาสตกิใหม ๆ และคุณภาพด ีใช 2-3 ถุงซอนทับกัน แลวรัดปากถุงใหแนนดวยยางรัด 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงระยะเวลาแลวเสร็จของงาน และอตัราคาบาํรุงการตรวจวเิคราะห 

 

รายการตรวจวเิคราะห 

 

เทคนคิการทดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จของงาน  

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบาํรุง 

(บาท) 

1. ตัวอยางทางนติเิวชและคลินิก    

     1.2 สารพษิไมทราบชนิด Chemical test, TLC, 

Spectrophotometer, GC, 

HPLC 

20  3,200/ 

ตัวอยาง 

     1.3 ระดับโลหะ : ตะกั่ว AAS            10 800 

     1.4 Cholinesterase activity 

     1.5 แอลกอฮอรในเลือด 

UV/VIS Spectrometry 

Gas Chromatograph 

            5  

10 

200 

800 

2. การตรวจหาสารเสพติด     

     2.1 การตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ  9 700* 

          - เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) GC/MS, TLC   

          - มอรฟน GC/MS, TLC   

          - สารออกฤทธิ์ของกัญชา GC/MS   

3. การบริการดานเอกสารการตรวจวเิคราะหทุกชนิด  

    3.1 ใบรายงานการตรวจวเิคราะหเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ฉบับละ 300 

    3.2 สําเนารายงานผลการวเิคราะห ฉบับละ 300 

 

หมายเหต:ุ * ยกเวน หนวยงานนําสงสงักัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิและกระทรวงยุตธิรรม 
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แบบนําสงตรวจหาสารเปนพษิ 

(Request form for toxicology analysis) 

 

ท่ี (Ref. No.)  …………………….                       

                                                    วันท่ี (Date)…………………………………… 

 
หนวยงานนําสง (Office name)......................................................................................ท่ีอยู (Address).......................................................................... 

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

ชื่อผูไดรับสารเปนสารพิษ (Patient name) ……………………………………………….……….............................................................................................................. 

หมายเลขผูปวย (Patient No.) …....................................................... อายุ (Age) ……………… อาชพี (Occupation) ……………………………….…………………………… 

สารเปนพิษไดรับโดยวธิใีด (Entry route of poisons) ………………………………….....……………………………. ตาย (Dead)   ไมตาย (Alive) 

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

สาเหตุ(Cause)  อุบัติเหตุ (Accident)      สงสัยมีผูฆา (Suspect killed)  ฆาตัวตาย (Commit suicide) 

   ไมทราบสาเหตุ (Cause unknown)   จากยาท่ีใชรักษาโรค (Drug treatment)  อื่น ๆ ระบุ (Others)……………………………  

วันเวลาท่ีเกิดเหตุ (Incident date)……………………...................................time…………..  สถานท่ี (Place)………………………………………………………………………………..  

รายละเอยีดอาการครัง้แรกและตอมา (ระบุเวลาดวย) (Detail of 1rt Symptom and later) ……………………………………………………………………………………………….. 

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

ตัวอยางและปรมิาณตัวอยางท่ีนําสง (Type and quantity of specimens)  

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

     หมายเหตุ (Remark)  

1) กรณีสงตรวจ cholinesterase ซึ่งสงสัยไดรบัยาฆาแมลงใหใชซรีั่ม 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) เลือดควรเก็บสงภายใน 24 ชม. หลังไดรับสารเปนพษิ (The blood shall be collected and sent within 24 hrs) 

  กระเพาะอาหารผูกขัว้หัวขัว้ทาย (Tie the poles pedicle of Stomach)    

 นํ้าลางกระเพาะสงท้ังหมด (หามใสสารกันบูด) (All of Gastric content, preservative is prohibited) 

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

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

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

                อื่น ๆ (Others) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

วธิกีารบรรจุตัวอยาง ( Sample package) 

เพื่อปองกันสารเปนพิษระเหย ใหบรรจุตัวอยางในภาชนะท่ีเหมาะสมปดจุกแนนสนิท สงตัวอยางอวัยวะ โดยการแชเย็นจัด หรอืแชใน  

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

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

วธิกีารรับผลการทดสอบ (The method for receiving testing report) 

  มารับดวยตนเอง (By person)       ทางไปรษณีย (By post)  

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

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

                                          ตําแหนง (Position) …………………………….……………………………   

 

 
 

F 39-00-069 

แกไขคร้ังที่ 6 

วันที่ออกเอกสาร  18 ม.ค. 2662 

หนา 1 ของ 2 หนา 
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รายชื่อสารเปนพษิที่แพทยตองการใหตรวจ(List of toxic substances needs to check) 
 

สารเปนพษิท่ีตองการใหตรวจ (โปรดกา) 

(List of toxic substances needs to check) 

ตัวอยางท่ีควรสงตรวจ 

(Proper of Specimens) 

Volatile poisons    cyanide          3,6 

  อื่น ๆ 6 

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

   lead              อื่น ๆ 1,6 

Toxic anions   nitrate            nitrite             อื่น ๆ 3,6 

Drugs   salicylates     paracetamol      phenacetin 2,3,4,6 

   caffeine        phenylbutazone  

  methaqualone chlorpropamide  

   theophylline     barbiturates           

 อื่น 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           อื่น ๆ 3,4,6 

Trichlorocompounds chloroform           อื่น ๆ 2,6 

Insecticides  organophosphates chlorinated hydrocarbon 3,6 

 carbamates         อื่น ๆ  

 cholinesterase activity ซร่ัีมและสงตรวจทันที

(Serum/Delivered 

immediately) 

Herbicides paraquat                  2,3,6 

 อื่น ๆ (Others)       

อื่น ๆ (Others)  ……………………………………………………………………………….  

หมายเหตุ (Remark) 

                 1 = เลอืด (Blood)  2 = ปสสาวะ (Urine)    3 = กระเพาะหรอืน้ําลางกระเพาะ(Gastric Content) 

       4 = ตับ(Liver)      5 = เสนผมและเล็บ (Hair and Nail) 6 = วัตถุอื่นที่เก่ียวของ(Others substances)  
 

 

หนา  2  ของ  2  หนา 
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หนังสอืนําสงปสสาวะเพือ่ตรวจพสิจูนหาสารเสพติด 

(Request form for Drugs Abuse identification) 

ท่ี (Ref.No.)  …………………….                       

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

 

หนวยงานนําสง (Office name)...............................................................ท่ีอยู (Address)........................................................................................................................ 

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

ชนดิตัวอยางท่ีสง (Type of sample)……………………………..…………………ปรมิาณ (Quantity of sample)……………………………………….มลิลลิติร(ml) 

รายละเอียดตัวอยาง 

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

         หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ID Card  No.)   เลขคดท่ีี(ถาม)ี (Criminal case no, if any)…………………….….. 

         อาชีพ (Occupation)      นักเรยีน/นักศกึษา (Student)   รับราชการ (Civil servant)      พนักงานรัฐวิสาหกจิ (State Enterprise employee)     

                                        พนักงานสถานประกอบการ (Establishment employee)                 ธุรกจิสวนตัว (Self-employed)  

                                        พนักงานองคกรสวนทองถิ่น (Local State Enterprise employee)      เกษตรกร (Farmer)              รับจาง (Employee) 

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

            อาการท่ีสังเกตเห็นได (Noticeable symptoms)  

                                ปกต ิ(Normal)        หงุดหงดิ (Edgy)         กระวนกระวาย (Anxiety)  พูดจาไมรูเรื่อง (Maunder)  

                                คลุมคลั่ง(Maniac)    งวงซมึ (Drowsiness)   ไมรูสกึตัว (Unconscious)  อ่ืน ๆ (Others) …………………………………………………… 

วันท่ีเกดิเหต ุ(Incident date)……………………… เวลา (Time) …………… น. สถานท่ีเกดิเหต ุ(Place)……………………………….…………..………………………………........................................ 

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

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

รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถาม)ี (Other Detail, if any) 

 ไมพบของกลางวัตถุเสพตดิ (The object of addictions were not found)   

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

การตรวจพสิูจนเบ้ืองตน (Preliminary Test)  

           ไมไดตรวจ (Untested)      

           ตรวจ  (Tested); ชนดิชุดทดสอบเบ้ืองตนท่ีใช        หลักการทางเคม ี(ทําใหเกดิส)ี (Chemical test)      หลักการทางภมูคุิมกันวิทยา (Immuno assay) 

                        ผลท่ีได    ใหผลบวก (Positive result)   ใหผลลบ (Negative result)   ใหผลไมชัดเจน (The Result is not clear)     อ่ืน ๆ(Others)………..…………  

วัตถุประสงคการสงตรวจ (Objective of this test) 

 ดําเนนิคด(ีLitigation)         บําบัดรักษา (Treatment)         วินจิฉัยโรค (Diagnosis)  ตรวจสุขภาพ (Health check)     

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

ชนดิของสารเสพตดิท่ีตองการตรวจ (Type of Drugs Abuse to be identified) 

        ยาบา (Amphetamines)  กัญชา (Cannabinoid)         มอรฟน (Morphine)         อ่ืน ๆ (Others)………………………………………… 

การรายงานผล (Report) 

           ใหรายงานเฉพาะสารเสพตดิท่ีระบุความตองการตรวจเทานัน้ (Report as request) 

           ใหรายงานสารเสพตดิท่ีระบุความตองการใหตรวจและสารเสพตดิชนดิอ่ืนท่ีตรวจพบดวย (Report as request and other if found) 

        

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

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

                    ตําแหนง(Position) ……………………………………………………………….. 

สําหรับเจาหนาที่รับ-สงตัวอยาง (For sample custodian) 
 

หมายเลขทดสอบ(Test No.) ………………………………………........ปริมาตรปสสาวะ (Quantity of Urine) ..……..……..…มิลลลิติร (ml) 

  นําสงทางไปรษณยี (Delivery by post)                     นําสงดวยตนเอง (Delivery by person)  

ช่ือผูสง (Name of sender) .……………...............................................................................................ตําแหนง (Position)……………………………………….…………………………………………… 

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

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

ผูรับตัวอยาง (Sample Receiver)…..………………..…………………………………….วนัที่รับตัวอยาง (Sample receiving date) ………………………..………….. เวลา (Time) ………………...……… น. 

F 39-00-070 

แกไขครัง้ท่ี  7 

วันท่ีออกเอกสาร  18  ม.ค. 2562 
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คําแนะนํา(Suggestion) 

การใชแบบหนังสือนําสงปสสาวะเพ่ือตรวจพิสูจนหาสารเสพตดิ(The Using Submission of Urine Drugs identification) 

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

2. หนังสือนําสงปสสาวะเพื่อตรวจพิสูจนหาสารเสพติด ใชสําหรับหน่ึงรายตอหน่ึงแผนเทาน้ัน  ใชแทนหนังสือนําสง และใบรับตัวอยางปสสาวะในทุก

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

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

be used for authentication) 

4. กรณีท่ีใชผลในการประกอบอรรถคดี ตองระบุเลขคดีเสมอ เพราะจะทําใหสืบคนไดงายขึ้น(In Case of Litigation Always Must Indicated Number of 

Case)   

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

State Employees And Employees of Government Agencies)  

6. สถานท่ีเกิดเหตุ หมายถึง บานพัก สถานศกึษา สถานบรกิาร สํานักงาน สวนสาธารณะ หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร โรงงานอุตสาหกรรม 

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

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

7. ชนิดชุดทดสอบเบื้องตนท่ีใชหลักการทางเคมี หมายถึง ชุดทดสอบท่ีอานผลจากปฏิกริยิาเคมีทําใหเกดิสี (สีมวง) (The Preliminary Test that using 

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

8. ชนิดชุดทดสอบเบื้องตนท่ีใชหลักการทางภูมิคุมกันวทิยา หมายถงึ ชุดทดสอบท่ีอานผลจากปฏิกริยิาทางชวีเคมีท่ีทําใหเกดิเสนแถบสีหรอืสีท่ี

เปล่ียนไป อาจจะเปนชุดทดสอบสําเร็จรูปท่ีมีลักษณะเปนตลับสําหรับหยดหรอืแถบสําหรับจุมปสสาวะ หรอืชุดนํ้ายาท่ีใชเครื่องมอืพเิศษในการอาน 

เชน เครื่อง ELISA เปนตน(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. ผูรับตัวอยาง และผูวเิคราะห สามารถมีมากกวาหน่ึงคนได ขึ้นอยูกับระบบประกันคุณภาพและการปฏิบัติจรงิของหนวยงาน(Sample Receiver and 

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

10. รายละเอยีดเก่ียวกับตัวอยาง ลักษณะการบรรจุภัณฑ เชน ภาชนะบรรจุ ฉลากกาว แถบชื่อ ลายมอืชื่อฯลฯ ขอใหใสใน Work sheet ของนักวเิคราะห

ไปกอน และถาในอนาคตถามีการนําเอา Packaging ไมวาเปนซองหรอืกลองวัตถุพยานมาใช อาจจะใชเพยีงการถายรูปดวยกลองดิจติอลเก็บไวแทน

การเขยีนบรรยายก็ได(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 = เมทิลลีนไดออกซเีมทแอมเฟตามีน (3,4-methylenedioxymethamphetamine) 

MDA = เมทิลลีนไดออกซแีอมเฟตามีน (Methylenedioxyamphetamine) 

MDE  = เมทิลลีนไดออกซเีอทิแอมเฟตามีน (Methylenedioxyethylamphetamine) 

MOR  = มอรฟน (Morphine) 

COD  = โคเดอนี(Codeine) 

THC  = กัญชา (Tetrahydrocannabinol/Cannabis) 

COC = โคคาอนี(Cocaine) 
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5.7 Range of laboratory activities การใหบรกิารของหองปฏบิัตกิารพษิวทิยา 

ลําดับ รายการ LOD LOQ 

ตรวจเอกลักษณพาราควอต โดยเทคนคิ Color test       

1 ตัวอยางนํ้าดื่ม 0.7 ug/mL - 

2 ตัวอยางเศษอาหาร 1 ug/mL - 

3 ตัวอยางนํ้าลางกระเพาะ 1 ug/mL - 

ตรวจปรมิาณแอลกอฮอลโดยเทคนคิ Gas chromatograph     

4 เลอืด - 8 mg% 

ตรวจปรมิาณตะก่ัวโดยเทคนคิ AAS     

5 เลอืด   3 ng/mL 

ตรวจเอกลักษณยาฆาแมลงโดยเทคนคิ TLC       

6 Carbofuran 750 ng/mL - 

7 Butachlor 500 ng/mL - 

ตรวจเอกลักษณสารเสพตดิในปสสาวะโดยเทคนคิ TLC       

8 แคนนาบินอยด (THC)  30 ng/mL - 

9 มอรฟน 274 ng/mL - 

10 เมทแอมเฟตามนี  700 ng/mL - 

ตรวจเอกลักษณสารเสพตดิในปสสาวะโดยเทคนคิ GC/MS       

11 แคนนาบินอยด (THC)  40 ng/mL - 

ตรวจเอกลักษณไซยาไนดในน้ํา โดยเทคนคิ Color test     

12 โดยวธีิ Prussian blue  10 ug/mL - 

  โดยวธีิ Paper strip 1 ug/mL - 

ตรวจเอกลักษณอารเซนกิโดยวธิี Gutzeit test     

13 นํ้าลางกระเพาะ 5 ug/mL - 
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คําแนะนาํในการเก็บและสงตัวอยางตรวจวเิคราะห 

6.1  วัตถุประสงคในการตรวจวเิคราะห 

พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะหและใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานคุณภาพยา 

ผลติภัณฑสมุนไพร เครื่องสําอาง ยาเสพตดิและวัตถุออกฤทธิ์ตอจติและประสาท ตลอดจนศกึษา วเิคราะห วิจัย

และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยใีนสาขาที่เก่ียวของ เพื่อเปนหองปฏบิัตกิารอางองิ และคุมครองผูบริโภค  

