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ค าน า 
 ฝ่าย/ภาควชิาจุลชีววทิยาไดจ้ดัท าคู่มือการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยาข้ึน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งใชป้ระกอบการส่ง
ตรวจและรับผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีฝ่าย/ภาควชิาจุลชีววทิยารับผดิชอบอยู ่ซ่ึงไดแ้ก่การ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยา, ไวรัสวทิยา, ราวทิยา การตรวจหาสารพนัธุกรรมของเช้ือ
ดว้ยเทคนิคทางชีวโมเลกลุ และการตรวจทางภูมิคุม้กนัวทิยา ซ่ึงในปีปัจจุบนั ไดมี้การเพิ่มการ
ทดสอบใหม่เพื่อรองรับโรคติดเช้ือใหม่ๆ หรือโรคอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก ฝ่าย/ภาควชิาจุลชีววทิยา
หวงัวา่คู่มือน้ีจะเป็นแนวทางแก่ผูใ้ชบ้ริการ ใหมี้ความเขา้ใจในงานบริการทางหอ้งปฏิบติัการของ
ฝ่าย/ภาควชิาจุลชีววทิยา ทราบถึงวธีิการส่งส่ิงส่งตรวจชนิดต่างๆ วนัเวลาท่ีท าการตรวจวเิคราะห์ 
ระยะเวลาในการรายงานผล หลกัการท่ีใชใ้นการทดสอบ และค่าอา้งอิง ซ่ึงจะมีประโยชนต่์อแพทย์
ในการน าไปใชป้ระกอบการแปลผล  อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูป่้วย   

ขอบข่ายงานการให้บริการทางห้องปฏบัิติการจุลชีววทิยา 
 ฝ่าย/ภาควชิาจุลชีววทิยาประกอบดว้ย 4 หน่วยงานหลกั มีขอบข่ายการใหบ้ริการทาง

หอ้งปฏิบติัการดงัน้ี 
หน่วยแบคทเีรียวทิยา ใหบ้ริการการตรวจเพาะแยกและวเิคราะห์เช้ือแบคทีเรียทั้งชนิดแอโรบส์ 

และแอนแอโรบส์ มยัโคแบคทีเรีย คลามยัเดีย และลิจิโอแนลลา การยอ้มสีแกรม การยอ้มสีทนกรด 
การทดสอบความไวรับของเช้ือแบคทีเรียต่อสารตา้นจุลชีพ การทดสอบความไวรับของเช้ือมยัโค
แบคทีเรียต่อสารตา้นจุลชีพ การตรวจแอนติบอดีต่อเช้ือคลามยัเดีย และลิจิโอแนลลา การตรวจหา
สารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรียดว้ยเทคนิคทางชีวโมเลกลุ 

หน่วยไวรัสวทิยา ใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์เช้ือไวรัส การเพาะแยกเช้ือ การตรวจหาแอนติเจน 
และแอนติบอดีต่อเช้ือไวรัส ตลอดจนการตรวจหาสารพนัธุกรรมของไวรัสดว้ยวธีิท่ีสามารถ
รายงานเป็นปริมาณไวรัส (viral load) หรือเชิงคุณภาพ ดว้ยเทคนิคทางชีวโมเลกลุ 

หน่วยราวทิยา ใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์เช้ือรา โดยการยอ้มและการเพาะแยกเช้ือ การตรวจหา
แอนติเจนของรา และการตรวจหาค่าความเขม้ขน้ต ่าท่ีสุดของยาท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
เช้ือรา (MIC) บางชนิด 

หน่วยภูมคุ้ิมกนัวทิยา ใหบ้ริการการตรวจวเิคราะห์ทางภูมิคุม้กนัวทิยา ตรวจหาแอนติเจนหรือ
แอนติบอดีของโรคติดเช้ือ โรคภูมิตา้นเน้ือเยือ่ตนเอง การศึกษาความผดิปกติของระบบภูมิคุม้กนัทั้ง
ทางดา้นระบบ cellular และ humoral immune response ตลอดจนการตรวจการเขา้กนัไดข้องระบบ
เน้ือเยือ่เพื่อการปลูกถ่ายอวยัวะ 

คู่มอืการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฝ่าย/ภาควชิาจุลชีววทิยา 
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สถานที่ท าการของฝ่าย/ภาควชิาจุลชีววทิยา 
 

ฝ่าย/ภาควชิาจุลชีววทิยา ตั้งอยูท่ี่ตึก อปร. ชั้น 15-17 มีหอ้งปฏิบติัการซ่ึงเปิดใหบ้ริการ 2 แห่ง คือ 
 1.  ห้องปฏบิัติการทีต่ึก อปร ช้ัน 15-17 เป็นหอ้งปฏิบติัการหลกัของฝ่าย/ภาควชิา ซ่ึง

ใหบ้ริการในเวลาราชการ (8.00-16.00 น.) ส าหรับผูป่้วยในและผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
รวมทั้งจากหน่วยงานภายนอก ประกอบดว้ยหอ้งปฏิบติัการของหน่วยต่างๆ คือ 

ห้องปฏิบัตกิาร สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ โทรศัพท์ 

ห้องหัวหน้าภาควชิา/ฝ่าย ห้อง 1615 รศ.ดร.ภาวพนัธ์  ภัทรโกศล 0-2256-4132 ต่อ101 

ห้องธุรการภาควชิา/ฝ่าย  ห้อง 1614  คุณมณี  ชวลพีนัธ์สกลุ 
0-2256-4132 ต่อ 
102, 103  Fax. 0-
2252-5952 

ห้องรับส่ิงส่งตรวจภาควชิา/ฝ่าย  ห้อง 1601  ผศ.พญ.ดร.กนิษฐา ภัทรกลุ ต่อ 105, 106 

หน่วยแบคทเีรียวทิยา อปร 15, 16 รศ.ดร.สมหญิง  ธัมวาสร  0-2256-4132 ต่อ 602 

Mycobacteriology อปร15 อ.นิพนธ์ อุดมสนัติสุข         ต่อ 613 

อปร16 หอ้ง1608/7-8 หอ้งปฏิบติัการ ต่อ 205 

Antimicrobial Susceptibility test                  อปร15 อ.ดร.ธนิษฐา ฉตัรสุวรรณ  ต่อ 612 

อปร16 หอ้ง 1617             หอ้งปฏิบติัการ ต่อ 207 

Anaerobic Bacteriology อปร15 รศ.ดร.สมหญิง  ธมัวาสร  ต่อ 602 

อปร16 หอ้ง 1608/6     หอ้งปฏิบติัการ ต่อ 206 

Aerobic Bacteriology              อปร15 
อ.ดร.ธนิษฐา ฉตัรสุวรรณ / 
ผศ.พญ.ดร.กนิษฐา ภทัรกลุ 

ต่อ 612 
ต่อ 606 

อปร16 หอ้ง 1619           หอ้งปฏิบติัการ ต่อ 201 และ 202 

Molecular Bacteriology อปร15 รศ.ดร.สมหญิง ธมัวาสร      ต่อ 602 

อปร15 หอ้ง 1516-7 หอ้งปฏิบติัการ ต่อ 210 และ 211 

หน่วยราวทิยา อปร 16 รศ.ดร.อริยา จนิดามพร       0-2256-4132 ต่อ 611   

อปร16 หอ้ง 1608/1-2  หอ้งปฏิบติัการ ต่อ 302 

หน่วยไวรัสวทิยา                                   อปร 15, 16 ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต  0-2256-4132 ต่อ 614  

Serology, viral culture             อปร16 หอ้ง 1608/3-4                                                 หอ้งปฏิบติัการ ต่อ 401 

Molecular virology อปร15 หอ้ง 1511                                                 หอ้งปฏิบติัการ ต่อ 403 
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Serology I (Autoantibody and Complement)  หอ้ง 1712  นกัวทิยาศาสตร์ ต่อ 502 

Serology II   
(Hepatitis, anti-HIV, tumor marker, Immuno- 
globulin test)  

หอ้ง 1713 นกัวทิยาศาสตร์ ต่อ 503 

Serology III    (หอ้งรับส่ิงส่งตรวจหน่วย
ภูมิคุม้กนัวทิยา , Serology ต่อโรคติดเช้ืออ่ืน, 
lymphocyte study, PHA, DHR, Allergy 
testing) 

หอ้ง 1715  นกัวทิยาศาสตร์ ต่อ 501 

Tissue Typing (HLA) หอ้ง 1716  นกัวทิยาศาสตร์ ต่อ 505 

2. ห้องปฏบัิติการจุลชีววทิยา ตึก ภปร ช้ัน 4 เปิดบริการทุกวนัตลอด 24 ช่ัวโมง   
 โทรศพัท ์0-2256-5374 หรือ 0-2256-4132 ต่อ 701 
 

 ในเวลาราชการ           ส าหรับผูป่้วยนอก และรายการตรวจท่ีตอ้งการผลเร่งด่วน  
 นอกเวลาราชการ           ส าหรับผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และรายการตรวจท่ีตอ้งการผลเร่งด่วน 
   

         ผูรั้บผดิชอบ อ.ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ โทร. 02-256-4132 ต่อ 612 

ห้องปฏิบัตกิาร สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ โทรศัพท์ 

หน่วยภูมคุ้ิมกนัวทิยา อปร 17 รศ.พญ.ดร.ณฏัฐิยา หิรัญกาญจน์ 
0-2256-4132 ต่อ 
624  

1. กลุ่มการทดสอบ Serology ต่อ HIV, syphilis และ Hepatitis, 
Immune test (lymphocyte study, DHR, PHA stimulation test), 
HLA typing  

รศ.พญ.ดร.ณฏัฐิยา หิรัญกาญจน์ ต่อ 624 

2. กลุ่มการทดสอบ Serology ต่อ Autoimmune, Allergy, Tumor 
marker 

รศ.ดร.พญ.จงกลนี วงศปิ์ยะบวร ต่อ 627 

3.  กลุ่มการทดสอบ Serology ต่อโรคติดเช้ืออ่ืนๆ รศ.ดร.จินตนา จิราถาวร ต่อ 506 

4.    กลุ่มการทดสอบ Immunoglobulin and complement test อ.นพ.ดร. อษัฎาศ ์ลีฬหวนิชกลุ ต่อ 621 
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            การส่ังตรวจ 
 1.    การสั่งตรวจ สามารถท าได ้2 วธีิ 
           1.1   ใชใ้บสั่งตรวจของหอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยา  แบบฟอร์มสีเขียว ซ่ึงรวมการสั่งตรวจทาง 
                    แบคทีเรียวทิยา ราวทิยา ไวรัสวทิยา และภูมิคุม้กนัวทิยาเขา้ดว้ยกนัในใบสั่งตรวจ   
                    เดียวกนั  
                        โดยท าเคร่ืองหมายให้ตรงกบัช่องด้านหน้ารหัสรายการทดสอบให้ ชัดเจน   
          1.2   สั่งตรวจบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ระบบ HIS ส าหรับหอผูป่้วยท่ีมีระบบคอมพิวเตอร์ ของ 
                       โรงพยาบาล (HIS) 
2. ในใบสั่งตรวจตอ้งระบุช่ือ, นามสกลุ, HN ของผูป่้วย, เพศ, อาย,ุ หอผูป่้วย, ชนิดส่ิงตรวจ, วนั

เวลาท่ีสั่งตรวจและเกบ็ส่ิงส่งตรวจ, ช่ือแพทยผ์ูส้ั่งตรวจพร้อมรหสัแพทย,์ การวนิิจฉยัโรค และ 
  ขอ้มูลท่ีส าคญัทางการแพทย ์เพื่อผลการตรวจท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว แม่นย  าและสะดวกในการติดต่อ

กลบัในกรณีท่ีมีปัญหา หรือเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม 
3.      รายการทดสอบท่ีไม่มีระบุไวใ้นใบสั่งตรวจ ใหติ้ดต่อหอ้งปฏิบติัการเพื่อขอขอ้มูล 
4. การทดสอบพิเศษบางรายการตอ้งติดต่อล่วงหนา้ซ่ึงระบุในรายการตรวจนั้นๆ  เพื่อผูป้ฏิบติังาน

สามารถเตรียมอุปกรณ์ล่วงหนา้ ดงันั้นหากไม่มีการนดั ติดต่อล่วงหนา้ จะไม่สามารถท าการ
ทดสอบใหไ้ด ้

5. การทดสอบต่างๆ จะรายงานผลในวนัท่ีก าหนดไว ้ โดยจ านวนวนัท่ีระบุในช่อง “ระยะเวลาใน
การรายงานผล” จะหมายถึง “จ านวนวนัท าการ” ไม่รวมวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์หรือ
วนัหยดุราชการ 

6. กรณีท่ีใบสั่งตรวจไม่ชดัเจน หรือรายการสั่งตรวจไม่ตรงกบัรายการท่ีระบุในคอมพิวเตอร์ระบบ 
HIS ทางหอ้งปฏิบติัการจะท าการทดสอบตามท่ีระบุในคอมพิวเตอร์เท่านั้น หากยงัไม่ครบ
ตามท่ีแพทยส์ั่ง และตอ้งการตรวจเพิ่มเติม กรุณาสั่งตรวจใหม่  และหากตอ้งการใชส่ิ้งส่งตรวจ
เดิม  ใหติ้ดต่อกบัทางหอ้งปฏิบติัการก่อนทุกคร้ัง 

การขอทดสอบด่วน  
   ในกรณีเร่งด่วน ท่ีตอ้งการผลเร็วกวา่ท่ีก าหนดไว ้ กรุณาโทรศพัทติ์ดต่อหวัหนา้ 
หอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสอบถามความเป็นไปไดก่้อนและเขียนสั่งตรวจตามมาภายหลงั  

การขอทดสอบเพิม่เติมจากส่ิงส่งตรวจเดิม  
   กรณีตอ้งการขอเพิ่มการทดสอบจากส่ิงส่งตรวจเดิม กรุณาติดต่อ แจง้หอ้งปฏิบติั 
การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบ  เพื่อตรวจสอบวา่ส่ิงส่งตรวจนั้นเพียงพอและสามารถท าการ 
ทดสอบเพิ่มเติมได ้ก่อนเขียนสั่งตรวจ 
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การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ 
ส่ิงส่งตรวจท่ีไม่เหมาะสมกบัการตรวจ จะถูกปฏิเสธและส่งคืนผูส่้งตรวจ  ซ่ึงไดแ้ก่ส่ิงตรวจต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลในใบส่งตรวจและส่ิงตรวจไม่ตรงกนั  ไม่ครบถว้น  หรือไม่ชดัเจน  เช่น  ช่ือ-สกลุ, 
HN, Ward ท่ีส่ง, ชนิดของส่ิงตรวจ, การทดสอบ เป็นตน้ 

2. ภาชนะท่ีใส่ส่ิงตรวจไม่ใช่ภาชนะปราศจากเช้ือ หรือภาชนะทีไ่ม่เหมาะสม มีรอยร้าว  
หรือส่ิงปนเป้ือนภายนอกชดัเจน  โดยเฉพาะการสั่งตรวจเพาะเช้ือจุลชีพ 

3. มีส่ิงแปลกปลอมปนเป้ือนในส่ิงตรวจท่ีเห็นไดช้ดัเจน  
4. ส่ิงตรวจมีปริมาณนอ้ยเกินไป  จนไม่สามารถท าการทดสอบได ้
5. ส่ิงตรวจเลือดท่ี hemolyse  หรือขุ่นมาก 
6. ส่ิงตรวจท่ีไม่เหมาะกบัวธีิการตรวจ เช่นเลือดท่ีใส่สารกนัเลือดแขง็ตวั (anticoagulant) ไม่

ถูกตอ้ง  การเกบ็หรือการน าส่งไม่ถูกตอ้ง 
7. ส่ิงตรวจท่ีส่งซ ้ าในวนัเดียวกนั  จากต าแหน่งเดียวกนั  ยกเวน้การเพาะเช้ือจากเลือด  

(Hemoculture) 
8. ปัสสาวะ เสมหะส่งเพาะเช้ือแอโรบส์ (aerobic culture)ไม่ระบุเวลาเกบ็ หรือเกบ็ท่ี

อุณหภูมิหอ้ง เกิน 2 ชม. 
9. ส่ิงตรวจท่ีเป็นเลือดท่ีตอ้งการตรวจหาเซลลติ์ดเช้ือไวรัส หรือปริมาณไวรัส ท่ีไม่ระบุเวลา

เกบ็  หรือเกบ็ไวน้านเกิน  4  ชม. 

