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           ข้อมูลองค์กร  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานระดับกองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคท าหน้าที่เป็นศูนย์วิชาการระดับเขต อ านาจหน้าท่ีของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ตาม
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 
ตอนท่ี 98 ก วันท่ี 28 ธันวาคม 2552 มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการ   
   ชันสูตรโรค 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร     

 และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย 
3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค 
4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรแก ่

 ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
วิสัยทัศน ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นองค์กรที่มีผลงานประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศ 
 

พันธกิจ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบตอประชาชนและสังคม ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายก าหนด โดย 
1. ผลิตความรู้ เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ (Intelligence Agency) 
2. พัฒนาระบบการเฝูาระวังความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยด้านสาธารณสุข (Central Vigilance Agency) 
3. สร้างหลักประกันความมั่นคงด้านห้องปฏิบัติการเพื่อการสาธารณสุข (laboratory Security Agency) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 
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เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบเขตพื้นท่ีเครือข่ายบริการสุขภาพท่ี 10 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ   
       ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร 
        

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด 
 

 
 

     
สถานที่ต้ัง 

 ที่ตั้ง : เลขท่ี 82 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
            โทรศัพท์ : 045-312230-3  
            โทรสาร : 045-312230 ต่อ 104 
            เว็บไซด ์ :  http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/ubon/main/ 

 
 
 

http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/ubon/main/
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1. ศูนย์ ฯ จะตรวจวิเคราะห์ตามรายการที่ระบุในใบน าส่งตัวอย่างเท่าน้ัน 

2. วิธีตรวจวิเคราะห์จะใช้เทคนิค / วิธีการทดสอบ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการให้บริการ ฯ  

3. ศูนย์ ฯ จะไม่ตรวจวิเคราะห์ซ้ าหรือเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีได้รับการร้องขอแจ้งความจ าเป็น โดยเกิดประโยชน์ต่อผู้ปุวยและสาธารณะ 
ทั้งนี้ การร้องขอต้องกระท าภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับตัวอย่าง 

4. การตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ ฯ จะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดในคู่มือการให้บริการฯ ซึ่งก าหนดบนพ้ืนฐานความจ าเป็นต่อ
ผู้รับบริการ กรณีที่มีตัวอย่างจ านวนมาก ศูนย์ ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาล าดับการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเหตุผลทางด้าน
วิชาการ 

ความถูกต้อง เท่ียงธรรม  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ี 10 อุบลราชธานี  ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายด้าน คุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน

การเป็นห้องปฏิบัติการหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศท่ีสามารถแสดงให้ผู้รับบริการ หรือผู้ใช้ข้อมูลเกิดความมั่นใจว่าผลการ
ตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบทางห้องปฏิบัติการมีความครบถ้วน ถูกต้องโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ โดยด าเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025   ISO15189  ISO 15190 และ ISO 9001 

การรักษาความลับและกรรมสิทธิของผู้รับบริการ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ถือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ .ศ.2517 

ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลการทดสอบ ข้อมูลกระบวนการผลิต หรือข้อมูลจากเอกสารที่ประกอบการขอขึ้นทะเบียน ให้ถือเป็นความลับ
หรือข้อมูลปกปิด การเปิดเผยข้อมูลทุกชนิดต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

การบริการและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  ได้จัดท าคู่มือการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ ส าหรับผู้รับบริการเพื่อเป็นการอ านวย

ความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อ เพื่อให้ทราบข้อมูล ขอบข่าย ราคา ระยะเวลาการให้บริการทดสอบของศูนย์ฯ 
งานรับตัวอย่างของศูนย์ ฯ จะเป็นหน่วยงานกลางเพื่อประสานงาน ติดตามผลการทดสอบ และให้ค าแนะน าท่ัวไปแก่ผู้รับบริการ ส่วน

ค าแนะน าด้านวิชาการจะประสานโดยตรงกับนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ช านาญการด้านวิชาการ กรณีผู้รับบริการต้องการจะเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ ต้องท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อผู้อ านวยการศูนย์ ฯ โดยแจ้งวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ต้องการ 
ผู้รับบริการจะสามารถเยี่ยมชมได้เฉพาะรายการทดสอบที่มารับบริการเท่าน้ัน 

การติดต่อสอบถาม  
ติดต่อสอบถามผลวิเคราะห์ได้ที่งานรับตัวอย่าง โทรศัพท์ 045-312230 ต่อ 106 ซึ่งจะเป็นผู้ให้ค าตอบว่าตัวอย่างเสร็จหรือไม่ เพื่อ

ก าหนดวันมารับผล 

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
ผู้ส่งตัวอย่างควรศึกษารายละเอียดในการส่ง ได้แก่ ชนิด ปริมาณ วัตถุประสงค์การตรวจ และข้อก าหนดต่างๆ ตัวอย่างที่ส่งตรวจต้อง

บรรจุในภาชนะปิดสนิทเพื่อปูองกันการรั่วซึมออกนอกภาชนะและมีฉลากระบุรายละเอียดตัวอย่างปิดไว้ท่ีภาชนะบรรจุตัวอย่าง ศูนย์ฯขอ
ปฏิเสธการรับตัวอย่างทีมีสภาพไม่เหมาะสมหรือผู้ส่งไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในคู่มือน้ี ควรส่งตัวอย่างพร้อมหนังสือน าส่ง ถึงผู้อ านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี และช าระเงินค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห ์

 
 

นโยบายการตรวจวิเคราะห์ 
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วิธีการน าส่งตัวอย่าง   
1. น าส่งด้วยตนเอง เฉพาะวันท าการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
2. ส่งทางไปรษณีย์ กรณีที่ตัวอย่างเสียหรือเสื่อมสภาพได้ง่าย ควรส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  
3. ส่งโดยทางเครื่องบิน หรือทางรถโดยสารประจ าทาง ควรโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อปูองกันตัวอย่างตกค้างหรือสูญหาย   
4. การน าส่งตัวอย่างผู้ส่งตัวอย่างต้อง กรอกรายละเอียดตัวอย่างในใบน าส่งตัวอย่าง หนึ่งตัวอย่างต่อหนึ่งแผ่น ตาม    

แบบฟอร์มในภาคผนวกของคู่มือการให้บริการฯ 
5. ตัวอย่างและภาชนะส่งตรวจ ถือเป็นสมบัติของทางราชการ เว้นแต่จะมีข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างผู้ส่งตัวอย่างกับ 
      ศูนย์ฯ ที่ได้บันทึกไว้ในหมายเหตุ กรณีที่แจ้งรับตัวอย่างหรือภาชนะส่งตรวจคืนให้รับคืนภายใน 45 วันท าการ 

การน าส่งตัวอย่างต้องท าหนังสือน าส่งถึง   
              ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 อุบลราชธานี 

  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ี 10 อุบลราชธานี  
  82 ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ่  
  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  

     การปฏิเสธการรับตัวอย่าง 
ศูนย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับตัวอย่างในกรณีที่พบว่าตัวอย่างน้ันเสื่อมสภาพ หมดอายุหรือมีการปนเปื้อน ซึ่งจะท าให้ผลการ     

     ทดสอบผิดพลาด ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้ใช้บริการโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการของงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 โดยทั่วไปศูนย์ ฯ จะปฏิเสธการรับตัวอย่าง ในกรณีดังต่อไปนี้  

1. ตัวอย่างปริมาณน้อยกว่าท่ีก าหนด 
2. ช่ือตัวอย่างหรือช่ือผู้ปุวยบนฉลากภาชนะบรรจุและแบบน าส่งตัวอย่างไม่ตรงกัน 
3. การรักษาสภาพตัวอย่างไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด 
4. ภาชนะบรรจุตัวอย่างรั่ว ซึม หรือ แตก 

     รายการทดสอบที่ให้บริการ อัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์ 
 รายละเอียดรายการทดสอบและอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์จะระบุไว้ในคู่มือการให้บริการการตรวจวิเคราะห์  ผู้ส่งตัวอย่างต้อง 
     ช าระเงินตามอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์แต่ละผลิตภัณฑ ์
 
    วิธีทดสอบ  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี ได้เลือกวิธีทดสอบที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพสูงส าหรับใช้    
     ในการทดสอบ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตามล าดับความส าคัญดังนี ้

1. เป็นวิธีมาตรฐานระดับนานาชาติหรือระดับประเทศ ซึ่งลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับประเทศ 
2. เป็นวิธีที่จัดท าโดยองค์กรทางวิชาการที่เป็นท่ียอมรับ 
3. เป็นวิธีที่ลงตีพิมพ์ในต าราหรือวารสารวิทยาศาสตร ์
4. เป็นวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาหรือดัดแปลงข้ึน เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบ ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบความ

ถูกต้องของวิธี(Validated Method) แล้ว 
กรณีรายการทดสอบที่ศูนย์ ฯ ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้จะส่งตัวอย่างต่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ   

     รับรอง/ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากล เพื่อตรวจวิเคราะห์ต่อไป  

 

การน าส่งตัวอย่าง 
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     เวลาที่ใช้ในการให้บริการทดสอบ  
เวลาที่ใช้ในการให้บริการทดสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการให้บริการการตรวจ 

     วิเคราะห์ ซึ่งยึดแนวปฏิบัติตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2543 
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1. รับผลด้วยตนเอง สิ่งที่จะต้องน ามาในวันรับผลวิเคราะห ์
 บัตรประจ าตัว   ใบนัดรับผลการตรวจวิเคราะห ์
 ใบเสร็จรับเงินของศูนย์ฯ   หนังสือมอบอ านาจ(ตัวอย่างคดี) 

2. ท าหนังสือรายงานผล ตอบกลับไปยังผู้ส่งตัวอย่าง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
3. ในกรณีเร่งด่วน เช่น กรณีที่มีการระบาดของโรค จะส่งรายงานผลเบื้องต้นทางโทรสาร หรือโทรศัพท์ ไปยังหน่วยงานที่ส่ง ตัวอย่าง

ก่อนท่ีจะส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับจริงไปให้ภายหลัง 
4. ในกรณีเป็นตัวอย่างส่งตรวจเพื่อทราบคุณภาพ ศูนย์ฯ จะรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ แบบย่อ โดยไม่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ตัวอย่าง 
การขอแก้ไขรายงานของวิเคราะห์ 

ในกรณีผู้รับบริการต้องการเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างในใบรายงานผลที่ออกแล้ว ให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ค าขอ พร้อมแนบหลักฐาน/เอกสารที่ต้องการเปลี่ยน กรณีผู้รับบริการเป็นหน่วยงานราชการให้ท าหนังสือราชการ
ขอแก้ไขรายงานมาด้วย การแก้ไขรายงานผลการทดสอบผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกรายงานใหม่ฉบับละ 300 บาท 

การขอส าเนารายงานผลการวิเคราะห์ 

ผู้ใช้บริการสามารถขอส าเนารายงานผลได้ โดยมีหนังสือถึงผู้อ านวยการ หรือกรอกแบบค าร้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่าง วันท่ี
ตรวจ เลขท่ีหนังสือน าส่ง หรือ เลขท่ีรายงาน เพื่อให้สามารถสืบค้นส าเนาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท า
และรับรองส าเนาตามอัตราที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด 

การติดต่อประสานงาน 
 โทรศัพท์  :           045-312230-3 ,086-4681850 
            โทรสาร  :  045-312230 ต่อ 104,045-312234 

Web Site  :  http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/ubon/main/ 
 หมายเลขติดต่อภายใน : 

 ผู้อ านวยการ      045-312230-3 ต่อ 100 
 ฝุายบริหารงานท่ัวไป    045-312230-3 ต่อ 0  
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและวิชาการ  045-312230-3 ต่อ 210,211  
 งานประเมินความเสี่ยง    045-312230-3 ต่อ 111 
 งานก ากับ พรบ.    045-312230-3 ต่อ 110 
 งานวิจัยและพัฒนา    045-312230-3 ต่อ 108,208 
 งานบริการด้านห้องปฏิบัติการ      

 ห้องปฏิบัติการ ยา               045-312230-3 ต่อ 209 
 ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข  045-312230-3 ต่อ 115 
 ห้องปฏิบัติการ อาหารเคม ี                      045-312230-3 ต่อ 202 
 ห้องปฏิบัติการ พิษวิทยา   045-312230-3 ต่อ 202 
 ห้องปฏิบัติการ รังสีและเครื่องมือแพทย ์ 045-312230-3 ต่อ 109 
 ห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยา  045-312230-3 ต่อ 202 

 

การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/ubon/main/
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ขั้นตอน กิจกรรม 
 

การรับตัวอย่าง 
 
 

 
ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง/ยื่นหนังสือน าส่ง 

 
ผู้รับตัวอย่างตรวจสอบเอกสารและสภาพตัวอย่างพร้อมแจ้งราคาค่าตรวจ 

 
ผู้รับบริการช าระเงินค่าตรวจวิเคราะห์/ผู้รับตัวอย่างแจ้งวันที่แล้วเสร็จในใบเสร็จรับเงิน 

 
ผู้รับตัวอย่างออกหมายเลขวิเคราะห์  และส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ 

 
การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
 

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสภาพตัวอย่างและเอกสาร 

 
วิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้วิธีท่ีเป็นมาตรฐาน 

 
ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

 
ทบทวนความถูกต้องด้านวิชาการโดยผู้ช านาญการทางวิชาการ 

 
การรายงานผล 
 

จัดพิมพ์รายงาน 

 
ผอ.รับรองรายงาน 

 
ส่งรายงานให้ผู้รับบริการ 

 

ขั้นตอนการให้บริการ (ระยะเวลาแล้วเสร็จก าหนดตามคู่มือให้บริการศูนย์ฯ)  
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ล าดับ รายการ เทคนิค / 
วิธีการทดสอบ 

ระยะเวลา
(วันท า
การ) 

ราคา
(บาท) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

1 ตรวจหาการติดเช้ือโรคเลปโตสไป 
โรซีส (Leptospiral IgG, IgA, IgM) 

IFA 5 300 ซีรั่ม 2-3 มิลลิลิตร จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ห่าง
จากครั้งแรก(ที่เริ่มปุวย) 10-14 วัน 

2 ตรวจคดีความผิดทางเพศ  
 (Rape test) 

Histochemistry/ 
staining 

5 150 Swab หรือกระดาษกรองซับของเหลวจากช่อง
คลอด ซึ่งต้องเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจภายใน 
15 วัน ภายหลังถูกกระท าช าเรา เปุาลมเย็นให้
แห้งก่อนน าส่ง 

3 ตรวจหาสายพันธ์ุไวรัสเดงกี ่ PCR 5 700 เก็บตัวอย่างพลาสมา หรือ ซีรั่ม 0.5-1 มิลลิลิตร 
ขณะผู้ปุวยมีไข้ 1-5 วัน แช่เย็น 4-8 องศา
เซลเซียส น าส่งภายใน 48 ช่ัวโมง 

4 ตรวจหาการติดเช้ือเอดส์ในทารก 
แรกเกิด (HIV-1 DNA PCR) 

PCR 7 1,000 -  Whole blood(EDTA)1-2 มิลลิลิตร    แช่
เย็น 4-8 องศาเซลเซียส น าส่งภายใน 48 ช่ัวโมง 
และแช่เย็นขณะน าส่ง 
-  กรณีเด็กทารก ส่ง 2 ครั้งต่อ1 ราย  
     ครั้งท่ี 1 อายุทารก 1-2 เดือน  
     ครั้งท่ี 2 อายุทารก 4 เดือน  
(เทคนิคและอุปกรณ์และสารกันเลือดแข็งต้อง
ปราศจากเชื้อ) 

5 ตรวจหาชนิดฮีโมโกลบิน 
(Hemoglobin typing) 

HPLC 5 270 -  whole blood(EDTA) 3  มิลลิลิตร แช่เย็น 
4-8 องศาเซลเซียส น าส่งภายใน 7 วัน 

6 ตรวจพาหะธาลัสซีเมียชนิดแอลฟุา

(- thalassemia PCR ) 
 

Real time PCR 5 500 - whole blood(EDTA)  3  มิลลิลิตร แช่เย็น 
4-8 องศาเซลเซียส น าส่งภายใน 7 วัน 

7 ตรวจหาสารพันธุกรรมเช้ือไข้หวัด
ใหญ่ / ไข้หวัดนก 
 

Real time     
RT- PCR 

5  ดูใน
หมาย
เหตุ 

- Nasal swab , Nasopharyngeal  swab ,      
Nasopharyngeal aspirate, 
Nasopharyngeal  wash  และ throat swab  
แช่เย็นขณะน าส่ง รีบน าส่งทันที  (ภายใน 24 
ช่ัวโมง) 

8 การตรวจหาการติดเชื้อโรคหัดและ
หัดเยอรมัน (Measles & Rubella) 

ELISA 5  400 ซีรั่ม 2-3 มิลลิลิตร เจาะเลือดเพียงครั้งเดียว 
ช่วง 4-30 วัน หลังพบผื่น แช่เย็น 4-8 องศา
เซลเซียส 

 
 

งานบริการด้านชันสูตรสาธารณสุข 
อัตราค่าบ ารุงและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ 
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ล าดับ รายการ เทคนิค / 

วิธีการทดสอบ 
ระยะเวลา
(วันท าการ) 

ราคา
(บาท) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

9 วัณโรค 

 
LAMP 5 150 - ตัวอย่างเสมหะ , น้ าไขสันหลัง , น้ าช่องปอด  

แช่เย็น 4-8 องศาเซลเซียส ให้น าส่งภายใน     
48  ช่ัวโมง หลังจากเก็บตัวอย่าง 
 

10 โรคคอตีบ Culture และ 
Biochemical 

Test 

4  400 - Throat swab ใน Amie median ภายใน 24 
ชม. ไม่ต้องแช่เย็นเกิน 24-72 ชม. แช่เย็น 2-4 
องศาเซลเซียส 
** Nasopharygeal swab เก็บจากรูจมูกท้ัง 2 
ข้าง (เฉพาะกรณีที่เป็น Nasal diphtheria) 

 
หมายเหตุ  : ราคาค่าตรวจหาสารพันธุกรรมเช้ือไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก 
 - Flu A/H1sw    = 2,500 บาท 
                       - Flu A/H5        = 3,500 บาท 

ขอบเขตและลักษณะงานที่ให้บริการ   

1. ตรวจยืนยันและตรวจพิเศษด้านโรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ 
ด้านโรคติดเชื้อ 
 1.1 แบคทีเรีย เช่นเชื้อโรคเลปโตสไปโรซีส, วัณโรค  
 1.2 ไวรัส เช่นการติดเช้ือโรคเอดส ์,ไข้เลือดออก , ไข้หวัดใหญ่ , ไข้หวัดนก , โรคหัดและหัดเยอรมัน 
ด้านโรคไม่ติดเชื้อ  เช่น Rape test  
อื่นๆ เช่น  

           1.3 โรคเลือดจาง ธาลัสซีเมีย  
2.   พัฒนาระบบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข   
3.   ศึกษาวิจัย จัดฝึกอบรมและนิเทศงาน เพื่อสนับสนุน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
4.   สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ชันสูตร  

 5.   ตรวจชันสูตรทั่วไปและอื่นๆ   
 

ค าแนะน าท่ัวไปในการเก็บตัวอย่างด้านชันสูตรสาธารณสุข 

การเก็บและการส่งตัวอย่าง  
1. การเก็บและส่งตัวอย่าง ควรปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในตารางอัตราค่าบ ารุงและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ เช่นการตรวจบาง

ชนิดควรเจาะเลือดส่งตรวจ 2 ครั้ง  
2. ต้องส่งตัวอย่างพร้อมกับหนังสือน าส่ง และใบส่งตรวจ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับใบน าส่ง  
3. ต้องมีปูายชื่อหรือรหัส ติดกับภาชนะท่ีบรรจุตัวอย่างทุกราย และตรวจสอบให้ตรงกับใบน าส่ง  
4. ต้องปิดภาชนะที่ใส่ตัวอย่างให้เรียบร้อย และบรรจุให้แน่นหนาเพื่อปูองกันตัวอย่างหกหรือแตกระหว่างขนส่ง  
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เง่ือนไขการไม่รับตัวอย่าง  
 

ล าดับ 
รายการตรวจวิเคราะห์ 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
ปฏิเสธตัวอย่างเมื่อ 

ลักษณะตัวอย่าง ปริมาตร อื่น ๆ 
1 เลปโตสไปโรซีส 

(คุณจันทร์ฉาย  ค าแสน) 
Hemolysis 3+ ขึ้นไป น้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร เก็บตัวอย่างไว้นานเกิน 10 

วันก่อนน าส่ง หรือตัวอย่าง
เน่าเสีย 

2 คดีความผิดทางเพศ  
(คุณจันทร์ฉาย  ค าแสน) 

เน่าเสีย มีราขึ้น - - วันท่ีเกิดเหตุห่างจากวันที่
เก็บตัวอย่างนานเกิน 3 เดือน 
- เก็บตัวอย่างไว้นานเกิน 15 
วัน ก่อนน าส่งตัวอย่าง 
- มีการร่วมเพศด้วยความ
สมัครใจหลังเกิดเหตุในกรณีที่
ผู้เสียหายอายุมากกว่า 15 ปี 

3 สารพันธุกรรมไวรัสเดงกี่     
(คุณจันทร์ฉาย  ค าแสน) 
 

Hemolysis 3+ ขึ้นไป  น้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร - 

4  Hb-typing  
(คุณวิภาวดี เจียรกุล) 

เลือดแข็งตัว (Completed 
blood clot) 
เลือดเน่าเสีย (มีสีด า) 
เลือดสุก (มีสีน้ าตาล) 

น้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร ระยะเวลาตั้งแต่เก็บตัวอย่าง
ถึงน าส่งศูนย์ฯ เกิน 14 วัน 

5 -thal PCR  
(คุณวิภาวดี เจียรกุล) 

เช่นเดียวกับ Hb-typing น้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร ระยะเวลาตั้งแต่เก็บตัวอย่าง
ถึงน าส่งศูนย์ฯ เกิน 1 เดือน 

6 HIV-DNA PCR  
(คุณชายชนท์ บุษยานุรักษ์) 
 

เช่นเดียวกับ Hb-typing น้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร ระยะเวลาตั้งแต่เก็บตัวอย่าง
ถึงน าส่งศูนย์ฯ  ไมเ่กิน 48 
ช่ัวโมง 

7 ไข้หวัดใหญ่ , ไข้หวัดนก    
    (PCR)  
(คุณสุทิศ  จันทร์พันธ์) 

ตัวอย่าง Swab ที่ไม่บรรจุ
ใน VTM 

- ตัวอย่างไม่เย็น ,ใช้ swab ไม้,  
VTM หมดอายุ 

8 วัณโรค 

(คุณจันทร์ฉาย  ค าแสน) 

- - เก็บตัวอย่างไว้นานเกิน 5 วัน 
ก่อนน าส่ง 

9 โรคหัดและหัดเยอรมัน 
(คุณวิภาวดี เจียรกุล) 

Hemolysis 3+ ขึ้นไป น้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร เก็บตัวอย่างไม่อยู่ในช่วงพบ
ผื่น 4-30 วัน 

10 โรคคอตีบ 
(คุณอดิชัย แสนทวีสุข) 

- - - ตัวอย่างเก็บไว้นานเกิน 72 
ช่ัวโมง 
- ภาชนะเก็บตัวอย่างแตก 

 
 
 



      คู่มือการให้บริการ : อัตราค่าบ ารุงและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ , การเก็บและการน าส่งตัวอย่าง                หน้าท่ี  11  ของ 52  หน้า 
 

ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 7                              วันท่ีออกเอกสาร          15    พฤษภาคม 2558        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี  

แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างของงานบริการด้านชันสูตรสาธารณสุข 
1. 17-FM-00-014  ใบน าส่งเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส 
2. 17-FM-00-008  ใบน าส่งตัวอย่างตรวจแอซิดฟอสฟาเตสและตัวอสุจิ 
3. 17-FM-00-009 ใบน าส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ปุวยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ , ไข้หวัดนก 
4.    17-FM-00-018  ใบน าส่งตัวอย่างธาลัสซีเมีย 
5.    17-FM-00-007  ใบน าส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยและหาสายพันธ์ุไข้เลือดออกโดยวิธี  PCR 
6.    17-FM-00-004 แบบน าส่งตัวอย่างจากทารกเพื่อตรวจ HIV-1 วิธี PCR 
7.    17-FM-00-003  ใบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยวัณโรค 
8.    17-FM-00-002          แบบน าส่ง ตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัด  

 
    ติดต่อ   : ห้องปฏิบัติการ ชันสูตรสาธารณสุข โทร. 045-312230-3 ต่อ 115 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 

(วัน
ปฏิทิน) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวนหรือ
ปริมาณ 

ตัวอย่าง 

1 น้ าบริโภค
ในภาชนะ
บรรจุที่ปิด
สนิท 
 

 
- ปริมาณสารทั้งหมด 
- ความกระด้างท้ังหมด 
- คลอไรด ์
- ไนเตรต 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- เหล็ก 
- ตะกั่ว 
- ปริมาตรสุทธิ 
 

- MPN Coliforms 
- E. coli 
 
เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 

 
Gravimetry 
Titration 
Titration 

Spectrophotometry 
pH-meter 

AAS 
AAS 

Volumetry 
 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 
 
Enrichment,Selective,Serological 

และ Biochemical test 
 

14 
 

5,700 
300 
300 
300 
300 
200 
700 
700 
100 

 

400 
600 

 
 

600 
600 
600 

 
12 x500-950 
มล. 