6.2 ตัวอยางสําหรับสงตรวจวเิคราะห 

6.2.1 ยาสําเร็จรูป 

 ทดสอบคุณภาพยาแผนปจจุบนัตามมาตรฐาน United State Pharmacopoeia  หรอื British 

Pharmacopoeia โดยมหีัวขอทดสอบดังนี้ ปริมาณตัวยาสาํคัญ คาการละลายของตัวยา ความ

สม่ําเสมอของยาเมด็แตละหนวย และ Related Substance  

 ตรวจเอกลักษณยาแผนปจจบุัน  

6.2.2 ยาแผนโบราณยาจากสมนุไพร  และผลติภัณฑสมนุไพร   

 ตรวจเอกลักษณหายาแผนปจจุบันที่อาจปนปลอม ไดแก ยาแผนปจจุบันทัง้ในกลุมที่เปน 

ยาอนัตราย ยาควบคุมพเิศษ และวัตถุออกฤทธิ์ตอจติและประสาท  

 ทดสอบการปนเปอนเช้ือจลุนิทรีย  ในตัวอยางยาแผนโบราณ 

 ทดสอบการปนเปอนโลหะหนกั  ในตัวอยางยาแผนโบราณ 

      6.2.3 วัตถุดบิสมุนไพร  

 ทดสอบการปนเปอนเช้ือจลุนิทรีย ในตวัอยางวตัถุดบิสมุนไพร 

 ทดสอบการปนเปอนโลหะหนกัในตัวอยางวตัถุดบิสมุนไพร   

 การหาปริมาณสารสาํคัญ ในตัวอยางวัตถุดบิสมนุไพร   

6.2.4 เครื่องสาํอาง 

 ทดสอบหาสารหามใช (ไฮโดรควโินน กรดวติามนิเอ สารประกอบปรอทและสารสเตยีรอยด) 

เพื่อการคุมครองผูบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

 ทดสอบการปนเปอนเช้ือจลุนิทรีย 

6.2.5  ผลติภัณฑเสริมอาหาร 

 ตรวจเอกลักษณยาแผนปจจบุันที่อาจปนปลอมในผลติภัณฑเสริมอาหารที่มจีําหนายใน

ทองตลาด 

6.2.6  ยาเสพตดิใหโทษและวตัถุออกฤทธิ์ตอจติและประสาท 

 ตรวจเอกลักษณยาเสพตดิใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ตอจติและประสาทที่เปนของกลาง เพื่อใช

ประกอบการดําเนนิคด ี

6.2.7  ยาคด ี

  ตรวจเอกลักษณยาแผนปจจุบันที่เปนของกลาง เพื่อใชประกอบการดําเนนิคด ี
 

 

 

 

6. การใหบรกิารของหองปฏิบัตกิารยาและวัตถุเสพตดิ 
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6.3 รายละเอยีดการใหบรกิาร  

ชนดิของ

ตัวอยาง/การ

บรกิาร 

รายละเอยีดการใหบรกิาร 

 

ปรมิาณตัวอยางสง

ตรวจ 

วิธี/เทคนคิการ

ทดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จ 

ของงาน 

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง

(บาท) 

1. ยาสําเร็จรูป 1.1 ตรวจเอกลกัษณ 100 เม็ด หรือ USP/BP - 1,500 

 1.2 ปริมาณตัวยาสําคัญ 200 มลิลลิติร USP/BP  5,000 

 1.3 การละลายของตัวยา  USP/BP  7,000 

 1.4 ความสม่ําเสมอของยาเม็ดแต 

ละหนวย 

 USP/BP   

    - Content Uniformity    7,000 

    - Weight Variation      800 

 1.5 Related Substance  USP/BP  5,000 

2. วัตถุดบิ 2.1 การปนเปอนโลหะหนกั 25 กรัม TP,USP 20  

    สมุนไพร   1) สารหนู (Arsenic)     4,000 

   2) แคดเมยีม (Cadmium)    4,000 

   3) ตะกั่ว (Lead)    4,000 

 2.2 การปนเปอนเชื้อจุลนิทรีย จํานวนตัวอยาง            

ไมนอยกวา 2 หนวย  

(ใน Lot เดยีวกัน) และ

น้ําหนักรวมไมนอยกวา 

50 กรัม หรือมลิลลิติร 

 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  1,500 

   8) Candida albicans  Identification    500 

   9) ตรวจรายการที่ 1-8    5,000 

 2.3 ปริมาณเคอรคูมนิอยด  

     คํานวณเปนเคอรคมูนิใน 

     สมุนไพรขมิ้นชัน 

50 กรัม UV-VIS 

spectrophotometry 

15 5,000 

3.ยาแผนโบราณ

หรือยาสมุนไพร 

3.1 การปนเปอนโลหะหนกั 25 กรัม AAS 20  

   1) สารหนู (Arsenic)     4,000 

   2) แคดเมยีม (Cadmium) 

  3) ตะกั่ว (Lead) 

   4,000 

4,000 
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6.3 รายละเอยีดการใหบรกิาร  

ชนดิของ

ตัวอยาง/การ

บรกิาร 

รายละเอยีดการใหบรกิาร 

 

ปรมิาณตัวอยางสง

ตรวจ 

วิธี/เทคนคิการ

ทดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จ 

ของงาน 

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง

(บาท) 

      

 3.2 การปนเปอนเชื้อจุลนิทรีย จํานวนตัวอยาง            

ไมนอยกวา 2 หนวย  

(ใน Lot เดยีวกัน) และ

น้ําหนักรวมไมนอยกวา 

50 กรัม หรือมลิลลิติร 

 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  1,500 

 3.3 ตรวจเอกลักษณ 

สเตยีรอยด (อัตราตอ 1 ตัวอยาง)  

20 เม็ด หรือ 

50 มลิลลิติร 

TLC/ UV-VIS 

Spectrophotometry 

 

10 1,500 

4. เคร่ืองสําอาง 4.1 สารหามใชในเคร่ืองสําอาง  50 กรัม หรือมลิลลิติร  30  

 1) ไฮโดรควโินน  TLC/HPLC  800 

 2) กรดวติามนิเอ    TLC/HPLC  800 

 3) สารประกอบปรอท  Reinsch’s test  800 

 4) สารสเตยีรอยด     

 - เบตาเมธาโซน  HPLC  800 

 - เบตาเมธาโซน 17-วาเลอเรต  HPLC  800 

 - คลอเบตาซอล โพรพโิอเนต  HPLC  800 

 - ไฮโดรคอรตโิซน  HPLC  800 

 - เพรดนโิซโลน    HPLC  800 

 - ไตรแอมซโินโลน อะเซโตไนด    HPLC  800 

4.2 การปนเปอนเชื้อจลุนิทรีย จํานวนตัวอยาง            

ไมนอยกวา 2 หนวย  

(ใน Lot เดยีวกัน) และ

น้ําหนักรวมไมนอยกวา 

50 กรัม หรือมลิลลิติร 

 20  



คูมอืการใหบริการ                SD-M  39 - 001 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง                   แกไขคร้ังท่ี  14 

       หนา  66 ของ 115 หนา 
 

 

 

 

6.3 รายละเอยีดการใหบรกิาร  

ชนดิของ

ตัวอยาง/การ

บรกิาร 

รายละเอยีดการใหบรกิาร 

 

ปรมิาณตัวอยางสง

ตรวจ 

วิธี/เทคนคิการ

ทดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จ 

ของงาน 

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง

(บาท) 

 1) จํานวนแบคทเีรียที่เจริญโดยใช 

    อากาศ 

 Pour plate method  500 

 

 2) ยีสตและราที่เจริญโตโดยใช 

    อากาศ 

 Pour plate method 

 

 500 

 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. ผลติภัณฑ

เสริมอาหาร 

ตรวจเอกลักษณยาแผนปจจุบัน  

(อัตราตอ 1 ชนดิสาร) 

ไมนอยกวา 10 เม็ด 

หรือ 100 มลิลลิติร 

TLC/ UV-VIS 

Spectrophotometry 

10 1,500 

6. ยาเสพตดิและ

วัตถุออกฤทธิ ์

ตอจติและ

ประสาท 

ตรวจเอกลักษณ  TLC/ UV-VIS 

Spectrophotometry 

10 700 

 1) ยาบา 1-14 เม็ด    

 2) ไอซ ไมเกนิ 375 มลิลกิรัม    

 3) ยาอ ี 1-4 เม็ด    

 4) ใบพชืกระทอมสด ไมนอยกวา 15 กรัม    

 5) ใบพชืกระทอมตม ไมนอยกวา 25 กรัม    

 6) น้ําตมพชืกระทอม ไมนอยกวา 30 

มลิลลิติร 

   

 7) พชืกัญชา ไมนอยกวา 100 

มลิลกิรัม 

   

 8) วัตถุออกฤทธิ์ตอจติและ    

ประสาท 

น้ําหนักไมเกนิที่

กฎกระทรวงกาํหนด

ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ 

พ.ศ. 2561 

   

7. ยาคด ี ตรวจเอกลักษณยาแผนปจจุบัน     

 1) ระบุสูตรตํารับ  

(อัตราตอ 1 ชนดิสาร) 

ไมนอยกวา 2 เม็ด 

หรือ 10 มลิลลิติร 

TLC/ UV-VIS 

Spectrophotometry 

10 1,500 
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6.3 รายละเอยีดการใหบรกิาร  

ชนดิของ

ตัวอยาง/การ

บรกิาร 

รายละเอยีดการใหบรกิาร 

 

ปรมิาณตัวอยางสง

ตรวจ 

วิธี/เทคนคิการ

ทดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จ 

ของงาน 

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง

(บาท) 

 2) ไมระบุสูตรตํารับ  

(อัตราตอ 1 ชนดิสาร) 

ไมนอยกวา 5 เม็ด 

หรือ 30 มลิลลิติร 

TLC/ UV-VIS 

Spectrophotometry 

20 1,500 

8. การใหบริการ

อื่นๆ 

8.1 การแปลรายงานผลวเิคราะห

ฉบับภาษาอังกฤษ 

- - - 300 

 8.2 การจัดทําสําเนารายงานผล 

วเิคราะห 

- - - 300 
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F 39-00-071 

แกไขคร้ังท่ี 6 

วันท่ีออกเอกสาร 10 ม.ค.2562 

แบบฟอรมการสงตัวอยาง 

Testing request form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               วันท่ี(Date).................................................................. 

ช่ือ-สกุลผูติดตอ(Contact person)................................................................................................................................ 

ท่ีอยู (Address)............................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท(Tel.)...............................................................มอืถอื(Mobile)......................................................................... 

รายละเอียดตัวอยางและรายการวเิคราะหท่ีตองการ(Sample information and analysis request) 

ลําดับ

(No.) 

ชื่อตัวอยาง/รายละเอียดตัวอยาง 

(Sample name/Description) 

จํานวน 

(Quantity) 

รายการทดสอบ(Test items) 

    

    

    

    

    

    

    

    

การรับรายงานผลการทดสอบ     �  มารับดวยตนเอง                 � ทางไปรษณยี 

(Sent report by)                            (By hand)                              (By mail) 

ขอมูลเพิ่มเติม(More Informations)  :        � แสดงขดีจํากัดการตรวจพบ (LOD) 

                         � แสดงขดีจํากดัการตรวจเชิงปริมาณ (LOQ) 

                                                      � คาความไมแนนอนของการวัด(Uncertainty) 

                                                      � ............................................................................................................ 

การรับตัวอยางคนื   :            � ไมรับคนื                    �  รับคนืดวยตนเอง 

(Need sample back)              (No Return)                    (Yes, receive by client) 
 

                                           ลงชื่อผูสงตัวอยาง(Requested by)........................................................................... 

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

สาํหรับเจา้หนา้ท่ี(For staff only) 

ค่าตรวจวเิคราะห์ (Price)……………………..บาท (Baht) 

                                              ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บตวัอยา่ง (Received by)…………………………………… 

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

                            วนัท่ี(Date)  .….../….…/….…. 
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6.4 Range of Laboratory activities การใหบรกิาร 

ชนดิของตัวอยาง/

การบรกิาร 

รายละเอยีดการใหบรกิาร 

 

 

LOD 

 

LOQ 

วัตถุดบิสมุนไพร 2.1 การปนเปอนโลหะหนัก   

   1) สารหนู (Arsenic)  0.224 mg/kg 0.400 mg/kg 

   2) แคดเมียม (Cadmium) 0.004 mg/kg 0.040 mg/kg 

   3) ตะก่ัว (Lead) 0.036 mg/kg 0.400 mg/kg 

 2.2 การปนเปอนเช้ือจลุนิทรยี   

   1) Total aerobic microbial count - - 

   2) Total combined yeasts and  mold count - - 

   3) Bile-tolerant gram negative   bacteria - - 

   4) Escherichia coli - - 

   5) Staphylococcus aureus - - 

   6) Salmonella spp. - - 

   7) Clostridium spp. - - 

   8) Candida albicans - - 

 2.3 ปรมิาณเคอรคูมินอยด คํานวณเปนเคอรคูมินใน 

สมุนไพรขม้ินชัน 

20 mg/kg 60 mg/kg 

ยาแผนโบราณหรอืยา

สมุนไพร 

1 การปนเปอนโลหะหนัก   

   1) สารหนู (Arsenic)  0.224 mg/kg 0.400 mg/kg 

   2) แคดเมียม (Cadmium) 

  3) ตะก่ัว (Lead) 

0.004 mg/kg 

0.036 mg/kg 

0.040 mg/kg 

0.400 mg/kg 

 2 การปนเปอนเช้ือจุลนิทรยี   

   1) Total aerobic microbial count 

 
SR

2
   =   0.011369     

- 

   2) Total combined yeasts and  mold count - - 

   3) Bile-tolerant gram negative  bacteria - - 

   4) Escherichia coli - - 

   5) Pseudomonas aeruginosa - - 

   6) Staphylococcus aureus - - 

   7) Salmonella spp. - - 

   8) Candida albicans - - 

   9) Clostridium spp. - - 

 3 ตรวจเอกลักษณสเตยีรอยด 

(อัตราตอ 1 ตัวอยาง) 

Dexamethasone 2 

mg/kg 

Prednisolone 2 mg/kg 

 

- 
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ชนดิของตัวอยาง/

การบรกิาร 

รายละเอียดการใหบริการ 

 

 

LOD 

 

LOQ 

เครื่องสําอาง 1 สารหามใชในเครื่องสําอาง    

 1) ไฮโดรควิโนน ตัวอยางที่เปนของเหลว/

สารละลาย =0.7 mg/kg 

ตัวอยางที่เปนครมี=0.2  

mg/kg 

- 

 2) กรดวิตามินเอ  ตัวอยางที่เปนของเหลว/

สารละลาย =0.7 mg/kg 

ตัวอยางที่เปนครมี=0.2  

mg/kg 

- 

 3) สารประกอบปรอท ตัวอยางประเภทครมีขน 

LOD อยูในชวง 200 -

500 mg/kg 

ตัวอยางประเภทครมี

เหนยีวหรอืครมีที่มี

สวนประกอบของ 

bismuth subnitrate LOD 

อยูในชวง 700 -2,000 

mg/kg 

- 

 4) สารสเตยีรอยด   

 - เบตาเมธาโซน  = 25 mg/kg  - 

 - เบตาเมธาโซน 17-วาเลอเรต  =40 mg/kg - 

 - คลอเบตาซอล โพรพโิอเนต  =40 mg/kg - 

 - ไฮโดรคอรตโิซน  =30 mg/kg - 

 - เพรดนโิซโลน    =30 mg/kg - 

 - ไตรแอมซโินโลน อะเซโตไนด    =40 mg/kg - 

 2 การปนเปอนเช้ือจุลนิทรยี   

 1) จํานวนแบคทเีรยีที่เจรญิโดยใช 

    อากาศ  

SR
2
   =   0.001401 

- 

 2) ยสีตและราที่เจรญิโตโดยใช 

    อากาศ 

- - 

 3) Staphylococcus aureus - - 

 4) Pseudomonas aeruginosa - - 

 5) Candida albicans 

6) Clostridium spp. 