ระยะเวลาในการเกบ็รักษาส่ิงส่งตรวจ/จุลชีพ 
ส่ิงส่งตรวจ    ระยะเวลาการเกบ็ 
- ปัสสาวะ, อุจจาระ                - 
- ส่ิงส่งตรวจอ่ืนๆ          1 สัปดาห์ 
- ซีร่ัส, พลาสมา          1 เดือน 
- สไลดย์อ้มแกรม/สีทนกรด         2 สัปดาห์ 
- จุลชีพ    

 แบคทีเรีย          1 สัปดาห์ 
  Mycobacterium         6  เดือน 
  ยสีต ์(เฉพาะท่ีแยกไดจ้าก sterile site)                       2  สัปดาห์   
  Cryptococcus, Mould         2  สัปดาห์ 
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สถานที่  เวลา  ในการรับส่ิงส่งตรวจ 
 สถานท่ีรับส่ิงส่งตรวจของฝ่ายจุลชีววทิยามี 2 แห่ง  คือ  อาคาร อปร ชั้น 16 และอาคาร ภปร ชั้น 4  

(ฝ่ายจุลชีววทิยา)  
 ในเวลาราชการ     
 ตึก อปร ช้ัน 16 :   หอ้งรับ-ส่ง ส่ิงส่งตรวจหนา้ลิฟท ์
              ตั้งแต่เวลา  8.00 – 15.30 น.  
                     หมายเหตุ : กรณีสั่งตรวจเร่งด่วน ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีหอ้งรับ-ส่งส่ิงส่งตรวจดว้ย   
 ตึก ภปร ช้ัน 4      8.00 – 15.30 น.  
ช่องเบอร์ 18 :  รับส่ิงส่งตรวจท่ีผา่นการเงินแลว้ (ส าหรับผูป่้วยนอกและหอ้งฉุกเฉิน) 
ห้องปฏบัิติการจุลชีววทิยา ภปร ช้ัน 4 (ช่องเบอร์ 22)  : รับส่ิงส่งตรวจทางแบคทีเรียวทิยา, ราวทิยา  
จาก หอผูป่้วย ภปร, ภปร 1 และ ภปร 9 และรายการส่งด่วนจากหอผูป่้วยในคือ  
  - MI 035 Anti-HIV ด่วน 
  - MI 161 Treponemal Ab (CMIA)  ด่วน 
  - MI 104 HBsAg ด่วน 
  - MI 105 Aniti-HBs ด่วน 
  - MI 109 Anti-HCV ด่วน 
  - MI 106 Anti –HBc ด่วน 
นอกเวลาราชการ    
ห้องปฏบัิติการจุลชีววทิยา ภปร ช้ัน 4 (ช่องเบอร์ 22)  
 รับส่ิงส่งตรวจทางแบคทีเรียวทิยา, ราวทิยา  บางรายการท่ีส่งตรวจทางไวรัสวทิยา และรายการ

ตรวจท่ีเร่งด่วน   ส าหรับผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก (คลินิกพิเศษ), ฉุกเฉิน                                                 
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การรายงานผล 
ผลผูป่้วยโรงพยาบาล     :  ทางหอผูป่้วยสามารถเรียกดูผลการตรวจวเิคราะห์ไดจ้ากระบบคอมพิวเตอร์ 
                         ของโรงพยาบาล (HIS) 
ผลหน่วยงานภายนอก    :  ติดต่อรับใบรายงานผลท่ีหอ้งรับส่ิงส่งตรวจ ตึก อปร ชั้น 16  ในเวลา 
                         ราชการ (8.00 – 15.30 น.) 
ผลการทดสอบท่ีปกปิด  :  ผลการทดสอบท่ีเก่ียวกบั HIV เป็นผลปกปิด จะไม่สามารถดูหรือพิมพผ์ล 
                                          ผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ระบบ HIS ได ้ ใหติ้ดต่อขอรับใบรายงานผลตาม 
                                          สถานท่ี ดงัน้ี 
    1.  ในเวลาราชการ     :  รับใบรายงานผลท่ีช่องเบอร์ 18 อาคาร ภปร ชั้น 4 และหอ้งรับส่ิงส่ง 
                         ตรวจ  อาคาร อปร ชั้น 16 (หอ้ง 1601) 
    2.  นอกเวลาราชการ  :  รับใบรายงานผลท่ีหอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยา อาคาร ภปร ชั้น 4  
                                         (ช่องเบอร์ 22) 

หมายเหตุ  :  การรับใบรายงานผลทีป่กปิด  ผู้รับผล (เจ้าหน้าทีห่อผู้ป่วย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย) 
                     ต้องเซ็นช่ือรับใบรายงานผลพร้อมแสดงหลกัฐานว่ามส่ีวนเกีย่วข้องกบัใบราย 
                     งานผลน้ัน 

การแจ้งผลทางโทรศัพท์ 
  

 ทางฝ่ายจุลชีววทิยา ไม่มนีโยบายการแจ้งผลทางโทรศัพท์  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเท่านั้น 
ซ่ึงแพทยผ์ูส้ั่งตรวจจะตอ้งติดต่อกบัอาจารยท่ี์รับผดิชอบในงานนั้นๆโดยตรง 
 กรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัผลตรวจ สามารถติดต่อสอบถามจากหอ้งปฏิบติัการตามหมายเลข 
โทรศพัทท่ี์ระบุในคู่มือน้ี 
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 ค าแนะน าในการส่ังตรวจ เกบ็และน าส่งส่ิงส่งตรวจแบคทีเรียวทิยาและราวทิยา 

1.   สั่งตรวจตามใบสั่งตรวจ บ.6321 (F-1901) 
 1.1  กรอกขอ้มูลผูป่้วย และแพทยผ์ูส้ั่งตรวจใหช้ดัเจน 
 1.2  ชนิดส่ิงส่งตรวจแยกตามระบบการติดเช้ือ กรุณาระบุต าแหน่งท่ีชดัเจน  
        (specify site) 
 1.3 ระบุการทดสอบท่ีตอ้งการ 

2.   ภาชนะท่ีเกบ็ใชข้วด/ภาชนะปราศจากเช้ือ/ หลอด transport media ต่างๆ ส าหรับเกบ็ส่ิง 
      ส่งตรวจ ตอ้งปิดฝาใหส้นิท  สไลดท่ี์ป้ายส่ิงส่งตรวจตอ้งรอใหแ้หง้สนิทก่อนบรรจุลงใน 
      ถุงพลาสติกซิป พร้อมเขียนช่ือ-สกลุ หอผูป่้วย ชนิดส่ิงส่งตรวจ วนั เวลาท่ีเกบ็ 
3.   การเกบ็ส่ิงส่งตรวจตอ้งเกบ็ดว้ยความระมดัระวงัการปนเป้ือน และมีปริมาณท่ีเหมาะสม 
      (ดูรายละเอียดการเกบ็ตามชนิดส่ิงตรวจ) 

การส่ังตรวจและการเกบ็ 

การน าส่งส่ิงตรวจยงัห้องปฏิบัตกิาร 

1.  ส่ิงส่งตรวจในภาชนะท่ีปิดสนิท ผูน้  าส่งควรน าส่งส่ิงส่งตรวจบรรจุลงในตะกร้ามีหูห้ิว 
     ส าหรับเดินส่ง (ไม่ควรเดินถือถุงบรรจุส่ิงส่งตรวจ เพราะอาจตกแตกเสียหายได)้ 
2.  ส่ิงส่งตรวจท่ีป้ายสไลด ์ตอ้งรอใหแ้หง้สนิท และใส่ถุงพลาสติกซิป เขียนช่ือสกลุ, ชนิด 
     ส่ิงส่งตรวจ, เลือกการทดสอบใหช้ดัเจน ควรแยกสไลดถุ์งละ 1 สไลด ์
3.  ส่ิงส่งตรวจท่ีตอ้งแช่เยน็ ใหบ้รรจุในถุงพลาสติกและใหใ้ส่ในกล่องโฟม หรือ กระติกน ้า 
     แขง็ โดยมีน ้าแขง็หรือถุงเจลเยน็บรรจุอยู ่
4.  ภาชนะบางชนิด transport media ตอ้งแลกเปล่ียน เช่น ขวดเพาะเช้ือจากเลือด,  ภาชนะ 
     ปราศจากเช้ือขนาด 50 ml., Amies และ Cary-Blair transport media ใหแ้ลกตามจ านวนท่ี 
     ส่งและลงช่ือผูรั้บแลกคืน 
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ส่ิงส่งตรวจ     เลอืด ( Blood ) เพาะเช้ือแบคทีเรีย มยัโคแบคทีเรีย และรา 
ภาชนะบรรจุ  ขวดน ้ายาเพาะเช้ือส าเร็จรูป 
 -  ชนิดท่ีเพาะเช้ือแบคทีเรีย Aerobe คือ VersaTrek Redox 1 
 -  ชนิดท่ีเพาะเช้ือแบคทีเรีย  Anaerobe ใชข้วด VersaTrek Redox  2  
      (ขอบฝาอลูมิเนียมสีแดง) 
 -  ชนิดเพาะเช้ือ Mycobacteria และรา  ใชข้วด Bactec Myco/F-lytic 

วธีิเกบ็ เช็ดจุกขวดดว้ย 70 % alcohol ก่อนใส่เลือดลงในขวด คว  า่ 
 พลิกขวดไปมา 4 – 5 คร้ังเพื่อไม่ใหเ้ลือดแขง็ตวั 

ปริมาณ ผูใ้หญ่ 5 – 10 ml. (อยา่งนอ้ย 2 ขวด) 
   เดก็     1 – 3   ml. ( 1 – 2 ขวดตามความเหมาะสม) 
   ส าหรับขวด Myco/F lytic ใส่เลือด 3 – 5 ml. 
การน าส่งและการเกบ็รักษา น าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 2 ชม. ถา้ไม่สามารถส่งได ้
                                         ใหเ้กบ็ท่ีอุณหภูมิหอ้ง (ห้ามแช่เยน็) 
หมายเหตุ 1. เลือกขวดใหถู้กตอ้งตามชนิดการทดสอบ และ ไม่ควรใชก้บัส่งส่งตรวจ 

     อ่ืนๆ นอกจากเลือด 
   2. ขวดเพาะเช้ือมยัโคแบคทีเรียและรา Myco/F lytic ตอ้งไม่ใหมี้ส่ิงใดปิด 
          ทบั barcode (ตอ้งใชใ้นการระบุต าแหน่งของขวดเพาะเช้ือในเคร่ือง 

     อตัโนมติั) 

ขวด VersaTrek Redox  2  

การเกบ็ส่ิงส่งตรวจส าหรับเพาะเช้ือ 

ขวด VersaTrek Redox  1  

 ขอบฝาอลมิูเนียมสีแดง 

Bactec Myco/F-lytic 

 ขอบฝาอลมิูเนียมสีมว่ง 
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ส่ิงส่งตรวจ     เสมหะ (sputum), endotrachial aspirate, bronchial wash 
              (ต้องระบุเวลาเกบ็) 
 

ภาชนะบรรจุ       ขวด/ภาชนะปราศจากเช้ือ  
   
 
 
 
 
 
 
วธีิเกบ็             เสมหะควรเกบ็ตอนเชา้ ใหผู้ป่้วยขาก หรือ ไอลึกๆ 
ปริมาณ          3 – 5 ml. 
การน าส่งและการเกบ็รักษา น าส่งหอ้งปฏิบติัการทนัทีภายใน 2 ชม. ถา้ไม่ 
   สามารถส่งไดใ้หเ้กบ็ในตูเ้ยน็ 2 – 8 oC โดยส่ง 
   หอ้งปฏิบติัการไม่เกิน 24 ชม. 
หมายเหตุ 1.  กรณีส่ิงส่งตรวจเสมหะท่ีไม่เหมาะสม โดยพบวา่  squamous 
       epithelial cell มากกวา่ 10 เซลล ์และเมด็เลือดขาวนอ้ยกวา่ 25 เซลล ์ 
       ต่อ low power field เป็นส่ิงส่งบ่งช้ีวา่มีการปนเป้ือนน ้าลายมากกวา่ 
       เป็นเน้ือเสมหะ ทางหอ้งปฏิบติัการจะไม่ท าการเพาะเช้ือหรือ 
       อ่านผลแกรม และจะรายงานวา่ 
       “ส่ิงส่งตรวจไม่เหมาะสมส าหรับการเพาะเช้ือและการย้อมสีแกรม” 
  2.  ส่ิงส่งตรวจส่งซ ้ าในวนัเดียวกนัจะถูกปฏิเสธ 
  3.  เสมหะสั่งตรวจ MB 062 (Quantitative culture) ตอ้งส่งถึง 
       หอ้งปฏิบติัการภายใน 30 นาที 
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ส่ิงส่งตรวจ      อุจจาระ/Rectal swab (เฉพาะเดก็เลก็) 
 

ภาชนะบรรจุ   1.  Cary-Blair transport medium 
  2.  ภาชนะสะอาดมีฝาปิดสนิท (ส าหรับเพาะเช้ือ Campylobacter  
       MB007,  C. difficile toxin MB013, มยัโคแบคทีเรียและรา) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิเกบ็             1. ใช ้swab ป้ายอุจจาระเหลวบริเวณท่ีมีมูกเลือด ใส่ในหลอด Cary-Blair  
                 transport medium ปิดฝาใหส้นิท 
             2.  เกบ็อุจจาระใส่ภาชนะสะอาด เลือกบริเวณท่ีเป็นอุจจาระเหลว มีมูกเลือด 
                 ส าหรับเพาะเช้ือ  Campylobacter MB007,  C. difficile toxin MB013,  
                            มยัโคแบคทีเรียและรา 
ปริมาณ         ใช ้swab ป้ายอุจจาระ 1–3 กรัมหรือประมาณ ½ ชอ้นชา  
การน าส่งและการเกบ็รักษา 1. อุจจาระท่ีใช ้swab ใส่ใน Cary-Blair ส่งภายใน 24 ชม. 
       ท่ีอุณหภูมิหอ้ง หรือใส่ในตูเ้ยน็ 2-8 oC ไม่เกิน 48 ชม. 
   2. อุจจาระท่ีใส่ในภาชนะสะอาดส่งภายใน 1 ชม. หรือ 
       เกบ็ในตูเ้ยน็ 2-8 oC ไม่เกิน 48 ชม. 
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ส่ิงส่งตรวจ      ปัสสาวะ  (ระบุเวลาเกบ็) 
 

ภาชนะบรรจุ   ภาชนะปราศจากเช้ือ ขนาด 50 ml. 
   
 
 
 
 
 
 
วธีิเกบ็            แนะน าผูป่้วยใหท้ าความสะอาดอวยัวะเพศดว้ยน ้าและสบู่ใหส้ะอาดเกบ็

            ปัสสาวะช่วงกลาง(midstream urine) โดยปัสสาวะช่วงแรกท้ิงไปก่อน  
ปริมาณ         5 – 10 ml.,  ส าหรับส่งตรวจมยัโคแบคทีเรีย > 15 ml. 
การน าส่งและการเกบ็รักษา น าส่งหอ้งปฏิบติัการทนัทีและถึงหอ้งปฏิบติัการไม่เกิน 
   2 ชม. (เกิน 2 ชม. เช้ือจะเจริญเติบโตแปลผลการทดสอบ 
   ไม่ถูกตอ้ง) ถา้ไม่สามารถส่งไดภ้ายใน 2 ชม. สามารถ

   เกบ็รักษาส่ิงตรวจไวใ้นตูเ้ยน็ 2-8 oC แต่ตอ้งส่งถึง 
   หอ้งปฏิบติัการภายใน 24 ชม. 
หมายเหตุ     1. จะไม่รับปัสสาวะท่ีเกบ็ไม่ระบุเวลา, เกินก าหนดเวลา, ส่งซ ้ าภายในวนัเดียวกนั 
            2. กรณีปัสสาวะท่ีเกบ็ดว้ยวธีิ suprapubic aspiration ตอ้งระบุใหเ้ห็นชดัเจน 
 
ส่ิงสงตรวจ      Tissue 
ภาชนะบรรจุ   ขวด/ภาชนะปราศจากเช้ือ 
 
 
 
วธีิเกบ็  ช้ินเน้ือเกบ็จากหอ้งผา่ตดั 
ปริมาณ ขนาด 1 cm3 (ในกรณทีีส่งสัย Pythiosis & Mucormycoses ถ้าหากส่ง 
                                   ทนัทไีม่ได้กรุณาเกบ็ส่ิงส่งตรวจทีอ่ณุหภูมห้ิอง) 

 การน าส่งและการเกบ็รักษา        ส่ิงส่งตรวจส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที หรือเกบ็ไม่เกิน 24 ชม.  
                       ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
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ส่ิง่สงตรวจ      Throat swab, cervical swab, vaginal swab  
 

ภาชนะบรรจุ   1.  Amies transport medium (ส าหรับเพาะเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา) 
  2.  2SP medium  (ส าหรับเพาะเช้ือ C. trachomatis และ PCR) 
  3.  Mycoplasma broth (ส าหรับเพาะเช้ือ M. pneumoniae และ PCR) 
  4. ขวดปราศจากเช้ือใส่น ้าเกลือ 0.5 ml (ส าหรับเพาะเช้ือรา)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิเกบ็             ใช ้swab ป้ายบริเวณท่ีติดเช้ือ ระวงัการปนเป้ือนจากเช้ือประจ าถ่ิน 
ปริมาณ          ป้ายใหท้ัว่โดยรอบ swab  
การน าส่งและการเกบ็รักษา     1. ส่ิงส่งตรวจใน Amies transport medium / ขวดใส่น ้าเกลือ  
                      น าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 2 ชม. หรือไม่เกิน 24 ชม. ท่ี 
                                             อุณหภูมิหอ้ง 
                  2. ส่ิงส่งตรวจใน 2SP medium และ Mycoplasma broth ตอ้ง 
                      แช่เยน็ตลอดเวลาขณะน าส่งใหใ้ส่ในกระติกน ้าแขง็ท่ีมี 
                      น ้าแขง็หรือ ice pack 
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ส่ิงสงตรวจ      Nasopharyngeal swab 
 

ภาชนะบรรจุ    1. Amies transport medium (ส าหรับเพาะเช้ือแบคทีเรีย) 
  2. ขวดปราศจากเช้ือใส่น ้าเกลือ 0.5 ml (ส าหรับเพาะเช้ือรา) 
     
 
 
 
 
 
วธีิเกบ็                 ใช ้Nasopharyngeal swab ซ่ึงขนาดเลก็ค่อยๆสอดเขา้ทางช่องจมูกใหเ้ขา้ไป 
                  ถึงส่วนหลงัของ Nasopharynx หมุน swab ชา้ๆ เพื่อเกบ็ secretion 
ปริมาณ              ป้ายใหท้ัว่โดยรอบ swab  
การน าส่งและการเกบ็รักษา น าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 2 ชม. หรือ 
   เกบ็ 24 ชม. ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
 
 
ส่ิงสงตรวจ      น า้ไขสันหลงั (CSF), Body fluid อืน่ๆ 
ภาชนะบรรจุ   ขวด/ภาชนะปราศจากเช้ือ ส าหรับยอ้ม เพาะเช้ือแบคทีเรีย มยัโคแบคทีเรีย 
  และรา 
   
 
     หรือ 
 
 
วธีิเกบ็  ใชว้ธีิปราศจากเช้ือ เจาะน ้าไขสันหลงั หรือ body fluid 
ปริมาณ 1. น ้าไขสันหลงั 1 – 2 ml., ส าหรับมยัโคแบคทีเรีย > 2 ml. 
  2. Body fliud อ่ืนๆ 1 – 10 ml. 

