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คู่มือให้บริการการทดสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อ

แนะน าการให้บริการต่างๆ แก่ผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับความสะดวกในการส่งตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ซึ่งรับผิดชอบ

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 

สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี  และประจวบคีรขีันธ์  

ในการจัดท าคู่มือฉบับนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ได้รวบรวมค าแนะน าและ

รายละเอียดต่างๆ ในการส่งตัวอย่าง การรายงานผล  รวมถึงอัตราค่าบ ารุงการทดสอบตามระเบียบ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วา่ด้วยอัตราคา่บ ารุงการตรวจวเิคราะหแ์ละให้บริการ พ.ศ. 2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือให้บริการฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์และอ านวยความสะดวกกับท่านในการส่งตัวอย่างทดสอบทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์- 

การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม หากมีข้อควรปรับปรุงแก้ไขหรอืเสนอแนะประการใด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 

5 สมุทรสงคราม ยินดีจะน าไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
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วิสัยทัศน ์
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม เป็นองค์กรชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขใน
เขตสุขภาพที่ 5 

 
 

 

พันธกิจ 
 
1. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
2. ประเมินความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด 
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

 

อ านาจหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม 
 

1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สมุนไพร และการชันสูตรโรค 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร 
และการชันสูตรโรคเพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย 

3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และชันสูตรโรค 
4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การตรวจวิเคราะห์และชันสูตร

โรค แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย  ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ประสานและด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 ด าเนินการและพัฒนาด้านสารสนเทศ 
 ประสานการจัดท าแผนงาน และงบประมาณตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 งานห้องสมุด 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป   
 งานบริหารทั่วไป ซึ่งรวมถึงงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องต้น งานงบประมาณ งานการเงิน

และพัสดุ งานยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 
 งานรับตัวอย่าง  
 การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 
 

ฝ่ายอาหาร   
 พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

อาหาร 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหาร 
 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่

ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 

ฝ่ายยา 
 พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ การด้านคุณภาพยา 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

สมุนไพร 
 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด 
 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่

ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 
 



ปี 2562 

คู่มือให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม     3 
  

 
ฝ่ายรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

 พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือแพทย์ 
ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสี 

 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่

ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 ฝ่ายพิษวิทยา    
 พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา  และสาร

เสพติดในชีววัตถุ 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา และสารเสพ

ติดในชีววัตถุ 
 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านพิษวิทยาและสารเสพติดในชีววัตถุ 
 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่

ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก 
 พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิก เพ่ือ

การป้องกัน การควบคุมโรค และปัญหาที่คุกคามสุขภาพ 
 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่

ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ด าเนินการทดสอบความช านาญการทดสอบด้านที่เกี่ยวข้องกับงานพยาธิวิทยาคลินิกแก่ห้องปฏิบัติการ
สมาชิกท่ีสมัครเข้าร่วมทดสอบความช านาญ 

 
       ทุกฝ่ายทั้งที่เป็นห้องปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุนจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตาม
มาตรฐาน และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงต้องปฏิบัติการทดสอบในแนวทางที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่ให้การรับรองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 
ที่ตั้ง    

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม  เลขที่ 136 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต าบลลาดใหญ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

                     โทรศัพท์ 0-3471-1945-48 ต่อ 105-107 และ 02-951-0000-9 ต่อ 905105-905107  
โทรสาร   0-3471-1950 
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การบริหารงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(อธิบดี) 
 

 

รองอธิบดี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
(ผู้อ านวยการฯ) 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
และวิชาการ 

ฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

ฝ่าย 
ยา 

 

ฝ่าย  
พิษวิทยา 
 

ฝ่าย
อาหาร 

ฝ่าย 
พยาธิวิทยาคลินิก 

ฝ่ายรังสีและ
เคร่ืองมือแพทย์ 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภค กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข 
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ติดต่อประสานงาน 
 

 
 

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์/โทรสาร Webpage/e-mail 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที่ 5 สมุทรสงคราม 

 
โทรศัพท์ 

0-3471-1945-8 
โทรสาร 0-3471-1950 

http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/ 

ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พนัธ ์ 124 siriwan.c@dmsc.mail.go.th 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
และวิชาการ 