- 

- 

- 

- 
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ชนดิของตัวอยาง/

การบรกิาร 

รายละเอียดการใหบริการ 

 

 

LOD 

 

LOQ 

ยาเสพตดิและวัตถุ

ออกฤทธ์ิ 

ตอจติและประสาท 

ตรวจเอกลักษณ   

 1) ยาบา Methamphetamine 4 

mg/kg 

Amphetamine 4 mg/kg 

Caffeine 2 mg/kg 

- 

 2) ไอซ 

 

 

Methamphetamine 4 

mg/kg 

 

- 

 3) ใบพชืกระทอมสด LOD ของ Standard 

Mitragynine เทากับ   

1 mg/kg 

- 

 4) ใบพชืกระทอมตม - 

 5) น้ําตมพชืกระทอม 

 

- 

 6) พชืกัญชา LOD ของ Standard 

Tetrahydrocannabinol 

(THC), Cannabinol(CBN) 

และ Cannabidiol(CBD) 

เทากับ 2 g/kg 

1 g/kg 

และ 2 g/kg ตามลําดับ 

-  

 7) วัตถุออกฤทธ์ิตอจติและ ประสาท Diazepam 2 mg/kg 

Alprazolam 2 mg/kg 

 

- 

ยาคดี ตรวจเอกลักษณยาแผนปจจบุัน Diphenhydramine  

150 ไมโครกรัม/kg 

Dextromethorphan  

50 ไมโครกรัม/kg 

Chlorpheniramine 

maleate 50 

ไมโครกรัม/kg  

- 

 1) ระบุสูตรตํารับ (อตัราตอ 1 ชนดิสาร)   

 2) ไมระบุสูตรตํารับ (อัตราตอ 1 ชนดิสาร)  
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7.1. วัตถุประสงคในการใหบรกิาร 

1. เพื่อทดสอบควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย และเครื่องมอืแพทยใหไดมาตรฐาน และมคีวาม   

ปลอดภัย 

2. เพื่อใหผูบริโภคไดรับบริการทางการแพทยที่มคุีณภาพจากการใชเครื่องเอกซเรย และเครื่องมอืแพทย

ที่ไดมาตรฐานในการวนิจิฉัยและปองกันโรค 

3. เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากอันตรายจากรังสทีี่จะเกิดขึ้นกับ  ผูปวย  ผูใชเครื่อง  บุคคลที่ทํางานในบริเวณ

ใกลเคียงและประชาชนทั่วไป 

7.2 รายละเอยีดการใหบรกิาร 

 

ชนดิตัวอยาง 

 

 

รายการทดสอบ 

 

วิธทีดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จ 

ของงาน  

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง 

(บาท) 

1. เครื่องเอกซเรย 

วนิิจฉัยท่ัวไป 

(General X-ray 

unit) 

1. ความตางศักยของหลอดเอกซเรย 

(Tube potential) 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย                        

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

พ.ศ. 2558 

 

20 วัน 

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

3,500 

1.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

1.2 ความแมน (Accuracy) 

2. เวลาในการฉายรังสี (Exposure time) 

2.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

2.2 ความแมน (Accuracy)  

3. ปริมาณรังส ี(Radiation output) 

3.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

3.2 ความเปนเชงิเสน (Linearity)   

3.3 ระดับปริมาณรังส ี(Magnitude) ท่ี 80 

kVp 

4. การกรองรังสเีอกซของหลอดเอกซเรย 

(Filtration) 

4.1 ความหนาคร่ึงคาของการกรองรังสี  

(Half Value Layer; HVL )  

5. อุปกรณจํากัดลํารังสี (Beam limiting 

devices ) 

5.1 ความเขมลําแสงไฟท่ีระยะ 1 เมตรจาก

ตําแหนงอางอิงจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย 
 

 

7. การใหบรกิารของหองปฏบัิตกิารรังสแีละเครื่องมอืแพทย 
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7.2 รายละเอยีดการใหบรกิาร(ตอ) 

 

ชนดิตัวอยาง 

 

 

รายการทดสอบ 

 

วิธทีดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จ 

ของงาน  

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง 

(บาท) 

 5.2 ความเหลื่อมล้ําของลํารังสกัีบแสงไฟ

( Light beam overlap)  

   

5.3 แนวลํารังสีกับอุปกรณรับภาพ (Beam 

alignment) 

6. ปริมาณรังสร่ัีว (Leakage radiation)  

ท่ีระยะ 1 เมตรจากจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย  

2. เครื่องเอกซเรย 

วนิิจฉัยท่ัวไปแบบ

เคลื่อนท่ี (Mobile 

or portable X-ray 

unit) 

รายการทดสอบเชนเดยีวกับ

เครื่องเอกซเรยวินิจฉัยท่ัวไป 

มาตรฐานคณุภาพ

เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย                        

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

พ.ศ. 2558 

20 วัน 

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

3,500 

3.เครื่องเอกซเรย

ฟนชนิดถายภาพ

ในชองปาก

(Intraoral dental 

X-ray unit) 

1. ความตางศักยของหลอดเอกซเรย 

(Tube potential) 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย                        

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

พ.ศ. 2558 

20 วัน 

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

2,000 

1.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

1.2 ความแมน (Accuracy) 

2. เวลาในการฉายรังสี (Exposure time) 

2.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

2.2 ความแมน (Accuracy)  

3. ปริมาณรังส ี(Radiation output) 

3.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

3.2 ความเปนเชงิเสน (Linearity)   

4. การกรองรังสเีอกซของหลอดเอกซเรย 

(Filtration) 

4.1 ความหนาคร่ึงคาของการกรองรังสี  

(Half Value Layer; HVL )  

5. อุปกรณจํากัดลํารังสี (Beam limiting 

devices ) 

5.1 ชนิดของอุปกรณจํากัดลํารังสี 

5.2 ระยะทางจากจุดโฟกัสถงึขอบปลาย

อุปกรณจํากัดลํารังสี 
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7.2 รายละเอยีดการใหบรกิาร(ตอ) 

 

ชนดิตัวอยาง 

 

 

รายการทดสอบ 

 

วิธทีดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จ 

ของงาน  

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง 

(บาท) 

 5.3 เสนผานศูนยกลางของอุปกรณจํากัด

ลํารังสี 

   

6. ปริมาณรังสร่ัีว (Leakage radiation)  

ท่ีระยะ 1 เมตรจากจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย  

4. เครื่องเอกซเรย

ฟลูออโรสโคป

และ

เครื่องเอกซเรย  

C-Arm 

(Fluoroscopic  

X-ray systems) 

1. ความตางศักยของหลอดเอกซเรย 

(Tube potential) 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย                        

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

พ.ศ. 2558 

20 วัน 

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

4,500 

1.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

1.2 ความแมน (Accuracy) 

2. อัตราปริมาณรังสีดูดกลนืในอากาศ 

(absorbed dose rate in air) 

2.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

2.2 อัตราปริมาณรังสดูีดกลนืในอากาศ

สูงสุด (Maximum absorbed dose rate in 

air) 

3. การกรองรังสเีอกซของหลอดเอกซเรย 

(Filtration) 

3.1 ความหนาคร่ึงคาของการกรองรังสี  

(Half Value Layer; HVL ) 

4. สวติซฉายรังส ี(exposure switch ) 

5. เครื่องต้ังเวลาสะสมการฉายรังสี 

(Cumulative timing device) 

6. อุปกรณจํากัดลํารังสี (Beam limiting 

device) 

6.1 ความเหลื่อมล้ําของลํารังสจีากพื้นท่ี

รับรังส ี(beam overlap)  

7. High contrast resolution 

8. ปริมาณรังสร่ัีว (Leakage radiation)  

ท่ีระยะ 1 เมตรจากจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย 

9. Low contrast resolution ตามชนิดแฟนทอม 
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7.2 รายละเอยีดการใหบรกิาร (ตอ) 

 

ชนดิตัวอยาง 

 

 

รายการทดสอบ 

 

วิธทีดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จ 

ของงาน  

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง 

(บาท) 

5.เครื่องเอกซเรย

เตานม 

(Mammographic 

X-ray unit) 

1. ความตางศักยของหลอดเอกซเรย 

(Tube potential) 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย                        

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

พ.ศ. 2558 

 

20  

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

6,000 

1.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

1.2 ความแมน (Accuracy) 

2. เวลาในการฉายรังสี (Exposure time) 

2.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

2.2 ความแมน (Accuracy)  

3. ปริมาณรังส ี(Radiation output) 

3.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

3.2 ความเปนเชงิเสน (Linearity)   

4. การกรองรังสเีอกซของหลอด

เอกซเรย (Filtration) 

4.1 ความหนาคร่ึงคาของการกรองรังสี  

(Half Value Layer; HVL )  

5. อุปกรณจํากัดลํารังสี (Beam limiting 

devices ) 

5.1 ความเขมลําแสงไฟท่ีระยะ 1 เมตร

จากตําแหนงอางอิงจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย 

6. ปริมาณรังสร่ัีว (Leakage radiation) 

ท่ีระยะ 1 เมตรจากจุดโฟกัสของหลอด

เอกซเรย คดิจากอัตราการทํางานสูงสุด

ของหลอดเอกซเรย   

7. ความแมนของแรงกดเตานม 

8. High contrast resolution 

9. Low contrast resolution ตามชนิดแฟนทอม 

10. ปริมาณรังสดูีดกลนืเฉลี่ยท่ีตอม

นํ้านม (Mean glandular dose) 

European guideline,    

the 4th edition, 2003 
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7.2 รายละเอยีดการใหบรกิาร (ตอ) 

 

ชนดิตัวอยาง 

 

 

รายการทดสอบ 

 

วิธทีดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จ 

ของงาน  

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง 

(บาท) 

6.เครื่องเอกซเรย

คอมพวิเตอร 

(Computed 

tomography X-ray 

unit) 

1.CT number accuracy 

 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย                        

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

พ.ศ.2558 

 

20  

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

6,000 

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 

เอกซเรยฟนชนิด

ถายภาพท้ังปากและ

กะโหลกศีรษะ 

(Orthopantomo-

graphy and 

Cephalometric  

X-ray unit) 

1. ความตางศักยของหลอดเอกซเรย 

(Tube potential) 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย                        

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

พ.ศ. 2558 

 

20  

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

2,000 

1.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

1.2 ความแมน (Accuracy) 

2. เวลาในการฉายรังสี (Exposure time) 

2.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

2.2 ความแมน (Accuracy)  

3. ปริมาณรังส ี(Radiation output) 

3.1 ความทําซ้ํา (Reproducibility)  

3.2 ความเปนเชงิเสน (Linearity)   

4. การกรองรังสเีอกซของหลอด

เอกซเรย (Filtration) 

4.1 ความหนาคร่ึงคาของการกรองรังสี  

(Half Value Layer; HVL )  
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7.2 รายละเอยีดการใหบรกิาร (ตอ) 

 

ชนดิตัวอยาง 

 

 

รายการทดสอบ 

 

วิธทีดสอบ 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จ 

ของงาน  

(วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง 

(บาท) 

8. เคร่ือง 

เอกซเรยตรวจสอบ

สัมภาระ/

เคร่ืองเอกซเรย

ชนิดอื่นๆ 

1. ปริมาณรังสท่ีีระยะหาง 5 

เซนตเิมตรจากผนังเคร่ืองเอกซเรย 

2. เคร่ืองหมายสัญลักษณทางรังส ี

3. ระบบปองกันรังสี 

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย                        

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

พ.ศ.2558 

20  

(นับจากวัน

ทดสอบ) 

2,000 

9. หองเอกซเรย 1.ปริมาณรังสกีระเจงิ 

(scatter radiation) 

2.เคร่ืองหมาย/สัญลักษณทางรังสี 

3.วัสดุปองกันรังส ี

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย                        

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

พ.ศ.2558 

20 วัน 

(นับจากวัน

ทดสอบ)   

1,000 

10. ไมโครปเปต ปริมาตร ต้ังแต 10 – 5,000µℓ ISO 8655 part 6, 

2002(E) 

15 วัน 

 

 

- สอบเทียบไมเกนิ 3 จุด 800 

- มากกวา 3 จุด คดิเพิ่มจุดละ 150 

11. เตาไมโครเวฟ ปริมาณรังสร่ัีว ณ จุดตางๆ FDA, 21 CFR 1030.10,2009 10 วัน  

-สําหรับประชาชนท่ัวไป     400 

-สําหรับบริษัทผูแทนจําหนาย    2,000 

 

การใหบรกิารอื่น ๆ ไดแก 

 ใหคําปรึกษาในการวางแผนผังหองเอกซเรย การใชวัสดุปองกันรังส ีและการใชฟลมวัดรังสปีระจําบุคคล 
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7.3   ขั้นตอนการขอรับบรกิาร 

 7.3.1 เครื่องเอกซเรยและหองเอกซเรย 

 กรณทีี่ 1 ตัวอยางที่ลูกคาแจงขอรับบริการ เพื่อทดสอบเครื่องเอกซเรยใหม/เครื่องเอกซเรยที่ตอง

ซอมแซม/ ยายการตดิตัง้ หรอือื่นๆ ใหดาํเนนิการดังนี้ 

1) ลูกคาทําหนงัสอืแจงขอรับบริการทดสอบเครื่องเอกซเรยและ/หรอืหองเอกซเรย ซึ่งอาจใชหนังสอื 

ตามรูปแบบของหนวยงานนัน้ๆ หรอืใชแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย/หองเอกซเรย/วัสดุ

ปองกันรังส ี(WS 39-06-107/1) ถึงผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง กอนวันกําหนดสงมอบ/

ซอมแซมเครื่องอยางนอย 15 วันทําการ โดยแจงรายละเอยีดตาง ๆ ดังนี้ 

 ช่ือผูรับผดิชอบและที่อยูซึ่งตดิตอไดทางไปรษณยีพรอมหมายเลขโทรศัพทและโทรสาร(ถาม)ี 

 ชนดิของเครื่องเอกซเรย เชน เครื่องเอกซเรยทั่วไป เครื่องเอกซเรยฟน เปนตน 

 รายละเอยีดเครื่องเอกซเรย เชน ยี่หอ, รุน, Serial No., max.mA, max.kV 

 จํานวนเครื่องเอกซเรยและหองเอกซเรย 

2) หองปฏบัิตกิารรังสแีละเครื่องมอืแพทย ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง   จะแจงกําหนดนดั

หมายวันทดสอบและราคาคาทดสอบ ใหทราบลวงหนากอนถึงวันทดสอบ 10 วันทําการ กรณเีรงดวนจะแจงให

ทราบทางโทรศัพท หรอืโทรสาร  เพื่อใหโรงพยาบาล/สถานพยาบาล แจงผูจาํหนาย/บริษัทผูซอมแซม จดัสงชาง

มาปรับแกไขเครื่องเอกซเรยในวันทดสอบ 

3) ในวันทดสอบ โรงพยาบาล/สถานพยาบาลตองจดัเจาหนาที่อยูประจาํ ณ หองเอกซเรยอยางนอย 1 

คนเพื่อใหขอมูลและรับทราบปญหาในการใชเครื่อง 

          กรณทีี่ 2 การขอรับคําแนะนาํในการสรางหองเอกซเรย 

   ทําหนังสอืแจง ถึงผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง โดยแจงรายละเอยีดตางๆดงันี้ 

 ช่ือผูรับผดิชอบและที่อยูซึ่งตดิตอไดทางไปรษณยีพรอมหมายเลขโทรศัพทและโทรสาร(ถาม)ี 

 แบบแปลนของหองที่จะสราง 

 รายละเอยีดเก่ียวกับเครื่องเอกซเรย (เชน คากิโลโวลตสูงสดุของเครื่องคามลิลแิอมแปรสงูสดุ

ของเครื่อง) ที่จะตดิตั้งในหองนัน้ 

 รายละเอยีดหองขางเคียง หองช้ันบน หองช้ันลางเปนตน ขอมูลดังกลาวนี้เจาหนาที่ฯ อาจ

สอบถามเพิม่เตมิฉะนัน้ โปรดระบุช่ือเจาหนาที่ที่ทราบขอมลูในหนังสอืนําสงดวย 
 

ขอปฏบิัตสํิาหรับผูท่ีมเีครื่องเอกซเรยไวในครอบครอง 

 ผูที่มเีครื่องเอกซเรยอยูในครอบครองตองขออนุญาตผลติและใชพลงังานจากรังสเีอกซจาก-

เครื่องเอกซเรยตอพนักงานเจาหนาที ่ณ สํานักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ  

 ในกรณทีี่เครื่องเอกซเรยนั้น ยังไมเคยไดรับการตรวจสอบความปลอดภัยใหทาํหนงัสอืแจงความ

ประสงคถึงศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ใกลเคียง  เพื่อจะไดตรวจสอบความปลอดภยัและรายงานผลการ

ตรวจสอบใหทราบ  หากพบวาเครื่องเอกซเรยและ/หรอืหองเอกซเรยไมมคีวามปลอดภัยเพยีงพอ จะตองแกไข

ขอบกพรองกอนการออกใบอนุญาต 

 เพื่อความปลอดภัยแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูปวย และประชาชนทั่วไปจําเปนที่จะตองสราง

หองเอกซเรยใหถูกหลักการของการปองกันอันตรายจากรังสี ควรจัดสงแบบแปลนหองเอกซเรยพรอม

รายละเอยีดมาใหศูนยวทิยาศาสตรการแพทยตรวจสอบกอนที่จะทําการกอสรางหรอืดดัแปลงหอง 
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 ในกรณทีี่มผีูครอบครองเครื่องเอกซเรยสงสัยวาเครื่องเอกซเรยไมอยูในสภาพที่ปลอดภยัตอ-

ผูใชและผูปวย ขอใหทาํหนงัสอืสงไปทีศู่นยวทิยาศาสตรการแพทยที่ใกลเคียง เพื่อจัดสงเจาหนาที่มาทาํการ

ตรวจสอบความปลอดภัย 

 กรณทีี่มกีารยายสถานประกอบการหรอืเลกิใชเครื่องเอกซเรย ใหสถานประกอบการนัน้แจงให

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยทราบภายในเวลา 1 เดอืน นับจากวันที่ยายหรอืเลกิใชเครื่องเอกซเรย 
 