การน าส่งและการเกบ็รักษา     น าส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที (เช้ือบางชนิดตายง่าย) ถา้ไม่
                  สามารถส่งไดท้นัที ตั้งท่ีอุณหภูมิหอ้ง (ห้ามแช่เยน็) ส่ง
                                         หอ้งปฏิบติัการภายใน 24 ชม. 
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ส่ิงส่งตรวจ      หนอง หรือ swab ป้ายจากแผล 
 

ภาชนะบรรจุ   1. ขวด/ภาชนะปราศจากเช้ือ (กรณีดูด, เจาะหนอง) 
  2. Amies transport medium (ส าหรับเพาะเช้ือแบคทีเรียชนิด  

      aerobe และเช้ือรา) 
  3. Anaerobic transport medium (ส าหรับเพาะเช้ือแบคทีเรีย anaerobe) 
  4. ขวดปราศจากเช้ือใส่น ้าเกลือ 0.5 ml (ส าหรับเพาะเช้ือรา)  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
วธีิเกบ็             1. หนองจากการดูด เจาะเกบ็ดว้ยวธีิปราศจากเช้ือ ใส่ในขวด/ภาชนะ 
                 ปราศจากเช้ือปิดฝาสนิท 
             2. กรณีใช ้swab ป้ายหนองจากแผล ใชว้ธีิปราศจากเช้ือเช่นกนั หลีกเล่ียงการ 
                ปนเป้ือนเช้ือประจ าถ่ินบริเวณท่ีเกบ็ การเพาะเช้ือแบคทีเรียใหน้ า swab  ใส่ใน 
                transport media หรือ ถา้หนองมีปริมาณนอ้ยใหส่้งทั้ง syringe ไดเ้ลย 
                ส าหรับการเพาะเช้ือรา ใหน้ า swab ใส่ขวดปราศจากเช้ือท่ีใส่น ้าเกลือ 0.5 ml.  
             3. ส าหรับการเพาะเช้ือมยัโคแบคทีเรียใหใ้ส่หนองในภาชนะปราศจากเช้ือ 
                เท่านั้น 
ปริมาณ          1. หนองจากการเจาะ หรือ ดูด มากกวา่ 1 – 2 ml. ส าหรับเพาะเช้ือ 
                 มยัโคแบคทีเรีย 3 – 5 ml. 
             2. ป้ายใหท้ัว่ swab โดยรอบ 
การน าส่งและการเกบ็รักษา     ส่ิงส่งตรวจน าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 2 ชม. หรือไม่เกิน  
                  24 ชม. ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
หมายเหตุ       หนองแผลเปิดไม่ตรวจเพาะเช้ือชนิด Anaerobe    
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ส่ิงส่งตรวจ      ปลายสาย catheter (ยกเว้น foley catheter ไม่รับเพาะเช้ือ) 
ภาชนะบรรจุ   ขวด/ภาชนะปราศจากเช้ือส าหรับเพาะเช้ือแบคทีเรีย 
วธีิเกบ็                  ตดัปลายสายดว้ยวธีิปราศจากเช้ือลงในขวด/ภาชนะปราศจากเช้ือ  
  (ไม่ตอ้งใส่น ้าเกลือ) ปิดฝาใหส้นิท 
ปริมาณ               ขนาด 3 – 5 cm.  
การน าส่งและการเกบ็รักษา ส่ิงส่งตรวจส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 15 นาที หรือแช่เยน็ 
   2 – 8 oC ภายใน 2 ชม. 
หมายเหตุ      หอ้งปฏิบติัการจะเพาะเช้ือโดยวธีิ Maki เท่านั้น ถา้ตอ้งการเพาะเช้ือดว้ยวธีิ Vortex  
             ดว้ยใหร้ะบุเพิ่มเติมดว้ยรหสั MB001 
 
 
 
ส่ิงสงตรวจ      Corneal  scraping 
ภาชนะบรรจุ   เพาะเช้ือ โดยตรงลงบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ 
  1. Blood agar และ Chocolate agar ส าหรับเพาะเช้ือแบคทีเรียชนิด aerobe 
  2. Brucella blood  agar และ Thioglycolate broth ส าหรับเพาะเช้ือ

      แบคทีเรียชนิด anaerobe (น าส่งโดยใส่ใน Anaerobic bag) 
  3. Sabouraud dextrose agar (SB) และ Sabouraud dextrose agar with 
      cycloheximide (MS) ส าหรับเพาะเช้ือรา 
วธีิเกบ็  เกบ็โดยแพทยใ์ส่บนอาหารเล้ียงเช้ือ 
การน าส่งและการเกบ็รักษา     น าส่งหอ้งปฏิบติัการทนัทีหรือ เกบ็ท่ีอุณหภูมิหอ้งไม่เกิน 24 ชม. 
 
 
 
ส่ิงส่งตรวจ  ผวิหนัง, ผม, เลบ็ 
ภาชนะบรรจุ  ภาชนะแหง้ปราศจากเช้ือ 
วธีิเกบ็   ขดูผวิหนงั, ตดัเลบ็และเส้นผมบริเวณรอยโรค 
การน าส่งและการเกบ็รักษา ส่ิงส่งตรวจส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 2 ชม. หรือเกบ็ 
   ไม่เกิน 24 ชม. ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
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ส่ิงส่งตรวจ      Serum (Clotted blood) 
ภาชนะบรรจุ   หลอดจุกสีแดง 
วธีิเกบ็                  เจาะเลือดผูป่้วย  
ปริมาณ               ขนาด 3 – 5 ml.  
การน าส่งและการเกบ็รักษา ส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 2 ชม.  หรือเกบ็ตูเ้ยน็ 2 – 8 oC  
   ไม่เกิน 24 ชม.  
 
 
 

ส่ิงส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมส าหรับการเพาะเช้ือ anaerobe  
และทางห้องปฏิบัตกิารจ าเป็นต้องปฏิเสธ 

ส่ิงตรวจเหล่านั้น ไดแ้ก่ 
 1. แผลหนองบริเวณผวิหนงั (superficial wound และ abscess) 
 2. น ้าจากกระเพาะ, แผลจากล าไส้, น ้าจากล าไส้ (gastric intestinal fluid, stool และ

     colocutaneous fistulae) 
 3. swab จากช่องคลอด ปากมดลูก ทางเดินปัสสาวะ (vaginal, cervical และ urethral swab) 
 4. เสมหะ, throat swab, tonsillar swab, gingival swab, nasopharyngeal swab, nasal swab 
 5. voided, foley or catheterized urine 
 6. stool (ยกเวน้ตรวจหา Clostridium difficile toxin) 

Anaerobic  transport  medium  

anaerobic for swab  

anaerobic for fluid 
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การเกบ็และน าส่งส่ิงส่งตรวจเพือ่เพาะเช้ือ Chlamydia trachomatis 

ส่ิงส่งตรวจ 1.  Cervical swab จาก endocervical canal ท่ี transitional zone  
 2.  Urethral swab จาก anterior urethra โดยใส่ swab ลึก 2-3 เซนติเมตร 
 3.  ในเดก็เลก็ท่ีเป็นโรคปอดอกัเสบ ควรจะ aspirate โดยใช ้intubation จะดีท่ีสุด  
      หรือ swab จาก posterior nasopharynx หรือจากคอ 
 4.  conjunctival swab/scraping 
ภาชนะบรรจุ      2SP medium น ้าใสในหลอดพลาสติก (แช่เยน็) + dacron หรือ rayon swab  
      (ใชเ้ฉพาะส าหรับการส่งตรวจเพื่อเพาะเช้ือ Chlamydia) 
วธีิเกบ็   ถา้บริเวณท่ีจะเกบ็มีเมือกหรือหนอง ใหใ้ชส้ าลีแหง้ท่ีปราศจากเช้ือเช็ดออก 
 เสียก่อน แลว้ใช ้swab พิเศษส าหรับเกบ็เช้ือน้ีป้ายท่ี mucous membrane แรงๆ   
    เพื่อใหเ้ซลลห์ลุดออกมา เน่ืองจากเช้ือ Chlamydia trachomatis อยูภ่ายในเซลล ์
การน าส่งและการเกบ็รักษา    1.ใส่ swab ลงใน transport medium 2SP ซ่ึงแช่เยน็อยูห่รือถา้ 
         เป็น fluid ใส่เพียง 2-3 หยดเท่านั้น 
     2. ใชก้รรไกรตดัปลายลวด swab ใหเ้ท่ากบัปากหลอดท่ีใส่  
          transport medium  ปิดจุกเกลียวใหส้นิท 
     3.  ใส่หลอดในกระติกน ้าแขง็ 
     4.  กรอกรายละเอียดใบส่งตรวจส่งกลบัมาท่ีหอ้งปฏิบติัการ                             
          ส่งทนัททีีท่ าเสร็จ  
หมายเหตุ    ติดต่อขอรับ transport medium 2SP ไดท่ี้ภาควชิาจุลชีววทิยา โทร. 4132  ต่อ 108 

  

การเกบ็ส่ิงส่งตรวจเพือ่เพาะเช้ือ Leptospira 
ส่ิงส่งตรวจ      Blood 
ภาชนะบรรจุ   หลอด Fletcher medium 
วธีิเกบ็                  เจาะเลือดผูป่้วย 1 ml. โดยวธีิปราศจากเช้ือ หยดเลือดจ านวน 1 หยด,  
  2 หยด และ 3 หยด ลงในหลอด Fletcher medium หลอดท่ี 1, 2 และ 
  3 ตามล าดบั (ผูป่้วย 1 คนใช ้3 หลอด) เขยา่เลก็นอ้ยเพื่อไม่ใหเ้ลือด 
  แขง็ตวั (อยา่เขยา่ใหท้ัว่หลอด เพราะเช้ือจะเจริญไดดี้เฉพาะส่วนบน) 
การน าส่งและการเกบ็รักษา ส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที 
หมายเหตุ   ปัสสาวะตรวจเฉพาะ dark-field examination  ไม่เปิดบริการเพาะเช้ือ 
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แนวทางการเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการมยัโคแบคทเีรียวทิยา 

ส่ิงส่งตรวจ  : Eye fluid / corneal scraping 
ภาชนะบรรจุ : ขวดปราศจากเช้ือ หรือ แพทยแ์จง้ขอ MGIT Tube จากทางหอ้งปฏิบติัการเพื่อ
น าไปเกบ็ส่ิงส่งตรวจดว้ยตนเอง 
วธีิการเกบ็  : 1. เกบ็ fluid ใส่ขวดปราศจากเช้ือ  
   2. กรณีแพทยข์อ MGIT Tube เพื่อน าไปเกบ็ส่ิงส่งตรวจเอง 
       2.1 กรณีเป็น fluid ใหถ่้าย fluid ดงักล่าว ปริมาตร 0.5 mL ใส่ใน MGIT Tube   
                                    กรุณาปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัการปนเป้ือน  
       2.2 กรณีเป็น scraping ใหน้ าใบมีด  (Blade) ท่ีใชใ้นการขดูเกบ็ จุ่มลงไปใน  
                                    MGIT Tube สักครู่ หรือ แตะใบมีดสัมผสักบัภายในหลอดเพื่อให ้ส่ิงส่ง 
                                    ตรวจท่ีคาอยูบ่นใบมีด หลุดออกมา โดยหา้มมิใหท้ิ้งใบมีด ลงไปใน MGIT  
                                    Tube เดด็ขาด  
การน าส่งและการเกบ็รักษา :  1.1 กรณีเกบ็ดว้ยขวดปราศจากเช้ือ น าส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที   
                                                         หากไม่สามารถน าส่งทนัทีไดใ้หเ้กบ็รักษาไวท่ี้ อุณหภูมิหอ้ง  
                                                          และรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมง 
      1.2 กรณีเกบ็ดว้ย MGIT Tube ใหรี้บน าส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที  
                                                         หากไม่สามารถน าส่งทนัทีไดใ้หเ้กบ็รักษาไวท่ี้ อุณหภูมิหอ้ง  
                                                         หลีกเล่ียงแสง และรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 2 ชัว่โมง 
                                                         เท่านั้น 
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ส่ิงส่งตรวจ  : Tissue 
ภาชนะบรรจุ : ขวดปราศจากเช้ือ หรือ แพทยแ์จง้ขอ MGIT Tube จากทางหอ้งปฏิบติัการเพื่อ 
                          น าไปเกบ็ส่ิงส่งตรวจดว้ยตนเอง 
วธีิการเกบ็  : 1. ตดั Tissue ขนาด 1 - 2 cm³  ใส่ขวดปราศจากเช้ือ  
   2. กรณีแพทยข์อ MGIT Tube เพื่อน าไปเกบ็ส่ิงส่งตรวจเอง ใหต้ดั Tissue ขนาด  
                              1 - 2 cm³ ใส่ลงไปใน MGIT Tube กรุณาปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัการ 
                              ปนเป้ือน  
การน าส่งและการเกบ็รักษา :  1.1 กรณีเกบ็ดว้ยขวดปราศจากเช้ือ น าส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที  
                                                         หากไม่สามารถน าส่งทนัทีไดใ้หเ้กบ็รักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง   
                                                         และรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมง 
                           1.2 กรณีเกบ็ดว้ย MGIT Tube ใหรี้บน าส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที  
                                                        หากไม่สามารถน าส่งทนัทีไดใ้หเ้กบ็รักษาไวท่ี้ อุณหภูมิหอ้ง                    
                                                        หลีกเล่ียงแสง และรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 2 ชัว่โมง 
                                                        เท่านั้น 

แนวทางการเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการมยัโคแบคทเีรียวทิยา (ต่อ) 

แนวทางการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ห้องปฏิบตัิการมยัโคแบคทเีรีย 

 หอ้งปฏิบติัการมยัโคแบคทีเรียจะท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจในกรณีท่ีตรวจพบส่ิงส่ง
ตรวจตามลกัษณะดงัน้ี 

1. ส่ิงส่งตรวจในรูปของไมพ้นัส าลี / swab * 
2. ส่ิงส่งตรวจในรูปของไมพ้นัส าลีใน transport media 
3. ส่ิงส่งตรวจท่ีแช่ในฟอร์มาลิน (formalin) 
4. ส่ิงส่งตรวจช้ินเน้ือในพาราฟินบลอ็ค (paraffin tissue block storage)  
5. ส่ิงส่งตรวจท่ีเป็น ผม, ขน (hair) และ เลบ็ (nail) 
6. ส่ิงส่งตรวจ MGIT Tube ท่ีมีใบมีด (Blade) อยูภ่ายในหลอด 
7. ส่ิงส่งตรวจท่ีไม่ไดบ้รรจุในภาชนะปราศจากเช้ือ  

หมายเหตุ * ส่ิงส่งตรวจในรูปของไมพ้นัส าลี / swab กรณีท่ีเกบ็มาในลกัษณะน้ีแลว้ และไม่สามารถ
เกบ็ส่ิงส่งตรวจใหม่ไดอี้ก กรุณาแจง้หอ้งปฏิบติัการใหท้ราบก่อนล่วงหนา้ 
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แนวทางการท าการทดสอบความไวรับของเช้ือมยัโคแบคทเีรียต่อยา 
ส าหรับห้องปฏิบตัิการมยัโคแบคทเีรีย 

MB002 Mycobacterium culture (Automated) and susceptibility testing 
Mycobacterium tuberculosis , Mycobacterium tuberculosis complex 
 หอ้งปฏิบติัการมยัโคแบคทีเรียจะท าการทดสอบความไวรับของเช้ือต่อยา ใหโ้ดย
อตัโนมติัเฉพาะในรายท่ีใหผ้ลการทดสอบเป็น Mycobacterium tuberculosis หรือ Mycobacterium 
tuberculosis complex เท่านั้นโดยจะท าการทดสอบความไวรับของเช้ือต่อยา ซ่ึงเป็น First line drug 4 
ชนิดเท่านั้น ดงัรายการต่อไปน้ี 