นางณัฐชลัยย์  บุญไทย 111 nutchalai.k@dmsc.mail.go.th 
นางสาวกฤชญา  อุ่นภักดิ์ 112 gridchaya.a@dmsc.mail.go.th 
นางสาวอารีรัตน์  ดีประเสริฐ 112 areerat.d@dmsc.mail.go.th 
นางสาวชณินัญ  ชาวกรุงเก่า 112 chaninan.c@dmsc.mail.go.th 

 
นายพลากร  เลิศมงคลนาม 112 parakorn.l@dmsc.mail.go.th 
นางสาวอัญชลี  เกตุประสาท 112 anchalee.ke@dmsc.mail.go.th 

ฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวเอมอร  อุยยาหาญ 103 emon.o@dmsc.mail.go.th 
 นางวราภรณ์  กิตติโชติพาณชิย ์ 101 waraporn.k@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวพรศรี  สุขแสนนาน 104 pornsri.s@dmsc.mail.go.th 
 นางทัศนี  แก้วคนฑา 102 tassanee.k@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวนิภาดา เจริญตา 127 nipada.c@dmsc.mail.go.th 
 นางปุญญิศา  ลิ้มอิ่ม 104 punyisa.l@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีก าเหนิด 109 aumpai1121@thaimail.com 
 นายดิเรก  โพธิ์ผลิ 

นางสาวอรชุมา  มีทรัพย์ 
นางสาวอรวรรณ  พวงทอง 

109 
126 
700 

direk.p@dmsc.mail.go.th 
toaorn@hotmail.com 
orawan.s@dmsc.mail.go.th 

ห้องรับตัวอย่าง  นางอรดา  ศรีศาลา 105 oradach@hotmail.com 
(One Stop Service) นางสาวณัฐพัชร์  ประเทศ 106 p_bussaya@yahoo.co.th 
 นางสาวแสงรวี อ้นทอง 107 aoy.sangrawee.mk@hotmail.com 

ฝ่ายอาหาร นางสาววชิราภา  เขียวรอด 113 wachirapa.k@dmsc.mail.go.th  
 นางพัชรีย์  จิตตพิทักษ์ชัย 114 patcharee.c@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวกฤษณา  ปาสาน า 114 kritsana.p@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวนวลพรรณ  ไพบูลย์ศรีนครา 114 nuanpan.p@dmsc.mail.go.th 
 นางสาววลิาสินี  เหมเนียม 114 baifern18844@gmail.com 
 นางสาวณัฐชา รุจิวงศ์ษา 114 nuttacha.ru@gmail.com 
 นางสาวศุลพีร หยีตระกูลรัตน ์ 114 jawying_rapunsel@hotmail.com 
 นางสาวมานิตา ลูกน้ าเพชร 114 manita.moomay@gmail.com 
 นางสาวกรชนก  ขยันคิด 117 kornchanok.k@dmsc.mail.go.th 
 นางอังคณา  จิตต์จ านงค ์ 117 pusa_6@yahoo.com 
 นางนุชจรี  ร่วมชาต ิ 208 nunuch5942@hotmail.com 
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หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์/โทรสาร Webpage/e-mail 

ฝ่ายยา   นางสาวนันทนา  กลิ่นสุนทร 116 nantana.k@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวตวงพร  เข็มทอง 115 tuangpon.k@dmsc.mail.go.th 
 นายทยากร  นิลอาชา 115 tayakorn.n@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวปริชญา  มาประดิษฐ 115 pickky1982@hotmail.com 

ฝ่ายรังสีและเครื่องมือแพทย์ นายเสด็จ  จันทสิงห์ 122 sadet.c@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวจินตหรา บึงใส 122 jintahra.b@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวนูรอัยนี  ดาโอะ 122 nurainee.d@dmsc.mail.go.th 
 นายภพธนัช  อยู่ยงค์ 122 poptanuch@gmail.com 

ฝ่ายพิษวิทยา นางชานิดา  แสงสุริย์ 121 chanida.s@dmsc.mail.go.th 

 นายประเสริฐ  หิรัญณรงค์ชัย 120 prasert.h@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวกฤติกา น้อยถนอม 120 krittikar.n@dmsc.mail.go.th 
 นางสาวมะลิวรรณ  งามลม 120 maliwan_prae@hotmail.com 