7.3.2 เตาไมโครเวฟ 

 กรณทีี่ 1 ผูขอรับบริการอยูในเขตจังหวัดตรัง 

 กรณทีี่ตองการตรวจสอบเตาไมโครเวฟ 1-2 เครื่อง ใหนําเครื่องสงตรวจไดที่ศนูยวทิยาศาสตร 

การแพทยที่ 12/1 ตรัง ในวนัและเวลาราชการโดยใชหนงัสอืแจงขอรับบริการของลูกคา หรอืแบบขอรับบริการ

ทดสอบคุณภาพเตาอบไมโครเวฟ (WS 39-06-168) ที่หองรับตัวอยาง  และใหนําคูมอืการใชงานเครื่องมาดวย 

 กรณทีี่มเีตาไมโครเวฟหลายเครื่อง ใหทาํหนงัสอืนําสงถึงผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการ- 

แพทยที่ 12/1 ตรัง โดยใชหนังสือแจงขอรับบริการของลูกคา หรือแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบ

ไมโครเวฟ (WS 39-06-168) ระบุช่ือผูรับผิดชอบและที่อยู ซึ่งติดตอไดทางไปรษณียพรอมหมายเลขโทรศัพท 

และโทรสาร (ถามี) รายละเอียดตัวอยาง เชน ชื่อ ยี่หอ รุน serial no. กําลัง watt ที่ใช ความถี่ที่ใช บริษัทผูผลิต 

ผูแทนจําหนาย ของแตละเครื่องใหชัดเจน ศูนยฯจะนัดวันไปตรวจ ณ สถานที่ที่ติดตั้งเครื่อง โดยจะแจงใหทราบ

กอนลวงหนา 10 วันทําการ (เจาของเครื่องตองนําคูมอืการใชงานเครื่องมาดวยในวันทดสอบ) 

กรณทีี่ 2 ผูขอรับบริการอยูนอกจังหวัดตรัง 

 ใหทําหนังสอืนําสงถึงผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง โดยในใบนําสงระบุ

ช่ือผูรับผิดชอบและที่อยู ซึ่งติดตอไดทางไปรษณียพรอมหมายเลขโทรศัพทและโทรสาร(ถามี) รายละเอียด

ตัวอยาง เชน ช่ือ ยี่หอ รุน Serial No. กําลัง watt ที่ใช ความถี่ที่ใช บริษัทผูผลิต ผูแทนจําหนายใหชัดเจน  หรือ

โดยใชหนังสอืแจงขอรับบริการของลูกคา  หรอืแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบไมโครเวฟ (WS 39-06-

168)  

 ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง จะกําหนดจุดทดสอบรวมและวันทดสอบ โดยจะแจงให

ทราบลวงหนา 10 วันทําการ เพื่อใหทานนําเครื่องไปทดสอบ ณ สถานที่ที่ใกลเคียงที่สุด ทั้งนี้ใหนําคูมือการใช

เครื่องมาดวยในวันทดสอบ 

 7.3.3 ไมโครปเปต 
           นําสงตัวอยางที่ศนูยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง  โดยกรอกแบบขอรับบริการสอบเทียบไมโครปเปต 
(WS 39-06-304) ใหครบถวน และปฏบิัตติามขอแนะนําในการสอบเทยีบ micropipette ดังนี้  

1) ใหระบุคาที่ตองการสอบเทยีบ  
 

หากไมระบหุองปฏบิัตกิารสอบเทยีบจะกําหนดคาทีส่อบเทยีบใหดังนี้ 

 คา nominal volume (หรอืคาสูงสดุที่สามารถปรับได) 

 50% ของคา nominal volume 

 คาต่ําสดุของชวงทีใ่ชงาน หรอื 10% ของคา nominal volume (เลอืกคาที่มากกวา) 

2) ใหสง tip ที่ใชงานโดยเฉพาะกับ micropipette แตละเครื่อง โดยแยก tip และระบุใหชัดเจนวาใช 

กับ micropipette เครื่องใด จาํนวนรุนละ 10 – 15 อัน 
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3) หองปฏบิตักิารฯใหบริการสอบเทยีบไดตัง้แต 10-5,000 µℓ  

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

5) กรณทีี่ไมไดสงสอบเทยีบ micropipette ดวยตนเอง ตองบรรจุในกลองกันกระแทก เพื่อปองกันไมให

เกิดความชํารุดเสยีหายกับตวัเครื่องและการทํางานของเครื่อง 

6) Micropipette ที่ใชงานประจําควรไดรับการสอบเทยีบทกุ 6 เดอืน 

7) คาบริการในการสอบเทยีบ ไมเกิน 3 จดุ ราคา  800  บาท หากตองการสอบเทยีบเพิ่มเตมิ คิดเพิ่ม

จุดละ 150 บาท 

 

 หมายเหตุ หากมขีอสงสัยเก่ียวกับการสงสอบเทยีบ ตดิตอไดที ่

หองปฏบิตักิารรังสแีละเครื่องมอืแพทย 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง 

153 หมู 4 ตําบลบานควน 

อําเภอเมอืง  จงัหวัดตรัง 92000 

                                 โทรศัพท  0 7550 1050, 0 7550 1052–3 ตอ 107 

โทรสาร   0 7550 1056  
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   แบบขอรับบรกิารทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย/หองเอกซเรย 

Request form for X-Ray machine/room /radio protective material test      
                          

ช่ือ-สกุล ผูขอรับบรกิาร...............................................................ชื่อหนวยงาน.......................................................................... 
 Name                                                                                          Office name 
ท่ีอยู...................................................................................โทรศัพท ...................................โทรสาร............................................ 
Address                                                               Telephone                            Fax 
รายละเอยีดตัวอยาง 
Sample detail 

ลําดับท่ี 
No. 

ชนิดเครื่องเอกซเรย 
Type of X-ray machine 

ยี่หอ 
Brand name 

รุน 
Model 

หมายเลขเครื่อง 
sn.no. 

ขนาดสูงสุด 
Max kV/mA 

kV mA 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
สถานที่ติดตั้ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………… 
Place of installation 
ท่ีอยู.....................................................................................โทรศัพท ...................................โทรสาร.......................................... 
Address                                                                                        Telephone                                   Fax 
ชื่อผูรับผิดชอบทางเทคนิค…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
Name of technical staff 
ภาษาท่ีตองการในรายงานผลการทดสอบ           (  ) ไทย             (  ) ภาษาอังกฤษ 
Language used in testing report                               Thai                  English 
ชื่อหนวยงาน / ผูรับบริการท่ีตองการใหระบุในใบรายงานผลการทดสอบ (กรณีแตกตางไปจากขางบน) 
 Name and address to be issued in testing report (if different from above) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วิธกีารรับผลการทดสอบ 
The method for receiving testing report      (  ) มารับดวยตนเอง                          (  ) ไปรษณีย   
                                                             By person                                       By post 
ขาพเจาตรวจสอบรายละเอียดในแบบคําขอบริการ และยอมรับใหเปนขอตกลงระหวางขาพเจาและศูนยวิทยาศาสตรแพทยท่ี 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                                                        

                                                                                                (                                          )    
                                                                                           วันท่ี......../...................../.................                                                                                                                                                                                 

                                                                                                        Date 
        

 

 

WS  39-06-107/1 

แกไขคร้ังที่ 19 

วันที่ออกเอกสาร 8 ม.ค. 2562 
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แบบขอรับบรกิารทดสอบคณุภาพเตาอบไมโครเวฟ 

Request form for microwave oven test 

ช่ือ-สกุล ผูขอรับบรกิาร...............................................................ชื่อหนวยงาน....................................................................... 
 Name                                                                            Office name 
ท่ีอยู..............................................................................................โทรศัพท ...................................โทรสาร.............................. 
Address                                                                          Telephone                           Fax 
รายละเอยีดตัวอยาง 
Sample detail 

ลําดับท่ี 
No. 

ยี่หอ 
Brand name 

รุน 
Model 

หมายเลขเครื่อง 
sn.no. 

อายุการใชงาน 
Used time 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

หมายเหตุ อุปกรณท่ีตองนํามาดวยไดแก 1. จานหมุน 2. สายไฟ  3.  คูมอืการใชงาน  (ทดสอบเฉพาะเครื่องท่ีใชงานได) 
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 
 
ภาษาที่ตองการในรายงานผลการทดสอบ           (  ) ไทย             (  ) ภาษาอังกฤษ 
Language used in testing report                               Thai                 English 
ชื่อหนวยงาน / ผูรับบริการท่ีตองการใหระบุในใบรายงานผลการทดสอบ (กรณแีตกตางไปจากขางบน) 
 Name and address to be issued in testing report (if different from above) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วธิกีารรับผลการทดสอบ 
The method for receiving testing report      (  ) มารับดวยตนเอง                          (  ) ไปรษณยี   
                                                              By person                                      By post 
 
ขาพเจาตรวจสอบรายละเอยีดในแบบคําขอบรกิารและยอมรับใหเปนขอตกลงระหวางขาพเจาและศูนยวิทยาศาสตรแพทยที่ 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                                                        

                                                                                                                                            
                                                                                      (                                        )    
                                                                              วันท่ี   ........ /...................../.................                                                                                                                                                                                 

                                                                                           Date 
 
 
 
 

WS 39-06-168 

แกไขคร้ังที่ 6 

วันที่ออกเอกสาร  8 ม.ค.2562 
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แบบขอรับบริการสอบเทียบไมโครปเปต 
Request form for micropipette calibration 

สวนที่ 1 ขอมูลในสวนลูกคา  
Part I : Customer detail 
ชื่อ-สกุลผูติดตอ......................................................................................ชื่อหนวยงาน............................................................................................................................................. 
 Name                                                                                                     Office name 
ที่อยู.............................................................................................................................................โทรศัพท ......................................................โทรสาร.......................................... 
Address                                                                                                    Telephone                                      Fax 
วิธีมาตรฐานที่ตองการสอบเทียบ  : ISO 8655-6:2002(E) 
The standard used for calibration 
รายละเอียดไมโครปเปตที่สงสอบเทียบ 
Micropipette detail 

 
ยี่หอ 

Brand name 

 
รุน 

Model 

 
หมายเลข 
sn no. 

 
ชนิด 
Type 

 
 ขนาด 
 size 
(µl) 

 
ขนาดและสีของทิป 

Tip size and color 

 
คาที่ตองการสอบเทียบ 

Volume to be 
calibrated 

(µl) Fix Variable 

        

        

        

        

        

ภาษาทีต่องการในรายงานผลการสอบเทียบ           (  ) ไทย             (  ) ภาษาอังกฤษ 
Language used for calibration certificate              Thai                  English 
ชื่อหนวยงาน/เจาของตัวอยางที่ตองการใหระบุในใบรายงานผลการสอบเทียบ (กรณีแตกตางไปจากขางบน) 
 Name and address to be issued in calibration certificate (if different from above)……………………………………………….……………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
วิธีการรับผลสอบเทียบ และไมโครปเปตกลับคืน 
The method for receiving the calibration certificate and micropipette      (  ) มารับดวยตนเอง                          (  ) ไปรษณีย   
                                                                                                            By person                                    By post 
ขาพเจาตรวจสอบรายละเอยีดในแบบคําขอบริการสอบเทียบ Micropipette และยอมรับใหเปนขอตกลงระหวางขาพเจาและศูนยวิทยาศาสตรแพทยที่ 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 
                      
                           

WS 39-06-304 

แกไขครัง้ท่ี 12 

วันท่ีออกเอกสาร  16 ส.ค. 2562 

4.สําหรับผูสงผลการสอบเทียบและไมโครปเปตคืนใหลูกคา 
For calibration certificate and micropipette sender  
วิธีการสง  (  ) ลูกคามารับดวยตนเอง                          (  ) ไปรษณีย   
Sent by       By person                                            By post 
ลงชื่อ.................................................................   วันที่.......................................... 
Sign                                                      Date 
   (                                                     )        
 

2.สําหรับเจาหนาที่รบัตวัอยาง 
For sample custodian 
สภาพตัวอยางทั่วไป   (  )  สภาพปกติ  และ ครบถวน 
Sample condition        Complete 
                          (  ) ไมปกติ ระบุ................................................................ 
                  Incomplete, detail 
ลงชื่อ.......................................................................  วันที่............/........../.......... 
Sign                                                         Date 
  (                                                          ) 

3.สําหรับผูสอบเทยีบ 
For laboratory 
          (  ) สามารถสอบเทียบได 
               Accept 
          (  ) ไมสามารถสอบเทียบได ระบุ................................................................ 
                Reject, detail 
ลงชื่อ.................................................................. วันที่…......../............./......... 
Sign                                                    Date 
   (                                                     )                                                                             

5.สําหรับลูกคา(กรณีมารบัดวยตนเอง) 
For calibration certificate and micropipette receptor 
ขาพเจาไดรับผลการสอบเทียบและไมโครปเปต เรียบรอยแลว  
I already received the calibration certificate and micropipette 
ลงชื่อ....................................................................... วันท่ี.......................................... 
Sign                                                       Date 
    (                                                       ) 
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8.1 ขอบเขตและลักษณะงานท่ีใหบรกิาร 

 ตรวจวเิคราะหอาหารและผลติภัณฑที่บริโภคภายในประเทศ ไดแก อาหารควบคุมตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับตาง ๆ เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบยีนตาํรับอาหาร เพื่อการควบคุมคุณภาพ

หรอืสํารวจวจิยัหาขอมลูตาง ๆ 

 น้ํา - อาหารทั่วไปที่ตองการตรวจสอบคุณภาพ เพือ่การคุมครองผูบริโภค และเพื่อการเฝาระวังการ

ระบาดของโรคอุจจาระรวงและโรคอาหารเปนพษิ 
 

 

8.2  การนําสงตัวอยางเพือ่ตรวจวเิคราะห 

         8.2.1 ผูใชบริการสามารถนําตัวอยางสงตรวจไดที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง หรือไดรับ

ประสานงานจากผูรับบริการ  

8.2.2  กรอกแบบฟอรม “ใบนําสงตวัอยาง”  มรีายละเอยีด   ดงันี้ 

 ช่ือผูสง และที่อยู ทีส่ามารถตดิตอได โดยทางไปรษณยี พรอมหมายเลขโทรศพัท (ถาม)ี 

 รายละเอยีดของตัวอยางทีต่รวจวเิคราะห ซึ่งตรงกับฉลากที่กํากับตัวอยาง 

 จํานวนตัวอยาง และจาํนวนหนวยของตัวอยาง 

 สถานที่เก็บตัวอยาง/วันที่เก็บตัวอยาง 

 วัตถุประสงค หรอืรายการที่ตองการใหตรวจวเิคราะห เชน ตรวจสอบคุณภาพตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หรอืถาเปนรายการวเิคราะหอื่น ๆ ตองระบุรายการโดย

ละเอยีด 

 ลงช่ือผูนาํสงตัวอยาง 

หมายเหตุ กรณีหนวยงานราชการทําหนังสือนําสงตัวอยางจากหนวยงานราชการเอง และหากตองการขอมูล 

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

ไมแนนอนของการวัด (Uncertainty)  โปรดแจงความประสงค โดยระบุในหนังสอืนําสงฯ ดังกลาว 
 

8.3  การตดิตอสอบถาม (ในเวลาทําการ  08.30 – 16.30 น.) 