1. Streptomycin  ( S ) 
2. Isoniazid         ( I  ) 
3. Rifampin        ( R ) 
4. Ethambutol     ( E ) 

 หากแพทยต์อ้งการใหท้ าการทดสอบความไวรับของเช้ือ M. tuberculosis หรือ M. 
tuberculosis complex ต่อยาเพิ่มเต่ิม แพทยจ์ะตอ้งระบุชนิดของยาใหช้ดัเจนบนใบน าส่งส่ิงส่งตรวจ 
(ใบ request) หรือหากตอ้งการส่งท าการทดสอบเพิ่มเติมภายหลงัจากไดรั้บผลการทดสอบความไว
รับของเช้ือต่อยา First line drug SIRE ดงักล่าวไปแลว้ ใหโ้ทรติดต่อหอ้งปฏิบติัการล่วงหนา้ มีดงัน้ี 

1. Pyrazinamide  ( PZA ) 
2. Ofloxacin        ( OFX ) 

Non – Tuberculous Mycobacterium (NTM) ที่ไม่ใช่ Rapid grower Mycobacterium 
 ส าหรับรายท่ีใหผ้ลการทดสอบเป็น Non – Tuberculous Mycobacterium (NTM) 
หอ้งปฏิบติัการมยัโคแบคทีเรียจะไม่ท าการทดสอบความไวรับของเช้ือต่อยา เน่ืองจาก ไม่มี
มาตรฐานในการแปลผลการทดสอบส าหรับเช้ือดงักล่าว  
แต่หากแพทย์ต้องการให้ท าการทดสอบความไวรับของเช้ือต่อยา ห้องปฏบิัติการสามารถท าการ
ทดสอบให้ด้วยวธิี MIC โดยใช้ E-test หรือ MIC strip และรายงานผลเป็นค่า MIC เท่านั้น ซ่ึง
แพทย์สามารถขอท าการทดสอบได้ดงันี ้
 เขียนใบน าส่งส่ิงส่งตรวจ (ใบ request) โดยระบุรหสัการทดสอบ MB 018 
ระบุชนิดของยา ท่ีตอ้งการใหท้ าการทดสอบอยา่งชดัเจนบนใบน าส่งส่ิงส่งตรวจ (ใบ request) โดย
การคิดค่าบริการจะคิดตามจ านวนของยาท่ีสั่งท าการทดสอบ  ซ่ึงแพทยจ์ะตอ้งระบุ ชนิดของยาให้
ชดัเจน และท าเคร่ืองหมาย คูณจ านวนยา ( x จ  านวนยา ) ท่ีตอ้งการ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรับส่ิงส่งตรวจ
ลงรหสัสั่งตรวจตามจ านวนยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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แนวทางการท าการทดสอบความไวรับของเช้ือมยัโคแบคทเีรียต่อยา 
ส าหรับห้องปฏิบตัิการมยัโคแบคทเีรีย (ต่อ) 

MB066 susceptibility test for Rapid grower Mycobacteria 
Rapid grower Mycobacterium 
 ส าหรับรายท่ีใหผ้ลการทดสอบเป็น Rapid grower Mycobacterium เช่น 
Mycobacterium abscessus , Mycobacterium chelonae , Mycobacterium chelonae complex , 
Mycobacterium fortuitum เป็นตน้  
 หอ้งปฏิบติัการสามารถท าการทดสอบใหด้ว้ยวธีิ MIC โดยใช ้E-test หรือ MIC strip 
และรายงานผลเป็นค่า MIC พร้อมทั้งแปลผลความไวรับของเช้ือต่อยาให ้ซ่ึงอา้งอิงตามรายงานจาก
ผลการวจิยัท่ีเป็นท่ียอมรับ  โดยจะท าการทดสอบความไวรับของเช้ือต่อยา 7 ชนิดเท่านั้น ดงัรายการ
ต่อไปน้ี 

1. Tetracyclin 
2. Amikacin 
3. Ciprofloxacin 
4. Imipenem 
5. Clarithromycin 
6. Trimethoprim – sulfamethoxazole 
7. Cefoxitin  

หากแพทยต์อ้งการใหท้ าการทดสอบความไวรับของเช้ือ Rapid grower Mycobacterium  ต่อยา
เพิ่มเติม แพทยจ์ะตอ้งโทรสอบถามหอ้งปฏิบติัการก่อนวา่มียาตามท่ีตอ้งการหรือไม่ และระบุชนิด
ของยาใหช้ดัเจนบนใบน าส่งส่ิงส่งตรวจ (ใบ request) 
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ภาชนะและหลอด (transport media) ส าหรับการเกบ็ส่ิงส่งตรวจ 

ภาชนะ/ชนิด transport media  ภาพ  การเกบ็รักษา 
ก่อนใส่ส่ิงส่งตรวจ  วธิีการใช้  

1. Amies transport medium 
วุน้สีด าหลอดจุกสีด า พร้อมไม ้swab จุกด า 
และค าอธบายการเก็บดา้นหลงัซอง 

อุณหภูมิหอ้ง Swab ทุกชนิด (ยกเวน้อุจจาระ) เพาะ
เช้ือ aerobic bacteria 

2. Cary-Blair transport medium 
วุน้สีขาวหลอดจุกแดง พร้อมไม ้swab จุกแดง
และค าอธบายการเก็บดา้นหลงัซอง 

อุณหภูมิหอ้ง Swab อุจจาระ 

3. Modified Cary-Blair 
(Anaerobic transport medium) 
 3.1 วุน้สีขาวในขวดปิดฝาอลูมิเนียม ติดฉลาก 
“Transport medium : Anaerobic (for fluid)” 
 3.2 วุน้สีขาวในหลอดแกว้  
“Transport medium : Anaerobic (for swab)” 

อุณหภูมิหอ้ง 
เพาะเช้ือ anaerobic bacteria 
3.1 ส าหรับ fluid 
3.2 ส าหรับ swab 

4. Hemo culture broth   
4.1 Aerobic culture (versaTrek  Redox 1)   
4.2 Anaerobic culture (versaTrek  Redox 2)  
4.3 Mycobacterium และ Fungus culture  
      (จากเลือดและ sterile fluid ) 

อุณหภูมิหอ้ง 

4.1 เพาะเช้ือแบคทีเรียชนิด aerobe         
      เจาะเลือด 5 – 10 ml. 
4.2 เพาะเช้ือแบคทีเรียชนิด anaerobe  
      เจาะเลือด 3 – 10 ml. 
4.3 ขวด Myco/F-lytic เจาะเลือด        
       3 – 5 ml. 

5. ภาชนะปราศจากเช้ือขนาด 50 ml.  

อุณหภูมิหอ้ง 

เก็บปัสสาวะ*,  เสมหะ, body fluid 
เช่น  Peritoneal dialysate (PDF) 
* ปัสสาวะทนัทีไม่เกิน 2 ชม. หากไม่
สามารถส่ง เก็บตูเ้ยน็ไม่เกิน 24 ชม. 

6. 2SP ส าหรับ Chlamydia 
น ้าใสในหลอดพลาสติก (แช่เยน็) พร้อม swab 
เฉพาะส าหรับ Chlamydia 

เก็บในตูเ้ยน็ 
2 – 8 oC 

เพาะเช้ือ/PCR for Chlamydia 
(การเก็บใช ้swab  ป้ายถูแรงๆบริเวณ
mucous membrane) 

7. Mycoplasma brothน ้าสีแดงในหลอด
พลาสติก (แช่เยน็) 

เก็บในตูเ้ยน็ 
2 – 8 oC 

เพาะเช้ือ/ PCR for  
 Mycoplasma pneumoniae 

8. Fletcher mediumSemi-solid สีขาวใน
หลอดแกว้ (3 หลอด/ตวัอยา่ง) เก็บในตูเ้ยน็ 

2 – 8 oC 

เพาะเช้ือ Leptospira จากเลือด  
1 หยด/หลอด, 2 หยด/หลอด และ  
3 หยด/หลอดตามล าดบั 

9. หลอด pain : หลอดจุกสีแดง 
 
 

อุณหภูมิหอ้ง เก็บ clotted blood 

10. หลอด EDTA : หลอดจุกสีม่วง อุณหภูมิหอ้ง เก็บเลือดส าหรับการทดสอบท่ี
ตอ้งการใชต้วัอยา่งเป็น EDTA blood 

ข้อควรระวงัในการใช้ transport medium   1. ตรวจดูวนัหมดอายุก่อนน ามาใช้ทุกคร้ัง 
            2. หากใช้ไม่ทนัก่อนวนัหมดอายุ  ให้น ามาแลกเปลีย่นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวนัหมดอายุ 

3.1 3.2 

4.1 4.2 4.3 
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การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการไวรัสวทิยา 

1.Molecular Virology 
 เลอืด (Blood) 
 เป็นเลือดครบส่วน (whole blood) ท่ีเจาะจากผูป่้วย ใส่ลงในหลอดเลือดท่ีปราศจากเช้ือ ติด
ช่ือ–นามสกลุของผูป่้วย, HN, หอผูป่้วย และระบุเวลา วนัท่ีเจาะเลือดใหช้ดัเจน หากการทดสอบใด
ใชต้วัอยา่งท่ีเป็น EDTA blood ใหใ้ส่เลือดผูป่้วยในหลอด EDTA (จุกสีม่วง) ซ่ึงมีสาร EDTA เป็น
สารกนัเลือดแขง็ตวั ห้ามใช้สารกนัเลอืดแขง็ตัวทีเ่ป็น Heparin เด็ดขาด เน่ืองจาก Heparin มผีล
รบกวนต่อกระบวนการ PCR หลงัจากเจาะเลือดผูป่้วยแลว้ ใหรี้บน าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 6  
ชัว่โมง ระหวา่งน าส่งใหแ้ช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา 
 หากน าส่งไม่ทนัภายใน 4 ชัว่โมง ใหท้ าการป่ันแยกพลาสมา (plasma) โดยใหท้ าการป่ันท่ี
ความเร็ว 800 –1600 g  นาน 20 นาที  ท่ีอุณหภูมิหอ้ง จากนั้นดูดน ้าเหลือง หรือพลาสมาเกบ็ใส่
หลอดท่ีปราศจากเช้ือ หากยงัไม่น าส่งหอ้งปฏิบติัการสามารถเกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 2 – 8 oC ไดน้าน 
3 วนั หรือเกบ็โดยการแช่แขง็  ไดน้านประมาณ 1 เดือน 
 น า้ไขสันหลงั (CSF),ปัสสาวะ (urine), ช้ินเนือ้ (tissue) และน า้เจาะจากส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย (body fluid)  
 เกบ็ส่ิงส่งตรวจดว้ยวธีิปราศจากเช้ือบรรจุในภาชนะท่ีปราศจากเช้ือ ใหมี้ปริมาณไม่นอ้ยกวา่ 
1 มิลลิลิตร ติดช่ือ – นามสกลุของผูป่้วย, HN, หอผูป่้วย และระบุวนั เวลาท่ีเกบ็ใหช้ดัเจน รีบน าส่ง
หอ้งปฏิบติัการ และระหวา่งน าส่งใหแ้ช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 2 – 8 oC ตลอดเวลา 
 
2. การเกบ็ตัวอย่างเพือ่การตรวจ CMV – infected cell 
 เลอืด (Blood)  
 เป็นเลือดครบส่วน (whole blood) ท่ีเจาะจากผูป่้วย ใส่ลงในหลอดเลือดท่ีปราศจากเช้ือท่ีมี 
EDTA blood เป็นสารกนัเลือดแขง็ตวั (จุกสีม่วง) ติดช่ือ – นามสกลุของผูป่้วย, HN, หอผูป่้วย และ
ระบุเวลา วนัท่ีท่ีเจาะเลือดใหช้ดัเจน หลงัจากเจาะเลือดผูป่้วยแลว้ ใหรี้บน าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 
3  ชม.  ระหวา่งน าส่งใหแ้ช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 2 – 8 oC ตลอดเวลา 
 BAL (Bronchoalveolar lavage) 
 เกบ็ส่ิงส่งตรวจดว้ยวธีิปราศจากเช้ือบรรจุในภาชนะท่ีปราศจากเช้ือ โดยมีปริมาณไม่นอ้ย
กวา่ 1 มิลลิลิตร ติดช่ือ – นามสกลุของผูป่้วย, HN, หอผูป่้วย และระบุวนั เวลาท่ีเกบ็ใหช้ดัเจน รีบ
น าส่งหอ้งปฏิบติัการ และระหวา่งน าส่งใหแ้ช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 2 – 8 oC ตลอดเวลา 
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3. การเกบ็ตัวอย่างเพือ่การตรวจเพาะแยกเช้ือและแอนติเจนของไวรัส 

HSV isolation 
Transport medium         :   HSV transport medium  
การจดัเกบ็                     :   ตูเ้ยน็ 2 – 8 oC 
ลกัษณะและภาชนะบรรจุ           :  ของเหลวสีชมพ ูบรรจุในหลอดปริมาณ 2 ml. 
ชนิดตวัอยา่ง                :   swab from lesion such as eye swab, skin lesion swab, CSF 
วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ        :  1. ใชไ้มพ้นัส าลีป้ายบริเวณแผล หรือ รอยโรค ถา้บริเวณนั้นแหง้ 
                ใหใ้ชไ้มพ้นัส าลีจุ่มของเหลวในหลอดก่อน เพื่อความสะดวก 
            2.  จากนั้นจุ่มไมพ้นัส าลีลงในหลอดท่ีมีของเหลวบรรจุอยู ่
            3.  ตดัปลายไมส่้วนเกินท้ิง ปิดฝาหลอดใหส้นิท 
            4.  CSF เกบ็ตวัอยา่งประมาณ 1 ml. 
การน าส่ง/ขอ้ควรระวงั        :  ตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึก แช่ในภาชนะท่ีมีน ้าแขง็และ
            น าส่งทนัที กรณีไม่สามารถน าส่งไดใ้หเ้กบ็ในตูเ้ยน็ 2 – 8 oC 
           ไม่ควรนานเกิน 2 วนั มิฉะนั้นผลท่ีไดอ้าจไม่ถูกตอ้ง 
            ห้ามเกบ็ตัวอย่างในช่องแช่แขง็ 
สถานท่ีเบิกจ่าย/น าส่ง        :  อปร. ชั้น 16  หอ้ง 1601        

HSV infected cell Ag  
Transport medium         :   - 
การจดัเกบ็                     :   ส่งทนัที 
ลกัษณะและภาชนะบรรจุ           :  ป้ายบนแผน่กระจก  
ชนิดตวัอยา่ง                :   swab from lesion or ulcer, such as eye swab, skin lesion swab 
วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ        :  ใหข้ดูเซลลท่ี์กน้แผล แลว้น ามาป้ายบนแผน่ กระจกท้ิงใหแ้หง้ 
การน าส่ง/ขอ้ควรระวงั        :  น าแผน่กระจกใส่ถุงพลาสติก ปิดฉลากแจง้ช่ือผูป่้วย  
            วนัท่ี (ควรเกบ็ใหมี้จ านวนเซลลเ์พียงพอ) 
สถานท่ีน าส่ง         :  อปร. ชั้น 16  หอ้ง 1601        
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Influenza A (H1N1) 2009,   Influenza A,B,  Parainfluenza 1,2,3,    Adenovirus,   
RSV isolation/Ag 
Transport medium         :   RSV transport medium  
การจดัเกบ็                     :   ส่งทนัที 
ลกัษณะและภาชนะบรรจุ           :  ของเหลวใส บรรจุในหลอดปริมาณ 2 ml. 
ชนิดตวัอยา่ง                :   nasopharyngeal aspirate, nasopharyngeal swab, throat swab,  
             bronchoalveolar lavage, tracheal aspirate 
วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ        :   Nasopharyngeal aspirate 
             1.  เตรียมเคร่ืองดูดสุญญากาศ (vaccum pump) และตรวจสอบ 
                   สวทิซ์ใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง “ปิด” ก่อน 
             2.  ใช ้sterile technique 
             3.  ต่อสายยางขา้งหน่ึงของ aspiration trap เขา้กบัเคร่ืองสูญญา- 
                 กาศ ส่วนอีกดา้นหน่ึงต่อสายยางท่ีจะใชส้อดเขา้ไปในโพรง 
                  จมูกในต าแหน่ง (nasopharyngeal)  เพื่อดูดเอาน ้าและเยือ่ 
                 เมือกบริเวณนั้นใส่ใน Aspiration trap โดยเปิดสวทิซ์
                 เคร่ืองดูดอากาศจนไดต้วัอยา่งเพียงพอ แลว้ใส่ลงในหลอด 
                 ท่ีมี RSV transport media 
         :   Nasopharyngeal swab 
           1.  สอด swab ผา่นทางช่องจมูกจนถึงบริเวณ posterior 
                     nasopharynx และหมุน swab หลายๆ คร้ัง เพื่อใหไ้ด ้
                 mucosal epithelial specimen แลว้จุ่มลงในหลอดท่ีมี  
           RSV transport media 
         :   Pharyngeal swab 
            1.  ใช ้swab ใส่เขา้ปากผา่นไปในล าคอ และเกบ็ตวัอยา่ง 
                 โดยถูไปมา ระหวา่งช่องคอ   เพดานปาก ต่อมทอนซิล 
                     แลว้จุ่มลงในหลอดท่ี   มี  RSV transport media 
การน าส่ง/ขอ้ควรระวงั        :  ตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึก แช่ในภาชนะท่ีมีน ้าแขง็และ
            น าส่งทนัที กรณีไม่สามารถน าส่งไดใ้หเ้กบ็ในตูเ้ยน็ 2 – 8 oC 
            ไม่ควรนานเกิน 2 วนั มิฉะนั้นผลท่ีไดอ้าจไม่ถูกตอ้ง 
            ห้ามเกบ็ตัวอย่างในช่องแช่แขง็ 
สถานท่ีเบิกจ่าย/น าส่ง        :  อปร. ชั้น 16  หอ้ง 1601        
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Rota antigen 
Transport medium         :   - 
การจดัเกบ็                     :   ตูเ้ยน็ช่องแช่แขง็ 
ลกัษณะและภาชนะบรรจุ           :  ภาชนะปากกวา้งปราศจากเช้ือ  
ชนิดตวัอยา่ง                :   stool 
วธีิเกบ็ส่ิงส่งตรวจ        :  เกบ็อุจจาระประมาณ 4 – 8 กรัม ขนาดประมาณเท่าหวัแม่มือ 
            ผูใ้หญ่ 
การน าส่ง/ขอ้ควรระวงั        :  ตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึกน าส่งทนัที 
สถานท่ีน าส่ง         :  อปร. ชั้น 16  หอ้ง 1601        
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Transport Medium ส าหรับส่งตรวจทางไวรัสวทิยา 
 

transport media for HSV transport media Respiratory virus 

การน าส่งตัวอย่างตรวจ Respiratory virus 
 
• การน าส่งต้องบรรจุลงถุงซิป 2 ช้ัน ใส่กระบอกทีม่ฝีาปิดสนิท 
  ติดสติ๊กเกอร์ช่ือผู้ป่วย และบรรจุในกระติกใส่น า้แขง็ 
• กรณส่ีงตัวอย่างทนัทไีม่ได้ ให้เกบ็ที ่2-8oC ห้ามแช่แขง็ 
• ชุดเกบ็ตัวอย่างสามารถเบิกได้ทีห้่องรับ-ส่งส่ิงส่งตรวจ  
  ฝ่ายจุลชีววทิยา 

transport media for  
Respiratory virus 

กระป๋องเกบ็ตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการ 
เตรียมไว้ให้ พร้อมชุด transport media 
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การเกบ็และน าส่งส่ิงตรวจทางภูมิคุ้มกนัวทิยา 
 