2 x 20 ลิตร 
 

กรณีน้ าจาก
กระบวนการผลิต 
ทางจุลชีววิทยา 
น้ าบรรจุขวดฆ่า
เชื้อ1x500 มล. 
ทางเคมี/กายภาพ 
น้ าบรรจุขวด
ธรรมดา 
4x1000 มล. 

2 น้ าแข็ง  
- ปริมาณสารทั้งหมด 
- ความกระด้างท้ังหมด 
- คลอไรด ์
- ไนเตรต 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- เหล็ก 
- ตะกั่ว 
- MPN Coliforms 
- E. coli 
 
เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 

 
Gravimetry 
Titration 
Titration 

Spectrophotometry 
pH-meter 

AAS 
AAS 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 
 
Enrichment,Selective,Serological 

และ Biochemical test 
 

14 5,600 
300 
300 
300 
300 
200 
700 
700 
400 
600 

 
 

600 
600 
600 

 
6 x 1.4 กิโลกรัม 
8 x 1    กิโลกรัม 
 
กรณีที่ภาชนะ
บรรจุตั้งแต่  
10 กิโลกร้ม ข้ึนไป
เก็บ 2 ถุง 

 

งานบริการด้านน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ าแข็ง และเครื่องดื่ม 
อัตราค่าบ ารุงและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา
(วัน

ปฏิทิน) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวน หรือ
ปริมาณตัวอย่าง 

3 น้ าประเภท
อื่น ๆ เช่น 
น้ าบาดาล 

 
 
- ปริมาณสารที่ละลายน้ า  
  ทั้งหมด 
- ความกระด้างท้ังหมด 
- คลอไรด ์
- ไนเตรต 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- เหล็ก 
- ตะกั่ว 
 

- MPN Coliforms 
- E. coli 
 
เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 

 
 

Gravimetry 
 

Titration 
Titration 

Spectrophotometry 
pH-meter 

AAS 
AAS 

 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 
 
Enrichment,Selective,Serological
และ Biochemical test 

 

14 5,600 
 

300 
 

300 
300 
300 
200 
700 
700 

 

400 
600 

 
 

600 
600 
600 

12 x  500-950 
มล. 

2 x 20 ลิตร 
 

กรณีน้ าจาก
กระบวนการผลิต 
ทางจุลชีววิทยา 
น้ าบรรจุขวดฆ่า
เชื้อ 1x500 มล. 
ทางเคมี 
น้ าบรรจุขวด
ธรรมดา 
4x1000 มล. 

4 เคร่ืองด่ืมใน 
ภาชนะ
บรรจุที่     
ปิดสนิท 
-ชนิดเหลว 
-ชนิด
เข้มข้นหรือ
ชนิดแห้ง 
(หมายเหตุ 
*  ราคา
ขึ้นกับชนิด
ของ
เคร่ืองด่ืม 

 
- ชนิดและปริมาณสี(ถ้ามี) 
- วัตถุกันเสีย (ตามที่แจ้ง) 
- ความช้ืน (เฉพาะชนิด
แห้ง)  
- ตะกั่ว (เฉพาะภาชนะ   
  บรรจุที่เป็นโลหะ)  
- กาเฟอีน(ตามที่แจ้ง) 
- วัตถุให้ความหวานแทน 
  น้ าตาล (ส่งตรวจท่ีกรม
ฯ)   
  (ต่อ 1 ชนิด) 

- MPN Coliforms 
- E. coli 
 
 

 
HPLC 
HPLC 
Drying  

 
AAS  

 
HPLC 
HPLC 

 
 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 
 

23 
(วันท า
การ) 

(*) 
1,200 
1,200 
300 

 
700 

 
1,000 
1,000 

 
 

400 
600 

 
 

 
16 x<100 มล. 
10x> 100 มล. 
6 x>  500 มล. 
4 x>  750 มล. 
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 ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา
(วันท า
การ) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวน หรือ
ปริมาณตัวอย่าง 

  

 
 
 
 
 
ถ้ามีนมผสม 
ตรวจเพ่ิม 

เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
- B. cereus 
- เชื้อยีสต์และรา 

- L. monocytogenes 

 
Enrichment,Selective,Serological 

และ Biochemical test 
 

 
Aerobic plate count 

Enrichment,Selective,Serological 
และ Biochemical test 

  
600 
600 
600 
600 
400 

1,200 

 

5 เคร่ืองด่ืมรัง
นก 

 
- โปรตีน  
- ตรวจเอกลักษณ(์ส่ง
ตรวจท่ีกรมฯ) 
- วัตถุกันเสีย (ตามที่แจ้ง) 
- MPN Coliforms 
- E. coli 
 
 เช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
- B. cereus 
- เชื้อยีสต์และรา 

 
Kjeldahl  technique 

FT-IR 
 

HPLC 
Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 
 
Enrichment,Selective,Serological 

และ Biochemical test 
 
 

Aerobic plate count 

23 6,000 
   500 
   500 

 
1,200 
 400 
  600 

 
 

600 
600 
600 
600 
400 

 
16 x<100 มล. 
10  x> 100 มล. 
6 x>500 มล. 
4 x>750 มล. 

6  เคร่ืองด่ืม  
ว่านหาง
จระเข ้
 

 
-ชนิดและปริมาณสี(ถ้ามี) 
-วัตถุกันเสีย (ตามที่แจ้ง) 
-อโลอิน(ส่งตรวจท่ีกรมฯ) 
-วัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล (ส่งตรวจท่ีกรมฯ) 
(ต่อ 1 ชนิด) 
- MPN Coliforms 
- E. coli 
 

 
HPLC 
HPLC 
HPLC 
HPLC 

 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 

23 9,200 
1,200 
1,200 
2,000 
1,000 

 
 

400 
600 

 

 

16 x<100 มล. 
10x> 100 มล. 
6 x>  500 มล. 
4 x>  750 มล. 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา
(วันท า
การ) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวน หรือ
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

  เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
- B. cereus 
- เชื้อยีสต์และรา 

 
Enrichment,Selective,Serological 

และ Biochemical test 
 
 

Aerobic plate count 

 
 

 
600 
600 
600 
600 
400 

 

 

 
 
 
 

7 น้ านมถั่ว 
เหลืองใน
ภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท 
(ฉ.198) 
2543 
7.1 (ยูเอช
ที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ้ามีนมผสม 
ตรวจเพ่ิม 

 
- โปรตีน 
- ตะกั่ว (เฉพาะภาชนะ
บรรจุที่เป็นโลหะ) 
- วัตถุกันเสีย (ถ้าม)ี 

- MPN Coliforms 
- E. coli 
 
- TPC 

เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
- B. cereus 
- เชื้อยีสต์และรา 

 
Kjeldahl  technique 

AAS 
 

HPLC 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 
Aerobic plate count 

Enrichment,Selective,Serological 
และ Biochemical test 

 
 

Aerobic plate count 

23 6,800-8,000 
500 
700 

 
1,200 

400 
600 

 
600 

 
600 
600 
600 
600 
400 

 

- L. monocytogenes Enrichment,Selective,Serological 
และ Biochemical test 

 1,200  

7.2 สเตอร์
ไลล์      
  
(Sterilized) 

 
- โปรตีน 
-ตะกั่ว (เฉพาะ
ภาชนะบบรจุที่เป็นโลหะ) 
-วัตถุกันเสีย (ถ้ามี) 
 
- MPN Coliforms 
- E. coli 

 
- TPC 
 

 
Kjeldahl  technique 

AAS 
 

HPLC 
 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 

Aerobic plate count 
 

23 6,800-8,000 
500 
700 

 
1,200 

 
400 
600 

 
600 

 

 

16 x<100 มล. 
10x> 100 มล. 
6 x>  500 มล. 
4 x>  750 มล. 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา
(วันท า
การ) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวน หรือ
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

  

 

 

 

ถ้ามีนมผสม 
ตรวจเพ่ิม 

เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
- B. cereus 
- เชื้อยีสต์และรา 

 
Enrichment,Selective,Serological 

และ Biochemical test 
 
 

Aerobic plate count 

  
600 
600 
600 
600 
400 

 

 
 
 
 

- L. monocytogenes Enrichment,Selective,Serological 
และ Biochemical test 

 1,200  

7.3 ชนิด
แห้ง / ผง 

 
- โปรตีน 
- ตะกั่ว (เฉพาะภาชนะ
บรรจุที่เป็นโลหะ) 
- วัตถุกันเสีย (ถ้าม)ี 
- ความช้ืน (เฉพาะชนิด
แห้ง) 
- TPC 

 
Kjeldahl  technique 

AAS 
 

HPLC 
Drying 

 
Aerobic plate count 

23 3,300 
500 
700 

 
1,200 
300 

 
600 

 
16 x<100 มล. 
10x> 100 มล. 
6 x>  500 มล. 
4 x>  750 มล. 

 

8 ชา 
8.1 ใบ,ยอด 
และก้าน 

 

 
- ความช้ืน 
- เถ้าทั้งหมด 
- เถ้าที่ละลายน้ าได้ 
- กาเฟอีน 
- สารที่สกัดได้ด้วยน้ าร้อน 
- ชนิดของส ี

 
Drying 
Ashing 
Ashing 
HPLC 

Extraction 
Paper Chromatography 

23 3,200 
300 
500 
600 

1,000 
300 
500 

 
10< 50 กรัม 
4 x 50 กรัม 
3 x 100 กรัม 
2 x 200 กรัม 

8.2 ชาผง
ส าเร็จรูป 
 

 
- ความช้ืน 
- กาเฟอีน 
- เถ้าทั้งหมด 
- วัตถุกันเสีย 
- ชนิดของสี 

 
Drying 
HPLC 
Ashing 
HPLC 

Paper Chromatography 

23 3,500 
300 

1,000 
500 

1,200 
500 

 
10 x< 50 กรัม 
4 x 50 กรัม 
3 x 100 กรัม 

2 x 
200 
กรัม 

8.3 ชาปรุง
ส าเร็จ  
ชนิดเหลว 
 

 
- กาเฟอีน 
- วัตถุกันเสีย 
- ชนิดและปริมาณส ี
 

 
HPLC 
HPLC 
HPLC 

 

23 8,200-9,400 
1,000 
1,200 
1,200 

 

 
16 x 100 มล. 
10 x 100 มล. 
6 x  500 มล. 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา
(วันท า
การ) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวน หรือ
ปริมาณตัวอย่าง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้ามีนมผสม 
ตรวจเพ่ิม 

-วัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล(ส่งตรวจท่ีกรมฯ) 
(ต่อ 1 ชนิด) (ตามที่ระบุ) 
- MPN Coliforms 
- E. coli 
 
เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
- B. cereus 
- เชื้อยีสต์และรา 

HPLC 
 
 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 
Enrichment,Selective,Serological 

และ Biochemical test 
 
 
 

Aerobic plate count 

 1,000 
 

400 
600 

600 
600 
600 
600 
400 

4 x  750 มล. 
12x250 มล. 

 

- L. monocytogenes Enrichment,Selective,Serological 
และ Biochemical test 

 1,200  

 8.4 ชาปรุง
ส าเร็จชนิด
ผง 

 
- ความช้ืน 
- กาเฟอีน 
- วัตถุกันเสีย 
- ชนิดและปริมาณส ี
- วัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล(ส่งตรวจท่ีกรมฯ) 
(ต่อ 1 ชนิด) (ตามที่ระบุ) 

- MPN Coliforms 
- E. coli 

 

เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
- B. cereus 
- เชื้อยีสต์และรา 
 

 
Drying 
HPLC 
HPLC 
HPLC 
HPLC 

 
 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 

Enrichment,Selective,Serological 
และ Biochemical test 

 
 

Aerobic plate count 
 

23 8,500 
300 

1,000 
1,200 
1,200 
1,000 

 
 

400 
600 

 
 

600 
600 
600 
600 
400 

 
10 x< 50 กรัม 
4 x 50 กรัม 
3 x 100 กรัม 
2 x 200 กรัม 
2 x 300กรัม 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา
(วันท า
การ) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวน หรือ
ปริมาณตัวอย่าง 

9 ชาสมุนไพร  
- ความช้ืน 
- วัตถุกันเสีย 
- ชนิดและปริมาณส ี
 
เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
 

 
Drying 
HPLC 
HPLC 

 
 

Enrichment, Selective, 
Serological และ Biochemical 

test 
 

23 4,500 
300 

1,200 
1,200 

 
 

600 
600 
600 

 
10 x< 50 กรัม 
4 x 50 กรัม 
3 x 100 กรัม 
6 x 200 กรัม 

10 กาแฟ 

10.1 กาแฟ
แท้ 

 

- เถ้าทั้งหมด 
- เถ้าที่ละลายน้ าได ้
- กาเฟอีน 
- ชนิดสี 
- น้ าตาล(ค านวณเป็น
น้ าตาลอินเวิร์ตทั้งหมด) 

 

Ashing 
Ashing 
HPLC 

Paper Chromatography 
titration 

23 
 

3,300 

      500 
600 

1,000 
 500 
 700 

 

10 x< 50 กรัม 
4 x 50 กรัม 

  3 x 100 กรัม 
  2 x 200 กรัม 

10.2 กาแฟ
ที่สกัด
กาเฟอีน
ออก 

 
- กาเฟอีน 
 
 

 
HPLC 

 
 

23  
1,000 

 
 

 
10 x< 50 กรัม 
4 x 50 กรัม 
2 x 200 กรัม 
3 x 100 กรัม 

10.3 กาแฟ
ส าเร็จรูป 

 
- ความช้ืน 
- เถ้าทั้งหมด 
- กาเฟอีน 
 

 
Drying 
Ashing 
HPLC 

 

23 1,800 
300 
500 

1,000 

 
10 x< 50 กรัม 
4 x 50 กรัม 
2 x 200 กรัม 
3 x 100 กรัม 

10.4 กาแฟ
ส าเร็จรูป
ผสม 

 
- ความช้ืน 
- กาเฟอีน 
- ชนิดสี 
- วัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล(ส่งตรวจท่ีกรมฯ)    
(ต่อ 1 ชนิด) 

 
Drying 
HPLC 

Paper Chromatography 
HPLC 

 

23 2,800 
300 

1,000 
500 

1,000 
 

 

 
10 x< 50 กรัม 
 4 x 50   กรัม 
 3 x 100  กรัม 

    2 x 200 กรัม 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา
(วันท า
การ) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวน หรือ
ปริมาณตัวอย่าง 

 10.5 กาแฟ
ส าเร็จรูปที่
สกัด
กาเฟอีน
ออก 

 
- ความช้ืน 
- กาเฟอีน 
- ชนิดสี 
- วัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล(ส่งตรวจท่ีกรมฯ)    
(ต่อ 1 ชนิด) 

 
Drying 
HPLC 

Paper Chromatography 
HPLC 

 
 

23 2,800 
300 

1,000 
500 

1,000 
 

 
10 x< 50 กรัม 
4 x 50 กรัม 
2 x 200 กรัม 
3 x 100 กรัม 

 

10.6 กาแฟ
ผสมชนิด
เหลว 

 
- กาเฟอีน 
- ชนิดสี 
- วัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล(ส่งตรวจท่ีกรมฯ)    
(ต่อ 1 ชนิด) 
- วัตถุกันเสีย 
 
- MPN Coliforms 
- E. coli 
 
 
เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
- B. cereus 
- เชื้อยีสต์และรา 

 
HPLC 

Paper Chromatography 
HPLC 

 
 

HPLC 
 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 
 
 
Enrichment,Selective,Serological 

และ Biochemical test 
 
 

Aerobic plate count 

23 7,500-
8,700 
1,000 
500 

1,000 
 
 

1,200 
 

400 
600 

 
 
 

600 
600 
600 
600 
400 

 
10 x< 50 กรัม 
4 x 50 กรัม 
3 x 100 กรัม 

2 x 200 กรัม 
12 x 250 กรัม 
 

ถ้ามีนมผสม 
ตรวจเพ่ิม 

- L. monocytogenes Enrichment,Selective,Serological 
และ Biochemical test 

 

 1,200 บาท  
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา
(วันท า
การ) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวน หรือ
ปริมาณตัวอย่าง 

 10.7 กาแฟ
ปรุงส าเร็จ
ชนิดแห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ้ามีนมผสม 
ตรวจเพ่ิม 

 
 
-ความช้ืน 
-กาเฟอีน 
-วัตถุกันเสีย 
-วัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล(ส่งตรวจท่ีกรมฯ)    
(ต่อ 1 ชนิด) 
-ชนิดและปริมาณสี 
 
- MPN Coliforms 
- E. coli 
 
 
เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
- B. cereus 
- เชื้อยีสต์และรา 
 

 
 

Drying 
HPLC 
HPLC 
HPLC 

 
 

HPLC 
 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 
 
 
Enrichment,Selective,Serological 

และ Biochemical test 
 
 

Aerobic plate count 
 

23 8,500-
9,700 

 
300 

1,000 
1,200 
1,000 

 
 

1,200 
 

400 
600 

 
 
 

600 
600 
600 
600 
400 

 
6 x 300 กรัม 
หรือ           
24x <300 กรัม 
 

- L. monocytogenes Enrichment,Selective,Serological 
และ Biochemical test 

 1,200   

10.8 กาแฟ
ปรุงส าเร็จ
ชนิดเหลว 

 
 
 
- กาเฟอีน 
- วัตถุกันเสีย 
- วัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล(ส่งตรวจท่ีกรมฯ)    
(ต่อ 1 ชนิด) 
- ชนิดและปริมาณสี 

- MPN Coliforms 
- E. coli 
 

 
 

 
HPLC 
HPLC 
HPLC 

 
 

HPLC 

Multiple tubes fermentation 
Fermentation, Isolation และ 

Biochemical test 
 

23 8,200-
9,400 

 
1,000 
1,200 
1,000 

 
 

1,200 

400 
600 

 

 

6 x 300 มล. 
หรือ            
 24 x <300 มล. 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา
(วันท า
การ) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวน หรือ
ปริมาณตัวอย่าง 

  

 

 

ถ้ามีนมผสม 
ตรวจเพ่ิม 

เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
- S. aureus 
- Salmonellae 
- C. perfringens 
- B. cereus 
- เชื้อยีสต์และรา 

 
Enrichment,Selective,Serological 

และ Biochemical test 
 
 

Aerobic plate count 

  

600 
600 
600 
600 
400 

 

- L. monocytogenes Enrichment,Selective,Serological 
และ Biochemical test 

 1,200  
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 
(วันท า
การ) 

ราคา 

(บาท) 

จ านวนหรือ
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

1  เนื้อหม ู - Salbutamal 
 

Elisa 
 

30 2,000 
 

ไม่น้อยกว่า 
500 กรัม 

2 ผลิตภัณฑ์อาหาร
จากเนื้อสัตว ์
-ไส้กรอก  
-กุนเชียง 
-ปลาส้ม 
- แหนม 

 
 
- บอแรกซ์ 
- ไนเตรท 
- ไนไตรท ์
- ชนิดสี 
- วัตถุกันเสีย 

 
 

Spectrophotometry 
Spectrophotometry 
Spectrophotometry 

Paper Chromatography 
HPLC 

23  
 

600 
500 
500 
500 

1,200 

 
ไม่น้อยกว่า 
1,000 กรัม 

3  ผลิตภัณฑ์อาหาร
จากเนื้อสัตว ์
-หมูยอ 
-ลูกชิ้น 

 
 
- บอแรกซ์ 
- ชนิดส ี
- วัตถุกันเสีย 
 

 
 

Spectrophotometry 
Paper Chromatography 

HPLC 
 

23  
 

600 
500 

1,200 

 
ไม่น้อยกว่า  
1,000 กรัม 

4 สไบนาง
(ผ้าขี้ร้ิว)/
เห็ดหอมแห้งและ
อาหารทะเล 

 
- ฟอร์มัลดีไฮด์ 

 
Spectrophotometry 

 

23  
500 

 

 
ไม่น้อยกว่า  
1,000 กรัม 

5  เส้นก๋วยเต๋ียว
และผลิตภัณฑ ์

 

 
- วัตถุกันเสีย  

 
HPLC 

23  
1,200 

 
ไม่น้อยกว่า  
1,000 กรัม 

6 น้ าส้มสายชูเทียม  
- กรดน้ าส้ม 

 
Titration 

23  
400 

 
ไม่น้อยกว่า  
2  หน่วย 

7 น้ าส้มสายชูกลั่น 
หรือหมัก 

 
- กรดน้ าส้ม(กลั่น , หมัก) 

 
Titration 

23  
600 

 
ไม่น้อยกว่า  
2  หน่วย 

8 น้ าปลา  
- ไนโตรเจนท้ังหมด 
- กรดกลูตามิคต่อ
ไนโตรเจน  
  ทั้งหมด 
- วัตถุกันเสีย 

 
Kjeldahl  technique 

Enzyme 
 

HPLC 

23 3,000 
500 

1,300 
 

1,200 

 
2 x 750 มล. 

งานบริการด้านอาหาร 



      คู่มือการให้บริการ : อัตราค่าบ ารุงและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ , การเก็บและการน าส่งตัวอย่าง                หน้าท่ี  23  ของ 52  หน้า 
 

ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 7                              วันท่ีออกเอกสาร          15    พฤษภาคม 2558        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี  

ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

จ านวนหรือ
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

9 เกลือบริโภค  
- ไอโอดีน 

 
Titration 

23 
 

 
500 

 
2x100กรัม 

10 อาหารหมักดอง 
(ผักและผลไม้
ดอง) 

 
- ชนิดและปริมาณสี  
- วัตถุกันเสีย  
- สารกันรา 
 

 
HPLC 
HPLC 
HPLC 

 

20 3,400 
1,200 
1,200 
1,000 

 

 
12 x 200 มล. 
หรือ กรัม 
6 x 750 มล. 
หรือ กรัม 

11  นมสด 
11.1 พาสเจอร์ไรส์
11.2 ยูเอชที 

 
- โปรตีน 
- เนื้อนมไม่รวมไขมัน 
- ไขมัน 

- จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค  
 
 
 
- อี. โคไล 
 
 
-จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 
-จ านวนโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(ตรวจเฉพาะ ตย. นมพาส
เจอร์ไรสท์ี่เก็บจากแหล่ง
ผลิต) 

 
Kjeldahl technique 

Combined technique 
Extraction 

Enrichment, Selective, 
Serological , 

Biochemical testและ/
หรือ Hemolysis test 
    Fermentation, 

Isolation และ 
Biochemical test  

Aerobic plate count 
Aerobic plate count 

 

23 6,400–6,800 
500 

1,100 
800 

3,000 
 

 
 

600 
 
 

400 
400 

 

 
12 x 200 มล. 
12 x 250 มล. 
6 x 1,000 มล. 

12 นมปรุงแต่ง 
11.1 พาสเจอร์ไรส์
11.2 ยูเอชที 

 
- โปรตีน 
- เนื้อนมไม่รวมไขมัน 
- ไขมัน 

- จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค  
 
 
 
- อี. โคไล 

 
Kjeldahl technique 

Combined technique 
Extraction 

Enrichment, Selective, 
Serological , 

Biochemical testและ/
หรือ Hemolysis test 

Fermentation, Isolation 
และ Biochemical test  

23 7,100-7,500 
500 

1,100 
800 

3,000 
 
 
 

600 

 
18 x 200 มล. 
12 x 250 มล. 
6 x 1,000 มล. 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

จ านวนหรือ
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

13  นมเปร้ียว 
 (ที่ไม่ผ่านการฆ่า 
เชื้อหลังการหมัก) 
 
 

 
- โปรตีน 
- ไขมัน 
- ค่าความเป็นกรด 
 

- จุลินทรีย์ที่ใช้ในกรรมวิธี
การหมักคงเหลือในนม
เปรี้ยวท่ีไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
หลังการหมัก 
- แบคทีเรีย 
- ยีสต ์
- เชื้อรา 
- โคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น) 
 
- จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 

 
Kjeldahl  technique 

Extraction 
Titration 

 
 
 
 
 

Aerobic plate count 
Aerobic plate count 
Aerobic plate count 

Multiple tubes 
fermentation 

Enrichment, Selective, 
Serological, Biochemical 
test และ/หรือ Hemolysis 
test 

23 4,800 
500 
800 
700 

 
400 

 
 
 

400 
400 
400 
400 

 
1,200 

 

 
18 x 200 มล. 

หรือ กรัม 
12 x 250 มล. 

หรือ กรัม 
6 x 1,000 มล. 

หรือ กรัม 
 

14 นมเปร้ียว 
(ที่ผ่านกรรมวิธี
การฆ่าเชื้อหลัง
การหมัก) 
- นมเปร้ียว 
  พาสเจอร์ไรส์ 
- นมเปร้ียว 
  ยูเอชที 
 

 
- โปรตีน 
- ไขมัน 
- ค่าความเป็นกรด 
 
- โคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น) 
 
- เชื้อยีสต์และรา 
- จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 

 
Kjeldahl  technique 

Extraction 
Titration 

 
Multiple tubes 
fermentation 

Aerobic plate count 
Enrichment, Selective, 
Serological, Biochemical 
test และ/หรือ Hemolysis 
test 

23 4,000 
500 
800 
700 

 
400 

 
400 

1,200 

 
18 x 200 มล. 

หรือ กรัม 
12 x 250 มล. 

หรือ กรัม 
6 x 1,000 มล. 