หองปฏบิตักิารอาหาร  ศนูยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง 

153 ถนนตรัง-ปะเหลยีน  หมูที ่4  ตําบลบานควน  อําเภอเมอืง  จังหวัดตรัง  92000 

                 โทรศัพท  0 7550 1050, 0 7550 1052 -3  ตอ 112,114 

โทรสาร   0 7550 1056 

E-mail address fdtrang@hotmail.com 

 

 

 

8. การใหบรกิารของหองปฏิบัตกิารอาหาร 

mailto:fdtrang@hotmail.com
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8.4  รายละเอยีดการใหบริการ (ตามเทคนคิการทดสอบ) 

  

รายละเอยีดการใหบรกิาร 
เทคนคิ 

การทดสอบ 

จํานวน 

ตัวอยาง 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง 

(บาท) 

1. การตรวจวิเคราะหทางเคมี     

 กรดกลูตามคิ Enzyme 100 กรัม x 1 10 1,300 

 กรดนํ้าสม     

      - เทียม Titration 750 มล. x 2 5 400 

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

 กรดแรอิสระ Qualitative 250 มล. x 2 8 100 

 ไขมัน  Extraction 250 มล. x 4 9 900 

 ความชื้น Drying 100 กรัม x 2 9 300 

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

500 มล. X 2 

9 600 

 กาเฟอีน HPLC 200 กรัม x 2 9 1,200 

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

 - นํ้ามัน  250 มล. x 4   

 ความกระดางท้ังหมด (นํ้า) Titration 500 มล. x 2 6 300 

 ความเปนกรด-ดาง (pH)ในอาหารหรอืนํ้า pH-meter 100 กรัม x 2, 

500 มล. x 2 

5 200 

 ความเปนกรด (acidity) Titration 100 กรัม x 1 , 

500 มล. x 2 

5 700 

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

 คลอไรด/โซเดยีมคลอไรด/เกลอืโซเดยีม

คลอไรด/เกลอืแกงในอาหาร 

Titration 100 กรัม x 2 5 700 

 คลอไรดในนํ้า IC 500 มล. x 2 7 600 

 ซัลเฟอรไดออกไซด- อาหาร 

                        - เครื่องดื่ม 

Titration 100 กรัม x 1 , 

250 มล. x 2 

5 800 

 ซัลเฟตในนํ้า Ion Chromatography 500 มล. x 2 7 600 

 เถาท้ังหมด Ashing 100 กรัม x 1 , 

500 มล. x 2 

7 500 

 เถาท่ีละลายนํ้าได Ashing 100 กรัม x 1 , 

500 มล. x 2 

7 600 

 ธาตุนํ้านมไมรวมไขมัน Solid Non Fat     

    -ไอศกรีม,ผลติภัณฑนม,นมอัดเม็ด 

(เถา,โปรตีน, นํ้าตาล) 

Combined techniques 200 กรัม x 4 20 2,700 

    - นมปรุงแตง(ความชื้น,ไขมัน, นํ้าตาล) Combined techniques 200 มล. x 4 20 2,700 

    - นมสด (ความชื้น, ไขมัน) Combined techniques 200 มล. x 4 20 1,200 
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8.4  รายละเอยีดการใหบริการ (ตามเทคนคิการทดสอบ) 

  

รายละเอยีดการใหบรกิาร 
เทคนคิ 

การทดสอบ 

จํานวน 

ตัวอยาง 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง 

(บาท) 

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

200 กรัม x 1 

6 700 

 นํ้าหนักสุทธิ Weighing  6 100 

 นํ้าหนักสุทธแิละนํ้าหนักอาหาร Weighing 200 กรัม x 2 6 200 

 ไนโตรเจนท้ังหมด Kjeldahl technique 100 กรัม x 2 9 700 

 ไนเตรทในนํ้า IC 500 มล. x 2 7 600 

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

 บอแรกซ Spectrophotometer 100 กรัม x 2 15 1,000 

 โปรตีน Kjeldahltechnique 200 กรัม x 1 9 700 

 ปริมาตรสุทธิ   6 100 

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

 ฟลูออไรดในนํ้า Ion Chromatography 500 มล. x 2 7 600 

 โลหะในอาหารและในนํ้าชนิดละ     

    - แคดเมียม  : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 800 

                     : นํ้า  500 มล. x 2   

    - แคลเซยีม  : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 800 

    - ตะกั่ว       : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 800 

                     : นํ้า  500 มล. x 2   

    - ปรอท       : อาหาร AAS (Flameless) 100 กรัม x 1 13 800 

                     : นํ้า  500 มล. x 2   

    - สารหนู     : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 800 

                     : นํ้า  500 มล. x 2   

    - เหล็ก       : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 800 

                     : นํ้า  500 มล. x 2   

    - โซเดียม    : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 800 

    - โปแตสเซยีม  : อาหาร AAS 100 กรัม x 1 13 800 

 วัตถุเจอืปนในอาหาร     

    - กรดซาลซิิลคิ หรือเกลือซาลิซเิลต HPLC 100 กรัม x 2 9 1,200 

    - กรดซอรบิค หรือเกลอืซอรเบต และ

หรอื กรดเบนโซอิค หรือเกลือเบนโซเอต 

HPLC 100 กรัม x 2, 

250 มล. x 2 

10 1,200 

   - กรดโปรปออนิก หรือเกลือโปรปโอเนต HPLC 100 กรัม x 2 10 1,200 

 วัตถุใหความหวาน     

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

  

รายละเอยีดการใหบรกิาร 
เทคนคิ 

การทดสอบ 

จํานวน 

ตัวอยาง 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง 

(บาท) 

 สีในอาหารและเครื่องดื่ม     

   - ตรวจชนิดสี Paper 

Chromatography 

250 มล. x 4 10 500 

   - ตรวจชนิดและปริมาณ HPLC 250 มล. x 4 10 1,500 

 สารเคมีกลุมเบตาอะโกนิสต ELISA 500 กรัม x 1 10 2,000 

 อฟลาทอกซิน HPLC 100 กรัม x 1 18 2,000 

 ไอโอดีน (เกลอืบริโภค) Titration 100 กรัม x 2 5 600 

2.  การตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา      

 Swab Culture ขึ้นกับรายการ 

ท่ีตรวจ 

ขึ้นกับรายการ 

ท่ีตรวจ 

ขึ้นกับ

รายการท่ี

ตรวจ 

 โคลิฟอรม  :  อาหาร 

               :  เครื่องดื่ม, นํ้า 

BAM online / APHA 300 กรัม x 1 

500 มล.x 2 

10 400 

 ฟคอลโคลิฟอรม  :  อาหาร           BAM online / APHA 300 กรัม x 1 10 400 

                        :  เครื่องดื่ม, นํ้า 500 มล.x 2   

     

 E. coli  :  อาหาร            BAM online / APHA 300 กรัม x 1 10 700 

          :  เครื่องดื่ม, นํ้า 500 มล.x 2   

     

 จํานวนจุลินทรีย   :  จํานวนแบคทีเรีย           BAM online / APHA 300 กรัม x 1 10 400 

     

 ยสีตและรา  :  อาหาร BAM / APHA- 300 กรัม x 1 10 600 

                 :  เครื่องดื่ม COMPENDIUM / 500 มล.x 2   

  APHA-AWWA    

 B. cereus     :  อาหาร BAM online 300 กรัม x 1 10 800 

                 :  เครื่องดื่ม  500 มล.x 2   

      

 C. perfringens  :  อาหาร BAM online / 300 กรัม x 1 10 800 

                     :  เครื่องดื่ม, นํ้า Environment 500 มล.x 2   

  

 

Agency   
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8.4  รายละเอยีดการใหบริการ (ตามเทคนคิการทดสอบ) 

  

รายละเอยีดการใหบรกิาร 
เทคนคิ 

การทดสอบ 

จํานวน 

ตัวอยาง 

ระยะเวลา 

แลวเสร็จของงาน 

 (วันทําการ) 

อัตรา 

คาบํารุง 

(บาท) 

 S. aureus :  อาหาร           BAM online / APHA 300 กรัม x 1 10 800 

              :  เครื่องดื่ม, นํ้า 500 มล.x 2   

     

 Salmonella spp.  :  อาหาร             ISO / APHA 300 กรัม x 1 10 800 

                        :  เครื่องดื่ม, นํ้า 500 มล.x 2   

 V. cholerae  :  อาหาร ISO 300 กรัม x 1 10 800 

                 :  เครื่องดื่ม, นํ้า  500 มล.x 2   

 V. parahaemolyticus  :  อาหาร ISO 300 กรัม x 1 10 800 

                              :  เครื่องดื่ม, นํ้า  500 มล.x 2   

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

 ยาปฏิชวีนะตกคางในอาหาร      

    - กลุม Penicillin ชุดทดสอบ/

Microbiological Assay 

500 กรัม x 1 8 500 

 ปริมาณนํ้าอิสระ (Water activity: Aw) Water activity 

apparatus 

500 กรัม x 1 5 700 

 

หมายเหตุ : หากตรวจวเิคราะหทางเคมมีากกวา 2 รายการขึ้นไป จะใชเวลาไมเกนิระยะเวลาของรายการท้ังหมดรวมกัน 
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ประกาศ 

กระทรวง

ฯ ฉบับที ่

 

ผลติภัณฑ 
จํานวน 

ตัวอยาง 

ระยะเวลา

แลวเสร็จ

ของงาน 

(วันทําการ) 

ฉ.61,135 1. นํ้าบรโิภคในภาชนะบรรจุปดสนิท   

2. นํ้าที่ใชในกระบวนการผลิต 

500-950 มล. X 12 

นํ้าบรรจุขวดฆาเชื้อ 

500 มล. 1 ขวด และนํ้า

บรรจุ 

ขวดธรรมดา 

 1 ลิตร 4 ขวด 

15  

  

 3. นํ้าบรโิภค (ทีไ่มไดทําเพื่อขาย)  

ฉ.78 1. นํ้าแข็ง 1.4 ก.ก. x 6 15  

 2. นํ้าผลิตนํ้าแข็ง เชนเดียวกับ 

นํ้าบรโิภคทีไ่มได 

ทําเพื่อขาย 

 

ฉ.355 อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ดสนิท  20 

ขอ 3 (1) หมายเหตุ 

ตรวจวเิคราะหไดบางรายการ คอื วัตถุกันเสีย,  

จุลินทรีย, ยีสตและรา, บักเตรีชนิดโคลิฟอรม,      S.aureus, 

Salmonella spp., B.cereus, C.perfringens รายการอื่น ๆ ที่

นอกเหนือจากที่กลาวขางตนจะสงตรวจวเิคราะหตอที่กรมฯ 

  

 1. อาหารทั่วไป   200 กรัม x 16  

 2. ผลิตภัณฑจากเน้ือหมู, เน้ือววั 200 กรัม x 20   

 3. ผลิตภัณฑจากกะท ิ

หมายเหตุ  

1. กรณบีรรจุกระปองตองวเิคราะหตะก่ัวดวย 

2. กรณตีรวจพบเชื้อตองวเิคราะหทางจุลชวีวทิยา เพ่ิมเติมรายการ

ใน ฉ.355 ขอ 3(2) 

200 กรัม x 20 

 

 

ฉ.355 

ขอ 3 (2) 

1. อาหารทั่วไป (ผัก,ผลไม,ปลา,ไก) 

2. ผลิตภัณฑจากเน้ือหมู,เน้ือววั 

3. ผลิตภัณฑจากกะท ิ

หมายเหตุ :  

1. กรณภีาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวเิคราะหตะก่ัวเพ่ิมเติม  

2. กรณมีีถ่ัวลิสงเปนสวนประกอบตองวเิคราะหแอฟลาทอกซนิ

เพ่ิมเติม 

200 กรัม x 20 

200 กรัม x 20 

200 กรัม x 20 

20 

  

  

ฉ. 196 ชา (ใบชา 100%)  20 

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

 2. ชาผงสําเร็จรปู (Instant tea) (ไมมีกาก) 

 

300 กรัม x 2  
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ประกาศ 

กระทรวง

ฯ ฉบับที ่

 

ผลติภัณฑ 
จํานวน 

ตัวอยาง 

ระยะเวลา

แลวเสร็จ

ของงาน 

(วันทําการ) 

 3. ชาปรุงสําเรจ็พรอมด่ืม (มีนํ้าตาล)   

     3.1 ชนิดเหลว (ธรรมดา) (+กาเฟอนี)   250 มล. x 12  

     3.2 ชนิดเหลว (พาสเจอรไรส) 250 มล. x 12  

     3.3 ชนิดผง 300 กรัม x 6  

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

กาเฟอนี) 

 20 

 1. กาแฟแท (มีกาก)  250 กรัม x 2  

 2. กาแฟผสม(มีกาก) 250 กรัม x 2  

 3. กาแฟสกัดกาเฟอนีออก (มีกาก)  

4. กาแฟสําเร็จรปู, กาแฟสําเร็จรูปผสม,              

กาแฟสําเร็จรปูที่สกัดกาเฟอนีออก 

5. กาแฟปรงุสําเร็จ  

    5.1 ชนิดเหลว (พาสเจอรไรส) 

    5.2 ชนิดเหลว (ฆาเชื้อโดยวธิอีื่น) 

    5.3 ชนิดผง 

250 กรมั x 2 

250 กรัม x 2 

250 มล. X 12 

250 มล. X 12 

300 กรัม x 6 

 

ฉ.198 นํ้านมถ่ัวเหลือง  20 

 1. นํ้านมถ่ัวเหลืองชนิดเหลว (พาสเจอรไรส) 250 มล. X 12  

 2. นํ้านมถ่ัวเหลืองชนิดเหลวที่ฆาเชื้อโดยวธิอีื่น 250 มล. X 12  

 3. นํ้านมถ่ัวเหลืองชนิดผง 300 กรัม x 6  

 หมายเหตุ กรณภีาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวเิคราะหตะก่ัว   

ฉ.199 1. นํ้าแร 500 มล.-1 ลิตร x 12  16 

 2. นํ้าผลิตนํ้าแร นํ้าบรรจุขวดฆาเชื้อ 

500 มล. 1 ขวด และนํ้า

บรรจุ 

ขวดธรรมดา 

 1 ลิตร 4 ขวด 

 

ฉ.317, 

ฉ.322 

ผลิตภัณฑปรุงรสทีไ่ดจากการยอยโปรตีน 

ถ่ัวเหลือง 

หมายเหตุ : 1. กรณวีเิคราะหปรมิาณไอโอดีนตองจายอัตราคาบํารุง

เพ่ิมตามรายการวเิคราะห (สงตรวจที่กรม) 

2. กรณวีเิคราะหสาร 3-MCPD ตองจายอัตราคาบํารุงเพ่ิมตาม

รายการวเิคราะห (สงตรวจที่กรม) 

1. ชนิดเหลว 

2. ชนิดผง 

 

 

 

 

 

 

750 มล. x 6 

300 กรัม x 6 

 

20 
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ประกาศ 

กระทรวง
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ผลติภัณฑ 
จํานวน 

ตัวอยาง 

ระยะเวลา

แลวเสร็จ

ของงาน 

(วันทําการ) 

ฉ.203 นํ้าปลาแท, นํ้าปลาผสม 

หมายเหตุ : 1. กรณวีเิคราะหปรมิาณไอโอดีนตองจายอัตราคาบํารุง

เพ่ิมตามรายการวเิคราะห (สงตรวจที่กรม) 

750 มล. x 4 20 

ฉ.204 นํ้าสมสายชู (กรดนํ้าสมและกรดแรอสิระ)  10 

 1. หมัก, กล่ัน 750 มล. x 2  

 2. เทยีม 750 มล. x 2  

 หมายเหตุ : วเิคราะห As,Pb,Cu,Zn,Fe เพ่ิมคาวเิคราะหตามรายการ 750 มล. x 6  

ฉ.356 เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุปดสนิท  20 

 1. เครื่องด่ืมพรอมบรโิภคชนิดเหลว (พาสเจอรไรส) 250 มล. X 12  

 2. เครื่องด่ืมพรอมบรโิภคชนิดเหลว (ฆาเชื้อโดยวธิอีื่น) 

   2.1 เครื่องด่ืมผสมกาเฟอนี 

   2.2 เครื่องด่ืมรังนก 

   2.3 นํ้าอัดลม,นํ้าหวาน,นํ้าผลไม ฯลฯ 

250 มล. X 12  

 3. เครื่องด่ืมวานหางจระเข (พาสเจอรไรส) 250 มล. X 12  

 4. เครือ่งด่ืมวานหางจระเข (ฆาเชื้อโดยวธิอีื่น) 250 มล. X 12  

 5. เครื่องด่ืมเขมขน (ระบวุธิเีจอืจางดวย) 250 มล. X 12  

 6. เครือ่งด่ืมผง (ระบุวธิเีจอืจางดวย) 250 มล. X 12  

 7. โซดา 250 มล. X 12  

 หมายเหตุ: 

1. กรณภีาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวเิคราะหตะก่ัว  

2. กรณเีครือ่งด่ืมผสมกาเฟอนี ตรวจวเิคราะหกาเฟอนี 

3. กรณเีครื่องด่ืมรังนก ตรวจเอกลักษณและโปรตีน ตองจายอัตรา

คาบํารุงเพ่ิมตามรายการวเิคราะห  

  

 

ฉ.354 1. ไอศกรมีนม, ไอศกรมีนมผสม 16 หนวย 20 

 2. ไอศกรมีดัดแปลง, ไอศกรมีดัดแปลงผสม 16 หนวย 20 

 3. ไอศกรมีหวานเย็น 16 หนวย 20 

 4. ไอศกรมีชนิดแหง   

    4.1 นม, นมผสม 300 กรัม x 6 20 

    4.2 ดัดแปลง, ดัดแปลงผสม 

หมายเหตุ: กรณมีีถ่ัวลิสงเปนสวนประกอบตองวเิคราะหอฟลาทอก

ซนิ  

ตองจายอัตราคาบํารุงเพ่ิมตามรายการวเิคราะห 

300 กรัม x 6 20 

 

ฉ.350 นมสด  20 

 1. พาสเจอรไรส (จดื)   

 - แหลงผลิต 200 มล. X 18  
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ประกาศ 