หลกัการทัว่ไปส าหรับการเกบ็ และน าส่งส่ิงส่งตรวจทางภูมคุ้ิมกนัวทิยา 
1.  การเจาะเลือด ไม่ควรเจาะจากเส้นเลือดขา้งท่ีมีการใหย้า หรือสารน ้าทางหลอดเลือด 
2.  ภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจ 

2.1 หลอดเลือดสุญญากาศ หรือหลอดบรรจุน ้าเหลือง (serum) ควรใชพ้ลาสติก 
      เพื่อป้องกนัการแตกขณะน าส่ง หรือขณะป่ันในเคร่ืองป่ัน 
2.2  ควรใชภ้าชนะท่ีสะอาด หรือปราศจากเช้ือ หรือวตัถุปนเป้ือน และมีฝาท่ีปิดสนิท 
2.3  ในกรณีส่ิงส่งตรวจท่ีเป็นปัสสาวะ 24 ชม. ใหใ้ชภ้าชนะบรรจุ 50 ml. และ 
          ขวดสะอาดปราศจากการปนเป้ือนส าหรับ น ้าเจาะไขสันหลงั 

3.  การติดป้ายบนภาชนะเกบ็ส่ิงส่งตรวจ 

ภาชนะ การติดป้ายภาชนะ 

หลอดเกบ็เลอืด ติดตามความยาวหลอด ต ่ากวา่ฝาปิดหลอดและใหเ้หลือช่องวา่งท่ี
สามารถมองเห็นระดบัเลือดภายในหลอด 

ขวดพลาสติก ติดป้ายดา้นขา้งภาชนะ ใหเ้หลือช่องวา่งท่ีมองเห็น ส่ิงส่งตรวจ 

ภาชนะเก็บน ้าไขสันหลัง ติดป้ายดา้นขา้งภาชนะ ใหเ้หลือช่องวา่งมองเห็น ส่ิงส่งตรวจ 

4. การน าส่งส่ิงส่งตรวจ 
     4.1  ส่ิงส่งตรวจตอ้งบรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท 
     4.2  ส่ิงส่งตรวจท่ีตอ้งแช่น ้าแขง็ขณะน าส่ง เช่น น ้าเหลืองแช่แขง็ ใหแ้ยกใส่ถุงพลาสติก 

     ปิดสนิท (ถุงซิป) แลว้ปิดปากถุงใหส้นิท และใส่ในภาชนะ หรือกล่องโฟมท่ีมีน ้าแขง็  
     ปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ท าใหส่ิ้งส่งตวรวจละลายระหวา่งการน าส่ง 
4.3  ผูน้  าส่งควรมีภาชนะใส่ส่ิงส่งตรวจขณะน าส่ง ไดแ้ก่ กล่องพลาสติกทึบมีฝาปิดมิดชิด  
     มีหูห้ิวส าหรับเดินส่งภายในโรงพยาบาล ไม่ควรเดินถือถุงส่ิงส่งตรวจดว้ยมือ หรือใช ้
     ใบน าส่งห่อภาชนะแลว้มว้นพกในกระเป๋าเส้ือ หากมีการน าส่งส่ิงส่งตรวจหลายตวัอยา่ง 
     ในคราวเดียวกนั ควรมีวสัดุหรือกระดาษกั้นระหวา่งถุงส่ิงส่งตรวจเพื่อกนักระแทก เช่น  
     ถุงท่ีบรรจุขวดน ้าไขสันหลงัหรือ ภาชนะเกบ็ปัสสาวะ ใหแ้ยกออกจากหลอดเลือด 
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 4.4  ใหแ้ยกใบขอตรวจออกจากพลาสติกท่ีใส่หลอดเลือด เช่น ถุงบรรจุภาชนะเกบ็ 
        ปัสสาวะ 24 ชม. ควรแยกใบขอตรวจออกมาต่างหากเพื่อป้องกนัการหกเลอะเทอะ 
        ปนเป้ือนใบขอตรวจ 
 4.5  หลงัเจาะเลือดตอ้งส่งหอ้งปฏิบติัการไม่เกิน 6 ชม. หากไม่สมารถน าส่งไดใ้น 6 ชม.  
        ใหเ้กบ็ในตูเ้ยน็ 2 - 8 0C ไดเ้ป็นเวลา 24 ชม. ถา้ตอ้งการเกบ็นานกวา่ 24 ชม.  
        ป่ันแยก Serum ก่อน แลว้เกบ็ Serum ในตูเ้ยน็ -20 0C และส่งหอ้งปฏิบติัการ    
        ภายใน 30 วนั หา้มแช่แขง็เลือดครบส่วน การมดสอบบางชนิดจ าเป็นตอ้งส่งเลือด 
       ใหห้อ้งปฏิบติัการทนัที (กรุณาดูหมายเหตุหลงัการทดสอบแต่ละชนิด) 
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Direct Examination 
หลกัการ   :                  ยอ้มส ี/ wet mount 
ภาชนะบรรจ ุ:             ป้ายสิง่สง่ตรวจบางๆ บนสไลด ์หรอื ใสภ่าชนะปราศจากเชือ้ 
วนัท่ีท ากาทดสอบ :    ทุกวนั       MB004, MB015, MB026, MF005, MF006  
                                    ท าวนัท าการ   MB061, MB027, MB013, MF010 
 

   

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MB004 AFB stain sputum,pus,body fluid,stool 
1-2 ml  

หรอื 2 แผ่น 
2 ช.ม. 

1 วนัท าการ 
ส าหรบัผูป้ว่ยนอก 
ส าหรบัผูป้ว่ยใน 

60 

MB061 Dark-field examination urine 1-2 ml 1 วนัท าการ ส าหรบัผูป้ว่ยใน 70 

MB027 
Giemsa stain  (Chlamydia/ 
Chlamydophila Inclusion bodies) 

Conjunctival scraping 
เท่านัน้ 

2 แผ่น 1 วนัท าการ 70 

MB015 Gram stain ทุกชนิด ยกเวน้อุจจาระ 
2 ช.ม. 

1 วนัท าการ 
ส าหรบัผูป้ว่ยนอก 
ส าหรบัผูป้ว่ยใน 

65 

MF013 
Gomori’s methenamine silver 
nitrate (GMS) stain 

เลอืด, ไขกระดกู, น ้าลา้งปอด 
Tissue, sputum 

1-2 ml  
หรอื 2 แผ่น 

3 วนัท าการ 250 

MF005 India ink preparation CSF 1-2 ml  
2 ช.ม. 

1 วนัท าการ 
ส าหรบัผูป้ว่ยนอก 
ส าหรบัผูป้ว่ยใน 

55 

MF006 KOH preparation 
ผวิหนงั, เลบ็, ผม, เนื้อเยือ่, 
ชิน้เนื้อ 

- 
 

2 ช.ม. 
1 วนัท าการ 

ส าหรบัผูป้ว่ยนอก 
ส าหรบัผูป้ว่ยใน 

60 

MB026 Modified AFB stain sputum, pus, body fluid 
1-2 ml  

หรอื 2 แผ่น 
2 ช.ม. 

1 วนัท าการ 
ส าหรบัผูป้ว่ยนอก 
ส าหรบัผูป้ว่ยใน 

70 

MF010 Wright stain เลอืด, ไขกระดกู, น ้าลา้งปอด 
1-2 ml  

หรอื 2 แผ่น 
2 วนัท าการ 80 

   BACTERIOLOGY         BACTERIOLOGY         BACTERIOLOGY 
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Culture and Antimicrobial susceptibility test 
หลกัการ : 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
 
 
 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

เพาะเชือ้,  disk diffusion method / E-test 
ภาชนะปราศจากเชือ้       ส าหรบั tissue, body fluid, tip catheter, urine, sputum 
Amies transport            ส าหรบั swab ต่างๆ 
Cary-Blair transport       ส าหรบั stool, rectal swab 
Modified Cary Blair        ส าหรบั anaerobe 
VersaTrek Redox 1       ส าหรบั blood culture, aerobe 
VersaTrek Redox 2       ส าหรบั blood culture, anaerobe 
ทุกวนัท าการ   
 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MB001  Aerobic culture with AST * 

 swab ต่างๆ 

3-7 วนัท าการ 

 * AST = Antimicrobial 

Susceptibility Test 

*** ระบุเวลาทีเ่กบ็ 

 ส่งถงึหอ้งปฏบิตัการ 

 ไมเ่กนิ 2 ช.ม. หรอื 

เกบ็ในตูเ้ยน็น าส่งถงึ 

หอ้งปฏบิตักิารตอ้ง 

ไมเ่กนิ 24 ช.ม. 

200 

 stool, rectal swab 

 mass / tissue 5-10 mm 

 ปลายสายต่างๆ 3-5 cm 

 body fluid > 1 ml 

 CSF > 1 ml 

 urine *** > 1 ml 

 sputum *** 3-5 ml 

MB059  Blood culture, aerobe  blood 3-10 ml 3-7 วนัท าการ 290 

MB005  Anaerobic culture  fluid, pus 1-3 ml 
7 วนัท าการ 

สิง่ส่งตรวจทีไ่มร่บั 

เพาะเชือ้ anaerobic 

โปรดดทูา้ยตาราง 

400 
 swab, tissue 

MB060  Blood culture, anaerobe  blood 3-10 ml 3-7 วนัท าการ 290 

MB006  Bordetella pertussis culture  nasopharyngeal swab 7 วนัท าการ 200 

MB007  Campylobacter culture  stool  5 ml 7-10 วนัท าการ ไมร่วม AST 200 

MB014  Corynebacterium diphtheriae culture  throat, pus, nasopharyngeal 5-7 วนัท าการ 200 

MB018 
 Minimal Inhibitory Concentration  

 (MIC) : antimicrobial agents / test 
 Isolated organism 

agar tube/ 

plate 
1-2 วนัท าการ 

โปรดระบุชนิดของยา 

คดิราคาต่อ 1 ชนิดยา 
150 
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Chlamydia/Chlamydophila 
หลกัการ : 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

 Tissue culture, Micro Immunofluorescence (MIF), PCR 
 2SP medium       ส าหรบั tissue culture และ PCR  
                         (ตดิต่อขอรบั 2SP medium ไดท้ี ่อปร 16  แช่เยน็ขณะน าสง่) 
 หลอดจุกแดง  (Clotted blood)     ส าหรบัตรวจหา antibody 
 Tissue culture         :  จนัทร,์ ศุกร ์
 antibody detection    :  พฤหสับด ี
 PCR : ทุกวนัท าการ 
 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MB008  C. trachomatis culture 
 conjunctival, throat,   

 urethral, cervical swab 
10 วนัท าการ แช่เยน็ขณะน าส่ง 1,000 

MB010  C. pneumoniae IgG (MIF)  clotted blood 3-5 ml 7 วนัท าการ 600 

MB011  C. pneumoniae IgM (MIF)  clotted blood 3- 5 ml 7 วนัท าการ 600 

MB036   C. psittaci IgG (MIF)  clotted blood 3-5 ml 7 วนัท าการ 1,100 

MB037  C. psittaci IgM (MIF)  clotted blood 3- 5 ml 7 วนัท าการ 1,100 

MB034  C. trachomatis IgG (MIF)  clotted blood 3-5 ml 7 วนัท าการ 600 

MB035  C. trachomatis IgM (MIF)  clotted blood 3- 5 ml 7 วนัท าการ 600 

MB012  Chlamydia IgA Ab for species … ระบุ  clotted blood 3-5 ml 7 วนัท าการ 850 

MB045  PCR for C. pneumoniae  sputum, throat swab 3-7 วนัท าการ 1,500 

MB038  PCR for C. trachomatis  cervical, urethral swab 3-7 วนัท าการ 1,500 

Helicobacter  
หลกัการ : 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

 เพาะเชือ้, IC = Immunochromatography 
 sterile container and cold transport           ส าหรบั Helicobacter culture 
 หลอดจุกแดง  (Clotted blood)  3-5 ml         ส าหรบัตรวจหา H. pylori antibody 
 ทุกวนัท าการ 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MB016  Helicobacter culture  gastric biopsy 2-4 ชิน้ 10-12 วนัท าการ 400 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI075 H. pylori  Ab IC N/A - 3 วนัท าการ 500 

N/A= Not Applicable        
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Legionella 
หลกัการ : 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

 เพาะเชือ้,  Indirect Immunofluorescence Assay (IFA) 
 ภาชนะปราศจากเชือ้                         ส าหรบั Legionella  culture 
 หลอดจุกแดง  (Clotted blood) 3-5 ml    ส าหรบัตรวจหา antibody 
 ทุกวนัท าการ ยกเว้น MB039, MB040  ท าพฤหสับดี 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MB041  Legionella culture * 
 sputum, pleural fluid, 
 pus, blood 

 14 วนัท าการ 1,650 

MB050  Legionella culture from water *  water 1,000 ml 14 วนัท าการ 2,500 

MB039  Legionella IgG Ab (IFA)   clotted blood 3-5 ml  7 วนัท าการ 1,200 

MB040  Legionella IgM Ab (IFA)  clotted blood 3-5 ml 7 วนัท าการ 1,200 

Leptospira 
หลกัการ : 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

 เพาะเชือ้, ELISA = Enzyme Linked immunosorbent assay, PCR 
 Fletcher’s medium                               ส าหรบั Leptospira  culture 
 หลอดจุกแดง  (Clotted blood) 3-5 ml        ส าหรบัตรวจหา Leptospira antibody : IgM 
 หลอดจุกม่วง (EDTA blood)                    ส าหรบั PCR 
 ภาชนะปราศจากเชือ้ใส ่urine                   ส าหรบั PCR 
 ทุกวนัท าการ 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MB017  Leptospira culture * 
 blood in Fletcher’s 
medium 

1 ml  7-30 วนัท าการ 
ตดิต่อรบั 
Fletcher’s 
ไดท้ี ่อปร.16  

200 

MB069   PCR for Leptospira spp. 
 EDTA blood 
 urine 

1-3 ml 

20-50 ml 
3-5 วนัท าการ 1,500 

*  กรุณาตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารทุกครัง้ ก่อนสง่ตรวจ  N/A= Not Applicable   

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI099 Leptospira Ab : IgM ELISA N/A - 7 วนัท าการ 800 
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Mycobacterium 
หลกัการ : 
 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