หรือ กรัม 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

จ านวนหรือ
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

15 ไอศกรีม       
หวานเย็น 
 

 
- ชนิดและปริมาณสี  
 

- จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
 
 
- อี. โคไล 
 
- จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 
 

 
HPLC 

 

Enrichment, Selective, 
Serological และ 
Biochemical test 

Fermentation, Isolation 
และ Biochemical test 
Aerobic plate count 

 

23 2,200-3,400 
1,200 

 
1,200 

 
 

600 
 

400 

 
ไม่น้อยกว่า    
16 หน่วย 

16 ไอศกรีมดัดแปลง  
- ไขมันท้ังหมด 
 
- *จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
 
 
- อี. โคไล 
 
- จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 
 
*กรณีที่มีนมหรือกะทิเป็น
ส่วนผสมคิดเพิ่ม จาก 1,200 
เป็น 3,000 บาท 

 
Extraction 

 
Enrichment, Selective, 

Serological และ 
Biochemical test 

Fermentation, Isolation 
และ Biochemical test 
Aerobic plate count 

 
 

23 4,800 
800 

 
3,000 

 
 

600 
 

400 

 
ไม่น้อยกว่า   
16  หน่วย 

17 ไอศกรีมนม , 
ไอศกรีมผสม 
(ที่มีนมเป็น
ส่วนผสม) 

 
- ไขมันท้ังหมด 
- เนื้อนมไม่รวมไขมัน 
 
- จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
 
 
- อี. โคไล 
 
- จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 
 

 
Extraction 

Combined technique 
 

Enrichment, Selective, 
Serological และ 
Biochemical test 

Fermentation, Isolation 
และ Biochemical test 
Aerobic plate count 

 

23 5,900 
800 

1,100 
 

3,000 
 
 

600 
 

400 
 

 
ไม่น้อยกว่า   
16  หน่วย 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

จ านวนหรือ
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

18 ซอส              
(ซอสพริก,ซอส
มะเขือเทศ,ซอส
มะละกอ,  ซอส
แป้ง หรือซอส
แป้งผสมสี  
และซอสผสม) 
 

 
- ความเป็นกรด  
(ค านวณ เป็นกรดอะซิติก) 
- ชนิดและปริมาณส ี
 
- ปริมาณสารทั้งหมด 
 
- จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค  
 
 
 

 
Titration 

 
HPLC 

 
Drying 

 
Enrichment, Selective,   
Serological , Biochemical 
test  และ Hemolysis test 

 

23 4,600 
700 

 
1,200 

 
300 

 
2,400 

 
 
 

 
 12 x 200 มล. 

หรือ กรัม 
   6 x 750 มล. 

หรือ กรัม 

19 แยม , เยลลี่และ
มาร์มาเลดใน
ภาชนะบรรจุปิด
สนิท 

 
- ชนิดและปริมาณสี  
- วัตถุกันเสีย  
- ความเป็นกรด-ด่าง 
 
- โคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น) 
 
- จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 

 
HPLC 
HPLC 

pH-meter 
 

Multiple tubes 
fermentation 

Enrichment, Selective, 
Serological  และ 
Biochemical test 

20 4,200 
1,200 
1,200 
200 

 
400 

 
1,200 

 

 
 
16x250 กรัม 

20 พริกแกงและ
น้ าพริกแกงต่างๆ 

 
- ชนิดสี  
- วัตถุกันเสีย 
 
- อี. โคไล (เอ็มพีเอ็น) 
 
- เชื้อรา 
- จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
 

 
Paper Chromatrography 

HPLC 
 

Multiple tubes 
fermentation 

Aerobic plate count 
Enrichment, Selective, 
Serological,  Biochemical 
test และ Hemolysis test 

45 5,100 
500 

1,200 
 

600 
 

400 
2,400 

 

 

12x200 กรัม  
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

จ านวนหรือ
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

21 อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท / 
อาหารกระป๋อง
ชนิดที่มีความเป็น
กรดต่ า 

 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- ชนิดและปริมาณสี  
- วัตถุกันเสีย 
- ตะกั่ว 
 
- จุลินทรีย์ที่เจริญได้ที่ 35 
องศาเซลเซียส หรือท่ี 55 
องศาเซลเซียส 
- คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม  
 

 
pH-meter 

HPLC 
HPLC 
AAS 

 
Enrichment 

 
 

Enrichment, Selective, 
และ test for botulinal 

toxin 
( เฉพาะ Test for botulinal 
toxin ส่งตรวจวิเคราะห์ต่อที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์ 

37 4,600 
200 

1,200 
1,200 
700 

 
800 

 
 

600 

 

16x200 กรัม 
หรือ 3x1,000 
กรัม 

22 อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท / 
อาหารกระป๋อง
ชนิดที่มีความเป็น
กรด 

 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- ชนิดและปริมาณสี  
- วัตถุกันเสีย 
- ตะกั่ว 
 
- จุลินทรีย์ที่ชอบหรือทน
กรดเจริญได้ที่ 35 องศา
เซลเซียส หรือเจริญที่ 55 
องศาเซลเซียส 
- เชื้อราและยีสต ์
- โคลิฟอร์ม(เอ็มพีเอ็น) 
 
- คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 
     (กรณีให้ตรวจเพิ่ม) 

 
pH-meter 

HPLC 
HPLC 
AAS 

 
Enrichment 

 
 
 

Aerobic plate count 
Multiple tube 
fermentation 

     Enrichment, Selective,  
และ test for botulinal 
toxin 
 ( เฉพาะ Test for botulinal 
toxin ส่งตรวจวิเคราะห์ต่อที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์ 

37 4,900-5,500 
200 

1,200 
1,200 
700 

 
800 

 
 
 

400 
400 

 
600 

 

 
16x200 กรัม 
หรือ 3x1,000 
กรัม 
-ถ้าเป็น
ตัวอย่าง
หน่อไม้ปรับ
กรดบรรจุปี๊บ   
= 4 ป๊ีบ / ตย. 
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ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายการตรวจ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

จ านวนหรือ
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

23 ขนมปัง 

(กรณีตรวจ
เฉพาะทางจุล
ชีววิทยา) 

 
- จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 

 
Enrichment, Selective, 
Serological, Biochemical 
test และ/หรือ Hemolysis 
test 

 

23 2,400  
8 หน่วย 
(น้ าหนักรวม
ไม่น้อยกว่า 
400 กรัม) 

 
หมายเหตุ 1.    มล. =  มิลลิลิตร                      2.  ตย. = ตัวอย่าง 
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รายการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร 

ล าดับ รายการตรวจ ผลิตภัณฑ ์ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 

(บาท) 

ปริมาณ
ตัวอย่าง 

1  แยกตามรายการตรวจวิเคราะห์ 

1.1 ทางเคมี – ฟิสิกส์ 
1.1.1 กรดกลูตามิค (ส่ง
ตรวจท่ีกรมฯ) 

อาหาร Enzyme 10 1,300 2x100กรัม 

1.1.2 กรดกลูตามิคต่อ 

       ไนโนโตรเจน 

อาหาร Enzyme + Kjeldahl 11 1,900 2x100กรัม 

1.1.3 ไนโตรเจน         

       ท้ังหมด 

อาหาร Kjeldahl tech. 9 500 2x100กรัม 

2x750 มล. 

  1.1.4 กรดน้ าส้ม น้ าส้มสายช ู
- เทียม 
- หมัก,กลั่น 

Titration 5  

400 
600 

 

2x750 มล. 

1.1.5 ไขมัน อาหาร Extraction 9 800 4x250 มล. 
4x250กรัม 

1.1.6 ความช้ืน อาหาร/เครื่องดื่ม Drying 9 300 3x100กรัม 

1.1.7 กาเฟอีน อาหาร/เครื่องดื่ม HPLC 9 1,000 2x250 มล. 

1.1.8 ความกระด้าง      

       ท้ังหมด 

น้ า Titration 6 300 2x500 มล. 

1.1.9 ความเป็นกรด-เบส - น้ า 
- อาหาร 

pH meter 5 200 2x500 มล. 

4x100 กรัม 
1.1.10 ความเป็นกรด อาหาร Titration 5 700 2x500 มล. 

1.1.11 คลอไรด์/โซเดียม  

         คลอไรด์ 

อาหาร Titration 5 700 2x100 กรัม 

1.1.12 คลอไรด์ น้ า Titration 7 500 2x500 มล. 

1.1.13 เถ้าทั้งหมด อาหาร 
เครื่องดื่ม 

Ashing 10 500 4x100 กรัม 

2x500 มล. 

1.1.14 เถ้าละลายน้ าได้ อาหาร 
เครื่องดื่ม 

Ashing 10 600 4x100 กรัม 

2x500 มล. 

1.1.15 ธาตุน้ านมไม่รวม 

         มนัเนย 

- นมสด 
- ไอศกรีม/

ผลิตภัณฑ์
นม 

- นมปรุงแต่ง 

Combined tech. 7 1,100 

2,500 
 

2,500 
 

4x200 กรัม 
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ล าดับ รายการตรวจ ผลิตภัณฑ ์ เทคนิค / วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ตัวอย่าง 

 1.1.16 ไนเตรท - อาหาร 
- น้ า 

Spectrophotometry 15 500 2x500 กรัม 

2x500 มล. 

1.1.17 ไนไตรท ์ อาหาร Spectrophotometry 15 500 2x500 กรัม 

1.1.18 บอแรกซ์ อาหาร Spectrophotometry  
 

15 600 

 

2x100 กรัม 

 

1.1.19 โปรตีน อาหาร Kjeldahl tech. 9 500 2x200 กรัม 
2x750 มล. 

1.1.20 ปริมาณสาร  
ทั้งหมด 

อาหาร/น้ า Gravimetry 10 300 2x500 กรัม 
2x500 มล. 

1.1.21 ปริมาณสารที่
ละลายน้ าทั้งหมด  

น้ า Gravimetry 10 300 2x500 มล. 

1.1.22 โลหะหนัก 

         - เหล็ก 
         - ตะกั่ว 

น้ า AAS  
13 
13 

 

700 
700 

2x500 มล. 

 

1.1.23 - กรดเบนโซอกิ/  

           กรดซอรบ์ิก 

         - กรดซาลิซิลิก 
         - กรดโปรปิโอนิก 
         (ชนิดและปริมาณ) 

อาหาร/เครื่องดื่ม HPLC 
 

HPLC 
HPLC 

10 1,200 

 
1,000 
1,000 

4x250 มล. 

5x100 กรัม 

 

1.1.24 ซัคคารีน อาหาร/เครื่องดื่ม HPLC 10 1,000 2x250 มล. 

2x250 มล. 

1.1.25 สีสังเคราะห ์

- ชนิด 
- ชนิดและ 

ปริมาณ 

อาหาร/เครื่องดื่ม  
Paper Chromatography 

HPLC 

 
8 
10 
 

 

500 
1,200 

4x250 มล. 

4x250 กรัม 

 

1.1.26 สารที่สกัดได้ด้วย 

         น้ ารอ้น 

เครื่องดื่ม Extraction 10 300 2x500 มล. 

1.1.27 ยาฆ่าแมลง(กลุ่ม 
         ออรก์าโน     
         ฟอสเฟต/คาร์บา   
         เมท 

ผัก/ผลไม้ ชุดทดสอบ 5 500 บาท/lot ไม่น้อยกว่า
1,000 กรัม 
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หมายเหตุ    
1. ในกรณีที่มีการส่งตรวจวิเคราะห์ต่อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลาการออกผล อาจนานกว่านี้  

ให้ติดต่อ/ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของศูนย์ฯ ที่วิเคราะห์ตัวอย่างน้ัน โดยตรง 
2. ตัวอย่างด้านอาหารที่นอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อ/ประสานงาน เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กับผู้รับผิดชอบดังนี้ 

2.1 ถ้าตรวจวิเคราะห์เฉพาะทางด้านเช้ือจุลินทรีย์ ให้ติดต่อ ห้องปฏิบัติจุลชีววิทยาอาหาร โทร. 0-4531-2230-3          
                     ตอ่  211 ด้านน้ า,น้ าแข็ง,เครื่องดื่มฯ ต่อ 108 ,112 

2.2  ถ้าตรวจวิเคราะห์เฉพาะทางด้านเคมี-กายภาพ   ให้ติดต่อ  ห้องปฏิบัติการอาหาร โทร. 0-4531-2230   
       ตอ่  208, 212 

ขอบเขตและลักษณะงานที่ให้บริการ   
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร, น้ า, น้ าแข็ง และ เครื่องดื่ม ทางด้านกายภาพ, เคมี และด้านจุลชีววิทยา เพื่อให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร  
2. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  
3. เพื่อด าเนินคด,ี ร้องเรียน และสงสัยในความผิดปกติ  
4. เพื่อหาสาเหตขุองการระบาดอันเนื่องมาจากอาหาร ,น้ า, น้ าแข็งในกรณีที่มีการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ (Outbreak)  
5. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต  
6. เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ  

ล าดับ รายการตรวจ ผลิตภัณฑ ์ เทคนิค/วิธีการทดสอบ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ตัวอย่าง 

 1.2 ทางจุลชีววิทยา 
1.2.1 โคลิฟอร์ม 
       (Coliforms) 

อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า BAM 10 400 1x300 กรัม 

1.2.2 ฟีคัลโคลิฟอร์ม น้ า BAM  10 400 1x300 กรัม 

1.2.3 E. coli อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า BAM  10 600 1x300 กรัม 

1.2.4 Salmonella spp. อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า ISO 6579(2005) 10 600 1x300 กรัม 

1.2.5 Staphylococcus  

        aureus 

อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า BAM  10 600 1x300 กรัม 

1.2.6 Bacillus cereus อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า BAM  10 600 1x300 กรัม 

1.2.7 Clostridium  

        perfringens 

อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า ISO/ BAM  10 600 1x300 กรัม 

1.2.8 Vibrio sp. อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า ISO/ BAM 10 600 1x300 กรัม 

1.2.9 จ านวนจุลินทรีย์ 
(Total Plate  count) 

อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า BAM  10 400 1x300 กรัม 

1.2.10 ยีสต์และรา อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า BAM  10 400 1x300 กรัม 

1.2.11 Listeria  

        monocytogenes 

อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า ISO/ BAM  13 1,200 3x300 กรัม 
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ค าแนะน าท่ัวไปในการเก็บตัวอย่างอาหาร , น้ าบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท ,น้ าแข็ง และเคร่ืองด่ืม 
ในการวิเคราะห์อาหาร, น้ า, น้ าแข็ง และเครื่องดื่ม ทาง กายภาพ, เคมี และจุลชีววิทยานั้น การเก็บตัวอย่าง, การขนส่งและการเตรียม

ตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ถ้าการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ผลการวิเคราะห์ตลอดจนการแปลผล
ย่อมถูกต้องด้วย โดยทั่วไป อาหาร, น้ า, น้ าแข็ง และเครื่องดื่ม ท่ีผลิต เป็นสินค้าเชิงอุตสาหกรรมมักจะมกีารผลิตเป็นจ านวนมาก ในแต่ละรุ่น
หรือล็อตการผลิต การตรวจทุกหน่วยย่อยของตัวอย่างย่อมเป็นการสิ้นเปลืองและเสียเวลามาก จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างข้ึน 
โดยใช้หลักเกณฑ์ทางสถิติเข้ามาช่วย เพื่อท่ีจะได้ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การเก็บตัวอย่างโดยวิธีหลักเกณฑ์ทางสถิติ
นั้น ไม่ได้เป็นการประกันหรือรับรองว่าคุณภาพของตัวอย่างที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง จะต้องเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่เหลือในรุ่นหรือล็อตการ
ผลิต เดียวกัน เพียงแต่เป็นตัวแทนท่ีเหมาะสมที่สุดเท่านั้น  

1. การเก็บตัวอย่างอาหารเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ,เคมีและด้านจุลชีววิทยา   

1.1 การเก็บตัวอย่างอาหารที่แบ่งบรรจุภาชนะย่อยจากแหล่งผลิต เช่น นมและ ผลิตภัณฑ์นม , ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท, น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นต้น ให้เก็บตัวอย่าง โดยวิธีสุ่ม (Random Sampling) ตามจ านวนหน่วย
หรือปริมาณที่ต้องการและสุ่มเก็บตัวอย่างท่ีผลิดในรุ่นหรือล็อตเดียวกัน (วัน, เดือน, ปี ท่ีผลิตเหมือนกัน)  

1.2 การเก็บตัวอย่างอาหารที่ผลิตเป็นจ านวนมาก โดยมิได้แบ่งบรรจุภาชนะย่อย เช่น อาหารปรุงส าเร็จจาก ตลาด,ตามร้านค้า, 
ไอศกรีมตักจากถัง, เครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้ , น้ าประปา, น้ าบ่อน้ าบาดาล และสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร 
เป็นต้น ให้ สุ่มเก็บตัวอย่างจากหลาย ๆ จุด จุดละเท่า ๆ กัน และควรเก็บตัวอย่างให้ต่ ากว่าผิวหน้าของอาหารประมาณ 1 นิ้ว 
ใส่ในภาชนะที่สะอาดและเหมาะสม แล้วปิดภาชนะให้เรียบร้อยและติดฉลากที่ภาชนะบรรจุทุกอันให้เรียบร้อย ในกรณีอาหาร
ที่ไม่ใช่ตัวอย่างเดียวกันต้องแยกภาชนะบรรจุ ห้ามปนกันมาในถุงเดียวกัน  

1.3 ตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจในกรณีที่มีสถานการณ์การระบาดของโรค ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าทางด้านหลังของใบน าส่งตัวอย่าง
อาหาร-น้ า ในกรณีที่มีสถานการณ์ ระบาดของโรค (17-FM-00-019) 

2. การเก็บรักษาตัวอย่างอาหารระหว่างการน าส่งวิเคราะห์   
ส าหรับตัวอย่างที่เสียง่ายหรือเสื่อมสภาพ เช่น อาหารสดหรืออาหารปรุงส าเร็จ เมื่อ สุ่มตัวอย่างและติดฉลากเรียบร้อยแล้ว ควรน า

ภาชนะท่ีบรรจุตัวอย่างนั้นใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาดอีกช้ันหนึ่ง รัดปากถุงให้ แน่น แล้วแช่น้ าแข็งหรือใช้วิธีอื่นที่สามารถรักษาอุณหภูมิของ
อาหารไว้ได้ที่ประมาณ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า ถ้าตัวอย่างเป็นอาหารประเภทเยือกแข็ง เช่น ไอศกรีม ควรแช่น้ าแข็งแห้งแทน ซึ่งจะ
ช่วยไม่ให้อาหารเปลี่ยนสภาพก่อนการวิเคราะห์ และน าส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วท่ีสุด เฉพาะอาหารที่เน่าเสียง่ายและอาหารสด ควรน าส่งใน
ตอนเช้าของทุกวันในเวลาราชการ และควรแจ้งกับกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหรือนัดหมาย, ประสานงานไว้ล่วงหน้าก่อนน าส่งตัวอย่างทุกครั้ง  

3. การเก็บตัวอย่างน้ า, น้ าแข็ง เพ่ือตรวจวิเคราะห์   

3.1 ทางด้านกายภาพ, เคมี การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อส่งตรวจทางกายภาพ , เคมี ไม่จ าเป็นต้องเก็บด้วยวิธีท่ีปราศจากเชื้อแต่ก็ต้อง
ระวังการปนเปื้อนจากฝุุนละอองหรือสารเคมี หรือการปนเปื้อนจากภาชนะที่ไม่สะอาด รายละเอียดการเก็บตัวอย่างน้ า , 
น้ าแข็ง มีดังต่อไปนี้ 

3.1.1 น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
ควรเป็นน้ าชุดเดียวกัน คือ วันท่ีผลิต , บรรจุ พร้อมกัน (Lot เดียวกัน) และมีฉลากท่ีบอกรายละเอียดของตัวอย่าง 

เช่น ช่ือยี่ห้อ, สถานท่ีผลิต, หรือสถานท่ีเก็บตัวอย่างนั้น เป็นต้น โดยอาจจะติดไว้ท่ีข้างขวด หรือแนบมาพร้อมกับตัวอย่างน้ าที่
จะตรวจ การเก็บตัวอย่างควรสุ่มเก็บจากหลาย ๆ  ต าแหน่งในโรงผลิต หรือสุ่มจากสถานท่ีจ าหน่ายจากหลาย ๆ ลัง ในกรณีที่
บรรจุถุงพลาสติก เลือกถุงที่ไม่รั่ว  

3.1.2 น้ าผลิตน้ าแข็ง 
เก็บตัวอย่างจากจุดก่อนเข้าซองน้ าแข็ง น าภาชนะที่เตรียมไว้แล้วล้างด้วยน้ าตัวอย่างก่อนจึงเก็บตัวอย่างให้เต็ม

ภาชนะ ปิดจุกหรือฝาให้สนิท หากใช้ภาชนะหลาย ๆ ใบควรบรรจุพร้อมกันในวันและเวลาเดียวกัน  
3.1.3 น้ าแข็งก้อนหรือ Cubic 
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เลือกแบ่งน้ าแข็งจากหลาย ๆ ซอง โดยแบ่งเป็นก้อนขนาดพอบรรจุในภาชนะได้ หากตัดก้อนใหญ่เกินไปจะบรรจุได้
น้อย จึงควรท าเป็นก้อนเล็กๆ หลายก้อน บรรจุให้เต็ม ปิดฝาให้สนิท ถ้าเป็นน้ าแข็ง Cubic สุ่มตัวอย่างโดยเลือกตักจากหลาย 
ๆ จุดในเครื่องท าน้ าแข็งเครื่องเดียวกัน  

3.1.4 น้ าประปา, น้ าบ่อ, น้ าบาดาลหรือน้ าอื่น ๆ 
เก็บตัวอย่างน้ าใส่ภาชนะท่ีล้างสะอาดดีแล้ว โดยใช้ตัวอย่างน้ าท่ีจะส่งตรวจล้างภาชนะและฝาประมาณ 2-3 ครั้ง

ก่อน แล้วจึงบรรจุตัวอย่างน้ าให้เต็ม ปิดฝาให้สนิท กรณีที่เก็บตัวอย่างน้ าจากก๊อกท่ีเปิดปิดได้ ให้เปิดก๊อกทิ้งไว้สักครู่ (ประมาณ
ครึ่งนาที) ก่อนเก็บตัวอย่างน้ า หากใช้ภาชนะหลาย ๆ ใบ ให้เก็บต่อกันไปจากการเปิดก๊อกน้ าครั้งเดียวกัน จนครบทุกใบ ปิด
ฉลากให้เรียบร้อย  

3.2 ทางด้านจุลชีววิทยา  การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อส่งตรวจทางจุลชีววิทยา ให้ใช้วิธีปราศจากเชื้อ (Aseptic technique) และเก็บ
โดยไม่มีการล าเอียงและเก็บให้มีปริมาณที่เพียงพอท่ีจะท าการตรวจวิเคราะห์ รายละเอียดของวิธีการเก็บ มีดังต่อไปนี้ 

3.2.1 น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเก็บเหมือนข้อ 3.1.1 (ทางด้านเคมี) 
3.2.2 น้ าบริโภคผ่านเครื่องกรอง 

ภาชนะท่ีใช้บรรจุตัวอย่างน้ าควรเป็นขวดแก้ว Duran พร้อมฝาปิดเป็นพลาสติกขนาดบรรจุ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ล้างให้สะอาด , คว่ าให้แห้ง น าไปนึ่งฆ่าเช้ือ ด้วยเครื่องน่ึงฆ่าเช้ือ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 
15-20 นาที เพื่อฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ที่อาจมีอยู่ในขวดดังกล่าว ท้ิงไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้องก่อนน าไปใช้  

3.2.3 น้ าผลิตน้ าแข็ง  
เก็บตัวอย่างจากจุดก่อนเข้าซองน้ าแข็ง น าภาชนะ (ที่เป็นขวดแก้ว Duran พร้อมฝาปิดที่ผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือแล้ว ) ที่

เตรียมไว้แล้วล้างด้วยน้ าตัวอย่างก่อนจึงเก็บตัวอย่างให้เต็มภาชนะ ปิดจุกหรือฝาให้สนิท หากใช้ภาชนะ  หลาย ๆ ใบควรบรรจุ
พร้อมกันในวันและเวลาเดียวกัน  

3.2.4 น้ าแข็งก้อนหรือ Cubic 
เลือกแบ่งน้ าแข็งจากหลาย ๆ ซอง ตัดเป็นก้อนเล็ก ๆ บรรจุถุงพลาสติกที่ใหม่และสะอาด ถุงละ 1 กิโลกรัม จ านวน 

4 ถุง โดยสุ่มจากหลาย ๆ จุด  
3.2.5 น้ าจากก๊อก  

ให้ท าความสะอาดปลายก๊อกด้วย 70 % Ethyl Alcohol เช็ดให้รอบแล้วลนไฟอีกครั้ง จากนั้นปล่อยให้น้ าไหลทิ้ง
อย่างแรง 2 นาที เพื่อท าความสะอาดท่อน้ าแล้วจึงเก็บตัวอย่างน้ าใส่ขวดแก้ว Duran ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ท่ีผ่าน
การนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว โดยระวังไม่ให้ภาชนะ, มือ และก๊อก สัมผัสซึ่งกันและกัน เพื่อปูองกันการปนเปื้อน เหลือช่องว่างไว้เล็กน้อย 
เอาไฟลนปากขวด แล้วปิดฝาขวดทันที  