กระทรวง

ฯ ฉบับที ่

 

ผลติภัณฑ 
จํานวน 

ตัวอยาง 

ระยะเวลา

แลวเสร็จ

ของงาน 

(วันทําการ) 

 - ไมใชแหลงผลิต เชน โรงเรยีน, สถานที่จําหนาย 200 มล. X 18  

 2. ยู เอช ท ี(UHT) 200 มล. X 18  

 3. สเตอรไิลส 200 มล. X 18  

ฉ.351 นมปรุงแตง  20 

 1. พาสเจอรไรส   

 - แหลงผลิต 250 มล. X 12  

 - ไมใชแหลงผลิต เชน โรงเรยีน, สถานที่จําหนาย 250 มล. X 12  

 2. ยู เอช ท ี(UHT) 250 มล. X 12  

 3. สเตอรไิลส 250 มล. X 12  

 4. ชนิดแหง 300กรัม X 6  

8.6 งานบรกิารอื่นๆ 

รายละเอยีด 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 

1. การใหบรกิารดานเอกสาร  

    1.1 การแปลรายงานผลการตรวจวเิคราะหฉบับภาษาองักฤษ ฉบับละ 300 

    1.2 การจัดทําสําเนารายงานผลการตรวจวเิคราะห ฉบบัละ 300 

    1.3 การขอแกไขรายงานผลการตรวจวเิคราะห ฉบับละ 300 
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8.7  การใหบรกิารตรวจวเิคราะหตัวอยางน้าํ น้าํแข็ง และอาหารหาเชื้อโรคอาหารเปนพษิ  

 ขั้นตอนและเอกสารประกอบการดําเนนิการ 

 การเก็บตัวอยางน้ํา 

1.  ภาชนะบรรจ ุ

1.1  ขวดแกวพรอมฝาปดปราศจากเช้ือ 

1.2  ขวดพลาสตกิพรอมฝาปดปราศจากเชื้อ 

        1.3  ถุงพลาสตกิใหมทีย่ังไมเคยใชงาน (ถุงพลาสตกิปราศจากเช้ือ) พรอมหนังยาง 

     2.  ปริมาณท่ีเก็บ  เก็บตัวอยางใหมีปริมาณไมนอยกวา 500 มิลลิลิตร ยกเวนกรณีสอบสวนโรค ตัวอยาง

อาจมปีรมิาณนอยใหเก็บตัวอยางเทาที่สามารถเก็บได และประสานกับศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง 

     3. วธีิการเก็บ 

         3.1 น้ําบอ ใชภาชนะที่สะอาดตักน้ําใสขวดแกวไรเชื้อ หรอืใชขวดพลาสตกิปราศจากเช้ือ ปดฝาขวดให

แนน ปดฉลากที่ตัวขวดใหเรียบรอย นําขวดใสในถุงพลาสตกิอกีช้ันหนึง่ รัดปากถุงใหแนนดวยหนังยาง เก็บ

ตัวอยางในกลองโฟม หรอืกระตกิที่มนี้าํแข็ง หรอื ice pack  

              ในกรณทีี่ไมมขีวดไรเช้ือ ใหใชถุงพลาสตกิใหมเก็บตัวอยางน้ําใหไดปริมาตร 3/4 ของถุง รวบปากถุง

แลวใชหนงัยางรัดปากถุงใหแนนและตดิฉลากกํากับรายละเอยีดใหชัดเจน แลวนําถุงบรรจุตัวอยางนี้ใสลงใน

ถุงพลาสตกิอกีใบหนึ่ง รัดปากถุงใหแนนดวยหนังยางอกีคร้ัง แลวเก็บตัวอยางนี้ไวในกลองโฟม หรอืกระตกิที่มี

น้ําแข็ง หรอื ice pack  

3.2 น้ําจากกอก 

              3.2.1 ใชสําลชุีบแอลทลิแอลกอฮอล 70% เช็ดบริเวณหัวกอกใหทั่ว 

              3.2.2 ใชไฟลนผานไปมาบริเวณปากกอก และเปดน้ําทิ้งประมาณ 1 นาท ี

              3.2.3 นําภาชนะบรรจุรองรับน้ําโดยวธิ ีAseptic technique และปฏบิัตเิชนเดยีวกับวธิกีาร 

     เก็บน้าํในขอ 3.1 

3.3 น้ําด่ืม/น้ําใช/น้ําแข็ง 

     บรรจุตัวอยางใสในขวดแกวปราศจากเชื้อ หรอืถุงพลาสตกิใหม สะอาดที่ยงัไมเคยใชงาน (ถุงพลาสตกิ

ปราศจากเช้ือ) และปฏบิัตเิชนเดยีวกับขอ 3.1 

หมายเหตุ: ระวังอยาใหขอความบนฉลากเลอืน โดยการบรรจุในถุงพลาสตกิ 
 

การเก็บตัวอยางอาหาร 

1. ภาชนะบรรจ ุ

ถุงพลาสตกิใหม ๆ และปราศจากเชื้อ พรอมหนังยาง 

2. ปรมิาณท่ีเก็บ 

    เก็บตัวอยางอาหารปริมาณไมนอยกวา 300 กรัม ยกเวน กรณสีอบสวนโรคตัวอยางอาจมีปริมาณ-

นอย ใหเก็บตัวอยางเทาทีส่ามารถจะเก็บได และประสานกับศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที ่12/1 ตรัง 
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3.  วธีิการเก็บ 

3.1 ตักอาหารดวยอุปกรณที่สะอาดใสถุงพลาสตกิที่เตรียมไว ระวังอยาใหมอืของผูเก็บตัวอยาง

สัมผัสบริเวณถุงดานในอยางเด็ดขาด  

3.2 ตดิฉลากกํากับรายละเอยีดใหชัดเจน หามนําฉลากใสปนลงในถุงบรรจุตัวอยางอาหารอยาง

เด็ดขาด และรัดปากถุงดวยหนังยางใหแนน เก็บตัวอยางในกลองโฟม หรอืกระตกิทีม่นี้ําแข็งที่

สะอาด หรอื ice pack 

ฉลากกํากับตัวอยางมรีายละเอยีดดังนี้ 

 1. ชื่อและนามสกุลของเจาของตวัอยาง 

 2. สถานที่เก็บ โดยละเอยีด 

 3. ชื่อชนดิตวัอยาง  เชน  ขาวมันไก  แกงเลยีง  น้าํดืม่  น้ําใช น้ําบอ 

 4. วันที่ และเวลาที่เก็บ 

 5. หนวยงานทีน่ําสง 

 6. ช่ือผูเก็บ 

หมายเหตุ ระวังอยาใหขอความบนฉลากเลอืน โดยการบรรจุในถุงพลาสตกิ  

การนําสงตัวอยาง 

 เก็บตัวอยางสงตรวจวเิคราะหไดที่ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง  ตัวอยางที่เสือ่มสภาพไดงาย 

หลังจากเก็บตัวอยางแลวควรสงตรวจวเิคราะหภายในไมเกิน 4 – 6 ช่ัวโมงและตองรักษาสภาพของตัวอยางไวให

คงเดมิเสมอ โดยเก็บตัวอยางไวที่อุณหภมูไิมเกิน 4+2 องศาเซลเซยีสในขณะนําสง ยกเวนตัวอยางทีส่ามารถเก็บ

รักษาสภาพตัวอยางไดที่อุณหภูมปิกต ิ การนําสงตัวอยางจะตองมเีอกสารแนบดงันี้ 

1.  หนังสอืนําสงตัวอยาง สามารถใชหนังสอืจากหนวยงานที่เก็บตัวอยางสงตรวจ  

2.  ใบกํากับตัวอยางซึ่งตองระบุ ช่ือ – สกุล  สถานที่เก็บ  ช่ือตัวอยาง  วันเวลาที่เก็บ 

 หนังสอืนาํสงและใบกํากับตัวอยางควรแยกออกจากตัวอยาง เนือ่งจากเอกสารจะสกปรกและเปยกน้ํา 

ทําใหขอความเลอะเลอืนและฉีกขาดไดงาย 

หมายเหตุ กอนการนําสงตัวอยางกรุณาแจงหองปฏิบัติการอาหารทราบกอนการนําสงอยางนอย 3 ช่ัวโมง 

โทรศัพท 0 7550 1050, 0 7550 1052 -3  ตอ 112,114 เพื่อหองปฏิบัติการ ฯ จะไดจัดเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ 

และอุปกรณไวใหเพียงพอกับตัวอยางที่ตองการสง เพราะตัวอยางเหลานี้จะตองรีบทําการวิเคราะหโดยเร็ว 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพตัวอยาง กรณีจําเปนตองสงตัวอยางนอกเวลาราชการควรแจงให

หองปฏิบัติการอาหาร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง ทราบกอนทุกคร้ัง  เพื่อจะไดจัดเจาหนาที่ไวรับ

และทดสอบตัวอยาง เพราะหากไมรีบดําเนนิการตัวอยางอาจเกิดการเนาเสยีทําใหไมสามารถทดสอบได 
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หมายเหตุ  สามารถ download ใบนําสงตัวอยางไดท่ี www.rmsctrang.go.th 

 
 

เอกสารอางองิ 

1. ประกาศกรมวทิยาศาสตรการแพทย เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 และ 

แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที ่1 

ใบนําสงตัวอยางนํ้า   เครื่องดื่ม และอาหาร 

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

                                                                            วันท่ี (Date)...............เดอืน (Month)………………….พ.ศ. 

(Year)……………….……...…… 

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

สงในนาม บริษัท/ห.จ.ก./ราน (Send on behalf of Company/Co.,Ltd/Store) 

……………………………………………………………………………………………………..………….เลขท่ี (Number) ………….….ซอย (Lane) ……………………….…………....ถนน 

(Road) ………………………..….หมูท่ี (Village No.).................................................... 

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

(Province)……………….……….…………รหัสไปรษณีย (Postal Code)…………….………………โทรศัพท (Telephone)………………………………..…โทรศัพทมือถอื 

(Mobile)................................................. 

ขอสงตัวอยางทดสอบ (Would like to send test sample)     [หมายเลขทดสอบ (Test no).................................................................] 

ชนิดตัวอยาง (Sample  type) ………………………………………………….……………ชื่อตัวอยาง (Sample name) 

…………………………………………………………………………. 

ตรา (ถามี) [Brand (if any)]………….………………….….ขนาดปริมาตร/นํ้าหนัก (ตอหนวยบรรจุ) [Volume/Weight  (per 

unit)]............................................. จํานวน (Amount)............................ฉลาก (Label)    ไมมี (none)   มี (ชั่วคราว/ถาวร)[Yes 

(Temporary/Permanent)]…………………………..………….      

 สถานท่ีเก็บ (Collecting location)..................................................  สถานท่ีผลิต (Manufacture 

location)…………………………….…………………………. 

 สถานท่ีเก็บ/สถานท่ีผลติเดยีวกัน (Collecting and manufacture location is the same places)   

บริษัท/ห.จ.ก./ราน  (Company/Co.,Ltd/Store) ……………….…….…เลขท่ี (Number) …….….ถนน (Road)….....…………….หมูท่ี (Village 

No.) ......................... 

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

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

เก็บตัวอยางจาก (Collected sample from) :     สถานท่ีเก็บ (Collecting  location )    สถานท่ีผลิต  (Manufacture location)  

เมื่อวันท่ี (Date) …………เดอืน (Month) …………………...…..…พ.ศ. (Year) ……………………เวลา (Time) ………………น.  

วัตถุประสงค/รายการสงทดสอบ (Objective/List of Tests) :     ขึ้นทะเบียน (To Register)      

        ตรวจซอมรายการท่ีไมผาน (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)] แนบรายละเอียดภาษาอังกฤษ (attach  details in English) 

การรบัรายงานผลทดสอบ (Receiving  method of  testing report)  :  

                  รับผลเอง (By  person)  สงทางไปรษณียตามท่ีอยูขางตน (By post  to the  address  as above)     

             สงทางไปรษณียตามท่ีอยู (By post) at……………………………………………………………………………….   

การรับตัวอยางคืน (Sample  receiving back) :     รับคืนพรอมรายงานผลทดสอบ (Receiving back with testing report)  

                                                           ไมรับคืน (Not receive back) 
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ใบนําสงตัวอยางนํ้า   เครื่องดื่ม และอาหาร (ตอ) 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเจาหนาที่แจงตอลูกคา  (For staff to inform customer)  

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

2. รายละเอียดวธิีทดสอบ   (Test procedure details)   

     ไมตองการ  (Not  required)     

     ตองการ  (Require)  

     ขดีจํากัดการตรวจพบ (LOD) ขดีจํากัดการตรวจเชงิปริมาณ (LOQ)   

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

     คาความไมแนนอนของการวัด (uncertainty) 

3. กรณีมีการเบ่ียงเบนจากขอตกลง ทําใหมผีลกระทบตอระยะเวลาแลวเสร็จ 

    ตามประกาศ ฯ  ทางศูนย ฯ  แจงใหลูกคาทราบ 

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

    as declared, we will inform to the customer by;   

    ตามท่ีอยูเบอรโทรตามผูนําสงขางตน (Telephone at the number as above)   

    หรอืท่ีคุณ (Contact directly to)............................................................................... 

โทรศัพท (Telephone).......................................................................    

        ลงชื่อ (Signed) ……………………………………..................... 

เกดิเบ่ียงเบนแจงใหลูกคาทราบวันเวลา  [In case of deviation, we will inform 

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

       ลงชื่อผูแจง (Informed by) ……..……………….………………………….. 

 

สําหรับลูกคา (For Customer) 

1. ทราบรายละเอียด และขอยนืยันสงตรวจ    

    (Acknowledged details and confirm to test the sample) 

2. ตรวจสอบความครบถวน และความถูกตองขอมูล      

    (Checked fullness and accuracy of information) 

 

ลงชื่อ (Signed) ……………………………………..................... 

 

 
 

สําหรับเจาหนาท่ีกรอก (For staff) 

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

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

ลงชื่อผูรับตัวอยาง (Signed by Sample Receiver) 
 

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

                        (…………………………..…….….………..) 
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8.8 Range of laboratory activitiesการใหบรกิารของหองปฏบิัติการอาหาร ดานเคม ี
 

ลําดับ รายการ LOD LOQ Expanded uncertainty 

(k=2) U (%) 

เทคนคิ  titration       

  ตัวอยาง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  

น้ําแข็ง น้ําแร และ น้ํากรอง 

    

  

1 ปริมาณความกระดาง 1.0 mg/L 2.0 mg/L 1.4 

  ตัวอยาง อาหาร และ เคร่ืองดื่ม     
  

2 ซัลเฟอรไดออกไซด 4.0 mg/kg 10.0 mg/kg 8.7 

3 ปริมาณไนโตรเจนในนม - - 1.3 

เทคนคิ Atomic Absorption Spectrophotometry       

  ตัวอยาง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  

น้ําแข็ง น้ําแร และ น้ํากรอง 

    

  

4 เหล็ก 0.0082 mg/L 0.04 mg/L 5.2 

5 ตะกั่ว 0.0006 mg/L 0.001 mg/L 24.9 

6 สารหนู 0.0001 mg/L 0.001 mg/L 23.1 

  ตัวอยาง อาหาร       

7 เหล็ก  2.86 mg/kg 15.0 mg/kg 13.0 

8 แคดเมยีม 0.006 mg/kg 0.025  mg/kg 11.9 

9 ตะกั่ว  0.015 mg/kg 0.100  mg/kg 11.8 

10 โซเดยีม   2.68 mg/kg 6.25 mg/kg 7.5 

11 แคลเซยีม  1.46 mg/kg  6.25 mg/kg 
12.1 

12 โปแตสเซยีม   1.78 mg/kg 6.25 mg/kg 
9.5 

13 สารหนู   0.028 mg/kg 0.100 mg/kg 8.7 

14 ปรอท 0.003 mg/kg 0.010 mg/kg 11.7 

เทคนคิ Ion chromatography       

  ตัวอยาง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  

น้ําแข็ง น้ําแร และ น้ํากรอง 

    

  

15 ฟลูออไรด 0.0030mg/L 0.05 mg/L 7.8 

16 คลอไรด 0.2526 mg/L 1.00 mg/L 2.0 
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ลําดับ รายการ LOD LOQ Expanded uncertainty 

(k=2) U (%) 