 เพาะเชือ้,  modified proportion, E-test, sequencing, PCR, reverse hybridization,  
 ELISA = Enzyme Linked immunosorbent assay 
 ภาชนะปราศจากเชือ้           ส าหรบั Mycobacterium culture, PCR, multiplex PCR 
 Myco /F lytic culture vial     ส าหรบั blood, sterile fluids 
 หลอดจุกเขยีว  (Heparinized blood)  ปรมิาตร 4-5 ml  ส าหรบัตรวจหา QuantiFERON-TB       
 Gold  
ทุกวนัท าการ 
 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MB002  Mycobacterium culture (Automated) 
 and susceptibility testing 

 sputum, fluid, pus 
 pus swab 
 tissue, lymph node, CSF 

3-5 ml 
 

1 cm3., > 0.5 ml 
 6-8 สปัดาห ์ 1,600 

MB029 
 Blood, sterile fluid for Mycobacterium,        
 Automated 

 blood, bone marrow 3-5 ml 6-8 สปัดาห ์ 1,300 

MB066 
 Susceptibility test for rapid grower 
 Mycobacterium * 

 isolated organism 2 สปัดาห ์ 2,200 

MB068 
 Identification for Mycobacterium by  
 INNO-LiPA  

 isolated organism  7-10 วนัท าการ 1,500 

MB067 
 Multiplex PCR for Mycobacterium 
 Identification 

 AFB-positive specimen 7-10 วนัท าการ 1,500 

MB020 
 PCR for Mycobacterium tuberculosis 
 complex  

 all respiratory specimen 
 body fluid 
 CSF 
 urine 
 blood 
 bone marrow 
 tissue biopsy 
 paraffin embedded   
 tissue 
 stool 

1 ml 
1 ml 

>0.5 ml 
1 ml 
1 ml 
1 ml 

1 ชิน้** 
  3 ชิน้ *** 

 
1 ml 

 

 3-7 วนัท าการ 

 
 
 

** ขนาด  
0.2-0.5 cm 
(25 mg) 

 
*** ขนาด  

10 um thick 
section 

1,500 

MB071 
 Mycobacterium identification by base 
  sequencing 

 13 วนัท าการ 2,500 

MB063  PCR for MTB rpoB gene  ตวัอย่างเหมอืน MB020 3-7 วนัท าการ 
แนะน าใหส้่ง 

AFB + specimen 
1,500 

MB064  Base sequencing for MTB rpoB gene  PCR +ve from MB063  7-10 วนัท าการ 2,300 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI183 QuantiFERON-TB Gold ELISA Negative - 7 วนัท าการ 
 
 2,500 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay  

กรุณาตดิต่อ
หอ้งปฏบิตักิาร
ก่อนส่งตรวจ 
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Mycoplasma   
หลกัการ : 
 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

  เพาะเชือ้, PCR, PA = Particle Agglutination, ELISA = Enzyme Linked immunosorbent  
  assay   
  Mycoplasma broth       ส าหรบั Mycoplasma culture และ PCR 
                                 (ตดิต่อขอรบั Mycoplasma broth ไดท้ี ่อปร. 16 แช่เยน็ขณะน าสง่) 
  หลอดจุกแดง (Clotted blood)  3-5 ml     ส าหรบัตรวจหา antibody 
  ทุกวนัท าการ 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MB019  Mycoplasma pneumoniae culture 
 throat swab, sputum,  
 plural fluid 

0.5 ml   14 วนัท าการ 200 

MB032  PCR for Mycoplasma pneumoniae 
 throat swab, sputum,  
 plural fluid 

0.5 ml 3-7 วนัท าการ 1,500 

Syphilis 
Specimen : Clotted blood 

หลอดจุกสแีดง  3-5 ml 
a: MI048 ใช้ CSF ขวดปราศจากเช้ือ 1-2 ml 
b: MI049 ใช้ได้เฉพาะ Clotted blood ถ้าจะส่งตรวจ CSF ให้ส่ง MI 048 
c: MI046 ใช้ได้ทัง้ Clotted blood หลอดจกุสีแดง 3-5 ml และ CSF ขวดปราศจากเช้ือ 1-2 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI049 FTA -ABS ( IgG) b IFA Non Reactive - 7 วนัท าการ 200 

MI050 FTA-ABS ( IgM ) IFA Non Reactive - 7 วนัท าการ 200 

MI048 FTA ( CSF ) a IFA Non Reactive - 7 วนัท าการ 200 

MI047 TPHA (TP-PA ) HA (PA ) Non Reactive ทุกวนัท าการ 2 วนัท าการ 100 

MI160 Treponemal  Ab (CMIA) CMIA Non Reactive ทุกวนัท าการ 1 วนัท าการ 100 

MI046 VDRL (RPR) c Floc Non Reactive ทุกวนัท าการ 2 วนัท าการ 50 

IFA = Indirect Immunofluorescence Assay  HA = Hemagglutination PA = Particle Agglutination                             
CMIA = Chemiluminescent Microparticle Immunoassay Floc = Flocculation Reaction  

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง 

วนัท่ีท า
การ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI053 M.  pneumoniae Ab titer PA titer <1:40  - 3 วนัท าการ 250 

MI100 M.  pneumoniae Ab : IgG (Qualitative) ELISA N/A - 7 วนัท าการ 250 

MI101 M.  pneumoniae Ab : IgM (Qualitative) ELISA N/A - 7 วนัท าการ 350 

N/A= Not Applicable   
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Typhus 
หลกัการ : 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

  PCR, IFA = Indirect Immunofluorescence assay, Agg = Agglutination 
 หลอดจุกแดง (Clotted blood)  3-5 ml    ส าหรบัตรวจ antibody 
 หลอดจุกม่วง (EDTA blood) 3-5 ml      ส าหรบัตรวจ PCR 
 ทุกวนัท าการ 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MB070  PCR for Orientia tsutsugamushi   EDTA blood 3-5 ml 3-5 วนัท าการ 1,500 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI133 Murine typhus Ab-IgG IFA titer<1:400 - 7 วนัท าการ ผล positive 
รายงานผล
14 วนัท า
การ 

 

300 

MI134 Murine typhus Ab-IgM IFA titer<1:400 - 7 วนัท าการ 300 

MI076 Scrub typhus Ab-IgG IFA titer <1:400  - 7 วนัท าการ 300 

MI077 Scrub typhus Ab-IgM IFA titer <1:400 - 7 วนัท าการ 300 

MI058 Weil Felix  test Agg titer <1:160  - 3 วนัท าการ 100 

Others 
หลกัการ : 
 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
 
 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 
 

Sequencing, เพาะเชือ้, biochem/API kit  
 
isolated organism                        ส าหรบั special identification 
Tube containing bacterial culture    ส าหรบั MB065 ทีม่ ีbacterial culture 
ภาชนะปราศจากเชือ้                      ส าหรบั MB065 ทีส่ง่ specimen of sterile site และ 
                                               ส าหรบั Clostridium difficile toxin A+B, MB051,                          
                                               MB052 และ MB062                             
ทุกวนัท าการ 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MB065 
 Bacterial identification by base  
 sequencing 

 bacterial pure culture 
 specimen of sterile site 

- 
0.5-1 ml 

 7 วนัท าการ 2,500 

MB013  Clostridium difficile toxin A&B  stool 1-3 ml 1 วนัท าการ 500 

MB052  Colony count (Membrane filter method)  water, RO water 100 ml  10 วนัท าการ 450 

MB051  Colony count (Spread plate method)  water, RO water 100 ml 10 วนัท าการ 300 

MB062  Quantitative culture (BAL/ETA)  BAL, ETA, sputum 3-5 ml  3-7 วนัท าการ 
ส่งทนัท ีภายในไม่
เกนิ 30 นาท ี

1,200 

MB022  Special identification of bacteria  isolated organism - 5-10 วนัท าการ 1,500 
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N/A= Not Applicable                Neph = Nephelometry                 LA = Latex Agglutination                        HA = Hemagglutination 
Agg = Agglutination                  ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay 

Others 
Specimen : Clotted Blood หลอดจุกสแีดง 3-5 ml 

a: MI061 ใช้ CSF ขวดปราศจากเช้ือ  1-2 ml 
b: MI199 ใช้ Clotted Blood หลอดจกุสีแดง 3-5 ml หรอื EDTA Blood หลอดจกุสีม่วง 3-5 ml 
 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง 

วนัท่ีท า
การ

ทดสอบ 

เวลาใน
การ

รายงาน
ผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MI098 Anti - DNase B Neph <200 IU/ml - 4 วนัท าการ 250 

MI054 Anti-streptolysin O ( ASO )  Neph <200 IU/ml - 4 วนัท าการ 250 

MI061 

Bacterial  antigens  a 

(Streptococcus group B, E.coli K1, 
H.influenzae  type B, S.pneumoniae, 
N.meningitidis) 

LA N/A - 1 วนัท าการ 800 

MI052 Cold agglutinin HA titer≤1:32 - 3 วนัท าการ 

ก่อนเจาะเลือดก า 
syringeให้อุ่น หลงั
เจาะน าส่งทนัที หาก
ไม่สามารถส่งทนัที ให้
วางไว้ท่ีอณุหภมิูห้อง 
ประมาณ 1 ชม. หรือ
จนเลือดแขง็ตวั แล้ว
ปัน่แยก serum ก่อน
เกบ็ serum เข้าตู้เยน็ 
4 องศาเซลเซียส 
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MI060 Melioid Ab HA titer <1:160 - 3 วนัท าการ 80 

MI057 Widal  test Agg titer <=1:80 -  3  วนัท าการ 100 

MI199 Anti-tetanus antibody test b ELISA - - 14 วนัท าการ 950 
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Culture 
หลกัการ : 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

  เพาะเชือ้ 
  ภาชนะปราศจากเชือ้   ส าหรบั fungus culture 
  Myco/F-Lytic            ส าหรบั blood culture for fungus (Automated) 
  ทุกวนัท าการ 
  

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MF022  Blood culture for fungus (Automated)  blood 3-5 ml  35 วนั 500 

MF003  Fungus culture 

 1. skin, nail, hair 
 2. sputum, plural fluid, 
    ascitic, secretion 
 3. bone marrow 
 4. tissue 
 5. vagina, urethra, cervix 
 6. pus 
 7. CSF 
 8. urine, cleancatch 
 9. stool  

- 
1-2 ml 

 
1-3 ml 
0.5 cm3 

- 
- 

1-3 ml 
3-5 ml 
1 g. 

5-30 วนัท าการ 

ส่งทนัท ีหากไมไ่ด ้
กรุณาเกบ็สิง่ส่ง
ตรวจในตูเ้ยน็  

(2-8oC)  
ยกเวน้สิง่ส่งตรวจ 
ทีส่งสยั Pythiosis 

และ 
Mucormycoses 

110 

Susceptibility Test 
หลกัการ : 
ภาชนะบรรจ ุ : 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

  E-test 
  isolated yeast บนอาหารเลีย้งเชือ้ 
  ทุกวนัท าการ 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MF016  Etest : Amphotericin B *  isolated yeast 1 plate/tube  5-30 วนัท าการ 600 

MF017  Etest : Caspofungin *  isolated yeast 1 plate/tube 5-30 วนัท าการ 600 

MF018  Etest : Fluconazole *  isolated yeast 1 plate/tube 5-30 วนัท าการ 600 

MF020  Etest : Itraconazole *  isolated yeast 1 plate/tube 5-30 วนัท าการ 600 

MF019  Etest : Ketoconazole *  isolated yeast 1 plate/tube 5-30 วนัท าการ 600 

MF021  Etest : Voriconazole *  isolated yeast 1 plate/tube 5-30 วนัท าการ 600 

*  กรุณาตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารทุกครัง้ ก่อนสง่ตรวจ 

  MYCOLOGY      MYCOLOGY      MYCOLOGY      MYCOLOGY      MYCOLOGY 
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Serology 
หลกัการ : 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

 Enzyme Immunoassay (EIA), Latex Agglutination (LA) 
 ภาชนะปราศจากเชือ้    ส าหรบั CSF 
 หลอดจุกแดง              ส าหรบั serum antigen 
 ทุกวนัท าการ ยกเว้น CSF cryptococcus antigen ทุกวนั และ MF026 ท าทุกวนัพธุ 
 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MF026 
 Aspergillus galactomannan antigen   
 (EIA)* 

 clotted blood 3-5 ml  7 วนัท าการ 1,000 

MF001  Cryptococcus antigen (LA) 
 CSF 
 clotted blood 

1-2 ml 
3-5 ml 

2 วนัท าการ 270 

*  กรุณาตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารทุกครัง้ ก่อนสง่ตรวจ 

Others 
หลกัการ : 
ภาชนะบรรจ ุ : 
 
วนัท่ีท าการทดสอบ : 

  ลกัษณะทางจุลสญัฐาน, biochemical test, Western blot และ PCR 
  isolated mould / yeast  บนอาหารเลีย้งเชือ้ 
  หลอดจุกแดง   ส าหรบั Western blot for pythiosis  
  ทุกวนัท าการ 
 

รหสั รายการทดสอบ ชนิดส่ิงส่งตรวจ ปริมาตร เวลาในการ
รายงานผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MF014  Mould identification (Conventional)  isolated mould 1 plate/tube  5-30 วนัท าการ 200 

MF015  Yeast identification  isolated yeast 1 plate/tube 5-30 วนัท าการ 400 

MF024  Western blot for pythiosis *  clotted blood 3-5 ml  5 วนัท าการ 1,560 

MF027  PCR for fungus detection  isolated mould / yeast 1 plate/tube  15 วนัท าการ 3,350 
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 VIROLOGY &  IMMUNOLOGY              VIROLOGY &  IMMUNOLOGY  

Adenovirus 
Specimen : Nasopharyngeal suction หรอื Nasopharyngeal swab  

ปรมิาณ 2-5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV059  Adenovirus Ag  IFA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 830 

MV063   Adenovirus isolation * Cell culture and IFA N/A องัคาร 7 วนัท าการ 1,100 

* กรุณาตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารทุกครัง้ ก่อนส่งตรวจ               IFA= Direct Immunofluorescence Assay      N/A= Not Applicable 

RT-PCR = Real-time polymerase chain reaction  N/A= Not Applicable 

BK virus 
Specimen : - EDTA blood หลอดจกุสมีว่ง 6 ml 

- Urine ใสใ่นภาชนะปราศจากเชือ้ 
- Body fluid 3-5 ml ใสใ่นขวดปราศจากเชือ้ 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV084  BK-viral load   RT-PCR N/A จนัทร,์พุธ 4 วนัท าการ 

ตอ้งส่งตวัอย่างภาย  
 ใน 4 ชม. ถา้เป็น 
 ตวัอย่างเลอืด ตอ้ง  
 ป ัน่แยกพลาสมา  
 ภายใน 6 ชัว่โมงให ้
 เกบ็เขา้ตูเ้ยน็ 
  (2°-8°C)และรบีน า  
 ส่งหอ้งปฏบิตักิาร 
 โดยเรว็ทีส่ดุ 

2,000 

INFECTIOUS 

Cytomegalovirus (CMV) 
Specimen :  

Clotted Blood หลอดจกุสแีดง  5 ml      ส าหรบั MV001 และ MV002 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV001 CMV-IgG  ELISA N/A จนัทร,์พุธ,ศกุร ์ 3 วนัท าการ 300 

MV002 CMV-IgM  ELISA N/A จนัทร,์พุธ,ศกุร ์ 3 วนัท าการ 300 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay N/A= Not Applicable 
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Cytomegalovirus (CMV)  ต่อ 
Specimen : - EDTA Blood หลอดจกุสมีว่ง 6 ml         ส าหรบั MV018, MV041, MV042 

- Cell from lesion ป้ายลงบนสไลด ์         ส าหรบั MV018 
- Fresh biopsy tissue หรอื body fluid ใสข่วดปราศจากเชือ้  3-5 ml      ส าหรบั MV042 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV018   CMV-infected cell Ag  IFA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 
 ตอ้งส่งตวัอย่างภาย    
 ใน 3 ชัว่โมงหลงั 
 เจาะเลอืด 

450 

MV041 CMV-viral load  RT-PCR N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 

ตอ้งส่งตวัอย่างภาย  
 ใน 4 ชม. ถา้เป็น 
 ตวัอย่างเลอืด ตอ้ง  
 ป ัน่แยกพลาสมา  
 ภายใน 6 ชัว่โมงให ้
 เกบ็เขา้ตูเ้ยน็ 
  (2°-8°C)และรบีน า  
 ส่งหอ้งปฏบิตักิาร 
 โดยเรว็ทีส่ดุ 

2,500 

MV042 CMV-DNA (qualitative)  RT-PCR N/A ศกุร ์ 7 วนัท าการ 1,600 

IFA= Indirect Immunofluorescence Assay         RT-PCR = Real-time polymerase chain reaction  N/A= Not Applicable 

Dengue virus 
Specimen : Clotted Blood หลอดจกุสแีดง  5 ml 

 

a: MV080  ให้ใช้ EDTA Blood  หลอดจกุสีม่วง  6 ml หรือ CSF ใส่ขวดปราศจากเชื้อ 1-3 ml 
 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV004 Dengue IgG/IgM (Rapid) IM N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 300 

MV068 Dengue IgG/IgM (ELISA)  ELISA N/A จนัทร ์ 7 วนัท าการ 300 

MV079 Dengue IgG/IgM/NS1 (Rapid) IM N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 500 

MV080 Dengue-RNA (qualitative) a RT-PCR N/A องัคาร 7 วนัท าการ 1,500 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay          IM =  Immunochromatography        
RT-PCR = Real-time polymerase chain reaction N/A= Not Applicable              
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Epstein-Barr virus (EBV) 
Specimen : Clotted Blood หลอดจกุสแีดง  5 ml 

 
a: MV066  ให้ใช้ EDTA Blood หลอดจกุสีม่วง 3-5 ml หรือ CSF ใส่ขวดปราศจากเชื้อ 1-3 ml 
 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV005 EBV-IgG  ELISA N/A องัคาร 7 วนัท าการ 300 