3.2.6 น้ าจากบ่อบาดาล 
- ชนิดเครื่องสูบโยกด้วยมือ ให้สูบน้ าท้ิงประมาณ 5 นาที ก่อนเก็บตัวอย่าง 
- ชนิดที่มีเครื่องสูบอัตโนมัติ ให้เก็บจากก๊อกน้ าเช่นเดียวกับวิธีการเก็บน้ าจากก๊อกน้ า  

3.2.7 แหล่งน้ าดิบ 
ในการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ าดิบโดยตรง ได้แก่ แม่น้ า , ล าธาร, ทะเลสาบ, อ่างเก็บน้ าหรือบ่อน้ าตื้น ไม่ควรเก็บ

ตัวอย่างใกล้ฝั่งมากเกินไป หรือเก็บตัวอย่างท่ีห่างจากแหล่งน้ าใช้มากไป วิธีการเก็บให้จับท่ีก้นขวดคว่ าปากขวดลงไปใต้ผิวน้ า 
แล้วจึงค่อย ๆ เอียงปากขวดขึ้นเพ่ือรับน้ า ในกรณีน้ านิ่งให้เอียงขวดและกันขวดไปข้างหน้าในทิศทางขนานเพื่อรับน้ า  

 

หลังจากท าการเก็บตัวอย่างน้ า, น้ าแข็ง ท่ีจะส่งตรวจวิเคราะห์ ท้ังด้านเคม-ีฟิสิกส์ และด้าน จุลชีววิทยาแล้ว ให้ ติดฉลากข้างภาชนะ
บรรจุ โดยมีรายละเอียดที่ครบถ้วน และน าส่ง ถึงห้องปฏิบัติการภายใน 12 ช่ัวโมง หรืออย่างช้าที่สุดไม่ เกิน 48 ช่ัวโมง หากเร็วกว่านี้ได้ยิ่งดี 
ถ้าเป็นน้ าแข็ง ควรรักษาสภาพการเป็นก้อนแข็ง จนถึงห้องปฏิบัติการ ส่วนน้ า ชนิดอื่น ๆ นอกจากน้ าแข็ง ควรรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิประมาณ 10 
องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า และต้องระวังการปนเปื้อนท้ัง ขณะสุ่มเก็บตัวอย่าง ,การเก็บรักษา และการน าส่งตัวอย่าง จนกระทั่งถึง
ห้องปฏิบัติการ  
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หมายเหตุ  

ตัวอย่างที่ไม่มีฉลาก ผู้เก็บตัวอย่างควรท าฉลากปิดที่ภาชนะบรรจุทุกช้ิน โดยมีรายละเอียด อย่างน้อยดังน้ี  
1. ช่ือ หรือชนิดของอาหาร  
2. หมายเลขก ากับตัวอย่าง และจ านวนหน่วยของตัวอย่าง  
3. ช่ือผู้ผลิต, สถานท่ีผลิต, สถานท่ีจ าหน่าย, หมายเลขโทรศัพท์, โทรสาร 
4. วัตถุประสงค์ของการเก็บตัวอย่าง  
5. ผู้เก็บตัวอย่าง, หน่วยงานท่ีสังกัด , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ,โทรสาร 
6. วัน, เดือน, ปี และเวลาที่เก็บตัวอย่าง  
7. สถานท่ีเก็บตัวอย่าง  
8. รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น สภาพแวดล้อม เป็นต้น  

 

แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างอาหาร , น้ าบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท , น้ าแข็ง และเคร่ืองด่ืม 
 

1. 17-FM-00-016  ใบน าส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. 17-FM-00-019   ใบน าส่งตัวอย่างอาหาร-น้ าในกรณีที่มีสถานการณ์ระบาดของโรค 
3. 17-FM-00-015  ใบน าส่งตัวอย่างอื่น ๆ 
4. 17-FM-00-010  บันทึกแสดงข้อตกลงและให้ความยินยอมของผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับ         

           ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10  
 
 

  ติดต่อ :   ห้องปฏิบัติการอาหารเคมี  โทร 045-312230 ต่อ 208 ,212 
 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  โทร 045-312230 ต่อ 111 ,108 
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รายการ เทคนิค / 
วิธีการทดสอบ 

ระยะเวลา(วัน
ท าการ) 

ราคา(บาท) ปริมาณตัวอย่าง 

1. ยาเม็ดและแคปซูล 
- ตรวจเอกลักษณ ์
 
- ตรวจปริมาณตัวยา  
(รวมเอกลักษณ์) 

- Dissolution 
- Content Uniformity 
- Weight Variation 

     - Average weight 

ตามมาตรฐาน 
ของ USP / BP 

21  
1,500 

(ต่อ 1 ตัวยา) 
5,000 

 
7,000 
7,000 
800 
800 

 
50 เม็ด  

 
40 เม็ด  

 
20 เม็ด  
50 เม็ด  
50 เม็ด 
50 เม็ด 

2. ยาน้ า 
     - ตรวจเอกลักษณ ์

 
- ตรวจปริมาณตัวยา  
(รวมเอกลักษณ์) 

- Acid Neutralizing Capacity 
- pH 

ตามมาตรฐาน 
ของ USP/BP 

21 
 

 

 
1,500 

(ต่อ 1 ตัวยา) 
     5,000 

 
1,500 
500 

 
จ านวน 30 ขวด  

 

3. ยาแผนโบราณ 
ชนิดเม็ดหรือผง 

- ตรวจปริมาณวัตถุกันเสีย 
- การปลอมปนยา Steroids/ 
 ยาแผนปัจจุบัน 

- Microbial limit test (การปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย ์

# Microbial Enumeration Test (การ
ตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์) 

- Total aerobic bacterial 
count 

- Total combined yeast and 
mold count  

 

 
ตามมาตรฐาน 
ของ USP/BP 

/THP 
 
 
 
 
 

Plate count 
 

Plate count 

 
21 
 
 
 

30 

 
 

5,000 
1,500 

(ต่อ 1 ตัวยา) 
4,500 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า 100 กรัม หรือ 
70 เม็ด  

ต่อรายการวิเคราะห ์
 

 
 

งานบริการด้านยา 
อัตราค่าบ ารุงและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ 
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รายการ เทคนิค / 
วิธีการทดสอบ 

ระยะเวลา(วัน
ท าการ) 

ราคา(บาท) ปริมาณตัวอย่าง 

# Test for Specified 
Microorganisms (การตรวจชนิด
เชื้อจุลินทรีย์) 

- Bile- Tolerant Gram-
Negative Bacteria 

- Escherichia coli 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Staphylococcus aureus 
- Salmonella spp. 
- Clostridium spp. 

ชนิดน้ า ตรวจเพ่ิม 

      - ตรวจปริมาณวัตถุกันเสีย 
 

 
 
 
 
 
 

TP 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

ขนาดบรรจุ < 140 มล. 
จ านวน 8 หน่วย 

ขนาดบรรจุ > 140 มล. 
จ านวน 4 หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. วัตถุดิบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 วิธีท่ัวไป 
 -ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี 
 -ปริมาณเถ้ารวม 
 -ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด     
     (Acid-insoluble ash) 
     -ปริมาณเถ้าที่ละลายในน้ า  
      (Water-soluble ash) 
     -ปริมาณความช้ืน (Loss on    
      drying) 
# Microbial Enumeration Test (การ
ตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์) 

- Total aerobic bacterial 
count 

- Total combined yeast and 
mold count 

 

ตามมาตรฐาน 
ของ THP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate count 
 
Plate count 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 

1,000 
500 
500 

 
500 

 
500 

 

 
 

900 
 

600 
 

 
 

1) ตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี 
ปริมาณตัวอย่าง 
ต้องไม่น้อยกว่า  
50 กรัม /50 มิลลิลิตร 
ต่อรายการวิเคราะห ์
 
2) ตรวจวิเคราะห์ด้านจุล
ชีววิทยา ปริมาณตัวอย่าง 
ต้องไม่น้อยกว่า  
100 กรัม/100 มิลลิลิตร  
ต่อ    1 ตัวอย่าง 
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รายการ เทคนิค / 

วิธีการทดสอบ 
ระยะเวลา(วัน

ท าการ) 
ราคา(บาท) ปริมาณตัวอย่าง 

# Test for Specified 
Microorganisms (การตรวจชนิด
เชื้อจุลินทรีย์) 

- Enterobacterial 
- Eschenchia coli 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Staphylococcus aureus 
- Salmonella spp. 
- Clostridium spp. 

วิธีเฉพาะ 
- ปริมาณอนุพันธ์ไฮดรอกซ ี
  แอนทราซีน 
- ปริมาณแลคโตนรวม 

 

 
 
 

PN 
 

 
TP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

 
3,500 

 
3,500 

 
 
 
 

 
 หมายเหตุ  

 1. ศูนย์ ฯ พิจารณารับตรวจวิเคราะห์เฉพาะยาที่ระบุเลขทะเบียนและมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการส่งชัดเจน 
 2. รายการตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที ่
  
  ห้องปฏิบัติการยา โทร.0-4531-2230-3 ต่อ 209 
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ขอบเขตและลักษณะงานที่ให้บริการ 

1. การตรวจวิเคราะห์ทั่วไป 
1.1 ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารเสพติดในตัวอย่างของกลาง 
1.2 ยาแผนปัจจุบัน  

               - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานเภสัชต ารับก าหนด หรือในต ารับยาที่ข้ึนทะเบียนไว้                  
      1.3 ยาแผนโบราณ  

               - ตรวจหาการปลอมปนยาแผนปัจจุบัน 
       1.4 สมุนไพร 

2. การตรวจวิเคราะห์ยาผสมชนิดต่างๆ รับตรวจวิเคราะห์แต่ละครั้ง หาปริมาณตัวยาตัวอย่างละ ไม่เกิน 3 ตัวยา  
 
ค าแนะน าท่ัวไปในการเก็บตัวอย่างด้านยา 
 
1.    กรอกแบบฟอร์มใบน าส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมหนังสือน าส่งตัวอย่างยาเพื่อวิเคราะห์ ยื่นค าขอพร้อมตัวอย่างและ
หลักฐานอื่นประกอบการพิจารณา 

      2.    รายละเอียดของการส่งมอบตัวอย่างและหลักฐานอื่นๆ  
       2.1 ตัวอย่างที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบต้องห่อเรียบร้อยพร้อมฉลากและหนังสือส่งตัวอย่างยาเพื่อวิเคราะห์  

                   2.2 บนฉลากต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้  
                 - ช่ือ และปริมาณตัวยาส าคัญ  
                 - รุ่นผลิต (Lot.No.)  
                 - เลขทะเบียน(Reg.No.)  
                 - ผู้ผลิต  
                 - วันท่ีผลิต  
                 - วันหมดอายุ  

ในกรณีที่เป็นยาเม็ดเคลือบ (Coated Tablets) ขอให้แจ้งชนิดของการเคลือบมาด้วยเช่น Plain Coated, Sugar Coated, Film 
Coated หรือ Enteric Coated  

ในกรณียาที่ผลิตโดยโรงพยาบาล ขอให้แจ้งส่วนประกอบของสูตรต ารับและมาตรฐานวิธีการผลิตยาโดยละเอียดเพื่อผู้ท าการ
วิเคราะห์จะได้ทราบว่ามีสารตัวใดบ้างรบกวนวิธีวิเคราะห์ที่จะใช้ โดยเฉพาะยาลดกรดควรแจ้งชนิดของวัตถุดิบและเปอร์เซ็นต์ความ
บริสุทธ์ิมาด้วย  

2.3 ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการส่งตรวจให้ชัดเจน เช่น กรณี ส่งตัวอย่างยาชุดมาตรวจให้แจ้งเหตุผลในการส่งตรวจ  
ว่าเพื่ออะไร เป็นต้น  

2.4 ตัวอย่างที่ส่งทดสอบความปลอดภัย หรือ Microbial limit test จะต้องอยู่ในสภาพท่ีปิด สนิท ปูองกันการ 
       ปนเปื้อนของเชื้อและอากาศภายนอกหรืออยู่ในสภาพท่ีจะน าออกใช้ กับคนไข้ได้ทันที 

2.5 ตัวอย่างที่มีข้อสงสัยในการรักษาผู้ปุวยมีอาการแพ้ยา หรือเกิดอาการข้างเคียงใน ระหว่างการใช้ยา ต้องแจ้งรายละเอียดของ   
             อาการที่เกิดขึ้นและจ านวนขนาดของยาที่ใช้ แนบมาด้วย                                                                   

 แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างของด้านยา 
1. 17-FM-00-016  ใบน าส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. 17-FM-00-015  ใบน าส่งตัวอย่างอื่น ๆ 
3. 17-FM-00-011  หนังสือน าส่งตัวอย่างคด ี
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รายการ เทคนิค /  
วิธีการทดสอบ 

ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา (บาท) ปริมาณตัวอย่าง 

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ยาบ้า 
 

 

TLC 15 250 ไม่ถึง 15 หน่วยการใช้ 
หรือน้ าหนักสุทธ ิ
ไม่ถึง 1.5 กรัม 

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์เฮโรอีน 
 

TLC 15 250 น้ าหนักสุทธิ 
ไม่ถึง 3.0 กรัม 

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ฝิ่น, 
มอร์ฟีน 
 

TLC 15 250 น้ าหนักสุทธิ 
ไม่เกิน 15 กรัม 

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์กัญชา 
 

TLC 15 250 น้ าหนักสุทธิ 
ไม่เกิน 15 กรัม 

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ ์
MDMA,MDA,MDE 

 

TLC 15 250 น้ าหนักสุทธิ 
ไม่ถึง 3.0 กรัม 

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์วัตถุออก
ฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท 
- มิดาโซแลม (MIDAZOLAM) 
- ไนตราซีแพม (NITRAZEPAM) 
- ไดอาซีแพม (DIAZEPAM) 
- ลอราซีแพม (LORAZEPAM) 

TLC 15 250 น้ าหนักสุทธิ 
ไม่ถึง 3.0 กรัม 

สารเสพติดในปัสสาวะ 
- ยาบ้า/กัญชา/มอร์ฟีน/ยาอ ี

 

 
TLC/ GC-MS 

 
 

 

 
9 

 

 
700 

 
 

 
  -ปริมาณปัสสาวะไม่    
  น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร 

สารระเหย Toluene GC 
 

7 
 

800 
 

จ านวนของกลางท้ังหมด 

 
  ติดต่อ  :     ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา   โทร. 0-4531-2230 ต่อ 202    

              ห้องปฏบิตักิาร ยา               โทร. 0-4531-2230 ต่อ 209 
 

 

งานบริการด้านสารเสพติดและสารระเหย  
อัตราค่าบ ารุงและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ 
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ขอบเขตและลักษณะงานที่ให้บริการ   
      การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในวัตถุของกลางและตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อน าไปประกอบผลทางอรรถคดี และการบ าบัดรักษา รวมทั้ง
การปูองกันและ ปราบปรามยาเสพติด และอื่นๆ   

     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  เป็นห้องปฏิบัติการที่ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในของกลางด้านคุณภาพวิเคราะห ์

ค าแนะน าท่ัวไปในการเก็บตัวอย่างด้านสารเสพติดและสารระเหย 
ก. เพ่ือตรวจพิสูจน์สารเสพติดในวัตถุของกลาง/ตัวอย่างเม็ดยา  

หน่วยงานท่ีน าส่งของกลางยาเสพติดและตัวอย่างเม็ดยา ต้องปฏิบัติดังนี.้  
1. การน าส่งตัวอย่างของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ให้ผู้น าส่งปฏิบัติตามระเบียบ "ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และ

ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. 2537" โดยแบบหนังสือน าส่งของกลางให้ใช้ตามแบบ ป.ป.ส. 6-32 ถ้าของกลางมีหลายรายการให้
แนบบัญชีของกลางมากับหนังสือน าส่ง  

2. ตัวอย่างของกลางท่ีส่งตรวจพิสูจน์ต้องบรรจุในซองปิดผนึก หยอดครั่ง ปิด "ฉลากปิดภาชนะยาเสพติด "(แบบ ป.ป.ส. 6-31) 
และกรอกรายละเอียดให้ครบตามแบบ ป.ป.ส. 6-31 การบรรจุของกลางให้แยกบรรจุตามเลขคดี  

3. ผู้น าส่งต้องน าบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง  
4. หากผู้น าส่งตัวอย่าง เป็นหน่วยงานเอกชน ต้องกรอกแบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง พร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่าง เช่น

ช่ือตัวอย่าง วัตถุประสงค์ในการตรวจ เป็นต้น และผู้น าส่งจะต้องยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนและลงลายมือช่ือไว้ในแบบฟอร์ม
ด้วยทุกครั้ง  
แบบฟอร์มการน าส่งตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์สารเสพติดในวัตถุของกลา /ตัวอย่างเม็ดยาใช้ แบบ ปปส.6-32 (17-FM-00-011) 

  เง่ือนไขการไม่รับตัวอย่าง  
1. ข้อความบนฉลากตัวอย่าง/ของกลางไม่ตรงกับหนังสือน าส่ง  
2. มีการแก้ไขหนังสือน าส่ง และ/หรือ ฉลากโดยไม่มีลายมือช่ือของพนักงานสอบสวนเซ็นก ากับ  
3. ปริมาณตัวอย่าง/ของกลาง ไม่เพียงพอต่อการตรวจพิสูจน์  

ข. เพ่ือตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ  
หน่วยงานท่ีน าส่งตัวอย่างต้องปฏิบัติดังนี้  

1. เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากเสพ และเก็บปัสสาวะส่งตรวจไม่น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร ให้แช่ตัวอย่าง
ปัสสาวะในตู้เย็นทันทีหลังจากเก็บ หากไม่มีให้แช่ในกระติกน้ าแข็งจนถึงเวลาน าส่งตัวอย่าง  

2. ภาชนะส าหรับบรรจุตัวอย่างปัสสาวะ ควรเป็นขวดพลาสติกที่สะอาด มีฝาปิดสนิท ไม่มีรอยรั่ว ดังภาพ 
 
 
 
 
 

3. การปิดฉลาก ให้ปิดไว้ท่ีข้างขวดปัสสาวะ ระบุ วัน เดือน ปี ที่เก็บปัสสาวะช่ือเจ้าของปัสสาวะ, เพศ, อาย,ุ หน่วยงานท่ีเก็บ
ตัวอย่าง, ผู้เก็บตัวอย่าง พร้อมลายมือช่ือเจ้าของปัสสาวะ และลายมือช่ือผู้เก็บตัวอย่าง  

4. การน าส่งตัวอย่างปัสสาวะ ให้ส่งตัวอย่างพร้อมแนบหนังสือน าส่ง โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่าง เช่น ช่ือเจ้าของ
ปัสสาวะ, วัน เดือน ปี ที่เกิดเหต,ุ ข้อกล่าวหา และวัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ เป็นต้น โดยผู้น าส่งตัวอย่างต้องยื่นบัตร
ประจ าตัวด้วยทุกครั้ง ซึ่งหากหลักฐานทุกอย่างถูกต้อง ผู้น าส่งตัวอย่างต้องลงลายมือช่ือไว้ในหนังสือน าส่ง เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 

5. หากผู้น าส่งตัวอย่างปัสสาวะ เป็นหน่วยงานเอกชน ต้องกรอกแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างในบันทึกการตรวจรับตัวอย่างทาง
พิษวิทยา พร้อมทั้งให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวอย่าง เช่น ช่ือเจ้าของปัสสาวะ วัตถุประสงค์ในการตรวจเป็นต้น และผู้น าส่ง 
จะต้องยื่นบัตรประจ าตัวประชาชน และลงลายมือช่ือไว้ในแบบฟอร์มด้วยทุกครั้ง 
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6. แบบฟอร์มการน าส่งตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ 
6.1  ใช้ 17-FM-00-012 หนังสือน าส่งสารระเหยและปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด  
6.2  หนังสือน าส่งเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด ควรใช้ส าหรับหนึ่งรายต่อหน่ึงแผ่น 

   6.3  ชนิดชุดทดสอบเบื้องต้นที่ใช้หลักการเคมี หมายถึง ชุดทดสอบที่อ่านผลจากปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดสี   
      (สีม่วง – แดง) 
6.4  ชนิดชุดทดสอบเบื้องต้นที่ใช้หลักการทางภูมิคุ้มวิทยา หมายถึง ชุดทดสอบที่อ่านผลจากปฏิกิริยาทางชีวเคม ี
ที่ท าให้เกิดเส้นแถบสีหรือสีที่เปลี่ยนไป อาจจะเป็นชุดทดสอบส าเร็จรูปท่ีมีลักษณะเป็นตลับส าหรับหยดหรือแถบส าหรับจุ่ม
ปัสสาวะหรือชุดน้ ายาที่ใช้เครื่องมือพิเศษในการอ่าน เช่น เครื่อง ELISA เป็นต้น 

เง่ือนไขการไม่รับตัวอย่าง  
1. ข้อความที่เป็นสาระส าคัญของหนังสือน าส่งกับฉลากตัวอย่างไม่ตรงกัน เช่น  

- ช่ือไม่ตรงกัน ไม่สามารถสืบค้นได้ว่าเป็นบุคคล คนเดียวกัน 
- วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่างด าเนินการก่อนวันเกิดเหต ุ

2. มีการแก้ไขหนังสือน าส่งและ/หรือ ฉลากข้างขวด โดยไม่มีลายมือช่ือของพนักงานสอบสวนเซ็นก ากับ  
3. เจ้าของปัสสาวะไม่ได้ลงลายมือช่ือรับรองตัวอย่าง (ในกรณีที่เป็นคดี) 
4. ปริมาตรตัวอย่างปัสสาวะไม่เพียงพอต่อการตรวจพิสูจน์  

ค. เพ่ือตรวจพิสูจน์สารระเหย  
หน่วยงานท่ีน าส่งตัวอย่างสารระเหย ต้องปฏิบัติดังนี.้  

1. การน าส่งตัวอย่างสารระเหยเพื่อตรวจพิสูจน์ให้ผู้น าส่งปฏิบัติตาม "ระเบียบส านักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยการจับยึด และตรวจ
พิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. 2537"  

2. ตัวอย่างสารระเหยที่ส่งตรวจพิสูจน์ต้องบรรจุในซองปิดผนึก หยอดครั่ง ปิดฉลาก ปิดภาชนะยาเสพติด "แบบ ป.ป.ส. 6-31" 
และกรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วนตามแบบ ป.ป.ส. 6-31 และการบรรจุตัวอย่างให้แยกบรรจุตามหมายเลขคดี  

3. ผู้น าส่งตัวอย่างต้องน าบัตรข้าราชการ และบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง และลงลายมือช่ือผู้ส่งมอบในบันทึกการตรวจรับ
ตัวอย่างสารระเหย  

4. หากผู้น าส่งตัวอย่างเป็นหน่วยงานเอกชน ต้องกรอกแบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง พร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่าง เช่น
ช่ือตัวอย่าง วัตถุประสงค์ในการตรวจ เป็นต้น และผู้น าส่งตัวอย่างต้องยื่นบัตรประจ าตัวประชาชน และลงลายมือช่ือไว้ใน
แบบฟอร์มด้วยทุกครั้ง  

5. แบบฟอร์มการน าส่งตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์สารระเหย 
5.1  ใช้ 17-FM-00-012  หนังสือน าส่งสารระเหยและปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด  
5.2  หนังสือน าส่งเพื่อตรวจพิสูจน์สารระเหย ควรใช้ส าหรับหนึ่งรายต่อหน่ึงแผ่น 

เง่ือนไขการไม่รับตัวอย่าง  
1. ข้อความที่เป็นสาระส าคัญของหนังสือน าส่งกับฉลากตัวอย่างไม่ตรงกัน เช่น 

- ช่ือไม่ตรงกัน ไม่สามารถสืบค้นได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
- วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่างด าเนินการก่อนเกิดเหต ุ

2. มีการแก้ไขหนังสือน าส่งและ/หรือ ฉลากปิดภาชนะยาเสพติด แบบ ป.ป.ส. 6-31 โดยไม่มีลายมือช่ือของพนักงานสอบสวนเซ็น
ก ากับ  

3. การส่งตัวอย่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับยึดและตรวจพิสูจน์สารเสพติด พ.ศ.2537 เช่น  
ตัวอย่างไม่ได้บรรจุในซองปิดผนึกและปิดฉลากปิดภาชนะยาเสพติด หรือ แบบ ป.ป.ส.6-31 และกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน 

  ติดต่อ :   ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา  โทร. 0-4531-2230 ต่อ 202 
                            ห้องปฏิบัติการด้านยา         โทร. 0-4531-2230 ต่อ 209 
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รายการตรวจ เทคนิค /  
วิธีการทดสอบ 

ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

การเก็บตัวอย่าง 

1. สารพิษทราบชนิด     
1.1 สารพิษระเหยได้ 
- Cyanide 
- Ethanol 
- Methanol 
- Toluene 

 
Paper strip 

GC  
GC  
GC  

 
7 
7 
7 
7 

 
500 
800 
800 
800 

เก็บตัวอย่างที่สงสัย  
10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตร 

 
      รายการละไม่น้อยกว่า 5 

กรัม หรือ 3 มิลลิลิตร 
 

1.2 ยารักษาโรค(Drugs) 
(ทราบชนิด) 

TLC/ 
Spectrophotometry 

7 รายการละ 
500 

-เก็บเม็ดยาหรือตัวอย่างท่ี
สงสัยอย่างน้อย 5 กรัม หรือ 
100 มิลลิลิตร 
-เก็บปัสสาวะอย่างน้อย  100 
มิลลิลิตร 