17 ไนไตรท 0.0023 mg/L 0.01 mg/L 8.2 

18 ซัลเฟต 0.2902 mg/L 2.00 mg/L 4.1 

19 ไนเตรท 0.0162 mg/L 0.03 mg/L 3.3 

เทคนคิ High performance liquid chromatography     

  ตัวอยาง อาหาร และ เคร่ืองดื่ม     
  

  ตัวอยาง ผลไมดอง      
  

20 กรดเบนโซอิก  5 mg/kg 20 mg/kg 2.4 

21 กรดซอรบิก  5 mg/kg 20 mg/kg 2.5 

  ตัวอยาง ผลติภัณฑจากแปง      
  

22 กรดเบนโซอิก  5 mg/kg 20 mg/kg 3.0 

23 กรดซอรบิก  5 mg/kg 20 mg/kg 3.2 

  ตัวอยาง ผลติภัณฑจากเนื้อสัตว     
  

24 กรดเบนโซอิก  5 mg/kg 20 mg/kg 5.0 

25 กรดซอรบิก  5 mg/kg 20 mg/kg 3.7 

  ตัวอยาง เคร่ืองแกง     
  

26 กรดเบนโซอิก  5 mg/kg 20 mg/kg 13.8 

27 กรดซอรบิก  5 mg/kg 20 mg/kg 7.9 

  ตัวอยาง เคร่ืองดื่ม     
  

28 กรดเบนโซอิก  5 mg/kg 10 mg/kg 8.6 

29 กรดซอรบิก  5 mg/kg 10 mg/kg 9.2 

  ตัวอยาง อาหาร และ เคร่ืองดื่ม     
  

30 กรดโปรปโอนกิ 60 mg/kg 200 mg/kg 6.3 

31 สบีริลเลยีนบลู เอ็ฟซเีอ็ฟ  ในอาหาร 0.02 mg/kg 0.2 mg/kg 5.3 

32 สตีารตราซนี  0.2 mg/kg 2.0 mg/kg 3.7 

33 สซีันเซ็ต เย็ลโลว เอ็ฟซเีอ็ฟ ในอาหาร 0.2 mg/kg 2.0 mg/kg 4.5 

34 สปีองโซ 4 อาร 0.2 mg/kg 2.0mg/kg 4.1 

35 สเีอโซรูบีน  0.25 mg/kg 2.0 mg/kg 4.0 

36 สโีรดามนีบี 0.2 mg/kg 1.0 mg/kg 9.8 

37 กาเฟอีน 5 mg/kg 10.0 mg/kg 2.2 
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ลําดับ รายการ LOD LOQ Expanded uncertainty 

(k=2) U (%) 

38 อฟลาทอกซนิ 0.2 µg/kg 0.5 µg/kg อฟลาทอกซนิชนิดB1      9.5 

อฟลาทอกซนิชนิดB2      7.6 

อฟลาทอกซนิชนิดG1     11.9 

อฟลาทอกซนิชนิดG2     9.2 

อฟลาทอกซนิรวม       11.9 

  ตัวอยาง ผักและผลไม       

39 ไนไตรท 4.0 mg/kg 15.0  mg/kg 6.4 

40 ไนเตรท 8.0 mg/kg 30.0  mg/kg 6.4 

  ตัวอยาง เนื้อสัตว       

41 ไนไตรท 4.0 mg/kg 15.0  mg/kg 5.8 

42 ไนเตรท 13.0 mg/kg 30.0  mg/kg 5.8 

เทคนคิ  Spectrophotometry       

  ตัวอยาง อาหาร และ เคร่ืองดื่ม       

43 บอแรกซ 1.5 mg/kg 12.3 mg/kg 14.4 

เทคนคิ Gravimetric       

  ตัวอยาง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  

น้ําแข็ง น้ําแร และ น้ํากรอง 

    

  

44 ปริมาณสารท้ังหมด - - 11.8 

เทคนคิ Forced Air Oven Drying after Steam 

Predry 

    

  

  ตัวอยาง นม       

45 ปริมาณของแข็งท้ังหมดในนม - - 0.2 

เทคนคิ Modified Mojonnier Ether Extraction       

  ตัวอยาง นม       

46 ปริมาณไขมันในนม - - 0.2 
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8.9 Range of  Laboratory Activities รายละเอียด LOD50 (50 % Limit of detection)  

ของหองปฏบิัติการอาหาร งานทดสอบทางจุลชวีวทิยา   

รายละเอียดการใหบริการ LOD50 LOQ 

ตัวอยางน้ํา  น้ําแข็ง 

Staphylococcus aureus   6.40 

(CFU/ 100 ml) 

- 

Salmonella  spp. 5.93 

(CFU/ 100 ml) 

- 

Clostridium perfringens   5.84 

(CFU/ 100 ml) 

- 

Vibrio cholerae    6.41 

(CFU/ 100 ml) 

- 

Vibrio parahaemolyticus    6.24 

(CFU/ 100 ml) 

- 

ตัวอยางอาหาร  นม/ ผลติภัณฑนม 

Staphylococcus aureus   3.314 

(CFU/g or ml)   

- 

Bacillus cereus   0.180 

(CFU/g or ml)   

- 

Salmonella  spp. 0.097 

(CFU/g or ml)   

- 

Clostridium perfringens   0.201 

(CFU/g or ml)   

- 

Vibrio cholerae   0.204 

(CFU/g or ml) 

- 

Vibrio parahaemolyticus    0.215  

(CFU/g or ml)   

- 

Listeria  monocytogenes   5.50 

(CFU/ 25 g or 25 ml) 

- 

ตัวอยางเคร่ืองดื่ม 

Vibrio cholerae   4.83 

(CFU/ 25 g or 25 ml) 

- 

Listeria  monocytogenes   5.56 

(CFU/ 25 g or 25 ml) 

- 

ตัวอยางนม/ ผลติภัณฑนม 

Listeria  monocytogenes   5.56 

(CFU/ 25 g or 25 ml) 

- 
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รายละเอียด U  (Expanded uncertainty) ของหองปฏบิัติการอาหาร งานทดสอบทางจุลชวีวทิยา   

 

รายการทดสอบ 

 

U  (Expanded uncertainty) 

จํานวนจุลนิทรีย หรือแบคทีเรีย/ มลิลลิติร   

U  =  2      S R
2   +   0.18861 

                               Σ C 

SR 
2   =   0.0099      

 

จํานวนจุลนิทรีย หรือแบคทีเรีย/ กรัม 

 

 

 

  

U  =  2      S R
2   +   0.18861 

                               Σ C 

SR 
2   =    0.000250     

 

ยสีตและรา/ กรัม 

 

 

  

U  =  2      S R
2   +   0.18861 

                               Σ C 

SR 
2   =   0.000330       

 

Staphylococcus aureus  / กรัม   

U  =  2      S R
2   +   0.18861 

                              Σ C 

SR 
2   =   0.001885    

 

Bacillus  cereus / กรัม 

 

 

  

U  =  2      S R
2   +   0.18861 

                               Σ C 

SR 
2   =   0.000357    

 

Clostridium perfringens  / กรัม 

 

 

U  =  2      S R
2   +   0.18861 

                              Σ C 

SR 
2   =   0.001720         
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9.1 รายละเอียดการใหบริการ 
 

ลําดับ
ที่ 

รายละเอียดการใหบริการ 
 

ระยะเวลา
การใหบริการ 

ติดตอ
ประสานงาน 

อัตรา 
คาบํารุง
(บาท) 

1. การทดสอบความชํานาญการตรวจหาชนิดและ
ปริมาณฮีโมโกลบิน 

ปละ 2 ครั้ง หองปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาคลินิก 

2,000 บาท/ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. การใหบริการโปรแกรมทดสอบความชํานาญ 
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เอกสารอางองิ 

1. ประกาศกรมวทิยาศาสตรการแพทย เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 และ 

แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที ่1 

2. ระเบยีบกรมวทิยาศาสตรการแพทยวาดวยอตัราคาบํารุงการตรวจวเิคราะหและการใหบริการ พ.ศ. 2559 

3. หนังสอืสถาบันวจิยัวทิยาศาสตรสาธารณสุข ที ่สธ 0618.01.1/10828 ลงวนัที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง  ขอ

อนุมัตเิปลี่ยนแปลงอัตราคาบาํรุงตรวจวเิคราะห 

 

 

ภาคผนวก 

  ภาคผนวก 1:  ประวัตกิารจัดทําเอกสาร 

  ภาคผนวก 2: รายการทดสอบที่มกีารสงตอตัวอยาง 

  ภาคผนวก 3: ขัน้ตอนการใหบริการ 
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ภาคผนวก  1 : ประวัตกิารจัดทําเอกสาร 
 

วันเดือนป 

ที่อนุมัติใช รายละเอยีด คณะผูจัดทํา 

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

2. น.ส.เกษร  บุญยรักษโยธนิ 

3. นางศริวิรรณ  จูเลียง 

4. น.ส.จนิตนา  ปานทอง 

5. น.ส.เสาวนีย  เกาเอี้ยน 

6. นางปรญิญา  มิตรเมือง 

31 พ.ค. 2549 จัดทําเอกสารครัง้ที ่2 

โดยทบทวนเอกสารใหมีเน้ือหาทีเ่ปนปจจุบันและ

จัดทํารูปแบบตามเอกสารในระบบคุณภาพ 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปนผูจัดทํา 

โดยมีหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบ

ความถูกตอง 

28 ก.พ. 2550 จัดทําเอกสารครัง้ที ่3 (แกไขครัง้ที่ 1) 

โดยทบทวนเอกสารใหมีเน้ือหาทีเ่ปนปจจุบัน 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปนผูจัดทํา 

โดยมีหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูใหขอมูลและ

ตรวจสอบความถูกตอง 

31 พ.ค. 2551 จัดทําเอกสารครัง้ที ่4 (แกไขครัง้ที่ 2) 

โดยทบทวนเอกสารใหมีเน้ือหาทีเ่ปนปจจุบัน 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปนผูจัดทํา 

โดยมีหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูใหขอมูลและ 

 - แกไขวธิกีารนําสงตัวอยาง ตรวจสอบความถูกตอง 

 - เพ่ิมรายการทดสอบที่มีการจางเหมาชวงงาน/สง

ตอตัวอยาง 

 

 - ปรับปรุงรายการทดสอบที่ใหบรกิารของแตละ

หองปฏิบัติการใหเปนปจจุบัน 

 

 - ปรับปรุงแบบฟอรมสําหรับนําสงตัวอยางของแต

ละรายการทดสอบใหเปนปจจุบัน 

 

22 พ.ค. 2552 จัดทําเอกสารครัง้ที ่5 (แกไขครัง้ที่ 3) 

โดยทบทวนเอกสารใหมีเน้ือหาทีเ่ปนปจจุบัน 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปนผูจัดทํา 

โดยมีหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูใหขอมูลและ 

 - แกไขพื้นที่รับผดิชอบ ตรวจสอบความถูกตอง 

 - เพ่ิมหัวขอการปฏิเสธตัวอยาง  

 - เพ่ิมหัวขอสิทธขิองลูกคาในการใชบรกิาร   

 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปรมิาณส่ิงสงตรวจ

ของแตละหองปฏิบติัการใหเปนปจจุบัน 

 

 - ปรับปรุงแบบฟอรมสําหรับนําสงตัวอยางของแต

ละรายการทดสอบใหเปนปจจุบัน 
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ภาคผนวก  1 : ประวัตกิารจัดทําเอกสาร (ตอ) 
 

วันเดือนป 

ที่อนุมัติใช รายละเอยีด คณะผูจัดทํา 

1ก.พ. 2553 จัดทําเอกสารครัง้ที ่6 (แกไขครัง้ที่ 4) 

โดยทบทวนเอกสารใหมีเน้ือหาทีเ่ปนปจจุบัน 

น.ส.สุพิน  ยอดทอง เปนผูจัดทํา 

โดยมีหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูใหขอมูลและ 

 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปรมิาณส่ิงสงตรวจ

ของแตละหองปฏิบัติการใหเปนปจจุบัน 

ตรวจสอบความถูกตอง 

 - ปรับปรุงแบบฟอรมสําหรับนําสงตัวอยางของแต

ละรายการทดสอบใหเปนปจจุบัน 

 

14 ก.พ. 2554 จัดทําเอกสารครัง้ที ่7 (แกไขครัง้ที่ 5) 

โดยเปล่ียนชื่อ ศูนยฯ เปน ศูนยวทิยาศาสตร

การแพทยที ่1 และทบทวนเอกสารใหมีเน้ือหาที่

เปนปจจุบัน 

นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอสิ เปนผูจัดทํา 

โดยมีหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูใหขอมูลและ

ตรวจสอบความถูกตอง 

 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปรมิาณส่ิงสงตรวจ

ของแตละหองปฏิบัติการใหเปนปจจุบัน 

 

 - ปรับปรุงแบบฟอรมสําหรับนําสงตัวอยางของแต

ละรายการทดสอบใหเปนปจจุบัน 

 

22 ธ.ค. 2554 จัดทําเอกสารครัง้ที ่8 (แกไขครัง้ที่ 6) นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอสิ เปนผูจัดทํา 

 โดยทบทวนเอกสารใหมีเน้ือหาเปนปจจุบัน โดยมีหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูใหขอมูลและ 

 - ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปรมิาณส่ิงสงตรวจ

ของแตละหองปฏิบัติการใหเปนปจจุบัน 

ตรวจสอบความถูกตอง 

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

เปนปจจุบัน 

 

21 ม.ค. 2556 จัดทําเอกสารครัง้ที ่9 (แกไขครัง้ที่ 7) นางสุพิน  ยอดทอง  ลูอสิ เปนผูจัดทํา 

 โดยเปล่ียนชื่อผูรับรองและผูอนุมัติใชเอกสารเปน

นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ และทบทวน

เน้ือหาของเอกสารใหเปนปจจุบัน ดังน้ี 

โดยมีหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูใหขอมูลและ

ตรวจสอบความถูกตอง 

  - เพ่ิมรายการทดสอบของหองปฏิบัติการพยาธิ

วทิยาคลินิก ไดแก ตรวจยนืยันเชื้อ 

DiarrheagenicE.coli, ตรวจวนิิจฉัยโรคหัด โรคหัด

เยอรมัน โรคมือ เทา ปาก โรคคอตีบ และตรวจ

วนิิจฉัยทางเภสัชพันธศุาสตร 
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ภาคผนวก  1 : ประวัตกิารจัดทําเอกสาร (ตอ) 
 

วันเดอืนป 

ท่ีอนุมัติใช 
รายละเอียด คณะผูจัดทํา 

21 ม.ค.2556 

(ตอ) 

- ปรับปรุงรายการทดสอบ/ปริมาณสิ่งสงตรวจ/

ระยะเวลาแลวเสร็จของาน และอัตราคาตรวจ

วเิคราะหของแตละหองปฏบัิติการใหเปนปจจุบัน 

 

  - ปรับปรุงรายการทดสอบท่ีมีการจางเหมาชวง

งาน/สงตอตัวอยางใหเปนปจจุบัน 

 

18 พ.ย. 2556 จัดทําเอกสารคร้ังท่ี 10 (แกไขคร้ังท่ี 8) นางสุพนิ  ยอดทอง  ลูอิส เปนผูจัดทํา 

 โดยปรับรูปแบบการจัดทําเอกสาร และทบทวน

เนื้อหาของเอกสารใหเปนปจจุบัน ดังน้ี 

โดยมหัีวหนาหองปฏบัิติการ/ผูแทน  เปน

ผูใหขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง 

 - เพิ่มรายการทดสอบโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหม 2012 

 

 - ยกเลกิรายการทดสอบการตรวจวนิิจฉัยทาง

เภสัชพันธุศาสตร 

 

 - ปรับปรุงแบบนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวนิิจฉัยโรค

คอตีบ 

 

 - ลดระยะเวลาการใหบริการตรวจพิสูจนของ

กลางและตรวจยนืยันหาสารเสพติดใหปสสาวะ 

เหลือ 10 วันทําการ 

 

  - เพิ่มรายการทดสอบของเคร่ืองเอกซเรยเตานม  

  - เพิ่มรายละเอียดของจํานวนตัวอยางของกลาง

ยาเสพติดท่ีสงตรวจ  

 

26 ธ.ค. 2557 จัดทําเอกสารคร้ังท่ี 11 (แกไขคร้ังท่ี 9) นางธรรญชนก พทัิกษ เปนผูจัดทํา 

 โดยปรับรูปแบบการจัดทําเอกสาร และทบทวน

เนื้อหาของเอกสารใหเปนปจจุบัน ดังน้ี 

โดยมหัีวหนาหองปฏบัิติการ/ผูแทน  เปน

ผูใหขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง 

 -ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพทและหมายเลขภายใน 

ของหนวยงาน 

- ปรับปรุงแบบฟอรมใบนําสงตัวอยางทาง

หองปฏบัิตกิารใหเปนปจจุบัน 

 

 -ปรับปรุงรายละเอียดรายการตรวจและการเก็บ

ตัวอยางสงตรวจ และชองหมายเหตุ ของรายการ

ตรวจหาระดับแอนติบอดชีนิด IgM และ IgG ตอ

ไวรัสเดงก ีวิธี Antibody captured ELISA,  

ไขปวดขอยุงลาย (Chikungunya) วธีิ RT-PCR และ 
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ภาคผนวก  1 : ประวัตกิารจัดทําเอกสาร (ตอ) 
 