MV006  EBV-IgM  ELISA N/A องัคาร 7 วนัท าการ 350 

MV029 EBV-IgA  ELISA N/A พฤหสับด ี 7 วนัท าการ 250 

MV051 EBV(EBNA)-IgG  ELISA N/A พฤหสับด ี 7 วนัท าการ 450 

MV066 EBV-viral load a RT-PCR N/A จนัทร,์พฤหสับด ี 4 วนัท าการ 

ตอ้งส่งตวัอย่างภาย 
ใน 4 ชม. ถา้เป็น 
 ตวัอย่างเลอืด ตอ้ง 
ป ัน่แยกพลาสมา 
ภายใน 6 ชัว่โมงให้
เกบ็เขา้ตูเ้ยน็       
(2°-8°C)และรบีน า
ส่หอ้งปฏบิตักิาร
โดยเรว็ทีสุ่ด 

2,300 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay       RT-PCR = Real-time Polymerase chain reaction       N/A= Not Applicable 

Hepatitis A virus  
Specimen : Clotted Blood 

หลอดจกุสแีดง  3-5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI043 Anti HAV IgM CMIA Negative ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 500 

MI044 Anti HAV IgG CMIA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 500 

CMIA = Chemiluminescent Microparticle Immunoassay   N/A= Not Applicable  
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Hepatitis B virus 
Specimen : Clotted Blood 

หลอดจกุสแีดง  3-5 ml 
a: MV037 ใช้ EDTA Blood หลอดจกุสีม่วง 6 ml  

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI039 Anti HBc CMIA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 230 

MI042 AntiHBc IgM CMIA Negative ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 300 

MI041 Anti HBe CMIA Negative ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 350 

MI040 Anti HBs CMIA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 180 

MI037 HBeAg CMIA Negative ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 300 

MI038 HBsAg CMIA Negative ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 130 

MI151 HBs Ag Quantitative CMIA N/A ทกุวนัท าการ 2 วนัท าการ 1,000 

MV037 HBV-viral load a RT-PCR N/A ทกุวนัท าการ 2 วนัท าการ 

ตอ้งส่งตวัอย่าง
ภายใน 4 ชม. 
ถา้เป็นตวัอย่าง
เลอืดตอ้งป ัน่แยก
พลาสมาภายใน 6 
ชัว่โมง ใหเ้กบ็เขา้
ตูเ้ยน็ (2°-8°C)และ
รบีน าส่งหอ้งปฏบิตั ิ
การโดยเรว็ทีส่ดุ 

2,200 

CMIA = Chemiluminescent Microparticle Immunoassay       RT-PCR = Real-time polymerase chain reaction     N/A= Not Applicable 

Hepatitis C virus  
Specimen : Clotted Blood 

หลอดจกุสแีดง  3-5 ml 
a: MV038, MV039 และ MV065 ใช้ EDTA Blood หลอดจกุสีม่วง 6 ml  

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI045 Anti HCV CMIA Negative ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 300 

MV038 HCV-RNA (qualitative) a RT-PCR N/A พุธ,ศกุร ์ 4 วนัท าการ ตอ้งส่งตวัอย่าง
ภายใน  4 ชม.  
ถา้เป็นตวัอย่าง
เลอืด ตอ้งป ัน่แยก
พลาสมาภายใน 6 
ชัว่โมง ใหเ้กบ็เขา้
ตูเ้ยน็(2°-8°C)และ
รบีน าส่งหอ้งปฏบิตั ิ
การโดยเรว็ทีส่ดุ 

1,700 

MV039 HCV-viral load a RT-PCR N/A พุธ,ศกุร ์ 4 วนัท าการ 2,500 

MV065 HCV genotype (Linear array) a RT-PCR N/A จนัทร,์พุธ 4 วนัท าการ 4,000 

CMIA = Chemiluminescent Microparticle Immunoassay     RT-PCR = Real-time polymerase chain reaction     N/A= Not Applicable 
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Hepatitis E virus  
Specimen : Clotted Blood 

หลอดจกุสแีดง  3-5 ml 
 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI163 Anti HEV IgG  ELISA N/A - 7 วนัท าการ 400 

MI164 Anti HEV IgM ELISA N/A - 7 วนัท าการ 600 

 ELISA = Enzyme Linked Immunosorbent assay 

Herpes simplex virus (HSV) 
Specimen : - Clotted Blood หลอดจกุสแีดง 5 ml             ส าหรบั MV007 และ MV008 

- EDTA Blood หลอดจกุสมีว่ง 6 ml               ส าหรบั MV052 
- Cell from lesion ป้ายลงบนสไลด ์               ส าหรบั MV017 
- Swabs (eg. eye,genital,lesions,throat,nose) และ CSF 1.5 ml             ส าหรบั MV020 
- Fresh biopsy tissue หรอื body fluid ใสใ่นขวดปราศจากเชือ้ 3-5 ml        ส าหรบั MV052 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV007 HSV-IgG  ELISA N/A จนัทร,์พุธ,ศกุร ์ 3 วนัท าการ ถา้ตอ้งการส่งตวัอย่าง
เป็น CSF ใหส้่ง clotted 

blood มาคู่กนัดว้ย 

300 

MV008 HSV-IgM  ELISA N/A จนัทร,์พุธ,ศกุร ์ 3 วนัท าการ 300 

MV017 HSV-infected cell Ag  IFA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 250 

MV020 HSV isolation  
Cell culture  

and IFA 
N/A องัคาร,พฤหสับด ี 4 วนัท าการ 600 

MV052 HSV-DNA (qualitative)  RT-PCR N/A ศกุร ์ 7 วนัท าการ 1,600 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay              IFA= Indirect Immunofluorescence Assay        
RT-PCR = Real-time Polymerase chain reaction         N/A= Not Applicable 

Human papilloma virus (HPV) 
Specimen : Cervical swab ใสใ่น HPV transport media 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV054 HPV-DNA (screening and typing) Microarray N/A จนัทร,์พุธ,ศกุร ์ 3 วนัท าการ 3,600 

MV055 HPV-16/18 & High risk types RT-PCR N/A จนัทร,์พุธ,ศกุร ์ 3 วนัท าการ 850 

RT-PCR = Real-time Polymerase chain reaction          N/A= Not Applicable 
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Human immunodeficiency virus (HIV) 
Specimen : Clotted Blood 

หลอดจกุสแีดง  3-5 ml 
a: MV034 และ MV035 ใช้ EDTA Blood หลอดจกุสีม่วง 6 ml 
**ผู้ป่วยท่ีได้รบั biotin > 5 mg/day ควรเจาะเลือดหลงัจากได้รบัยาครัง้สดุท้ายอย่างน้อย 8 ชม. 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI034 Anti-HIV CMIA Negative ทกุวนัท าการ 2 วนัท าการ 140 

MI036 HIV p24 Antigen ECLIA Negative ทกุวนัท าการ 2 วนัท าการ ** 160 

MV034 HIV-DNA (qualitative) a RT-PCR N/A องัคาร 7 วนัท าการ * 2,000 

MV035 HIV-viral load a RT-PCR N/A องัคาร,พฤหสับด ี 4 วนัท าการ 

ตอ้งส่งตวัอย่าง
ภายใน 4 ชม.ถา้เป็น
ตวัอย่างเลอืด ตอ้ง
ป ัน่แยกพลาสมา
ภายใน 6 ชัว่โมง  
ใหเ้กบ็เขา้ตูเ้ยน็  
(2°-8°C)และรบีน าส่ง
หอ้งปฏบิตักิาโดยเรว็
ทีสุ่ด 

1,500 

ECLIA = Electro Chemiluminescense immunoassay CMIA = Chemiluminescent Microparticle Immunoassay 
RT-PCR = Real-time polymerase chain reaction  N/A= Not Applicable           * กรุณาตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารทุกครัง้ ก่อนส่งตรวจ 

Influenza virus 
Specimen : Nasopharyngeal suction หรอื Nasopharyngeal swab  2 ml ใสใ่น Transport media 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV073 Influenza A,B Ag (Rapid) IM N/A ทกุวนัท าการ 2 ชัว่โมง 2ชม.หลงัรบัสิง่สง่ตรวจ 700 

MV061 Influenza (A,B) isolation * 
Cell culture  

and IFA 
N/A องัคาร 7 วนัท าการ 1,600 

MV064 Influenza H5N1 * RT-PCR N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 3,300 

MV074 Influenza A (H1N1) 2009 RT-PCR N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 2,400 

MV088 Influenza A (H7N9) RT-PCR N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 2,000 

IFA= Direct Immunofluorescence Assay        IM =  Immunochromatography        RT-PCR = Real-time Polymerase chain reaction 
N/A= Not Applicable        * กรุณาตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารทุกครัง้ ก่อนส่งตรวจ 

Measles virus 
Specimen : Clotted Blood หลอดจกุสแีดง  5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV032 Measles-IgG  ELISA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 250 

MV033  Measles-IgM  ELISA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 250 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay             N/A= Not Applicable 

46 



MERS-Coronavirus 
Specimen : Nasopharyngeal suction หรอื Nasopharyngeal swab + Throat swab  ใสใ่น Respiratory virus Transport 

media 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV085 MERS-CoV (RT-PCR)* RT-PCR N/A ทกุวนัท าการ 8 ชัว่โมง 2,500 

MV086 
MERS-CoV and Respiratory virus 19 
subtypes* 

RT-PCR and 
Microarray 

N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 5,000 

MV087 
MERS-CoV and Influenza 
A/B/RSV(RT-PCR)* 

RT-PCR N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 5,000 

RT-PCR = Real-time Polymerase chain reaction       * กรุณาตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารทุกครัง้ ก่อนส่งตรวจ 

Mumps virus 
Specimen : Clotted Blood หลอดจกุสแีดง  5 ml 

 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV070 Mumps-IgG  ELISA N/A องัคาร,พฤหสับด ี 4 วนัท าการ 400 

MV071  Mumps-IgM  ELISA N/A องัคาร,พฤหสับด ี 4 วนัท าการ 400 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbant assay          N/A= Not Applicable 

Parainfluenza virus 
Specimen : Nasopharyngeal suction หรอื Nasopharyngeal swab  2 ml ใสใ่น RSV transport medium 

 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV058 Parainfluenza 1,2,3 Ag  IFA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 1,500 

MV062  Parainfluenza 1,2,3 isolation * 
Cell culture 

and IFA 
N/A องัคาร 7 วนัท าการ 2,400 

IFA= Direct Immunofluorescence Assay          N/A= Not Applicable         * กรุณาตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารทุกครัง้ ก่อนส่งตรวจ 

Parvovirus 
Specimen : Clotted Blood หลอดจกุสแีดง  5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV025 Parvo B19 IgM  ELISA N/A พฤหสับด ี 7 วนัท าการ 500 

MV026  Parvo B19 IgG  ELISA N/A พฤหสับด ี 7 วนัท าการ 500 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay        N/A= Not Applicable 
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Rotavirus 
Specimen : Stool 1-3 กรมั ใสใ่นขวดปราศจากเชือ้ 

 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV016 Rotavirus Ag (Rapid) IM N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 200 

IM =  Immunochromatography  N/A= Not Applicable        

Rubella virus 
Specimen : Clotted Blood หลอดจกุสแีดง  5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV010 Rubella-IgG  ELISA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 200 

MV011  Rubella-IgM  ELISA N/A จนัทร,์พุธ,ศกุร ์ 3 วนัท าการ 300 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay        N/A= Not Applicable 

Varicella-zoster virus (VZV) 
Specimen : - Clotted Blood หลอดจกุสแีดง 5 ml       ส าหรบั MV030 และ MV031 

- EDTA Blood หลอดจกุสมีว่ง 6 ml        ส าหรบั MV069 
- Cell from lesion ป้ายลงบนสไลด ์        ส าหรบั MV072 
- Vesicle fluid และ CSF ใสข่วด            ส าหรบั MV069 
  ปราศจากเชือ้  1-2 ml 
 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV030 VZV-IgG  ELISA N/A องัคาร,พฤหสับด ี 4 วนัท าการ 300 

MV031 VZV-IgM  ELISA N/A องัคาร,พฤหสับด ี 4 วนัท าการ 300 

MV069  VZV-DNA (qualitative)  RT-PCR N/A ศกุร ์ 7 วนัท าการ 1,600 

MV072 VZV-infected cell Ag  IFA N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 450 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay            IFA= Indirect Immunofluorescence Assay          
RT-PCR = Real-time Polymerase chain reaction  N/A= Not Applicable 

Respiratory syncytial virus (RSV)  
Specimen : Nasopharyngeal suction หรอื Nasopharyngeal swab  2 ml ใสใ่น RSV transport medium 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV015 RSV-Ag  IM N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 570 

MV053  RSV isolation * 
Cell culture 

and IFA 
N/A องัคาร 7 วนัท าการ 1,100 

IFA= Direct Immunofluorescence Assay           N/A= Not Applicable          * กรุณาตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารทุกครัง้ ก่อนส่งตรวจ 
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Multiple viruses 
Specimen : - Nasopharyngeal aspirate/swab,Throat swab,              

  Bronchalveolar lavage หรอื Tracheal aspirate            ส าหรบั MV081, MV056, MV060 และ MV082 
  ใสใ่น Respiratory virus transport media 
- Swabs (eye, genital, lesions, throat, nose) ใสใ่น HSV transport media               ส าหรบั MV083 
- EDTA blood,CSF,Body fluid รวมถงึน ้าตาหรอืน ้าจากลูกตาใสใ่นขวดปราศจากเชือ้     ส าหรบั MV083 
- Stool 1-3 กรมั ใสใ่นขวดปราศจากเชือ้                        ส าหรบั MV078 
- Clotted Blood หลอดจกุสแีดง  5 ml                           ส าหรบั MV012 และ MV013     

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าปกติ วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MV081 Influenza A/B/RSV RT-PCR N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 2,500 

MV083 
Herpesvirus 1-8 and Enterovirus 
[HSV-1, HSV-2, VZV,  EBV, CMV, HHV-6, 
HHV-7, HHV-8, Enterovirus]  

Microarray N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 3,600 

MV056 
Respiratory virus Ag (Panel 7 types) 
[Influenza A, B;  Parainfluenza 1, 2, 3;  
Adenovirus;  RSV]  

IM + IFA N/A ทกุวนัท าการ 1-2 วนัท าการ 2,500 

MV060 

Respiratory virus isolation * 
(Panel 7 types) 
[Influenza A, B;  Parainfluenza 1, 2, 3;  
Adenovirus;  RSV]  

Cell culture 
and IFA 

N/A องัคาร 7 วนัท าการ 3,500 

MV082 

Respiratory virus 19 subtypes 
[Influenza A (H1N1, H3N2, 2009), B, C; 
Parainfluenza 1 ,2, 3, 4A, 4B; Adeno; 
RSV A, B; hMPV A, B;  Entero; Rhino; 
Corona 229E; Boca] 

Microarray N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 3,600 

MV078 Rotavirus and Enteric adenovirus (Rapid) IM N/A ทกุวนัท าการ 1 วนัท าการ 250 

MV012 TORCH-IgG (Rubella,CMV,HSV)  ELISA N/A จนัทร,์พุธ,ศกุร ์ 3 วนัท าการ 900 

MV013 TORCH-IgM (Rubella,CMV,HSV)  ELISA N/A จนัทร,์พุธ,ศกุร ์ 4 วนัท าการ 900 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay          IFA= Direct Immunofluorescence Assay          N/A= Not Applicable        
IM =  Immunochromatography       RT-PCR = Real-time polymerase chain reaction       * กรุณาตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารทุกครัง้ ก่อนส่งตรวจ 
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รายการด่วนส่งท่ีห้องปฏิบติัการ  ภปร. 4 
Specimen : EDTA Blood 

หลอดจกุสมีว่ง 3-5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง 

วนัท่ีท า
การ

ทดสอบ 

เวลาใน
การ

รายงาน
ผล 

หมายเหต ุ ราคา 

MI106 Anti HBc (ด่วน) CMIA N/A ทกุวนั 2 ชัว่โมง 230 

MI105 Anti HBs (ด่วน) CMIA N/A ทกุวนั 2 ชัว่โมง 180 

MI109 Anti HCV (ด่วน) CMIA Negative ทกุวนั 2 ชัว่โมง 300 

MI035 Anti HIV (STAT) (ด่วน) CMIA Negative ทกุวนั 2 ชัว่โมง 250 

MI104 HBsAg (ด่วน) CMIA Negative ทกุวนั 2 ชัว่โมง 130 

MI161 Treponemal  Ab (CMIA) (ด่วน) CMIA Non Reactive ทกุวนั 2 ชัว่โมง 100 

CMIA = Chemiluminescent Microparticle Immunoassay        N/A= Not Applicable 
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NON -  INFECTIOUS 

FEIA = Fluoroenzyme immunoassay 

Allergy 

Specimen : 
Clotted Blood 
หลอดจุกสแีดง  3-5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง 

วนัท่ีท า
การ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI130 Tryptase FEIA < 13.5 ug/L - 30 วนัท าการ 1,000 

MI154 Specific IgE to amoxilloyl (c6) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 850 

MI155 Specific IgE to penicilloyl G (c1) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 750 

MI120 
Specific IgE to house dust mite  
(d1-Dp) 

FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 550 

MI121 Specific IgE to house dust mite (d2-Df) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI122 
Specific IgE to cat epithelium and 
dander (e1) 

FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI123 Specific IgE to dog dander (e5) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI152 Specific IgE to crab (f23) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 750 

MI118 Specific IgE to egg white (f1) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI179 Specific IgE to egg white panel  FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 1,200 

MI187 Specific igE to egg yolk (f75) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI116 Specific IgE to fish (f3) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI119 Specific IgE to milk (f2) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI180 Specific IgE to milk panel FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 1,200 

MI126 Specific IgE to mixed food (fx5) FEIA Negative - 7 วนัท าการ 800 

MI113 Specific IgE to peanut (f13) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI117 Specific IgE to shirmp (f24) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI114 Specific IgE to soya bean (f14) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI153 Specific IgE to squid (f258) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 750 

MI115 Specific IgE to wheat (f4) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 450 

MI181 Specific IgE to wheat panel FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 900 

MI127 Specific IgE to mixed grass (gx2) FEIA Negative - 7 วนัท าการ 850 

MI150 Specific IgE to fire ant (i70) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 1,000 

MI124 Specific IgE to cockroach (Ri206) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 650 

MI125 Specific IgE to latex (k82) FEIA < 0.35 kU/L - 7 วนัท าการ 1,000 

 FEIA =  Fluorescent Enzyme Immunoassay  
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Immunoglobulin 
Specimen : Clotted blood    หลอดจุกสแีดง  3-5 ml 

a: MI011 , MI131 และ MI158 ใช้ Clotted Blood  หลอดจกุสีแดง  3-5 ml หรอื Urine 24 ชม. แบ่งมา 
50 ml  
 

**ผูร้บับริการสามารถรบักราฟของการทดสอบได้ท่ี อปร ชัน้ 17 ห้อง 1715 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI001 IgG Neph 548-1768 mg/dl - 4 วนัท าการ ค่าปกติของผู้ใหญ่ 350 

MI002 IgM Neph  45-153 mg/dl - 4 วนัท าการ ค่าปกติของผู้ใหญ่ 350 

MI003 IgA Neph  78-322 mg/dl - 4 วนัท าการ ค่าปกติของผู้ใหญ่ 350 

MI004 Total IgE Neph  <100 IU/ml - 4 วนัท าการ ค่าปกติของผู้ใหญ่ 400 

MI006 IgG1 Neph 280-800 mg/dl - 4 วนัท าการ ค่าปกติของผู้ใหญ่ 500 

MI007 IgG2 Neph 115-570 mg/dl - 4 วนัท าการ ค่าปกติของผู้ใหญ่ 500 

MI008 IgG3 Neph 24-116 mg/dl - 4 วนัท าการ ค่าปกติของผู้ใหญ่ 500 

MI009 IgG4 Neph 5-125 mg/dl - 4 วนัท าการ ค่าปกติของผู้ใหญ่ 500 

MI135 Serum free light chain :  Neph 3.30-19.40mg/L - 4 วนัท าการ 1,200 

MI136 Serum free light chain :  Neph 5.71-26.30mg/L - 4 วนัท าการ 1,200 

MI011 Protein Electrophoresis (SPE) a CE N/A - 14 วนัท าการ ** 300 

MI131 Immunofixation a IF N/A - 7 วนัท าการ 1,850 

MI158 
Capillary Immunotyping 
Electreophoresis a CE N/A - 7 วนัท าการ ** 1,500 

 Neph = Nephelometry CE = Capillary electrophoresis IF =Immunofixation               N/A= Not Applicable 

Complement 
Specimen : Clotted blood 

หลอดจุกสแีดง 3-5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI013    C3 Neph 76-171 mg/dl - 4 วนัท าการ 250 

MI014 C4 Neph 10-40  mg/dl - 4 วนัท าการ 300 

MI012    CH50 IH 19-40 U/ml - 4 วนัท าการ 150 

ส่งห้องปฏิบติัการ
ทนัทีหรือเกบ็ไว้ท่ี 
4oC ไม่เกิน 2 

ชัว่โมง 

 IH=Immune Hemolysis Neph = Nephelometry   
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Lymphocyte subpopulation 
Specimen : EDTA blood 

หลอดจุกสมี่วง 3-5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI088 CD4 Count FC N/A ทุกวนัท าการ 3 วนัท าการ 

เกบ็เลือดท่ี
อณุหภมิูห้อง 
ต้องส่งภายใน  
4 ชัว่โมง หลงั
เจาะเลือด 

500 

MI067 Lymphocytic study CD4/CD8 FC N/A ทุกวนัท าการ 3 วนัท าการ 1,000 

MI112 B cell count FC N/A ทุกวนัท าการ 3 วนัท าการ 1,000 

MI068 
Leukocyte markers 
(CD3,CD4,CD8,CD19,CD56) 

FC N/A ทุกวนัท าการ 3 วนัท าการ 3,000 

MI111 NK cell count FC N/A ทุกวนัท าการ 3 วนัท าการ 1,000 

MI200 
B cell subpopulation test 
(CD38,CD24,CD19,CD27,IgD) 

FC N/A ทุกวนัท าการ 7 วนัท าการ 700 

MI201 T cell subpopulation test 
(CD3,CD4,CD8,CD45RA,CD27,CCR7) 

FC N/A ทุกวนัท าการ 7 วนัท าการ 850 

 FC= Flow Cytometry  N/A= Not Applicable    

Tumor Marker 
Specimen : Clotted blood หลอดจุกสแีดง 3-5 ml 

a: MI178 ใช้ Amniotic fluid (น ้าคร า่) เกบ็ใส่หลอดท่ีสะอาด ไม่มีสารกนัเลือดแขง็ อย่างน้อย 5 mL 
*ผูป่้วยท่ีได้รบั biotin > 5 mg/day ควรเจาะเลือดหลงัจากได้รบัยาครัง้สุดท้ายอย่างน้อย 8 ชม. 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI016 Alpha-fetoprotein (AFP) CMIA 0-10 IU/ml  ทุกวนัท าการ 1 วนัท าการ 
ค่าปกตยิกเวน้คน

ตัง้ครรภ ์
270 

MI017 2-microglobulin Neph 700-1800 ug/L - 4 วนัท าการ 600 

MI015 CA 19-9 ECLIA 0-37 U/ml ทุกวนัท าการ 1 วนัท าการ * 600 

MI178 Amniotic AFP a CMIA N/A ทุกวนัท าการ 1วนัท าการ 270 

ECLIA = Electro Chemiluminescense Immunoassay    Neph = Nephelometry    CMIA = Chemiluminescent Microparticle Immunoassay 
N/A= Not Applicable  
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Alzheimer 
Specimen : CSF ใสใ่นขวดปราศจากเชือ้ ปรมิาตรอย่างน้อย 500 µL 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI188 hTAU Ag ELISA N/A - 1 เดอืน 2,400 

MI189 -Amyloid(1-42) ELISA N/A - 1 เดอืน 2,500 

MI190 Phospho-TAU(181P) ELISA N/A - 1 เดอืน 2,500 

ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay    

Cytokine 
Specimen : EDTA blood หลอดจุกสมี่วง 3-5 ml, 

Clotted blood หลอดจุกสแีดง 3-5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI191 Cytokine test 1 ชนิด Luminex N/A ทุกวนัท าการ 14 วนัท าการ 

ตรวจตวัใดตวัหนึ่ง
จาก cytokine ดงันี้ 
IFN-γ, TNF-α,  

IL-1, IL-6, VEGF 

650 

MI192 Cytokine test 2 ชนิด Luminex N/A ทุกวนัท าการ 14 วนัท าการ 

ตรวจ 2 ตวัจาก 
cytokine ดงันี้ 
 IFN-γ, TNF-α,  
IL-1, IL-6, VEGF 

850 

MI193 Cytokine test 3 ชนิด Luminex N/A ทุกวนัท าการ 14 วนัท าการ 

ตรวจ 3 ตวัจาก 
cytokine ดงันี้  

IFN-γ, TNF-α,  
IL-1, IL-6, VEGF 

1,100 

MI194 Cytokine test 4 ชนิด Luminex N/A ทุกวนัท าการ 14 วนัท าการ 

ตรวจ 4 ตวัจาก 
cytokine ดงันี้ 

IFN-γ, TNF-α,  
IL-1, IL-6, VEGF 

1,300 

MI195 Cytokine test 5 ชนิด Luminex N/A ทุกวนัท าการ 14 วนัท าการ 

ตรวจ 5 ตวัจาก 
cytokine ดงันี้ 

IFN-γ, TNF-α,  
IL-1, IL-6, VEGF 

1,500 

 Luminex= Luminex assay   N/A= Not Applicable                                        
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Autoantibody 

Specimen : 
 

Clotted blood  หลอดจุกสแีดง  3-5 ml 
c: MI196, MI197, MI198 ใช้ Clotted Blood หลอดจกุสีแดง 3-5 ml หรอื EDTA Blood หลอดจกุสีม่วง 
3-5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI018 Antinuclear Ab  IFA titer <80 - 3 วนัท าการ 
 ผล positive รอ 
ผล 7 วนัท าการ  

450 

MI019 Anti dsDNA ELISA  <100 IU/ml - 7 วนัท าการ 200 

MI021 Anti RNP ELISA <20 RU/ml - 14 วนัท าการ 350 

MI022 Anti Sm ELISA <20 RU/ml - 14 วนัท าการ 350 

MI023 Anti SS-A ELISA <20 RU/ml - 14 วนัท าการ 400 

MI024 Anti SS-B ELISA <20 RU/ml - 14 วนัท าการ 400 

MI026 Rheumatoid factor (RF) Neph < 15 IU/ml - 2 วนัท าการ 200 

MI027 Anti-thyroglobulin ELISA <100 IU/ml - 4 วนัท าการ 200 

MI028 Anti-thyroid peroxidase  ELISA <50 IU/ml - 4 วนัท าการ 200 

MI029 Anticardiolipin Ab - IgG ELISA <12 PL-IgG-U/ml - 7 วนัท าการ 400 

MI030 Anticardiolipin Ab - IgM ELISA <12 PL-IgM-U/ml - 7 วนัท าการ 400 

MI031 Anticardiolipin Ab - IgA ELISA <12 PL-IgA-U/ml - 7 วนัท าการ 400 

MI032 Antimitochondria Ab  IFA Negative  - 10 วนัท าการ 300 

MI033 Antismooth muscle Ab  IFA Negative  - 10 วนัท าการ 300 

MI146 Anti-CCP ELISA < 5 RU/ml  - 7 วนัท าการ 600 

MI156 Anti 2 glycoprotein I-IgG ELISA <20 RU/ml - 14 วนัท าการ 500 

MI157 Anti 2 glycoprotein I-IgM ELISA <20 RU/ml - 14 วนัท าการ 500 

MI175 ANCA profile (MPO, PR3, GBM) IB  Negative - 3 วนัท าการ 
 Qualitative test ตรวจหา     
 แอนตบิอดตี่อ MPO,   
 PR3, GBM 

850 

MI182 ANCA (IFA) IFA Negative - 14 วนัท าการ 550 

MI184 Anti IFN-gamma ELISA N/A - 14 วนัท าการ 800 

MI186 Anti-PLA2R ELISA <14 RU/ml - 7 วนัท าการ 1,600 

MI196 Anti-IL-17A antibody test c Luminex N/A - 14 วนัท าการ 850 

MI197 Anti-IFNα antibody test c Luminex N/A - 14 วนัท าการ 850 

MI198 Anti-GM-CSF antibody test c Luminex N/A - 14 วนัท าการ 850 

IFA= Indirect Immunofluorescence Assay               ELISA= Enzyme Linked Immunosorbent assay            Neph = Nephelometry 
IB = Immunoblot                   Luminex= Luminex assay                                     N/A= Not Applicable 
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Autoantibody (ต่อ) 
Specimen : Clotted blood 

หลอดจุกสแีดง  3-5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI176 Myositis profile 3 IB Negative - 3 วนัท าการ 

Qualitative test 
ตรวจหาแอนตบิอดี
ต่อ  Mi-2, Ku, 
PM-Scl100,  
PM-Scl75,Jo-1, 
SRP, PL-7, PL-12, 
EJ, OJ, Ro-52 

2,500 

MI132 ANA profile 1  IB Negative  - 3 วนัท าการ 

Qualitative test 
ตรวจหาแอนตบิอด ี
ต่อ nRNP/Sm,Sm, 
SS-A, Ro-52, SS-
B, Scl-70,Jo-1, 
CENP B, dsDNA, 
Nucleosomes, 
Histones, 
ribosomal P-
Protein 

1,500 

MI177 ANA profile 5 IB Negative - 
3 วนัท าการ 

 

 Qualitative test 
ตรวจหาแอนตบิอดี
ต่อ nRNP/Sm, Sm, 
RNP70, - A, - C, 
SS-A, Ro-52, SS-B, 
Scl-70,PM-Scl, Jo-1, 
CENP B, PCNA, 
dsDNA, 
Nucleosomes, 
Histones, ribosomal 
P-protein, AMA-M2 

2,400 

IB = Immunoblot   
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Specific HLA            (HLA TYPING ดหูวัข้อรายการทดสอบท่ีต้องติดต่อล่วงหน้า) 
Specimen : EDTA blood 

หลอดจุกสมี่วง  3-5 ml 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI090 HLA-DR4 PCR-SSP N/A - 7 วนัท าการ 1,730 

MI091 HLA-B27 PCR-SSP N/A - 7 วนัท าการ 1,000 

MI144 HLA-B*5701 PCR-SSP N/A - 7 วนัท าการ 1,000 

MI145 HLA-B*5801 PCR-SSP N/A - 7 วนัท าการ 1,000 

MI149 HLA-B*1502 PCR-SSP N/A - 7 วนัท าการ 1,000 

MI162 HLA-B51 PCR-SSP N/A - 7 วนัท าการ 1,000 

Acute phase protein 
Specimen : Clotted blood   หลอดจุกสแีดง 3-5 ml  

 
a: MI062 ใช้ Clotted Blood  หลอดจกุสีแดง  10 ml  

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง วนัท่ีท าการ

ทดสอบ 
เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI051    CRP Neph < 5 mg/L - 2 วนัท าการ 170 

MI110 CRP (High sensitivity) Neph N/A - 2 วนัท าการ 170 

MI062    Cryoglobulin a - N/A ทุกวนัท าการ 15 วนัท าการ 

 หลงัเจาะตอ้งส่งทนัที
โดยก าหลอดเลอืดไวใ้ห้
อุ่นตลอดเวลา แยก
หลอดเลอืดส่งไมร่วม
การส่งตรวจเลอืดอย่าง
อื่น ห้ามแช่เยน็ หาก
ไมส่ามารถน าส่งได้
ทนัทใีหน้ าเลอืดเขา้ตู ้

incubator 37oC 

70 

 Neph = Nephelometry  N/A= Not Applicable   

PCR-SSP = Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Primer  N/A= Not Applicable   
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รายการทดสอบท่ีต้องติดต่อล่วงหน้า 
Specimen : EDTA blood 

หลอดจุกสมี่วง 3-5 ml 
 
a: MI069  ใช้ ACD Blood  5-10 ml  
b: MI066  ใช้  Heparinized Blood  หลอดจกุสีเขียว 5-10 ml ของคนไข้ และคนปกติ 
c: MI137  ต้องเจาะเลือดคนปกติมาด้วยในปริมาณท่ีเท่ากนัเพื่อใช้เป็น control 

รหสั รายการทดสอบ หลกัการ
ทดสอบ ค่าอ้างอิง 

โทรตดิต่อ
ล่วงหน้าที ่

4132 
ต่อ….  

เวลาในการ
รายงานผล หมายเหต ุ ราคา 

MI107 HLA -A DNA typing PCR-SSP N/A 505 7 วนัท าการ 

ผลส่งให้แพทย์
เจ้าของไข้
โดยตรง 

 

3,500 

MI108 HLA-B DNA typing PCR-SSP N/A 505 7 วนัท าการ 4,500 

MI089 HLA Class I (A,B) DNA typing PCR-SSP N/A 505 7 วนัท าการ 5,000 

MI069 HLA Class I serotyping a CDC N/A 505 2 วนัท าการ 3,000 

MI080 HLA Class II (DR,DQ)  
DNA typing PCR-SSP N/A 505 7 วนัท าการ 4,500 

 MI066 PHA stimulation test b 

3[H] Thymidine 
incorporation  

assay 
 

N/A 

ตดิต่อ
ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วนั 
ต่อ 501 
คุณรชัดา 

081-9448449 
 

7 วนัท าการ 
 

Heparinized blood 
5-10 ml ของผูป้ว่ย
และคนปกต(ิเพือ่เป็น 
control) เจาะเลอืด
ดว้ยวธิ ีsterile 

technique ตอ้งส่ง รบั
จนัทร,์ องัคาร, และ
ศุกรต์ดิต่อคุณรชัดา 

3,500 

MI137 DHR assay c FC N/A 

จนัทร,์ ศุกร์
ตดิต่อ

ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วนั 
ต่อ 501 

2 วนัท าการ 
ส่งเลอืดภายใน 2 hrs. 
หลงัเจาะเลอืดและ

ตอ้งส่งก่อน 10.00 น. 
1,200 

PCR-SSP= Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Primer   CDC= Complement Dependent Cytotoxicity 
FC= Flow Cytometry   N/A= Not Applicable   
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