1.3 สารเคมีก าจัดแมลง (ทราบ
ชนิด) กลุ่ม 

- Organophosphates 
- Organochlorines 
- Carbamates 

TLC/ 
Spectrophotometry 

7  กลุ่มละ  500 เก็บตัวอย่างที่สงสัยอย่างน้อย    
5 กรัม หรือ 100 มิลลิลิตร 
 

1.4 สารเคมีก าจัดหน ู TLC/ 
Spectrophotometry 

7 500 เก็บตัวอย่างที่สงสัยอย่างน้อย    
5 กรัม หรือ 100 มิลลิลิตร 

1.5 สารเคมีก าจัดวัชพืช 
- Paraquat 
- Diquat 

 
Dithionite test  

 

 
7 
 

 
300 

เก็บตัวอย่างที่สงสัยอย่างน้อย    
5 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตร 

1.6 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด GC  10 800 เก็บตัวอย่างเลือด 3 มิลลิลิตร 
โดยใช้โซเดียมฟลูออไรด์ เป็น
วัตถุกันเสีย 
 

2. สารพิษไม่ทราบชนิด วิธีทางเคมี 20 ขึ้นอยู่กับ
จ านวนรายการ
ท่ีตรวจ อย่าง
น้อยรายการละ 
300 บาท 

เก็บตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในที่
เกิดเหตุทั้งหมด 

 
  

งานบริการด้านสารพิษ   
อัตราค่าบ ารงุและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ อัตราค่าบ ารงุและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ 
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ขอบเขตและลักษณะงานที่ให้บริการ   
      งานนิติเวช  
           งานนิติเวช มีหน้าท่ีตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ และปริมาณของสารพิษในตัวอย่างชีววัตถุและวัตถุท่ีต้องสงสัย เช่น เลือด 
ปัสสาวะ อาเจียน น้ าล้างกระเพาะ อวัยวะต่างๆ และวัตถุอื่นใดท่ีสงสัยว่ามีสารพิษ  
      วัตถุประสงค์ในการตรวจวิเคราะห์  
           ตรวจวิเคราะห์สารพิษ ในกรณีที่เกิดการเจ็บปุวยหรือตายของบุคคลหรือสัตว ์โดยไม่มีสาเหตุทางพยาธิสภาพ และสันนิษฐานว่า
อาจเกิดจากการได้รับสารเป็นพิษ ทั้งนี้เพื่อหาสาเหตุน าไปประกอบผลทางอรรถคดี การบ าบัดรักษาและการปูองกันความเป็นพิษท่ีอาจ
เกิดขึ้นอีก   

ค าแนะน าท่ัวไปในการเก็บตัวอย่างด้านพิษวิทยา     

 การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์  
เพ่ือตรวจวิเคราะห์สารพิษทั่วไป  
1. ประเภทตัวอย่างท่ีจะต้องเก็บส่ง  

ก. ตัวอย่างจากผู้ปุวย ได้แก่ อาเจียน น้ าล้างกระเพาะ เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น  
ข. ตัวอย่างจากศพที่ส าคัญ ได้แก่ กระเพาะอาหารผูกข้ัวหัวท้าย ตับ เลือด ปัสสาวะ หรือตัวอย่างอื่นๆ ที่ส าคัญ การเลือกส่ง

ตัวอย่างขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์และชนิดของสารพิษที่สงสัย  
ค. ตัวอย่างอื่นๆ เช่น ยารักษาโรค สารเคมี อาหาร พืช และสัตว์ที่พบในบริเวณใกล้เคียงผู้ปุวย หรือผู้ตายที่สงสัยว่ามีสารพิษ

เจือปน  
2. รายละเอียดวิธีการเก็บและส่งตัวอย่าง  

- อาเจียน น้ าล้างกระเพาะครั้งแรก ควรเก็บส่งท้ังหมด ไม่ใส่สารกันบูด  
- เลือด เก็บเลือดจากผู้ปุวย จ านวน 10 ซี.ซ.ี โดยเจาะจากเส้นเลือดด า ตรงข้อพับแขน จ าเป็นต้องระวังคุณภาพของเลือด

ตัวอย่าง หากแยก ซีรั่มต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงปน กรณีตรวจหาสารพิษที่ระเหยได้ ควรระมัดระวังการปนเปื้อน เช่น การ
เจาะเลือดเพื่อหาแอลกอฮอล์ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อ เช่น mercuric nitrate ทาผิวแทนแอลกอฮอล์ กรณีศพท่ีไม่สามารถเจาะ
เลือดได้แล้ว ให้ใช้เลือดจากหัวใจ  

- ปัสสาวะจากผู้ปุวย ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยเก็บส่งท้ังหมด  
- อวัยวะจากศพ กระเพาะอาหารผูกข้ัวหัวท้าย ตับประมาณครึ่งกิโลกรัม  
- วัตถุอ่ืนๆ ท่ีสงสัยว่ามีสารพิษ ส่งประมาณ 500 กรัม ถ้ามีตัวอย่างไม่พอเก็บส่งให้ได้มากที่สุด  

3. การเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ  
วิธีที่ดีท่ีสุดในการรักษาคุณภาพตัวอย่าง คือ แช่ตัวอย่างให้เย็นจัดหรือแช่แข็งไว้ตลอดเวลาจนถึงเวลาตรวจ  

4. ภาชนะส าหรับบรรจุตัวอย่าง  
ภาชนะต้องสะอาด ขนาดพอเหมาะไม่แตกง่าย มีฝาหรือจุกปิดสนิท อาจใช้ภาชนะพลาสติก เช่น ขวด กล่อง หรือใช้

ถุงพลาสติกที่มี คุณภาพดี โดยเลือกชนิดที่ไม่มีรอยเย็บต่อเพื่อ ปูองกันการรั่วซึม และควรใช้ ถุงซ้อนกัน 2-3 ช้ัน รัดปากถุงให้แน่น      
ยกเว้น กรณีส่งตรวจหาสารพิษระเหยได้ ไม่ควรใช้ถุงพลาสติก ตัวอย่างแต่ละชนิดควรบรรจุแยกภาชนะไม่ปะปนกัน  
5. การปิดฉลาก  

ต้องปิดฉลากบนภาชนะตัวอย่างทุกช้ิน ระบุชนิดตัวอย่างท่ีบรรจุ ช่ือเจ้าของตัวอย่าง และสถานท่ีน าส่งให้ชัดเจน  
6. ข้อแนะน าการเก็บและส่งตัวอย่างเกี่ยวกับคดี  

ต้องท าหลักฐานการเก็บ ประทับตราครั่งเป็นพิเศษ เช่น วัน เวลาที่เกิดเหตุ หน่วยงานท่ีน าส่งตัวอย่าง เลขท่ีคดี    เลขท่ียึด
ทรัพย์ ช่ือผู้ต้องหาพร้อมลายมือช่ือ ช่ือผู้จับกุม พร้อมลายมือช่ือ ลักษณะของกลาง จ านวนของกลาง ช่ือพนักงาน สอบสวน ฯลฯ และ
ต้องระมัดระวังในการสับเปลี่ยนตัวอย่างหรือ ของกลาง  
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7. รายละเอียดข้อมูลการเกิดพิษ  
แจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดพิษ เช่น เวลาที่ เริ่มมีอาการพิษ เหตุสงสัยว่าได้รับสารพิษ  อาการปุวย ประวัติ ซึ่งมี

ความส าคัญมากในการใช้เป็นแนวทางในการตรวจวิเคราะห์ว่าควรจะหาสารพิษชนิดใด ประเภทใด เนื่องจากจะช่วยลดปริมาณตัวอย่าง 
น้ ายาตรวจ และระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ลงได ้

เง่ือนไขการไม่รับตัวอย่าง  

- ข้อความบนฉลากไม่ตรงกับหนังสือน าส่ง  
- ไม่ได้ลงนามผู้น าส่งในหนังสือน าส่ง  
- ไม่ได้แจ้งประวัติ รายละเอียดของอาการพิษ และวัตถุประสงค์ในการผลการวิเคราะห์  
- ตัวอย่างเก็บในภาชนะท่ีไม่เหมาะสม หรือส่งชนิดของตัวอย่างไม่ตรงกับท่ีระบุไว้ในคู่มือ  
- ตัวอย่างที่เปลี่ยนสภาพ/แปรสภาพอาจจะท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่อาจแปรผลได้  
- ภาชนะบรรจุแตก เสียหาย  
 

            แบบฟอร์มการน าส่งตัวอย่างด้านสารพิษ 
 

       1. 17-FM-00-017    ใบน าส่งตัวอย่างด้านพิษวิทยา 
 

  ติดต่อ: ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา  โทร. 0-4531-2230 ต่อ 202 
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รายการตรวจ เทคนิค /  
วิธีการทดสอบ 

ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

การเก็บตัวอย่าง 

สารห้ามใช้ใน
เครื่องส าอาง 

1. ไฮโดรควิโนน 
2 กรดเรทิโนอิก 
3 สารประกอบของปรอท 

 
 
 

TLC และ 
 Spectrophotometry 
  Reinsch’s test  
 

 
 
 

10 
10 
10 

 
 

800 
800 
800 

 
- เก็บตัวอย่างส่งตรวจท้ัง  3   
รายการ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  
20 กรัม หรือ 20 มิลลิลิตร 
- ถ้าตรวจไม่ครบทั้ง 3 รายการ   
ให้เก็บตัวอย่างรายการละ ไม่น้อย
กว่า 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตร 

 
ขอบเขตและลักษณะงานที่ให้บริการ   

วัตถุประสงค์ในการตรวจวิเคราะห์  

ตรวจวิเคราะห์เครื่องส าอาง เพื่อตรวจหาสารห้ามใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบคุณภาพเพื่อคุ้มครอง 
            ผู้บริโภค   

ค าแนะน าท่ัวไปในการเก็บตัวอย่างด้านเคร่ืองส าอาง 
ตัวอย่างเครื่องส าอางส่งตรวจวิเคราะห์ ต้องบรรจุในภาชนะซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่ขายในท้องตลาด ต้องมีฉลากซึ่งมีข้อความ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และมีปริมาณเพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่าง เช่น ช่ือผลิตภัณฑ,์ 
ขนาด/ปริมาณบรรจ,ุ สถานท่ีเก็บตัวอย่าง, ผู้ท าการเก็บตัวอย่าง, วัตถุประสงค์ในการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ เป็นต้น  
กรณีเอกชนส่งตรวจวิเคราะห์ให้ใช้ใบน าส่งตัวอย่างอื่นๆ (17-FM-00-015) 
เง่ือนไขการไม่รับตัวอย่าง  
1. ข้อความบนฉลากตัวอย่างไม่ตรงกับหนังสือน าส่ง  
2. ไม่ได้ลงนามผู้น าส่งในหนังสือน าส่ง  
3. ไม่ได้แจ้งรายละเอียดของตัวอย่าง เช่น ช่ือผลิตภัณฑ,์ ขนาด/ปริมาณบรรจ ุ, วัน เดือน ปี ที่ผลิต, ผู้ผลิต, สถานท่ีเก็บตัวอย่าง,   
วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ เป็นต้น  
4. ปริมาณตัวอย่างไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์  
 
แบบฟอร์มการน าส่งตัวอย่างด้านเคร่ืองส าอาง 
1. 17-FM-00-016  ใบน าส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
2. 17-FM-00-015 ใบน าส่งตัวอย่างอื่นๆ   
3. 17-FM-00-010 บันทึกแสดงข้อตกลงและให้ความยินยอมของผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับ  
                        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี 

  ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา โทร.0-4531-2230-3 ต่อ 202  

 

งานบริการด้านเครื่องส าอาง 
อัตราค่าบ ารุงและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ 
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ผลิตภัณฑ ์ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

ราคา 
(บาท) 

1. เครื่องเอกซ์เรย์วินิจฉัยท่ัวไปชนิดฟลูออโรสโคปี/เครื่องเอกซ์เรย์
วินิจฉัยทั่วไปและถ่ายภาพบนแผ่นเรืองแสง 

21* 3,000/เครื่อง 

2. เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยท่ัวไปชนิดติดตั้งกับท่ีและชนิดเคลื่อนที ่ 21* 2,000/เครื่อง 
3. เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยฟันและอื่นๆ 21* 1,000/เครื่อง 
4. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์ 21* 4,000/เครื่อง 
5. เครื่องเอกซเรย์เต้านม 21* 4,000/เครื่อง 
6. ตรวจสอบความปลอดภัยจากรังสีของห้องเอกซเรยแ์ละวัสดุก าบังรังส ี 21* 500 / ห้อง 
7. สอบเทียบเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเปุาลมหายใจ 5 1,000/เครื่อง 
8. ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชิงกล,แบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพบริการเครือข่าย 

5 2,000/เครื่อง 

 
หมายเหตุ    

ราคาตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2555 
 * = จ านวนวันท าการเริ่มนับจากวันท่ีด าเนินการทดสอบเครื่อง 
 

 ค าแนะน าเพ่ิมเติม  ก่อนการส่งตัวอย่างทดสอบ 
ผู้รับผิดชอบเครื่องเตรียมเครื่องให้พร้อมส าหรับการทดสอบโดยเครื่องต้องสามารถท างานได้ตามปกติ และหากพบความ
ผิดปกติในการใช้งานให้ด าเนินการแก้ไขก่อนแจ้งขอรับบริการตรวจสอบ 

  

ขอบเขตและลักษณะงานที่ให้บริการ   

1. ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรยว์ินิจฉัย เพื่อควบคุมคุณภาพ/ตรวจสอบความปลอดภัยจากรังสีของห้องเอกซเรย์เพื่อและ
วัสดุก าบังรังสีเพื่อประกอบการขออนุญาตผลิตและใช้พลังงานรังสีเอกซ์  

2. ตรวจสอบความปลอดภัยจากรังสขีองห้องเอกซเรย์  
3. สอบเทียบเครื่องวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเปุาลมหายใจ  
4. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้บริการฟิล์มวัดรังสีประจ าบุคคล เครื่องวัดรังสีประจ าบุคคล ให้ค าแนะน า  การขออนุญาตผลิตและ

ใช้พลังงานจากรังสีเอกซ์จากเครื่องเอกซเรย์และบริการอื่นๆ ด้านรังสีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
5. ให้ค าปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการปูองกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป  

 
 

งานบริการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
อัตราค่าบ ารุงและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ 
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การขอรับบริการ  
1. ผู้รับบริการท าหนังสือจากทางโรงพยาบาล/คลินิก/เจ้าของสถานบริการ/ผู้ขอรับบริการถึง

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอรับบริการระบุ
รายละเอียดประเภทเครื่อง จ านวนเครื่อง สถานท่ีตั้ง พร้อมลงนามในหนังสือ 

2. ผู้รับบริการใช้แบบฟอร์ม แบบขอความอนุเคราะห์ทดสอบคุณภาพตัวอย่างด้านรังส ี
(17-FM-00-020) กรอกข้อมูลครบถ้วนและส่ง FAX มาที่ 045-312230-3 ต่อ 104  

เง่ือนไขการส่งตัวอย่าง   
 ผู้ส่งตัวอย่าง ยินดีให้ศูนย์ฯท าการทดสอบตัวอย่างตามวิธีทดสอบของศูนย์ ฯ  

            
แบบฟอร์มการน าส่งตัวอย่างด้านรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 

1. 17-FM-00-016 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเปุาลมหายใจ 
2. 17-FM-00-020 แบบขอความอนุเคราะห์ทดสอบคุณภาพตัวอย่างด้านรังส ี

 
  ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์  โทร.0-4531-2230-3 ต่อ109 
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รายละเอียด ราคา(บาท) หมายเหตุ 
1. อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ(มาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 15189)  

1. ค่าพิจารณาเอกสาร  
2. ค่าตรวจประเมิน (ประเมินเบื้องต้น ประเมินจริง ตรวจเฝูา

ระวังและตรวจติดตาม) 
2.1 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 
2.2 ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ 
2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักของผู้ตรวจประเมินตาม
อัตราค่าใช้จ่ายจริง 

3. ค่าธรรมเนียมการขยายขอบข่าย 
4. ค่าต่ออายุการรับรอง 
5. ค่าธรรมเนียมการรับรอง 
6. ค่าธรรมเนียมรายป ี
7. ค่าใบแทนใบรับรอง 

*กรณีขอขยายขอบข่ายนอกวงรอบการต่ออายุใบรับรอง 
คิดค่าใช้จ่ายเป็น 2 เท่า ของอัตราปกต ิ

10,000   
 
 

  2,000 
  1,500 
  1,000 

 
 

10,000 
10,000 
25,000 
  2,000 
  2,000 

ต่อครั้ง 
 
 

ต่อวัน 
ต่อคนต่อวัน 
ต่อคนต่อวัน 

 
 

ต่อครั้ง 
ต่อครั้ง 
ต่อครั้ง 
ต่อป ี

 

2. อัตราค่าใช้จ่ายการตรวจรับรองระบบคุณภาพหน่วยงานศึกษา/พัฒนา (มาตรฐาน OECD GLP) 
1. ค่าพิจารณาเอกสาร 
2. ค่าตรวจประเมิน (ประเมินเบื้องต้น ประเมินจริง ตรวจเฝูา

ระวังและตรวจติดตาม) 
2.1 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 
2.2 ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ 

                  2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักของผู้ตรวจประเมินตาม
อัตราค่าใช้จ่ายจริง 

3. ค่าธรรมเนียมการขยายขอบข่าย 
4. ค่าต่ออายุการรับรอง 
5. ค่าธรรมเนียมการรับรอง 
6. ค่าธรรมเนียมรายป ี
7. ค่าใบแทนใบรับรอง 

 

10,000 
 
 

  2,000 
  1,500 
  1,000 

 
 

10,000 
10,000 
25,000 
 2,000 
 2,000 

 

ต่อครั้ง 
 
 

ต่อวัน 
ต่อคนต่อวัน 
ต่อคนต่อวัน 

 
 

ต่อครั้ง 
ต่อครั้ง 
ต่อครั้ง 
ต่อป ี

 

 
 
 

 
 

งานบริการด้านการรับรองห้องปฏิบัติการ 
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รายละเอียด ราคา(บาท) หมายเหตุ 
3. อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา 

1. ค่าพิจารณาเอกสาร 
2. ค่าตรวจประเมิน (ประเมินเบื้องต้น,ประเมินจริง,ตรวจเฝูา

ระวัง,ตรวจติดตาม) 
2.1 ผู้ตรวจประเมินด้านระบบ 
2.2 ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักของผู้ตรวจประเมินตาม
อัตราค่าใช้จ่ายจริง 
ค่าเบี้ยเลี้ยงตามอัตราราชการ 

3. ค่าใบรับรอง 
(กรณีขอเพิ่มหรือทดแทนฉบับเดิม) 

4. ค่าตัวอย่างทดสอบความสามารถ(Check sample) 
5. ค่าต่ออายุใบรับรอง 
6. ค่าขยายขอบข่าย 

1,000 
 
 

1,000 
1,000 

 
 
 

1,000 
   500 
1,000 
1,000 
1,000 

ต่อครั้ง 
 
 

ต่อคนต่อวัน 
ต่อคนต่อวัน 

 
 
 
 
 

ต่อรายการ(test)/ชุด 
ต่อครั้ง 

ต่อรายการ(test) 
4. อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด 

1. ค่าพิจารณาเอกสาร 
2. ค่าตรวจประเมิน (ประเมินเบื้องต้น,ประเมินจริง,ตรวจเฝูา

ระวัง,ตรวจติดตาม) 
2.1 ผู้ตรวจประเมินด้านระบบ 
2.2 ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักของผู้ตรวจประเมินตาม
อัตราค่าใช้จ่ายจริง 

3. ค่าใบรับรอง 
(กรณีขอเพิ่มหรือทดแทนฉบับเดิม) 

4. ค่าตัวอย่างทดสอบความสามารถ(Check sample) 
5. ค่าต่ออายุใบรับรอง 
6. ค่าขยายขอบข่าย 

1,000 
 
 

1,500 
1,500 

 
 

1,000 
  500 
1,000 
1,000 
1,000 

ต่อครั้ง 
 
 

ต่อคนต่อวัน 
ต่อคนต่อวัน 

 
 
 
 

ต่อรายการ(test)/ชุด 
ต่อครั้ง 

ต่อรายการ (test) 
5. อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปท างานต่างประเทศ 

1. ค่าพิจารณาเอกสาร 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักของผู้ตรวจประเมินตาม
อัตราค่าใช้จ่ายจริง 

3,000 ต่อครั้ง 
 

 
 
 ติดต่อ  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ โทร 045-312230 ต่อ 210,211 
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ด้านอาหาร 

 
ชุดทดสอบ ราคา(บาท)/ตัวอย่าง 

ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า 530/25 

 

ด้านเคร่ืองส าอาง 

 
ชุดทดสอบ ราคา(บาท)/ตัวอย่าง 

ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน 360/25 

ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องส าอาง 500/50 

ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิก 500/25 

 

ด้านยา 

 
ชุดทดสอบ ราคา(บาท)/ตัวอย่าง 

ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ 1,100/20 

 
 
ด้านชันสูตรสาธารณสุข 
 

ชุดทดสอบ ราคา(บาท)/ตัวอย่าง 

ชุดตรวจเบื้องต้นแอซิดฟอสฟาเตส(ถ้าผสมน้ ายา
เก็บได้นาน 1 สัปดาห)์ 

150/5 

 

การจ าหน่ายชุดทดสอบ   
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การขอส าเนาผลการตรวจวิเคราะห์   

 กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ผู้รับบริการต้องท าหนังสือราชการขอส าเนารายงานมาด้วย 
 กรณีเป็นเอกชน  ต้องท าบันทึกขอคัดส าเนารายงาน โดยระบุเหตุผล ความจ าเป็นและต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็น

ตัวอย่างของตนเอง เช่น ใบเสร็จรับเงินท่ีระบุหมายเลขวิเคราะห ์
 ทั้ง 2 กรณี คิดค่าบริการ ถ่ายส าเนาผลการวิเคราะห์ และรับรองรายงาน ฉบับละ 300 บาท 

การขอผลด่วน   

 ผู้รับบริการแจ้งขอผลด่วนต้องจ่ายเงินค่าตรวจวิเคราะห์เพิ่มเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ  
 กรณีขอเร่งรัดจากสถานีต ารวจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆให้ท าหนังสือแจ้งเหตุผล, ความจ าเป็นเสนอผู้อ านวยการสั่ง  

                  การตามดุลพินิจ  

การขอให้ออกรายงาน 2 ภาษา   

 ศูนย์ฯ จะออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เป็นภาษาไทย เท่านั้น หากผู้รับบริการมีความประสงค์ต้องการ   
             ให้ทางศูนย์ฯ ออกรายงาน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ต้องจ่ายค่าบริการแปลรายงาน ฉบับละ 200 บาท 

การขอแก้ไขรายงานเพ่ิมเติมจากหนังสือน าส่ง 

       ผู้รับบริการสามารถขอแก้ไขรายละเอียดตัวอย่างรายงานเพิ่มเติมจากหนังสือน าส่ง 
- กรณีเอกชนเขียนความจ านงขอแก้ไขพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลงแสดง  
- กรณีหน่วยงานราชการต้องมีหนังสือจากหน่วยงาน พร้อมแจ้งเหตุผลที่ต้องการแก้ไข  
ศูนย์ฯ จะออกรายงานผลการตรวจวิเคราะหใ์หม่เป็นภาษาไทย ต้องจ่ายค่าจัดท าเอกสารใหม่ฉบับละ 300 บาท  ถ้า

มีการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษต้องจ่ายค่าบริการแปลรายงานและออกเอกสารใหม ่ฉบับละ 500 บาท 

การขอรับการฝึกงาน(ฝึกตรวจวิเคราะห์)   

      มีบริการฝึกงานตรวจวิเคราะห์ในด้านอาหาร ยา เครื่องส าอาง ค่าบริการขึ้นกับประเภทการตรวจ จ านวนการ 
                 ทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานบริการอ่ืนๆ 



         คู่มือการให้บริการ : อัตราค่าบ ารุงและระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ , การเก็บและการน าส่งตัวอย่าง            หน้าท่ี  52  ของ 52  หน้า 
 
 

 ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 7                              วันท่ีออกเอกสาร         15    พฤษภาคม 2558        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี  

 
 

 
 

1. นางโชติกา องอาจณรงค์           นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ  
2. นางวิภาวดี รากแก่น  นักวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ช านาญการ 
3. นายพีรพงษ์ แสงประดับ  นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
4. นางสาวจันทร์ฉาย ค าแสน นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
5. นางสมพร เอมโอษฐ์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
6. นางกนกวรรณ มุจรินทร์             เภสัชกรช านาญการ 
7. นางสาวภิทรากรณ์ ศรีมงคล         เภสัชกรปฏิบัติการ 
8. นางสาวกฤติกา น้อยถนอม          นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
9. นายลิลิต อินทนา   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
10. นางสาวณัฐธิดา สัมพันธ์             นักจัดการงานทั่วไป 
11. นางสุดารัตน์ แก้วมณี  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานจัดท าคู่มือให้บริการ ฯ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

แบบนําสงตัวอยางการตรวจวินิจฉัยโรคหัด 
 

ชื่อ – สกุลผูปวย.................................................................เพศ    ชาย     หญิง   อายุ........... ป ..........เดือน ..............วัน 
ที่อยูเลขที่............หมูที.่..........ถนน...........................................ตําบล...................................อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด.................................................................................................โทรศัพท....................................................................... 
วัน/เดือน/ป ที่เริ่มปวย ...............................วัน/เดือน/ป ที่รับไว ...........................วัน/เดือน/ป ที่จําหนาย................................. 
รับการรักษาที่ ร.พ. ........................................................อําเภอ..........................................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย.............................................โทรศัพท..........................HN …………แพทยผูรักษา.......................................... 
เหตุผลที่ตองการตรวจ เพื่อตรวจระดับภูมิคุมกัน เพื่อวินิจฉัยโรค 
ประวัติการไดรบัวัคซีน ไมเคย                       เคย 
วัคซีนที่ไดรบั  Measles vaccine    เมื่อวันที่ ............................................... 
   MMR    เมื่อวันที่ ............................................... 
อาการและการตรวจพบ ไขเปนมา ..................วัน อุณหภูมิสูงสุด .................................... 0ซ 
   ไอ   เยื่อบุตาอักเสบ 
   Koplik’s spot  ผื่น 
อาการแทรกซอน  ปอดบวม  สมองอักเสบ 
   อุจจาระรวง  อื่น ๆ (ระบ)ุ ............................................................................... 
 ในกรณีที่สงสัยวาผูปวยเปน SSPE  โปรดระบุอาการ ................................................................................................ 
การสงตัวอยางตรวจ 
 1. เพื่อแยกเชื้อ : Heparinized blood เก็บตัวอยาง วัน/เดือน/ป .................................................................. 
   Nasal swab / Throat swab เก็บตัวอยาง วัน/เดือน/ป ...................................................... 
 2. เพื่อตรวจหาแอนติบอดี : Serum CSF 
  เจาะเลือดคร้ังแรก  วันที่ .................................................. 
  เจาะเลือดคร้ังที่ 2  วันที่ .................................................. 
วนั / เดือน / ป ที่สงตัวอยาง ................................................................................................ 
 