วันเดอืนป 

ท่ีอนุมัติใช 
รายละเอียด คณะผูจัดทํา 

26 ธ.ค. 2557 

(ตอ) 

 การตรวจวนิิจฉัยโรคจากไวรัสกลุมเอนเตอโร 71 

(Hand Foot Mouth disease)  

 

 - ยกเลกิรายการทดสอบตรวจยนืยันเชื้อ

Diarrheagenic E.Coli (Pathotype) 

 

 - ปรับระยะเวลาแลวเสร็จของงานตรวจ IgM 

แอนติบอดตีอหัด เปน 4 วันทําการ 

 

 - ยกเลกิการใหบริการตรวจวเิคราะห ไดแก 

สารท่ีระเหยได ประเภทแอลกอฮอล ,  

แอลดไีฮด และตัวทําละลายตางๆ, ตรวจ alcohol  

ในเลอืด, สารพษิทราบชนดิ methanol 

 

 - ปรับเนื้อหาชนิดตัวอยาง/รายการตรวจวเิคราะห 

และแบบนําสงตรวจหาสารพษิ 

 

 - ยกเลกิการใหบริการการตรวจพสูิจนยาเสพติดให

โทษประเภท 3 หรือ ประเภท 4 หรือประเภท 5 หรือ

วัตถุออกฤทธ์ิ หรือ สารระเหย, กาว โดยเทคนิค

ทดสอบ GC 

 

 - ปรับเพิ่มเนื้อหาการทดสอบการปนเปอน

เชื้อจุลนิทรียของตัวอยางเคร่ืองสําอางในการ

ใหบริการของหองปฏบัิติการยาและวัตถุเสพติด  

 

 - ปรับรายละเอียดการใหบริการตรวจเอกลักษณยา

เสพติด และปริมาณตัวอยางสงตรวจของกลางใบพชื

กระทอมสด ใบพชืกระทอมตม และนํ้าตมใบพชื

กระทอม 

   

 - ปรับรายละเอียดการใหบริการตรวจเอกลักษณยา

แผนปจจุบันและปริมาณตัวอยางสงตรวจ 

 

 - ปรับปรุงแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพ

เคร่ืองเอกซเรย/หองเอกซเรย/วัสดุปองกันรังส ี

 

 - ปรับปรุงแบบขอรับบริการทดสอบคุณภาพเตาอบ

ไมโครเวฟ 

   

 - ปรับปรุงแบบขอรับบริการสอบเทียบ Micropipette  
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ภาคผนวก  1 : ประวัตกิารจัดทําเอกสาร (ตอ) 
 

วันเดอืนป 

ท่ีอนุมัติใช 
รายละเอียด คณะผูจัดทํา 

26 ธ.ค. 2557 

(ตอ) 

- ปรับปรุงเนื้อหา: หมายเหตุ  และการติดตอ

สอบถามทางโทรศัพท สํารับการใหบริการของ

หองปฏบัิติการอาหาร  

 

 -ทบทวนเนื้อหาใบนําสงตัวอยางนํ้า เคร่ืองดื่ม และ

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

แจงตอลูกคา ขอ 2 รายละเอียดวธีิทดสอบ 

 

 - ปรับปรุงขอ 8.4 การใหบริการทดสอบ : 

ยาปฏชีิวนะตกคางในอาหาร กลุม Penicillin โดยเพิ่ม

เทคนคิการทดสอบดวยชุดทดสอบ 

 

 -ปรับปรุงเนื้อหาขอ 8.7 การเก็บตัวอยางนํ้า  

 - ปรับปรุงภาคผนวก 2 รายการทดสอบท่ีมกีารสง

ตอตัวอยาง  โดยยกเลกิรายชื่อหองปฏบัิติการท่ีรับ

ตรวจตอ: สถาบันนิติวทิยาศาสตร สําหรับรายการ

ทดสอบสารเคมกีําจัดแมลงกลุมOrganophosphates, 

Organochlorines, Carbamates ในตัวอยางวัตถุ, 

ตัวอยางตองสงสัย  และเพิ่มรายช่ือหองปฏบัิติการท่ี

รับตรวจตอ: สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรสาธารณสุข  

สําหรับรายการตรวจยนืยันเชื้อกอโรค Legionellosis 

 

9 ก.พ. 2559 - ปรับปรุงเนื้อหาการติดตอประสานงาน โดย

เพิ่มเติมรายชื่อเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาทางวชิาการ

ของแตละหองปฏบัิติการ 

นางธรรญชนก พทัิกษ เปนผูจัดทํา

โดยมหัีวหนาหองปฏบัิติการ/ผูแทน  

เปนผูใหขอมูลและตรวจสอบความ

ถูกตอง 

 - ปรับเปลี่ยนชื่อโรค จาก โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม 2012 เปน โรคติดเชื้อทางเดนิหายใจ

ตะวันออกกลาง   

 

  -ปรับปรุงแบบฟอรมสําหรับสงตัวอยางของแตละ

หองปฏบัิตกิารใหเปนปจจุบัน 
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ภาคผนวก  1 : ประวัตกิารจัดทําเอกสาร (ตอ) 
 

วันเดอืนป 

ท่ีอนุมัติใช 
รายละเอียด คณะผูจัดทํา 

9 ก.พ. 2559 

(ตอ) 

-ปรับปรุงรายละเอียดการใหบริการของศวก.ท่ี 12/1

ตรัง ใหสอดคลองตามระเบียกรมวทิยาศาสตร

การแพทยวาดวยอัตราคาบํารุงการตรวจวเิคราะห

และการใหบริการ พ.ศ. 2558 ท่ีระบุในประกาศ 

ราชกจิจานุเบกษา เลม 132 ตอนพเิศษ 305 ง วันท่ี 

23 พ.ย. 2558 และลดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

ดังน้ี 

 

 1) ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดการใหบริการ 

หองปฏบัิติการพยาธิวทิยาคลนิิก 

2) ตารางท่ี 6.3 รายละเอียดการใหบริการ

หองปฏบัิติการยาและวัตถเุสพติด 

3) ตารางท่ี 8.4 รายละเอียดการใหบริการ

หองปฏบัิติการอาหาร (ตามเทคนคิการทดสอบ) 

และตารางท่ี 8.5 รายละเอียดการใหบริการ

หองปฏบัิติการอาหาร (ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข)  

- ปรับรายละเอียดการใหบริการหองปฏบัิตกิารรังสี

และเคร่ืองมอืแพทย ตารางท่ี 7.2  

และปรับขัน้ตอนการขอรับบริการขอ 7.3 ใหชัดเจน 

 

 -ปรับปรุงภาคผนวก 2 รายการทดสอบท่ีมกีารสง

ตอตัวอยาง และเพิ่มภาคผนวก 3 ขัน้ตอนการ

ใหบริการ 

 

28 ธ.ค. 2559 - ปรับปรุงชื่อเจาหนาท่ีประสานงานการใหบริการ 

และหมายเลขโทรศัพทท้ังฉบับใหเปนปจจุบัน 

- ปรับปรุงแบบฟอรมนําสงตัวอยางใหเปนสองภาษา 

- ปรับปรุงรายละเอียดการใหบริการของศวก.ท่ี 12/1

ตรัง ใหสอดคลองตามระเบียกรมวทิยาศาสตร

การแพทยวาดวยอัตราคาบํารุงการตรวจวเิคราะห

และการใหบริการ พ.ศ. 2559 ท่ีระบุในประกาศ 

ราชกจิจานุเบกษา เลม 133 ตอนพเิศษ 254 ง วันท่ี 

8 พ.ย. 2559 ดังน้ี 

นางธรรญชนก พทัิกษ เปนผูจัดทํา

โดยมหัีวหนาหองปฏบัิติการ/ผูแทน  

เปนผูใหขอมูลและตรวจสอบความ

ถูกตอง 

 

 



คูมอืการใหบริการ                SD-M  39 - 001 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง                   แกไขคร้ังท่ี  14 

       หนา  110 ของ 115 หนา 
 

 

 

ภาคผนวก  1 : ประวัตกิารจัดทําเอกสาร (ตอ) 
 

วันเดอืนป 

ท่ีอนุมัติใช 
รายละเอียด คณะผูจัดทํา 

28 ธ.ค. 2559 

(ตอ) 

1) ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการและปริมาณตัวอยางท่ี

เก็บสงตรวจ  

 - เพิ่มรายการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือ   

ไวรัสชิกา ดวยวธีิ Real-time RT-PCR 

 

 - ยกเลกิการใหบริการ Rickettsia Antibody และการ

ตรวจวนิิจฉัยโรคคอตีบ 

 

 2) ตารางท่ี 4.2 ระยะเวลาแลวเสร็จของงานและ

อัตราคาบํารุงการตรวจวเิคราะห  

- เพิ่มรายการ ขอ 1.6 Zika Virus 

- แกไขอัตราคาบํารุง ขอ 1.7 เอนเตอโรไวรัส 71 

 

 3) ตารางท่ี 5.2 ระยะเวลาแลวเสร็จของงานและ

อัตราคาบํารุงการตรวจวเิคราะห  

- ปรับเนื้อหารายการตรวจสารเสพตดิในปสสาวะ 

 

 4) ตารางท่ี 6.3 รายละเอียดการใหบริการ  

- ปรับเพิ่มเนื้อหารายละเอียดการตรวจ

เคร่ืองสําอาง และยาคด ี 

 

 5) ตารางท่ี 7.2 รายละเอียดการใหบริการ  

- ปรับเพิ่มเนื้อหารายการทดสอบเคร่ืองเอกซเรย

เตานม ขอ 7 และเคร่ืองเอกซเรยตรวจสอบสัมภาระ 

ขอ 2 -3 

-ปรับเนื้อหารายการทดสอบและวธีิทดสอบ

เคร่ืองเอกซเรยคอมพวิเตอร ขอ 5  

- ปรับเนื้อหาและอัตราคาบํารุงรายการทดสอบ 

เตาไมโครเวฟ  

 

 -ปรับเปลี่ยนรหัสแบบขอรับบริการสอบเทียบ       

ไมโครปเปต  และเนื้อหา ขอ 4 ใหเปนปจจุบัน 

 

 6) ตารางท่ี 8.4 ปรับเทคนคิการทดสอบรายการ  

อฟลาทอกซนิ จาก ELISA เปน HPLC  

7) ตารางท่ี 8.5 ปรับระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

การใหบริการผลติภัณฑนํ้าและนํ้าแข็ง             

จาก 16 วันทําการ เปน 14 วันปฏทิิน  
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ภาคผนวก  1 : ประวัตกิารจัดทําเอกสาร ตอ) 

วันเดอืนป 

ท่ีอนุมัติใช 
รายละเอียด คณะผูจัดทํา 

18 พ.ค. 2561 1) หัวขอ 3.7 การติดตอประสานงานการใหบริการ 

เปลี่ยนนามสกุลนางสาวมติรารุณ 

2)  ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการและปริมาณตัวอยาง

ท่ีเก็บสงตรวจ การตรวจวนิิจฉัยการติดเช้ือ HIV-1 

โดยวธีิ Real-time PCR เปน DNA PCR  

3) ตารางท่ี 4.2 ระยะเวลาแลวเสร็จของงานและ

อัตราคาบํารุงการตรวจวเิคราะห หัวขอ 1.6 Zika 

virus คาตรวจวเิคราะห 1,000 เปน 1,500 บาท  

4) แกไข F 39-00-057/1 แบบสงตัวอยางตรวจ

วนิิจฉัยการติดเชื้อเอชไอว-ี1 (HIV-1)  โดยวธีิ Real-

time PCR เปน DNA PCR 

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

assessment for infection 

6) หัวขอ  5.   การรายงานผล เพิ่มรายละเอียด   

ขอ 8.   หมายเหตุ   

7) วธีิการเก็บตัวอยางสงตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอช

ไอว-ี1 (HIV-1) เพิ่มรายละเอียดการเก็บสิ่งสงตรวจ 

8) งานพษิวทิยา ตารางท่ี 5.2 แสดงระยะเวลาแลว

เสร็จของงาน และอัตราคาบํารุงการตรวจวเิคราะห

เพิ่มรายการวเิคราะหแอลกอฮอลในเลอืด ปรับ

ระยะเวลาทําการรายการวเิคราะหCholinesterase 

activity จาก 3 วัน เปน 5 วัน และปรับระยะเวลา

รายการวเิคราะหระดับโลหะ : ตะกั่ว จาก 4 วัน  

เปน 10 วัน 

9)หัวขอ 6.2.4 แกไขรายละเอียดการใหบริการ

เคร่ืองสําอาง ปริมาณตัวอยางท่ีสง 

10) เพิ่มหัวขอ 9.1 รายละเอียดการใหบริการการ

ใหบริการโปรแกรมทดสอบความชํานาญ 

นางสุภาภรณ  นิยมแกว 

13 ก.พ. 2562 1) หัวกระดาษ ตัดวันท่ีออกเอกสารออก 

2) หัวขอ 9 การใหบริการโปรแกรมทดสอบความ

ชํานาญหาปริมาณกรดเบนโชอิก ฯ เพิ่มอัตราคา

บํารุง 

นางสุภาภรณ  นิยมแกว 
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ภาคผนวก  1 : ประวัตกิารจัดทําเอกสาร (ตอ) 
 

วันเดอืนป 

ท่ีอนุมัติใช 
รายละเอียด คณะผูจัดทํา 

 3) ตัด F 39-00-194/1 และ F 39-00-194/1 ออก 

4) ตัดวธีิการเก็บตัวอยาง เอนเตอโรไวรัสออก 

5) งานยาและวัถุเสพติด ขอ 8) วัตถุออกฤทธ์ิตอจติและ 

ประสาท เพิ่มนํ้าหนักไมเกนิท่ีกฎกระทรวงกําหนดปริมาณ

วัตถุออกฤทธ์ิ พ.ศ. 2561 

6)  งานรังสแีละเคร่ืองมอืแพทย 7.2 รายละเอียดการ

ใหบริการ ตัดหมายเหตุออก 

7) ทบทวนรูปแบบเอกสารใหเปนปจจุบัน 

นางสุภาภรณ  นิยมแกว 

 1) แกไขอัตราคาตรวจวเิคราะหใหเปนปจจุบันท้ังฉบับ 

2) แกไขแบบฟอรมพยาธิ ทุกฉบับใหเปนปจจุบัน 

3) เพิ่ม Range  of Lab activities  หองปฏบัิติการอาหาร ,ยา 

และพษิวทิยา   

นางสุภาภรณ  นิยมแกว 
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ภาคผนวก 2 : รายการทดสอบที่มกีารสงตอตัวอยาง 
 

รายการทดสอบ 
รายชื่อหองปฏบิัติการ 

ท่ีรับตรวจตอ 

เกณฑคัดเลอืก 

(มีความสามารถตาม) 

ISO/IEC 17025 ISO 15189 

เปนท่ียอมรับของ

หนวยงานทาง 

วิทยาศาสตร 

1. การตรวจสารเสพตดิในปสสาวะ กลุมยาอี -สํานักยาและวัตถุเสพตดิ 

-ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 12 สงขลา 
   

2. สารเคมกีําจัดแมลงกลุม Organophosphates, Organochlorines, Carbamates  

ในตัวอยางวัตถ,ุ ตัวอยางตองสงสัย 

-สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรสาธารณสขุ    

3. การตรวจยืนยันเชื้อแบคทเีรีย สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรสาธารณสุข    

4. การตรวจยืนยันเชื้อกอโรค Legionellosis สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรสาธารณสุข    

5. การทดสอบเมลามนีและอนุพันธเมลามนีในนม สํานักคณุภาพและความปลอดภัยอาหาร    

6. การทดสอบปริมาณไอโอดนีในผลติภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีน 

ถั่วเหลอืง 

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร    

7. การทดสอบสาร 3 - MCPD ในผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีน 

ถั่วเหลอืง 

สํานักคณุภาพและความปลอดภัยอาหาร    

8. การทดสอบปริมาณไอโอดนีในน้ําปลาแท, น้ําปลาผสม สํานักคณุภาพและความปลอดภัยอาหาร    

 

หมายเหตุ  กรณีท่ีเครื่องมอืของศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง เสีย/ชํารุดอยางกะทันหัน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจะนําตัวอยางไปตรวจวเิคราะหท่ีศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 12 สงขลา หรือ 

ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานี แลวแตกรณี  โดยมีการดําเนินการตามระบบคุณภาพเดียวกัน 
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ภาคผนวก 3 : ขัน้ตอนการใหบรกิาร 
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