ชื่อและที่อยูของผูนําสงตัวอยาง ชื่อและที่อยูของผูท่ีตองทราบผล 
ชื่อ ................................................................................................ 
ที่อยู ............................................................................................. 
..................................................................................................... 
โทรศัพท ..................................................................................... 
โทรสาร ....................................................................................... 

ชื่อ ................................................................................................ 
ที่อยู ............................................................................................. 
..................................................................................................... 
โทรศัพท ..................................................................................... 
โทรสาร ....................................................................................... 

 
 

 

 
 

 

แบบนําสงตัวอยางการตรวจวินิจฉัยโรคหัด                                                          17-FM-00-002 
วันที่ประกาศใช    15  พฤษภาคม 2558                                                            แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี                                                    หนาที่ 1 ของ 1 

เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ  � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
                  (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ........................................ 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 



 

         

 
แบบสงตัวอยางตรวจวินิจฉัยวัณโรค 

 
ชื่อ – สกุลผูปวย..........................................................................เพศ    ชาย     หญิง   อายุ............. ป .............เดือน .............. 
ที่อยูเลขที่.............หมูที.่............ถนน................................................ตําบล...................................อําเภอ............................................ 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................................โทรศัพท........................................................... 
รับการรักษาที่ รพ. ................................................อําเภอ....................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย................. 
HN..................................................................แพทยผูรักษา................................................................................................................ 
วัน / เดือน / ป ที่เริ่มปวย............................วัน / เดือน / ป ที่รบัไว ............................วัน / เดือน / ป ที่จาํหนาย
................................... 
ลักษณะอาการเบื้องตน......................................................................................................................................................................... 
มีผูปวยวัณโรครวมบานหรือไม   มี   ไมมี เคยไดรับการรักษาวัณโรคมากอนหรือไม   เคย   ไมเคย 
การตรวจวินิจฉัยเบื้องตน TB Suspectd TB    อื่น ๆ ....................................................................................... 
ผลการตรวจวินิจฉัยเบื้องตน 
 ผลยอม AFB ………………………………..  ผลเอกซเรย ...................................................................................... 
 ผลเพาะเชื้อ.....................................................  ผลตรวจ Drug susceptibility test ………………………………… 
 ผลตรวจอื่น ๆ ........................................................................................................................................................................ 
ตัวอยางสงตรวจครั้งนี้เปน     ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2   มากกวา 2 ครั้ง 
ชนิดตัวอยาง   เสมหะ  เก็บ .......ครั้ง  ครั้งที่ 1 วันที่......./......./.......ครั้งที่ 2 วันที่......./......./....... ครั้งที่ 3 วันที่....../....../...... 
        (ลักษณะของเสมหะ   เหนียว   ใส  มีเลือดปน    มีแตน้ําลาย   อื่น ๆ...............................) 
   เลือด  เก็บวันที่  ......../......./........  อื่น ๆ ............................................................. เก็บวันที่ 
....../....../........ 
ปริมาณของตัวอยาง  มาก (.....................ซีซี.)  นอย (.....................ซีซ.ี)  
ชวงเวลาการเก็บตัวอยาง  กอนการรักษา  หลังการรักษา เดือนที่ .......1.......3......6.....12 อื่น ๆ (ระบ)ุ.................... 
วิธีที่ตองการตรวจวิเคราะห    LAMP test 
 
        ลงชื่อ.......................................................(ผูเก็บตัวอยาง) 
                (......................................................) 
        หนวยงาน.................................................... 
        วันที่สงตัวอยาง.......................................... 
ชื่อ ทีอ่ยู ของผูตองการทราบผล 
ชื่อ........................................................................................................ 
ที่อยู..................................................................................................... 
โทรศัพท............................................โทรสาร................................... 
 

 

 

 

 

 

เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ  � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห …………….…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
             (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ........................................ 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

 

 

 

แบบสงตัวอยางการตรวจวินิจฉัยวัณโรค                                                          17-FM-00-003 
วันที่ประกาศใช   15  พฤษภาคม 2558                                                          แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                                  หนาที่ 1 ของ 1 



  

         

 

แบบนําสงตัวอยางจากทารกเพื่อตรวจ HIV-1 วิธี PCR 
 

โปรดทําเครื่องหมาย   ,   หรือ เติมขอความใหสมบรูณ  โดย 
 สงตรวจครั้งที่ 1 โปรดกรอกขอความใหครบทุกขอ 
 สงตรวจครั้งที่ 2 โปรดกรอกขอความในขอ 1 , 2 และ 13 
ขอ  ขอมูลเฉพาะรายโรงพยาบาล.............................................................................  จังหวัด.................................. 

1 รหัสประจําตัวประชาชนแม �������������  HN. แม................................ 

2 รหัสประจําตัวประชาชนลูก �������������  HN. ลูก................................ 

 (ตาม NAP)  PCR No. ��������������� วันท่ีเจาะเลือด ......./......./25... 
          วันท่ีสงตรวจ......../......./25..... 
3 วันเดือนปเกิดลูก......../......../25.........เพศ  1. ชาย  2. หญิง    นน.แรกเกิด ....................กรมั 
4 คลอดที่  1. โรงพยาบาล.................................................................................................. จังหวัด.......................................... 
  2. บาน  3. อื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................................. 
5 แมฝากครรภหรือไม  1. ฝาก  2. ไมฝาก  3. ไมทราบ 
6 แมทราบการติดเชื้อ HIV เมื่อ                 1. กอนตั้งครรภ   2. เมื่อมาฝากครรภ 
         3. ขณะมาคลอด             4. หลังคลอด 9. ไมทราบ 
 ตรวจภาวะการณตดิเชื้อ วิธีท่ี 1 ระบุยี่หอและวิธีตรวจ...................................................................ผล............................... 
    วิธีท่ี 2 ระบุยี่หอและวิธีตรวจ...................................................................ผล............................... 
    วิธีท่ี 3 ระบุยี่หอและวิธีตรวจ...................................................................ผล............................... 
7 ขณะตั้งครรภแมไดรับยา–AZT 1. > 4 สัปดาห 2. < 4 สัปดาห     3. ไมได 9 ไมทราบ 
           -  Nevirapine 1. ไมไดรับ   2. ไดรับจํานวน...........dose  3. ไมได 9 ไมทราบ 
           - ไดรับยาตานไวรสัอื่นๆ ระบุสูตรยา.................................................................................................. 
8 ขณะรอคลอดแมไดรับ    –AZT 1. ได  2. ไมได   9 ไมทราบ 
           -  Nevirapine 1. ไมไดรับ 2. ไดรับจํานวน...........dose 3. ไมได 9 ไมทราบ 
           - ไดรับยาตานไวรสัอื่นๆ ระบุสูตรยา.................................................................................................. 
9 แรกเกิดเด็กไดรบัยา        –AZT 1.รับ 6 สัปดาห 2. รับ 1 สัปดาห  3. ไมได  9 ไมทราบ 
           -  Nevirapine 1. ไมไดรับ    2. ไดรับจาํนวน...........dose   3. ไมได 9 ไมทราบ 
           - ไดรับยาตานไวรสัอื่นๆ ระบุสูตรยา.................................................................................................. 
10 ขอมูลการดื่มนมมารดา 1. ไมดื่มนมมารดา  2. ดื่มนมมารดาครั้งสุดทาย วัน.......เดือน...........ป 25........  
    3 ไมทราบ 
11 วิธีการคลอด  1. ชองคลอด  2. ผาตัดทางหนาทอง 3. ไมทราบ 

12 ผูปกครองของเด็กยินยอมใหตรวจการติดเช้ือ HIV-1 ในเด็ก 1. � ยินยอม  2. � ไมยินยอม 
13 ชื่อ-สกุล ผูประสานงาน....................................................................โทรศัพท............................โทรสาร.................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอดานหลัง 

เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ  � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
            (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ..................  ลงชื่อ........................................ 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

 

 

 

แบบนําสงตัวอยางจากทารกเพื่อตรวจ HIV-1 วิธี PCR                                      17-FM-00-004 
วันที่ประกาศใช  15  พฤษภาคม 2558                                                       แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                              หนาที่ 1 ของ 2 หนา 



 

 

 

 

รายละเอียดการเก็บเลือดตัวอยางจากทารก 
1. เจาะเลือดทารกอยางนอย 1 ml ใสในหลอดทดลองท่ีมี EDTA เปนสารกันเลือดแข็ง หรือปริมาตรตามที่ระบุขางภาชนะ ผสมให

เขากันดี ระวังอยางใหเมด็เลือดแดงแตก นําสงภายใน 48 ชั่วโมงหลังเจาะ แชเย็นระหวางรอสงและระหวางนําสง 
2. เจาะเลือดนําสง 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อทารกอายุ 2 เดือน หรือตั้งแตทารกอายุ 1 เดือน ขึ้นไป 
    ครั้งที่ 2 เมื่อทารกอายุ 4 เดือน  
3. กรณีตองเจาะเลือด ครั้งที่ 3 เนื่องจากผลเลือดครั้งท่ี 1 และครั้งที่ 2 ขัดแยงกันใหเจาะเลอืดนําสงเมื่อทารกอายุ 6 เดือน  

   หรือหางจากครั้งท่ี 2 ประมาณ 1 เดือน 
 

 

 

 

แบบนําสงตัวอยางจากทารกเพื่อตรวจ HIV-1 วิธี PCR                                      17-FM-00-004 
วันที่ประกาศใช  15  พฤษภาคม 2558                                                       แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                              หนาที่ 2 ของ 2 หนา 



           

 
 

 

บันทึกการรับตัวอยางทางชันสตูรและพิษวิทยา 
จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลทั่วไป( ใชในกรณีทีไ่มมีหนังสือนําสง ) 

 
หนวยงานที่สง 
โรงพยาบาล / สถานพยาบาล .....................................................................ที่อยู ........................................................................ 
................................................................................โทรศัพท.................................................โทรสาร......................................... 
รายละเอียดตัวอยาง 
ชื่อผูปวย ................................................................................ เพศ ..................... อายุ ................ ป  HN. ................................ 
ที่อยู เลขที่ .................ถนน...............................ตําบล...................................อําเภอ................................จังหวัด......................... 
วันที่เริ่มปวย / เกิดเหตุ ....................................... เวลา ...............น. วันที่เก็บตัวอยาง ....................................เวลา ..............น. 
การวินิจฉัยโรค / สารพิษ และเหตุการณกอนเกิดอาการ ........................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จุดประสงคของการตรวจ 
� Je, Dengue, Rubella  � แบคทีเรียกอโรคลําไส � คดีความผิดทางเพศ 

� Leptospiral Ab   � ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย และฮโีมโกลบนิผิดปกต ิ

� Anti-HIV, WB   � HIV-PCR             �   Vitamin B 

� พิษวิทยา ( โปรดดูดานลาง ) � อื่นๆ ................................................................................................ 
ลักษณะตัวอยาง 
� เลือด / ซีรั่ม   � ปสสาวะ   � น้ําลางกระเพาะ 

 �ครั้งที่ 1 �ครั้งที่ 2  ปริมาตร........................มล.  ปริมาตร.........................มล. 

� อุจจาระ / rectal swab  � วัตถุอื่นที่เกี่ยวของ 
.................................................................................... 
 � ผูปวย � ผูสัมผัส รายละเอียด ............................................................................................................... 
รายละเอียดเพิ่มเติม ( พิษวิทยา ) 

ไดรับสารพิษ โดยวิธีใด........................................................................................................ � ตาย  � ไมตาย 
สาเหต ุ  � อุบัติเหตุ  � สงสัยจะมีผูฆา  � ฆาตัวตาย 

  � ไมทราบสาเหต ุ� จากยาที่ใชรักษาโรค � อื่นๆ ระบุ ........................................................... 
รับผลตรวจวิเคราะห 

� ดวยตนเอง 
� ทางไปรษณีย สถานที่สง ......................................................................................................      โทร ................................. 

 
ลงลายมือชื่อเจาของหรือผูสง........................................................... 

( นาย, นาง,นางสาว ......................................................... ) 
 

เฉพาะเจาหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ� ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
             (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ........................................ 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

บันทึกการรับตัวอยางทางชันสูตรและพิษวิทยาจากโรงพยาบาล                            17-FM-00-005 
หรือสถานพยาบาลทั่วไป  ( ใชในกรณีที่ไมมีหนังสือนําสง )            
วันที่ประกาศใช   15  พฤษภาคม 2558                                                       แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                               หนาที่ 1 ของ 1 หนา 
 

 

 

 



 

  

 

 

แบบแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
เครื่องตรวจวัดระดับเแอลกอฮอลในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ 

ชื่อสถานที่สงตัวอยาง/ผูรับบริการ..................................................... ชื่อผูติดตอ / หมายเลขโทรศัพท................................... 
ตองการใหสงรายงานถึง................................................................... วัตถุประสงคการตรวจสอบ........................................... 

 

ที ่
 

ชื่อเครื่อง-รุน 

 
หมายเลข 

เครื่อง 

รายการอุปกรณ 
 

หมายเลข 
วิเคราะห 

ถาน 
ชารจ 
(กอน) 

ถาน 
ธรรมดา 
(กอน) 

หมอ 
แปลง 

(เครื่อง) 

เครื่อง 
พิมพ 

(เครื่อง) 

สาย 
เครื่องพิมพ 

(เสน) 

แทน 
ชารจ 

(เครื่อง) 
อื่น ๆ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           

 
คําแนะนําการสงเครื่องสอบเทียบ: เพื่อความสะดวกในการสอบเทียบและแกไขใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ทางศูนย ฯ ขอให
ผูรับผิดชอบเครื่องตรวจสอบการทํางานของเครื่องใหเปนปกติกอนการสงสอบเสียบและหากพบวา เครื่องทํางานไมปกติควร
สงเครื่องซอมที่บริษัทผูแทนจําหนายกอน 
เฉพาะเจาหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 
หมายเหตุ : สิ่งผิดปกติเก่ียวกับเครื่อง....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
ไดรับเครื่องเพื่อทําการตรวจวิเคราะหแลวจํานวนเครื่อง..................................เครื่อง 

 
 
 

เฉพาะเจาหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงเครื่อง 
             (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ
...................................... 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

 

 

 

แบบแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด                    17-FM-00-006 
โดยวิธีเปาลมหายใจ                              
วันที่ประกาศใช  15  พฤษภาคม 2558                                                        แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                               หนาที่ 1 ของ 1 หนา 
 



 
         

 

ใบนําสงตัวอยางตรวจวินิจฉัยและหาสายพันธุไขเลือดออกโดยวิธี PCR 
ชื่อผูปวย………………..……………………….…. เพศ ……….…อายุ …………. ป ……….. เดือน  HN…………..………. 
ที่อยูเลขที่ ………ซอย…………….ถนน……………………หมูที…่…….ตําบล………..……อําเภอ………………………… 
จังหวัด……………………….โรงพยาบาลที่รักษา……………………………………..อําเภอ………………………………... 
จังหวัด………………………….รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพท……………………..โทรสาร…………………. 
อาการและการตรวจพบ : 
1. ไข วัน/เดือน/ป ที่เริ่มเปนไข…………………………………………………อุณหภูมิสูงสุด………………………0ซ 
2. อาการเลือดออก 

2.1 Tourniquet   (   )   ไมไดทํา (   )  Positive………….จุด/Inch2 (   )  Negative  วัน/เดือน/ปที่
ทํา……………… 
2.2 อาการเลือดออกท่ีผิวหนัง (   )  Petechiae (   )  Ecchymoses (   )  ไมมี 
2.3 (   )  เลือดกําเดาออก  2.4  (   )  เลือดออกจากเหงือก 2.5  (   )  อาเจียนเปนเลือด 
2.6 (   )  ถายเปนเลือด  2.7  (   )  อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………….. 

3. ตับ   (   )  โต  ขนาด……….ซม. (   )  คลําไมพบ (   )  กดเจ็บ 
4. อาการช็อค (   )  ไมมี    (   )  ม ี   (   )  มือเทาเย็น     (   )  กระสับกระสาย วัน/เดือน/ป…………. 

(   )  ชีพจร……………..ครั้ง/นาที  แรงดันเลือดตัวบน  ต่ําสุด……………….มม. ปรอท 
5. ตรวจรางกาย  พบ  Ascites   (   )  มี    (   )  ไมมี  (fluid thrill,shifting duliness) 
6. อาการและการแสดงอื่น ๆ (Unusual manifestation)  (   )  ตัว/ตา เหลือง  (   )  ไมรูสึกตัว   (   )  ชัก 

(   )  Renal failure……………………………………………. (   )  อื่น ๆ ………………………………… 
ผลทางหองปฏิบัติการ 
CBC : วัน/เดือน/ปที่ตรวจ……………………………………….. 
เม็ดเลือดขาว…………………./ลบ.ซม. Hct……………...% PMN……………..% L……………..% Atyp L……………...% 
Platelet counts แรกรับ……………..………./ลบ.มม. สูงสุด………….…………/ลบ.มม. ต่ําสุด………..……………/ลบ.มม. 
Hematocrit       แรกรับ………………………% สูงสุด…………………………% ต่ําสุด……………………….% 
Liver function test : วัน/เดือน/ปที่ตรวจ………………………………AST………………….Unit ALT………………..Unit 
วัน/เดือน/ปที่เจาะเลือด เพื่อตรวจวินิจฉัยและหาสายพันธุไขเลือดออก 
ครั้งที่ 1 …………………….อุณหภูมิผูปวย……………….0ซ ครั้งที่ 2 …………………….อุณหภูมิผูปวย……………….0ซ 
หมายเหตุ  1. สงตัวอยางพลาสมา หรือซีรั่ม อยางนอย 1.5 มิลลิลิตร ใหรีบนําสง (แชเย็นขณะนําสง) หลังจากเจาะ
เลือดครั้งแรกขณะที่ผูปวยยังมีไข (ระหวาง 2-7 วัน ขณะไข เปนตัวอยางท่ีดีที่สุดในการตรวจหาสายพันธุไขเลือดออก
โดยวิธี PCR) 
            2. การเจาะเลือดครั้งที่ 2 หางจากการเจาะครั้งแรก 7-14 วัน จะชวยในการแปลผลทางหองปฏิบัติการของ
วิธี ELISA ในกรณีท่ีระดับแอนติบอดีของการเจาะเลือดครั้งแรกยังมีระดับต่ํา 
   3. ตัวอยางเลือดที่ Hemolysis มีผลตอการทดสอบ ศูนยฯ ขอปฏิเสธการรับตัวอยาง 
   4. ศูนยฯ เปดใหบริการตรวจวิเคราะหทุกวัน (วันหยุดราชการใหโทรแจงประสานลวงหนา) รับตัวอยางกอน 
15.00 น. และจะแจงผลการตรวจวิเคราะหภายใน 16.00 น. ของวันถัดไปทางโทรศัพทหรือโทรสาร 
 เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ  � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
            (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ................................... 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันทีร่ับ.............................เวลา.................น. 

ใบนําสงตัวอยางตรวจวินิจฉัยและหาสายพันธุไขเลือดออกโดยวิธี PCR                    17-FM-00-007 
วันที่ประกาศใช   15  พฤษภาคม 2558                                                       แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                               หนาที่ 1 ของ 1 หนา 

 

 

 



 

 

 

ใบนําสงตัวอยางตรวจแอซิดฟอสฟาเตส และตัวอสุจิ 
หนวยงานที่สง 
โรงพยาบาล……………………………………………….. 
จังหวัด……………………………………………………. 
ขอมูลสวนบุคคล (บันทึกโดยผูสงตัวอยาง) 
นาง         นางสาว        ด.ญ. 
รหัส (แทนชื่อ-สกุล)…………………..………… 
ชื่อ-สกุล………………………………………….. 
HN ………………............….อายุ......................ป 
สถานภาพสมรส 
โสด            แตงงาน 
ประวัติการมีเพศสัมพันธ 
ยังไมเคยมีเพศสัมพันธ 
เคยมีเพศสัมพันธมากอน 
เคยมีบุตร 
มีเพศสัมพันธโดยสมัครใจ 3 วัน กอนมาพบแพทย 
มี                 ไมมี 
ประวัติการชําระลาง และทําความสะอาดชองคลอดหลังเกิด
เหตุ 
ชําระลางเฉพาะภายนอก 
ชําระลางภายในชองคลอด 
ยังไมมีการชําระลาง 
วันที่เกิดเหตุ 
วันที…่……..เดือน…………….………….พ.ศ. ……………… 
เวลาเกิดเหต ุ
  06.00 – 18.00 น. 
  18.00 – 24.00 น. 
  24.00 – 06.00 น. 
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ 
…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................. 
ตัวอยางสงตรวจ 
  Swab จาก Posterior Fornix..................................ชิน้ 
  Swab จาก External Genitalia...............................ชิน้ 
อื่น ๆ …………………………………………...ชิ้น 
 

ผูกระทําผิดเกี่ยวของกับผูปวย 
เปนคนแปลกหนา 
คนรูจัก 
คนในครอบครัว 
มีการใชอาวุธ (ปน , มีด) 
มี                     ไมม ี
มีการใชถุงยางอนามัย 
มี                     ไมม ี
ผลการตรวจรางกาย 
ความสมบูรณโดยทั่วไป ......................................................... 
สติปญญา .............................................................................. 
สภาพจิตใจ ............................................................................ 
บาดแผลทางรางกาย ............................................................. 
................................................................................................ 
………………………………………………………………………….………… 
บาดแผลที่อวัยะเพศ 
ตรวจไมพบบาดแผลที่อวัยะเพศภายนอกและภายใน 

 ตรวจพบ………………………………………….. 
                …………………..………………………………… 
                ……………………..……………………………… 

ลงชื่อ ………………………………………………………….. 
         (…………………………………………………………) 
แพทยผูตรวจรางกาย 
วันที…่…เดือน……………….…………พ.ศ. ……….. 
ผลการตรวจเบื้องตนของโรงพยาบาล 
Acid Spermatozoa                     Phosphatase                                   
………………………                         ……………………… 
………………………                         ……………………… 

ลงชื่อ ………………………………………………………….. 
         (…………………………………………………………) 
ผูตรวจวัตถุพยาน 
วันที…่…เดือน……………….…………พ.ศ. ……….. 
 
 
 

 

เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี
สภาพตัวอยางขณะแรกรับ  � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
           (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ..................  ลงชื่อ........................................ 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

 

 

 

ใบนําสงตัวอยางตรวจแอซิดฟอสฟาเตส และตัวอสุจิ                                        17-FM-00-008 
วันที่ประกาศใช   15  พฤษภาคม 2558                                                      แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                              หนาที่ 1 ของ 1 หนา 



 
         

 

 
ใบนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผูปวยสงสัยไขโรคหวัดใหญ,ไขหวัดนก 

 
โปรดระบุ…......  ไขหวัดใหญ ชนิด A และชนดิ B                 1,500-/ 

 ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1N1)/2009     2,500-/ 
         ไขหวัดใหญ ชนิด A และชนดิ B: ถาบวกตรวจเพิ่ม A(H1N1)/2009, A(H3N2)    3,500-/ 
             ไขหวัดนกชนิด A(H5N1) และชนิด A(H7N9)      3,500-/ 

 ไขหวัดใหญตะวันออกกลางโคโรนา (MERS-CoV)      2,000-/ 
 ไขหวัดใหญ ชนิด A ชนิด B และไขหวัดใหญตะวันออกกลางโคโรนา (MERS-CoV)  2,500-/ 

             ไขหวัดใหญชนิดA ชนิดB และ MERS-CoV: ถาบวกตรวจเพิ่ม A(H1N1)/2009, A(H3N2) 4,000-/ 
 Respiratory infection viruses (RV 16)/ อื่นๆ ระบ.ุ................................... 

ประวัติผูปวย 
ชื่อ……………………..………….เพศ ……อายุ … .ป ….. เดือน ที่อยูเลขท่ี……..หมูที…่…….ตําบล.................. อําเภอ ……………………… 
จังหวัด ……………………….. อาชีพ……………..…………สถานศึกษา/ทีท่ํางาน…………………........................……...................................  
วันท่ีเริ่มปวย……................ วันท่ีรบัไว……................รักษาที่โรงพยาบาล…………….………………......แพทยผูตรวจ………………….…..… 
 
ประวัติการสัมผัสและการเดินทาง     กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองที่เปนจริง 
1. อาศัยอยูหรือเดินทางมาจากพื้นท่ีที่พบผูปวยไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก/ตะวันออกกลาง    ไมมี     มี ระบ.ุ.................. 
2. มีการตายของสัตวปกอยางผดิปกติในหมูบานที่อาศัยในรอบ 5 วัน กอนเริ่มปวย         ไมมี     มี 
3. สัมผสัสัตวปกโดยตรงในระยะ  5  วัน กอนวันเริ่มปวย                            ไมมี     มี 
4. มีผูสมัผสัรวมบาน หรือในที่ทํางานปวยสงสัยไขหวัดใหญ  หรือปอดอกัเสบ                ไมมี     มี 
5. อยูในกลุมเสี่ยง อวน(BMI >35) ตั้งครรภ พิการ บุคลากรทางการแพทย   มีโรคเรื้อรงัระบุ.......................... 
 
ประวัติการรับวัคซีนไขหวัดใหญ         ไมเคย     เคย  ครั้งสุดทายเมื่อป พ.ศ.................................. 
 
อาการ   ไขอุณหภูม.ิ. ....0C เปนมา..…วัน    ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดศีรษะ          ไอ  
               เจ็บคอ          น้ํามูก                ออนเพลีย             มีเสมหะ             หอบ/ หายใจลําบาก     
             ปอดบวม/ปอดอกัเสบ                หลอดลมอักเสบ      อาการแทรกซอนอื่นๆระบ ุ…………..……… 
 

ผลการทดสอบ Rapid test     Positive………   Negative ชื่อชุดทดสอบ……………………….……Lot No……………..……… 
การวินิจฉัยของแพทย  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชนิดตัวอยางท่ีสงตรวจ   Throat swab (TS)     Nasal swab (NS)   
                                      Nasopharyngeal swab (NPS)    Nasopharyngeal aspirate (NPA)           
                Suction ระบ.ุ...................................   อื่นๆระบุ.........................................  
 

ชื่อผูประสานงาน/ผูเก็บตัวอยาง………………….........……………มือถือ………………………….วันที่เก็บ...........…….….… 
แจงผลตรวจไปที่ชื่อ……………........………………..…กลุมงาน…………………………….หนวยงาน/รพ. ……………………………..…………………   
โทรศัพท........……………………………… ….................มือถือ………………….…………….โทรสาร……………..……………………….…………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ  � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันที่รับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………..…น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
                (...........................................................) 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันทีร่ับ.............................เวลา.................น. 

ใบนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญ,ไขหวัดนก                  17-FM-00-009 
วันที่ประกาศใช      15  พฤษภาคม 2558                                                   แกไขครั้งที่  00                                                                                                                           
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                              หนาที่ 1 ของ 3 หนา                                                                                                



 
 
 

 
 

หมายเหตุ 
1. กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวนและชัดเจน โดยเฉพาะผูเก็บตัวอยางและผูรับผลตรวจ   
2. แบบฟอรมนี้กรุณา พับใสซองติดไวขางกลอง เพื่อการตรวจรับตัวอยาง(หามบรรจุไวในกลองรับตัวอยาง) 
3.  โปรดอานวิธีเก็บและสงตัวอยางดานหลัง นอกเวลาราชการกรณุาแจงกอนสงท่ี 093-496-1029 (ทนพ.สุทิศ จันทรพันธ) 

 
คําแนะนําวิธีเก็บและสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก/MERS-CoV 

ตัวอยางเพื่อตรวจหาเชื้อ/ตรวจหาสารพันธุกรรม 
 ควรเก็บตัวอยางใหเร็วที่สุด เมื่อพบผูปวยในระยะแรกที่เร่ิมปรากฏอาการของโรค (ภายใน 1-3 วัน) การเก็บใชวิธีไร
เชื้อ (aseptic technique) ตัวอยางตรวจหาเชื้อหรือสารพันธุกรรมเชน   nasopharyngeal aspiration, 
nasopharyngeal swab, throat swab หรือ nasal swab 1 หลอด ปดฉลาก แจงชื่อผูปวย ชนิดของตัวอยาง วันที่เก็บ 

Nasopharyngeal aspirate เก็บโดยใชสายพลาสติกที่ตอกับเคร่ืองดูดสอดใสเขาในชองจมูก ดูดประมาณ  2-3 
มล. ใสในหลอดที่ปราศจากเชือ้ หรือบรรจุลงในอาหารเก็บเชื้อ (Viral Transport Media: VTM) ตัวอยาง 
nasopharyngeal aspirate หรือ nasopharyngeal swab จะมีโอกาสตรวจพบเชื้อไดเร็วที่สดุ 
   Nasopharyngeal swab เก็บโดยสอด swab เขาไปในรูจมูกถึงสวนของ nasopharynx รอ 2-3 วินาท ี
คอยๆ หมุนลวด swab แลวดึงออก จุมปลาย swab ลงใน VTM  ใชกรรไกรตัดปลายลวดดานมือจับทิ้ง (ใหเหลือ 
1 ใน 3 และหามหักหรือพับงอดามจับลงในหลอด VTM)   ปดฝาเกลียวหลอดใหสนิท  
   Throat swab ใช swab ปายบริเวณ posterior pharynx จุมปลาย swab ลงใน VTM   ใชกรรไกรตัด
ปลายลวดดานมือจับทิ้ง หามมิใหปลายดาม swab ยื่นออกมา ปดฝาเกลียวหลอดใหสนิท  
          Nasal swab  ใช  swab สอดเขาในรูจมูกใหขนานกับ palateรอประมาณ 2-3 วินาทีคอยๆหมุน swab 
ออกแลว ดึงออกจุมปลาย swab ลงใน VTM ใชกรรไกรตัดปลายลวดดานมือจับทิ้ง  ปดฝาเกลียวหลอดใหสนิท 
ขอแนะนําการเลือกชนิดของ swab  
 Swab ที่แนะนาํในการเก็บตัวอยางสงตรวจวิธี PCR คือ ลวดชนิด free calcium algenate , Dracon หรือ 
Rayon  ไมควรใชสวอบดามไม หรือสวอบที่ใชในชุดตรวจแบบรวดเร็วหรือสวอบจากชุดตรวจคัดกรองเบื้องตน เพราะอาจ
มีสิ่งปนเปอนและมผีลตอการตรวจวิธี PCR   
ขอควรระวังการเก็บตัวอยาง   หามแชหรือพับดามสวอบลงในหลอด VTM ทั้งหมด หามปดเกลียวหลอด VTM 
โดยยังมปีลายดานมือจับพนออกนอกหลอด จะทําใหปดเกลียวหลอดไมสนิท และเปรอะเปอน อาจใชพาราฟลมปด
ทับเกลียวอีกชั้นเพื่อปองกันปนเปอนได   

การบรรจุหีบหอขนสง ตัวอยางสงตรวจตรวจหาเชื้อไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก ใสถุงพลาสติก 3 ชั้น รัดยาง
ใหแนน  บรรจุหลอด VTM ลงในกระปองพลาสติก (กระปองยาเปลา) ปดฝากระปองแลวบรรจุแชเย็นในกลองโฟม เพื่อ
ปองกันการแตกรั่ว หากกลองโฟมแตกหรือไมแข็งแรงพอ ควรนําสงทันที หรือเก็บไวในตูเย็น (40C) ระหวางรอการสง หาม
เก็บเขาชองแชแข็ง  สําหรับใบนําสงใหพับใสซองหรือถุงพลาสติก ติดไวขางกลองโฟม เพื่อตรวจรับ(หามบรรจุรวมไว
กับตัวอยางในกลองโฟม ซึ่งอาจจะเปรอะเปอนและติดเชื้อได) 
 
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ รายการ 1 และ 2 ขอรับไดที่ กลุมงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 
 รายการที ่ 1. Viral transport media (VTM) ขอรับไดที่ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี
 รายการที ่ 2. Swab เก็บตัวอยางหรือลวดพันสาํลชีนิด free calcium algenate ขอรับไดที่กลุมงานระบาด 
สํานักงานควบคุมปองกันโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
 

 

 

 

ใบนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญ,ไขหวัดนก                  17-FM-00-009 
วันที่ประกาศใช      15  พฤษภาคม 2558                                                   แกไขครั้งที่  00                                                                                                                           
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                              หนาที่ 2 ของ 3 หนา                                                                                                



 
 
 
 

 
คําแนะนําผูสงตัวอยาง 
การสงนอกเวลาราชการ 

 ผูสงควรแจงหรือประสานผูรับตัวอยางกอนทุกครั้ง  สงตัวอยางไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการที ่
1.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  

โทรศัพท 045-312-230-3 ตอ110 โทรสาร ตอ 104  
    นอกเวลาราชการติดตอ 
      ทนพ.สุทิศ จันทรพันธ มือถือ 093-496-1029 หรือ ทนพ.อดิชัย แสนทวีสขุ มือถือ 089-189-2562 

2.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย ซอยโรงพยาบาลบําราศนราดูร ถ.ติวานนท 
    อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-591-2153, 02-951-0000-11 ตอ 99210-13  
    นอกเวลาราชการติดตอ  
    คุณมาลิน ีจิตตกานตพิชญ มือถอื 081-875-2792 หรือ คุณสุนทรียา วัยเจริญ มือถือ 086-310-1544 

กรุณาพับใบนําสงนี้ใสซองติดไวที่ขางกลอง เพื่อตรวจสอบกอนรับตัวอยาง (หามบรรจุรวมไวในกลอง) 

 

 

 

ใบนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญ,ไขหวัดนก                  17-FM-00-009 
วันที่ประกาศใช      15  พฤษภาคม 2558                                                   แกไขครั้งที่  00                                                                                                                           
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี                                             หนาที่ 3 ของ 3 หนา                                                                                                



   

 

 

 

บันทึกแสดงขอตกลงและใหความยินยอม  
ของผูรับบริการหรือติดตอราชการ กับ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 

  
 ขาพเจา ............................................ ผูมารับบริการจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่10 อุบลราชธาน ี
ในเรื่อง  

� นําสงสิ่งตรวจเพื่อทราบผลวิเคราะห 

� ขอขอมูลขาวสารทางราชการ 

� อื่น........................................................................................................................................................ 
เมื่อวันที่ ................... เดือน ............................. พ.ศ. ........................ ขาพเจายอมรับขอตกลงและใหความ
ยินยอมตอกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. เอกสารที่ไดรับจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ีจะ 
1.1 นําไปใชเฉพาะวัตถุประสงคที่ไดแจงตอทางราชการเปนลายลักษณอักษรเทานั้น 
1.2 ไมกระทําหรือยินยอมใหผูใดกระทําโดยนําสวนหนึ่ง สวนใด หรือทั้งหมดไปเผยแพร โฆษณา 

อางอิง หรือทําซ้ํา คัดลอกไมวาจะโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้เปนที่เขาใจโดยชัดแจง โดย
ปริยายวาการติดหรือตัดทอนขอความหรือแกไขดวยประการใดๆ ไมวาจะเปนสวนหนึ่งสวน
ใด หรือทั้งหมดมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ 

1.3 ไมนําไปแสวงหาผลประโยชนในทางการคาหรือธุรกิจใด ๆ  
2. ยอมรับแบบรายงานผลการตรวจวิเคราะหโดยลงนามกํากับไวแลว 
3. ยอมรับเปนกรณีพิเศษ ในเรื่อง 

ระบุ .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......... 

4. หากไมเปนไปตามขอตกลงขางตนยินยอมใหศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือสวนราชการใดๆ แถลงไขขาว โดยวิธีใดๆก็ได เพื่อชี้แจงหรือ
เปดเผยขอเท็จจริงจะโดยทั้งหมดหรือไมก็ได ตอสาธารณชน ซึ่งขาพเจาจะงดใชสิทธิทางกฎหมาย
ใดๆ ตอทางราชการดวย 

บันทึกนี้ ขาพเจาไดเขาใจในสาระทุกประการ รับวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญโดยสมัครใจ 
 

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

                                                  ( ลงชื่อ) ............................................................. พยาน 
  ( ......................................................... ) 

                                                  ( ลงชื่อ) ............................................................. พยาน 
        ( ......................................................... ) 

 
หมายเหตุ : บันทึกนี้ใหใชกับการสงตัวอยางของเอกชนที่ไมเก่ียวของกับการขึ้นทะเบียน 

บันทึกแสดงขอตกลงและใหความยินยอมของผูรับบริการหรือติดตอราชการ                17-FM-00-0010 
กับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 
วันที่ประกาศใช  15  พฤษภาคม 2558                                                          แกไขครั้งที่  00                                                                                                                           
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                                 หนาที่ 1 ของ 1 หนา                                                                                                
 

 

 

 



 

 

 

หนังสือนําสงตัวอยางคดี 
ที่ ..............................       .............(ชื่อสถานที่ตั้ง )............... 
 

.................. ( วัน เดือน ป ) ........................ 
เรื่อง ................................................... 
เรียน .................................................. 
อางถึง ......................................................   
สิ่งที่สงมาดวย ................................................................... 
1. เลขคดีที่ .........................................ชื่อผูตองหา ................................อายุ ....................ป  สัญชาติ ..................... 
2. วันเดือนปที่เกิดเหตุ ................................................................................................................................................ 
3. สถานที่เกิดเหตุ ....................................................................................................................................................... 
4. ชื่อผูกลาวหา ....................................................................... สังกัด .......................................................................... 
5. ขอกลาวหา............................................................................................................................................................... 
6. ชื่อพนักงานสอบสวน...........................................................สังกัด ........................................................................... 
7. พฤติการณและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น .......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
8. สถานที่พบยาเสพติด ............................................................................................................................................... 
9. รายการที่ตรวจพิสูจน ( ลักษณะ จํานวน น้ําหนัก ) 

ก. ............................................................................................................................................................................ 
ข. ............................................................................................................................................................................ 
ค. ............................................................................................................................................................................ 

10. จุดประสงคในการตรวจพิสูจน 
ก. ............................................................................................................................................................................ 
ข. ............................................................................................................................................................................ 
ค. ............................................................................................................................................................................ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ...................................................( หัวหนาสวนราชการ ) 
     ( ................................................. ) 
ตําแหนง................................................... 

โทร. ................................. 
 

 
เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ  � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..………….……น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……….…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
             (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ................................... 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

หนังสือนําสงตัวอยางคดี                                                                           17-FM-00-011 
วันที่ประกาศใช   15  พฤษภาคม 2558                                                         แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                                 หนาที่ 1 ของ 1 หนา  

 

 



 

 

 

 
หนังสือนําสงสารระเหยและปสสาวะเพื่อตรวจพิสูจนหาสารเสพติด 

ที่ ..................      ..........(ชื่อหนวยงานและสถานที่ตั้ง )............ 
.........(วัน เดือน ป )...... 

 
เรื่อง การตรวจพิสูจนสารระเหย / สารเสพติดในตัวอยางปสสาวะ 
เรียน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี
สงที่สงมาดวย ............................................................ 
 

1.  ชื่อ-นามสกุล .............................อายุ ......... ป   หมายเลขบัตรประชาชน .........................เพศ � ชาย � หญิง 

อาชีพ �นักเรียน / นักศึกษา  � รบัจาง � เกษตรกร � ธุรกิจสวนตัว � ไมประกอบอาชีพ � อื่นๆ ......................... 

อาการที่สังเกตเห็นได ( เลือกไดมากกวา 1 ขอ ) � ปกติ  � หงุดหงิด  � กระวนกระวาย  � พูดจาไมรูเรื่อง   

� คลุมคลั่ง � งวงซึม  � ไมรูสึกตัว  � อื่นๆ ( ระบุ ) ...................................................................................................... 
2. เลขคดีที่ ..................วันที่เกิดเหตุ............................เวลา..................น. วันที่เก็บตัวอยาง.........................เวลา......... น. 
3. สถานที่เกิดเหตุ...........................................ตําบล.........................อําเภอ............................จังหวัด................................. 
4. ชื่อผูกลาวหา................................................................................................................................................................... 
5. ขอกลาวหา ..................................................................................................................................................................... 
6. ชื่อพนักงานสอบสวน .................................................................................................................................................... 
7. พฤติการณและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ................................................................................................................................ 

8. วัตถุประสงคของการตรวจ �ดําเนินคดี  � บําบัดรักษา   � อื่นๆ (ระบุ)................................................................... 

9. ชนิดของสารเสพติดที่ตองการตรวจ �ยาบา  �กัญชา  �มอรฟน  �สารระเหย   �อื่นๆ (ระบ)ุ............................... 

10. การตรวจวิเคราะหเบื้องตน  �ไมไดตรวจ  �ตรวจ ( �ใหผลบวก  �ใหผลลบ  �ใหผลไมชัดเจน )  

ชนิดชุดทดสอบเบื้องตนที่ใช �หลักการทางภูมิคุมกันวิทยา 
11. รายละเอียดอื่นๆ ( กรณีสงตรวจสารเสพติดในปสสาวะ) 

�ไมพบของกลางวัตถุเสพติด �พบของกลางวัตถุเสพติด ( ระบุ ).....................................................จํานวน............... 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงชื่อ..............( ผูมีอํานาจลงนาม) ............... 
             ( .................................................. ) 
      ตําแหนง................................................ 
โทร .......................................... 

สําหรับเจาหนาที่รับ-สงตัวอยาง 
ลงชื่อ..............................................................................ผูสงมอบ 
       (              ) 
บัตรประจําตัวเลขท่ี.................................................................... 
วันออกบัตร................................................................................ 
วันหมดอายุ................................................................................. 

ลงชื่อ..............................................................................ผูรับมอบ 
       (           ) 
ปริมาตรปสสาวะ..........................................มิลลิลติร 
�นําสงทางไปรษณีย �นําสงดวยตนเอง 

 

หนังสือนําสงสารระเหยและปสสาวะเพ่ือตรวจพิสูจนหาสารเสพติด                      17-FM-00-012 
วันที่ประกาศใช 15  พฤษภาคม 2558                                                        แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                              หนาที่ 1 ของ 1 หนา  

 

 



 

 

 
 

บันทึกการตรวจรับตัวอยางสารระเหย 
 
วันที่รับตัวอยาง............................................ เวลา...................... น. 
หนวยงานผูสงตรวจ สภ. ................................................................... 
เลขที่หนังสือนําสง.............................................................................. 

หมายเลขวิเคราะห............................................................... 
อําเภอ ......................................... จังหวัด ............................ 
ลงวันที่................................................................................... 

     
ตัวอยางที่ 1 
ลักษณะตัวอยาง [  ] ของเหลวขน  [  ]คราบยาง   [  ]ของเหลว [  ] เศษผา               [  ]……………..... 
ภาชนะบรรจ ุ [  ] กระปองโลหะ [  ]หลอดโลหะ/ พลาสติก [  ]  ขวดแกว [  ] ปดฝา                [  ] ไมปดฝา 
 [  ] ถุงพลาสติก  [  ] ขมวดปากถุง [  ] รัดหนังยาง         [  ] ไมปดปากถุง    [  ]……………..... 
ฉลากระบุ                 [  ]“RUBBER CEMENT KKK FOR TYRE TUBE ASAHI KAKO CO., LTD.” 
                                 [  ] …………………………………………………..…………………………………..………………………… 
จํานวน...........กระปอง / ถุง / หลอด / ขวด/ ชิ้น/ ................... น้ําหนักรวมภาชนะบรรจุหนัก/ ปริมาตร....................................กรัม/ 
มิลลิลิตร 
 

ตัวอยางที่ 2 
ลักษณะตัวอยาง [  ] ของเหลวขน  [  ] คราบยาง   [  ] ของเหลว [  ] เศษผา               [  

]………………..... 
ภาชนะบรรจ ุ [  ] กระปองโลหะ [  ] หลอดโลหะ/ พลาสติก [  ]  ขวดแกว [  ] ปดฝา                [  ] ไมปดฝา 
 [  ] ถุงพลาสติก  [  ] ขมวดปากถุง [  ] รัดหนังยาง         [  ] ไมปดปากถุง    [  ]………………...... 
ฉลากระบุ                 [  ]“RUBBER CEMENT KKK FOR TYRE TUBE ASAHI KAKO CO., LTD.” 
                                 [  ] …………………………………………………..…………………………………..………………………… 
จํานวน...........กระปอง / ถุง / หลอด / ขวด/ ชิ้น/ ................... น้ําหนักรวมภาชนะบรรจุหนัก/ ปริมาตร....................................กรัม/ 
มิลลิลิตร 
 
หีบหอบรรจุ    ซองกระดาษปดผนึก ปดฉลากปดภาชนะยาเสพติดหนังสือนาํสง แจง 
 
เลขคดีที่ ............................................... ชื่อผูตองหา 
........................................................................................................................................ 
พรอมลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ [  ] ผูตองหา        [  ] เจาพนักงานผูจับ / ยึด       [  ] พนักงานสอบสวน 
    [  ] ผูตองหาไมยนิยอมลงลายมอืชื่อพนักงานสอบสวนเซ็นกํากบั 
 

รวมทั้งหมด จํานวน  .............................. ตัวอยาง 
 

[  ] ตัวอยางสงทางไปรษณยี 
[  ] ไดรับตัวอยางตอหนาผูนําสงและรวมลงลายมือชื่อเพื่อเปนหลักฐาน 
 
ลงชื่อ ...................................................…….......ผูสงมอบ 
         ( ....................................…………............ ) 
 
บัตรประจาํตัวเลขที่ .......................................................... 
วันออกบัตร …………………………………………….. 
บัตรหมดอายุ …………………………………………… 

ลงชื่อ  ...............................................................     ผูรับมอบ 
         ( ....................…....................................) 
ลงชื่อ  ...............................................................    ผูรับมอบ 
         ( .....................…...................................) 
ลงชื่อ .................................................................    พยาน 
         ( ...........................................……......... ) 

 

บันทึกการรับตัวอยางสารระเหย                                                                 17-FM-00-013 
วันที่ประกาศใช  15  พฤษภาคม 2558                                                        แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                               หนาที่ 1 ของ 1 หนา  

 

 



 

 

ใบนําสงเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส 
 
หนวยงานที่สง 
รพท./รพช........................................................................ 
โทรสาร ........................................................................... 

ขอมูลสวนบุคคล ( บันทึกโดยผูสงตัวอยาง ) 
ชื่อ-นามสกุล ................................................................... 
อายุ ................ ป เพศ .................... อาชีพ .................... 
ที่อยู ............................................................................... 
  …………………………………………………………………………….   
....................................................................................... 
วันที่เริ่มปวย ................................................................... 
เขารับการรักษาวันที่ ....................................................... 
กอนมีอาการ 1-30 วัน เคยใกลชิดกับสัตว 

�สุนัข                   �สุกร              �วัว,ควาย 

�อื่นๆ.....................................             �ไมเคย 
กอนมีอาการ 1-30 วัน เคยสัมผัสกับน้ําที่อาจมีเชื้อ
ปนเปอน 

� น้ําทวมขัง                       � แมน้ําลําคลอง 

� ปลักโคลน                       � หนองน้ํา 

� บอ                               � อื่น ๆ.................. 

� ไมเคย 

อาการที่ตรวจพบ 

� ไขสูง                         � ตัวเหลือง 

� ตาแดง                       � ปวดทอง 

� ปสสาวะนอย               � คอแข็ง 

� ปวดตามกลามเนื้อมาก    � ตอมน้ําเหลืองโต 

� โดยเฉพาะกลามเนื้อนอง 

การเก็บตัวอยาง 
เจาะเลือดครั้งแรกวันที่ ............................................ 
เจาะเลือดครั้งที่สองวันที่……………………………….….. 

ผลตรวจเบื้องตนของโรงพยาบาล 
ชุดตรวจขั้นตน 

� Lepto Latex test 
หลักการ Agglutination 

� Lepto Tek Dri Dot 
หลักการ Agglutination 

� SD Bioline Leptospira, lgG 
หลักการ Immunochromatographic assay 

� Leptocheck, lgM 
หลักการ Immunochromatographic assay 

� …………………………………………………..……………. 
หลักการ…………………………………………………… 

ผลการวิเคราะห 

�    Positive 

�  titer 1:………….. 

� Negative 
ผูวิเคราะห………………………………….. 

            (…………………………………) 

� นักเทคนิคการแพทย 

� เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 

� ………………………………………. 
วันที่ ........................................................... 

หมายเหตุ  ....................................................................................................................................................................... 

เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ  � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
                (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ................................... 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

 

 

 

ใบนําสงเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส                                                  17-FM-00-014 
วันที่ประกาศใช   15  พฤษภาคม 2558                                                       แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                               หนาที่ 1 ของ 1 หนา 



 

 

ใบนําสงตัวอยางอื่น ๆ 
 

รายละเอียดผูสงตัวอยาง    �ทางไปรษณีย                  �ตัวบุคคล 
 

ชื่อ-นามสกุล ....................................................  เลขที่บัตรประชาชน / บัตรขาราชการ............................................... 
วันออกบัตร ............. เดือน ................ พ.ศ. ...................บัตรหมดอายุ ............. เดือน ................... พ.ศ. ................... 
หนวยงาน ....................................................................................................................................................................... 
ที่อยู เลขที่ .................. หมูที่ .............. ถนน / ซอย .................................. ตําบล .......................อําเภอ....................... 
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท ................................โทรสาร ............................... 
 

รายละเอียดตัวอยาง 
 

ชนิดของตัวอยาง ............................................................................................................................................................ 
ลักษณะของตัวอยาง ..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

วัตถุประสงคการสงตรวจเพื่อ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
การรับผลตรวจวิเคราะห 

�มารับเอง �สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยูของ �ผูสงตัวอยาง �ผูผลิต 
1. รายงานผลการตรวจวิเคราะหจะไมแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอยาง 
2. รายละเอียดการนําสงตัวอยางศึกษาในคูมือการใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที1่0

อุบลราชธาน ี(17-SD-06-004) 
3. ........................................................................................................................................................ 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ 

เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ  � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
                (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ................................... 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

ใบนําสงตัวอยางอื่น ๆ                                                                           17-FM-00-015 
วันที่ประกาศใช 15  พฤษภาคม 2558                                                        แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                              หนาที่ 1 ของ 1 หนา  

 

 



                                                                                                                                          

 
 

                                                                        
                                                    ใบนําสงตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ                                 แผนที่....../......... 
 

รายละเอียดตัวอยาง ประเภทของตัวอยาง      อาหาร              ยา            อื่นๆ ( ระบุ )............................................ 
ชนิดของตัวอยาง ..........................................................ชื่อทางการคา ............................................................................................................... 
ลักษณะของตัวอยาง .......................................................................................................................................................................................... 
ลักษณะและขนาดของภาชนะบรรจุ .....................................................................................ปริมาณ...................x....................กรัม/มิลลิลติร 
วันท่ีผลิต...........................................รุนที่ผลิต...............................วันท่ีหมดอาย.ุ.................................วันท่ีเก็บตัวอยาง................................... 
สวนประกอบทีส่ําคัญ ......................................................................................................................................................................................... 

เลขทะเบยีน อย.  มี ( ระบุ ) ........................................................................   ไมม ี

ฉลากกํากับท่ีถูกตอง  มี ไมม ี   แนบเปนเอกสาร  อื่นๆ (ระบุ)...................................................................... 
 ผูผลิต.................................................................................ที่อยู เลขท่ี ...................หมูที่ ............ถนน / ซอย .................................... 

 ตําบล.......................................อําเภอ.................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย ................................. 
 โทรศัพท .......................................................โทรสาร .................................................... 

 ผูแทนจําหนาย.....................................................................ที่อยู เลขที่ ...................หมูที่ ..............ถนน / ซอย ................................. 
 ตําบล.......................................อําเภอ.................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย ................................. 
 โทรศัพท .......................................................โทรสาร .................................................... 

 ผูสงตัวอยาง............................................................................สถานที่ทํางาน ....................................................................................... 
ที่อยู เลขท่ี ...................หมูที่ ............ถนน / ซอย ..............................ตําบล.......................................อําเภอ.......................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย .......................... โทรศัพท .............................................โทรสาร ............................. 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ณ สถานท่ีผลิต อื่นๆ ( ระบุ ) ....................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค 

 ตามแผนงานคุมครองผูบริโภค    แผนภาค  แผนเขต    แผนจังหวัด  เฝาระวังเปนกรณีพิเศษ   มผีูรองเรยีน 

 สงสัยในความผิดปกต,ิความถูกตอง,ความปลอดภัย      นําผลไปใชในการดําเนินคดตีามกฎหมาย     ขึ้นทะเบียนครั้งท่ี ....................... 
 แจงเตือนเฝาระวังในระบบ single window เตือนภัย     อื่นๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................ 
 ตรวจวิเคราะหตามคูมือการใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี(17-SD-06-004)    หนาที.่.................................. 

ตองการทราบคณุภาพทาง  เคมี / กายภาพระบรุายการ............................................................................................................................... 
                               จุลชีววิทยาระบุรายการ.............................................................................................................................. 

การทําสําเนารายงานเพิ่มเติม  ไมตองทํา     สําเนาเรยีน (ระบุ) ................................................................................................................... 
 

การรับผลตรวจวิเคราะห 

 มารับเอง  สงทางไปรษณียลงทะเบียนโดยใหออกผลและจาหนาซองในนาม (ระบุช่ือ-ตัวบรรจง) ................................................................    
ตามที่อยูของ ผูสงตัวอยาง ผูผลิต ผูแทนจําหนาย  อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 

หมายเหตุ 1. รายละเอียดการนําสงตัวอยาง ศึกษาในคูมือการใหบริการ ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี (17-SD-06-004) 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ  ปกติ    ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
            (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ........................................ 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

 

 

 

ใบนําสงตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ                                                                17-FM-00-016 
วันที่ประกาศใช  15  พฤษภาคม 2558                                                          แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                                 หนาที่ 1 ของ 1 หนา 



 

 

ใบนําสงตัวอยางดานพิษวิทยา 

หนวยงานที่สง…………………........................................................ที่อยู ............................................................................ 
..........................................................................................โทรศัพท...................................FAX….................................. 

ชื่อผูปวย ....................................................... เพศ ..................... อายุ ................ ป  HN. ........................................... 
ที่อยู เลขที่ .................ถนน......................ตําบล...........................อําเภอ...........................จังหวัด................................. 
วันที่เริ่มปวย / เกิดเหตุ .............................. เวลา ...............น. วันที่เก็บตัวอยาง ..............................เวลา .................น. 
การวินิจฉัยโรค / สารพิษ และเหตุการณกอนเกิดอาการ ............................................................................................ 
อาการของผูปวย…………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

 สารเสพติด ระบุ……………  สารเคมีกําจัดแมลง   สารเคมีกําจัดวัชพชื 
 ระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส   ยารักษาโรค ระบุ……………………………………….………… 
 ระดับแอลกอฮอลในเลือด   อื่นๆ .......................................................................................... 

เลือด / ซีรั่ม    ปสสาวะ  ..ปริมาตร…………………….มล.  

น้ําลางกระเพาะปรมิาตร………………..…มล.วัตถุอื่นที่เก่ียวของ ……………………………………….……… 
 

 
ไดรับสารพิษ โดยวิธีใด........................................................................................................ ตาย 
 ไมตาย 
                 อุบัติเหตุ สงสัยจะมีผูฆา    ฆาตัวตาย            สมัครงาน 
  ไมทราบสาเหตุ จากยาที่ใชรักษาโรค อื่นๆ ระบุ .................................................. 

มารับเอง      สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ตามที่อยูของ    ผูสงตัวอยาง  ……………….. 
หมายเหตุ ........................................................................................................................................................................... 
 

หนวยงานที่สง 

รายละเอียดตัวอยาง 

จุดประสงคของการตรวจ 

ลักษณะตัวอยาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

การรับผลตรวจวิเคราะห 

สาเหต ุ

เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ � ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วนัที่รับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
           (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ........................................ 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

ใบนําสงตัวอยางดานพิษวิทยา                                                                   17-FM-00-017 
วันที่ประกาศใช  15  พฤษภาคม 2558                                                        แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                               หนาที่ 1 ของ 1 หนา  

 

 



 
         

 

 

ใบนําสงตัวอยางธาลัสซีเมีย 
 

 
 
 
 
 

 

คูที่ ชื่อ-นามสกุล HN อายุ 
(ป) 

อายุ 
ครรภ 

(สัปดาห) 

วันที่
เจาะ
เลือด 

ผลการตรวจ 
Screening test 

Hb - typing 

OF/MCV DCIP %A2/E %F 
  

 
        

 
 

        

  
 

        

 
 

        

  
 

        

 
 

        

  
 

        

 
 

        

หมายเหตุ : 
1. ควรรายงานผลการตรวจคัดกรองและผลทางหองปฏิบัติการเบื้องตนลงในแบบฟอรมนี้ เพราะขอมูลของผูปวยเปน

ประโยชนในการตรวจวินิจฉัยและการรายงานผล 
2. กรุณากรอกช่ือ-นามสกุลและหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อประโยชนในการเบิกคาตรวจจาก สปสช. 
3. กรณีเปนคูสามี-ภรรยา ควรระบุคูใหชัดเจน  
4. กรุณาระบุวันเจาะเลือดใหชัดเจน   

    
 เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ   ปกติ    ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง……………………………………เวลา…..…………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……..…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
                (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ................................... 

ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

รหัสหนวยงาน (สปสช 9 หลัก) ………………………..……… 

หนวยงานที่สงตรวจ……………………………………....…… 

จํานวน ………..…ตัวอยาง วันท่ีสงตอตัวอยาง .......................... 
 

 การตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน  (Hb typing)  

 การตรวจพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย 1 (-Thalassemia 1) 
 

 

 

 

ใบนําสงตัวอยางธาลัสซีเมีย                                                                          17-FM-00-018 
วันที่ประกาศใช   15  พฤษภาคม 2558                                                           แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                                   หนาที่ 1 ของ 1 หนา 



 

 

                                            

                                              ใบนําสงตัวอยางอาหาร-น้ํา ในกรณีที่มีสถานการณระบาดของโรค     แผนที่....../....... 
                ( Sampling form for food and water borne outbreak ) 

1.  ขอมูลของตัวอยาง 
 ชื่อของตัวอยาง........................................ผูผลิต...................................... สถานที่ผลิต........................................................... 
 เลขทะเบียน อย. .........................วันที่ผลิต......./......../........ผูจําหนาย......................... สถานที่จําหนาย.............................. 
 ชวงเวลาที่เกิดการระบาด ......./......../........ถึง......../........../........ สถานที่เกิดการระบาด..................................................... 

 วันที่เก็บตัวอยาง ......../.........../.........สถานที่เก็บตัวอยาง�ณ สถานที่ผลิต �ณ สถานที่จําหนาย 

            �อื่น ๆ ระบุ .............................................................................. 
 ภาชนะบรรจุ.................................จํานวน ....................หนวย น้ําหนัก / ปริมาตร  รวม ......................กรัม / มิลลิลิตร 

 เหตุผลที่เก็บตัวอยางนี้ �เปนตัวอยางอาหาร – น้ํา ที่เหลือจากการกินแลวเกิดอาการเจ็บปวย / ระบาด 

    �เปนตัวอยางอาหาร – น้ํา ที่สงสัยวาจะเปนสาเหตุของการเจ็บปวย / ระบาด 
    เพราะ ....................................................................................................................................... 

    �อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................... 

 ขณะที่เก็บตัวอยาง �ยังมีการระบาดอยู �ไมมีการระบาดแลว �อื่น ๆ ระบุ ............................................ 
 ชื่อผูเก็บตัวอยาง.......................................ตําแหนง.....................................หนวยงาน..................................โทร. ................. 
 ชื่อผูสงตัวอยาง ...................................... ตําแหนง.......................................หนวยงาน................................โทร. ............... 

2.  ขอมูลการสอบสวนโรค 
 จํานวนผูที่ถูกสอบสวน ................................ คน   อายุเฉลี่ย ......................... ป 
 จํานวนผูทีเ่กิดอาการเจ็บปวย ........................ คน   จํานวนผูที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล ........ คน 
 จํานวนผูทีเ่สียชีวิต  ....................... คน ผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย.................................................................... 
 ผล Rectal Swab Culture (RSC) …………………………………โรงพยาบาลที่ตรวจ RSC ……………………………………………… 

 อาการที่ผูปวยสวนใหญ จะเปนแบบ �คลื่นไส �อาเจียน �ปวดทอง   �ชาตามลิ้น ปาก 

     �ทองรวงธรรมดา�ทองรวงอยางรุนแรง �เปนตะคริว�หนามืด วิงเวียนศีรษะ 

     �มีอาการไข �อื่นๆ (ระบ)ุ................................................................................ 

ลักษณะของอุจจาระ�ถายบอย ( ......... ครั้ง / วัน )  �เหมือนน้ําซาวขาว �มีมูก / เลือดปน �อื่นๆ ระบุ .............. 
ชวงเวลาที่เกิดอาการเจ็บปวยภายหลังการกิน เกิดเร็วที่สุด ......... ชม.  เกิดชาที่สุด .......... ชม.   เฉลี่ย ......... ชม. 

1.     ใช 1 แผน ตอ 1 ตัวอยางเทานั้น และกรอกขอมูลใหครบถวน, ชัดเจนใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได 
2. กอนสงตัวอยาง ควรติดตอประสานงานกอนทุกครั้ง (ทีห่มายเลขโทร.0-4531-2230-3 ตอ111 (อาหาร),    

108 (น้ํา,น้ําแข็ง,เครื่องดื่ม) เพื่อใหสามารถจัดเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการไดทันกับสถานการณ 
3. ขอแนะนําเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางสงตรวจ แนบอยูดานหลัง หรือศึกษาในคูมือการใหบริการ ของศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10อุบลราชธานี (17-SD-006-004) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

เฉพาะเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี

สภาพตัวอยางขณะแรกรับ� ปกติ   � ไมปกติ ..........................…….. 
วันท่ีรับตัวอยาง………………………..……………เวลา…..………………น.  
หมายเลขวิเคราะห……………………คาตรวจวิเคราะห ……….…...บาท 
ผูรับตัวอยาง………………….……… 
ตําแหนง .……………………….…… 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนจริงทุกประการ   
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูสงตัวอยาง 
           (...........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ..................  ลงชื่อ........................................ 
ผูรับตัวอยางของกลุมงาน............................. 
วันที่รับ.............................เวลา.................น. 

ใบนําสงตัวอยางอาหาร-น้ํา ในกรณีที่มีสถานการณระบาดของโรค                            17-FM-00-019 
วันที่ประกาศใช 15  พฤษภาคม 2558                                                            แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                                  หนาที่ 1 ของ 3 หนา  

 

 



 
 
 

 
ขอแนะนําเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางอาหาร – น้ํา สงตรวจ 

ในสถานการณที่มีการระบาดของโรค(outbreak) 
 
1. ตัวอยางอาหาร – น้ํา ที่สงตรวจควรเปนตัวอยางชนิดเดียวกับที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย / การระบาดจริงๆ หรือถา

ไมสามารถหาได ก็ควรจะเปนตัวอยางที่คาดวานาจะเปนไปไดมากที่สุดที่จะทําใหเกิดการเจ็บปวย / การระบาด ซึ่ง
อาจมีมากกวา 1 ตัวอยางได (ถาเปนไปได ควรจะเปนตัวอยางที่ถูกเก็บหรือไดรับคําแนะนําใหเก็บจากทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของจังหวัด หรือของเขต) 

2. ปริมาณตัวอยางอาหาร – น้าํ ที่จะเก็บ เพื่อสงตรวจวิเคราะห  ควรจะเก็บใหได  ปริมาณ / ปริมาตร ดังนี้ 
ตัวอยางอาหาร 25 – 200 กรัม สวนตัวอยางน้ํา 50 – 500 มิลลิลิตร (หรือ เทาที่เหลืออยูจากการกิน แลวเกิด
อาหารเจ็บปวย / ระบาด ได แตตองไมนอยจนเกินไป จนไมสามารถจะตรวจวิเคราะหได) 

3. ถาเปนตัวอยางอาหาร – น้ํา ที่ไมใชชนิดแชเยือกแข็ง ควรจะแชตัวอยางนั้นดวยน้ําแข็ง( ระวังอยาใหน้ําแข็งปนเปอน
เขาไปในตัวอยาง ) ตั้งแตการเก็บ การขนสงจนกระทั่งถึงหองปฏิบัติการของศูนยฯ 

4. ถาเปนอาหาร-น้ํา ที่เปนชนิดแชเยือกแข็ง ( เชนไอศกรีม ,น้ําแข็ง ,อาหารทะเลแชแข็ง ฯลฯ ) ควรจะแชตัวอยางนั้น
ดวยน้ําแข็งแหง หรือ Refrigerants อื่นๆที่ทําใหคงสภาพแชแข็งตั้งแตการเก็บจนกระทั่งถึงหองปฏิบัติการของศูนยฯ
และระวังการปนเปอนเชนเดียวกับขอ 3. 

5. ขั้นตอนตั้งแตการเก็บ, การรักษา , การขนสง จะตองทําโดยวิธีปลอดเชื้อ ( Aseptic technique ) โดยตลอด เพื่อ
ปองกันการปนเปอน    ( Contamination ) 

6. ภาชนะบรรจุตัวอยาง ควรเปนภาชนะท่ีนึ่งฆาเชื้อหรือทําใหปราศจากเชื้อแลว ( Autoclaved , sterilized ) เชนขวด
แกว Duran ขนาด 500-1,000มิลลิลิตร , ถุง Stomacher ฯลฯในกรณีที่ไมสามารถหาได ควรจะใชขวดแกวที่ลางจน
สะอาดและแหงสนิทแลวจริงๆหรือใชถุงพลาสติกที่ใหม, สะอาด และยังไมเคยเปดใชมากอนเปนภาชนะบรรจุ 

7. หลักการเก็บตัวอยางท่ีควรคํานึงถึง เพื่อใหเกิดความถูกตอง แมนยําสําหรับการตรวจวิเคราะห ไดแก การเก็บตัวอยาง
ใหถูกเวลา, ถูกสถานที่, สามารถเปนตัวแทนของตัวอยางท้ังหมดไดและมีปริมาณเพียงพอท่ีจะทําการตรวจวิเคราะห,ไม
เกิดการปนเปอนขณะทําการเก็บรักษา,ขนสง,มีการปองการเนาเสียหรือเสื่อมสภาพ , มีเอกสารหรือขอมูลที่เปน
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอยางที่ชัดเจนเพียงพอ (เชนใบนําสงตัวอยาง) เปนตน 

8. กอนที่จะสงตัวอยาง ควรติดตอประสานงาน ลวงหนา กอนทุกครั้ง  (ที่หมายเลขโทร. 0-4531-2230-3 ตอ 111 
(อาหาร) , 108 (น้ํา,น้ําแข็ง,เครื่องดื่ม)เพื่อใหสามารถจัดเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการไดทันกับ
สถานการณ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบนําสงตัวอยางอาหาร-น้ํา ในกรณีที่มีสถานการณระบาดของโรค                            17-FM-00-019 
วันที่ประกาศใช 15  พฤษภาคม 2558                                                            แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                                  หนาที่ 2 ของ 3 หนา 



 

 

 

เงื่อนไข การรับตัวอยาง อาหาร , น้ํา , น้ําแข็ง , เครื่องดื่ม เพื่อ ตรวจวิเคราะหหาเชื้อ V.chlolerae และ / หรือ 
เชื้อโรคอาหารเปนพิษ อ่ืน ๆ ในกรณีเกิดระบาด (Outbreak) ของงานจุลชีววิทยา   

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 
 
1. ตองเปนตัวอยาง (หรือคาดวา จะเปนตัวอยาง) ที่ทําใหเกิดระบาด (Outbreak) ของโรคอหิวาตกโรคหรือโรคอุจจาระ

รวงอยางแรง และ/หรือโรคอาหารเปนพิษชนิดนั้น จริงๆ 
2. วิธีการเก็บตัวอยาง / การรักษาตัวอยางขณะนําสง เปนไปอยางถูกตอง ตามรายละเอียดในคําแนะนําฯ (ที่แนบติดกับ

ใบนําสงตัวอยางอาหาร-น้ํา ในกรณีท่ีมสีถานการณระบาดของโรค (17-FM-00-019 , แกไขครั้งที่ 00) 
3. ตองมีปริมาณตัวอยางท่ีเพียงพอ / เหมาะสม (ตามขอ 2. ของคําแนะนําฯ) ซึ่งไดแก 

ตัวอยางอาหาร 25 – 200 กรัม , ตัวอยางน้ํา 50 – 500 มิลลิลิตร 
(หรือ เทาที่เหลืออยูจากการกิน แลวเกิดอาการเจ็บปวย / ระบาด ได แตตองไมนอยจนเกินไป จนไมสามารถจะตรวจ
วิเคราะหได) 

4. โดยแนวนโยบายของศูนยและในการปฏิบัติจริงงานจุลชีววิทยา จะไมปฏิเสธการรับตัวอยางในกรณีของ outbreak 
ยกเวน แตวาไมเขาเงื่อนไข ทั้ง 3 ขอ ขางตน 

5. สําหรับตัวอยางท่ีจะเก็บเพื่อสงตรวจแบบเฝาระวัง ไมควรสงตัวอยางมาตรวจวิเคราะหโดยทันที แตควรเปนตัวอยางที่
ผานการประชุมเพื่อวางแผนรวมกันจนไดขอสรุป / ขอตกลงรวมกันกอน (เชน ไดเปนโครงการรวมกันของ 2 หนวยงาน
หรือมากกวา) 

6. สําหรับตัวอยาง Outbreak ที่เขาเง่ือนไข สามารถสงมาตรวจวิเคราะหไดทันที แตตองติดตอประสานงาน หรือ
โทรศัพทแจงใหทางกลุมงาน ทราบกอนลวงหนาทุกครั้ง เพื่อใหสามารถจัดเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการได
ทันกับสถานการณ โดย ติดตอ ดังนี้ 

  
 ตัวอยางอาหาร 

โทร. 0-4531-2230-3 ตอ  111 ผูรับผิดชอบ - นายลิลิต  อินทนา 
  
 ตัวอยางน้ํา , น้ําแข็ง , เครื่องดื่ม 

โทร. 0-4531-2230-3 ตอ  108 , 112 ผูรับผิดชอบ - นางสุดารัตน แกวมณี 
       - นางสุจิตรา  แสนทวีสุข 
       - นายสุทธิพงษ  แสงโชติ 

   

 

 

 

ใบนําสงตัวอยางอาหาร-น้ํา ในกรณีที่มีสถานการณระบาดของโรค                            17-FM-00-019 
วันที่ประกาศใช 15  พฤษภาคม 2558                                                            แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                                  หนาที่ 3 ของ 3 หนา 



 
 
 
 

          

แบบขอความอนุเคราะหทดสอบคุณภาพตัวอยางดานรังสี                                       17-FM-00-020 
วันที่ประกาศใช 15  พฤษภาคม 2558                                                              แกไขครั้งที่  00 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี                                                    หนาที่ 1 ของ 1 หนา  

 

 

  

แบบขอความอนุเคราะหทดสอบคุณภาพตัวอยางดานรังส ี
 

เรียน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ี

                     โรงพยาบาล/คลินิก/ศูนย.................................................................................................................................. 

             แผนก/งาน..........................................................................ที่อยู.................................................................................. 

             .................................................................................................................................................โทร............................... 

            มีความประสงคจะทําการทดสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือดานรังสี ดังรายการตอไปนี้ 

1. ทดสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องเอกซเรย หองเอกซเรย และอื่นๆ 
 

เคร่ืองเอกซเรยวินิจฉัยทั่วไปชนดิติดตั้งอยูกับที ่ คาบํารุงการตรวจวิเคราะห 2,000 บาท/เครื่อง จํานวน             เครื่อง   
เคร่ืองเอกซเรยวินิจฉัยทั่วไปชนดิเคลื่อนที่ คาบํารุงการตรวจวิเคราะห 2,000 บาท/เครื่อง จํานวน             เครื่อง   
เคร่ืองเอกซเรยวินิจฉัยทั่วไปชนดิฟลูออโรสโคป คาบํารุงการตรวจวิเคราะห 3,000 บาท/เครื่อง จํานวน             เครื่อง   
เคร่ืองเอกซเรยฟลูออโรสโคปแบบ C-arm คาบํารุงการตรวจวิเคราะห 3,000 บาท/เครื่อง จํานวน             เครื่อง   
เคร่ืองเอกซเรยวินิจฉัยฟน/อื่นๆ คาบํารุงการตรวจวิเคราะห 1,000 บาท/เครื่อง จํานวน             เครื่อง   
เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร คาบํารุงการตรวจวิเคราะห 4,000 บาท/เครื่อง จํานวน             เครื่อง   
เคร่ืองเอกซเรยเตานม คาบํารุงการตรวจวิเคราะห 4,000 บาท/เครื่อง จํานวน             เครื่อง   
ความปลอดภัยของหองเอกซเรยและวัสดุกาํบังรังส ี คาบํารุงการตรวจวิเคราะห 500บาท/เคร่ือง จํานวน             เครื่อง   
.................................................................. ........................................... ............................. ........................................ 

 

2. ประมาณการคาบํารุงการวิเคราะหรวม................................บาท 

แผนที่โดยยอ  

 

 

 

 
 

3. ระบุชวงเดือนที่ตองการทดสอบ...................................... 

4. คําแนะนํากอนทดสอบตัวอยาง 

 หากผูรับผิดชอบ พบวาเครื่องแสดงอาการผิดปรกติ เชน พบอาการใชงานไมไดบางครั้ง ศูนยฯ ขอแนะนําใหผูรับผิดชอบ

ตัวอยางหรือผูรับผิดชอบเครื่องแจงชางหรือวิศวกรที่ดูแลเครื่อง ใหดําเนินการแกไขใหเครื่องทํางานในสภาพปกติกอนถึง

กําหนดวันทดสอบ ผูรับผิดชอบยินยอมใหดําเนินการทดสอบตัวอยางและไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก

การทดสอบตามขอกําหนดของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

                                        

                                      ลงชื่อ   .......................................................ผูรับผิดชอบเครื่อง/ผูประสานงาน 

                                                 (                                      ) 

                                     ตําแหนง.................................................................. 
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