 นางสาวกัลยา  ขาเหล็ก 120 kanlaya_padthai@hotmail.com 

ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก นางปานทิพย์  ศิริโชติ 119 pantip.s@dmsc.mail.go.th 

 นางสาวปิติมน  พลวิชัย 118 pitimon.p@dmsc.mail.go.th 

 นายวรวัฒน์  แดงสกุล* 118 worawat.d@dmsc.mail.go.th 

 นางสาวสิริลดา สุพรรณคง 119 sirilada.s@dmsc.mail.go.th 

 นางสาววิภาดา ขวัญแก้ว 118 wiphada.k@dmsc.mail.go.th 

 นายนิพนธ์  อินทร์วัฒนา 118 niphon.i@dmsc.mail.go.th 

 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ปุจฉาการ 118 sukontip.p@dmsc.mail.go.th 

 นางสาวอมรรัตน์  อู๋ไล ้ 118 nunun111@hotmail.com 

 
หมายเหตุ *ลาศึกษาต่อ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการรับตัวอย่าง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  *กรณีรับตัวอย่างเข้าระบบหลังเวลา 15.30 น. จะเริ่มนับระยะเวลาด าเนินการในวันท าการถัดไป 
 
 
 
 
 

ทางไปรษณีย์ หรือน าส่งด้วยตนเอง รถรับตัวอย่าง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

รับตัวอย่าง และเอกสาร 

ส าเนา 

ออกหมายเลขทดสอบ/เขียนเอกสาร/Form ก ากับ 

ทันที 

น าส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ 
วันละ 2 รอบ เวลา 10.30 น.และ 
14.30 น.* 

เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
ตรวจสอบ 

การช าระเงิน 

พนักงานขับรถ
ตรวจสอบตัวอย่าง 

การช าระเงิน 

ทันที 

ออกใบแทนใบเสร็จ 

เพื่อแจ้งหนี้หรือ
ออกใบเสร็จ 

ด าเนินการทดสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องแก้ไข 

 

แจ้งผู้รับผิดชอบแก้ไข 

 

ต้นฉบับส่งคืนผู้น าส่ง
ตัวอย่าง 

 

แจ้งหนี้หรือ 
ส่งใบเสร็จ 

 

ผู้รับบริการ 

ส่งมอบรายงานผล
ให้ผู้รับบริการ 
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       ขั้นตอนการให้บริการ 
ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม 

 
 

กิจกรรมที่ส าคัญ เอกสาร ผู้ปฏิบัต ิ ระยะเวลา 
ผู้รับบริการน าส่งตัวอย่างได้  
3 ช่องทาง 
1.น าส่งด้วยตนเอง 
2.น าส่งทางไปรษณีย์        
(สถานีต ารวจและโรงพยาบาล) 
3.น าส่งโดยรถรับตัวอย่าง 

1.หนังสือน าส่งตัวอย่าง หรือ 
2.แบบฟอร์มน าส่ง 

ผู้น าส่งตัวอย่าง 10–15 นาท/ีตัวอย่าง 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของตวัอย่างและเอกสาร 
2. รวบรวมตัวอย่างพรอ้มเอกสาร
ให้ห้องปฏิบัติการ 

1.หนังสือน าส่งตัวอย่าง หรือ 
2.แบบฟอร์มน าส่งตัวอย่าง 

เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
ของศูนย์ฯ 

5-10 นาท/ีตัวอย่าง 

รับตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่รับ
ตัวอย่างของศูนย์ฯ ส่งให้
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวขอ้ง 

1.หนังสือน าส่งตัวอย่างหรือ 
2.แบบฟอร์มน าส่งตัวอย่าง 
3.แบบส่งทดสอบอาหาร 

เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
ที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่าย/เจ้าหน้าที่
รับตัวอย่างของฝ่าย 

15-20 นาท/ีรอบ 
 

ตรวจสอบสภาพตัวอย่างและ
เอกสาร 

1.หนังสือน าส่งตัวอย่างหรือ 
2.แบบฟอร์มน าส่งตัวอย่าง 
3.แบบส่งทดสอบอาหาร 

ผู้รับตัวอย่างของ
ฝ่าย 

15 -20 นาท/ีรอบ 
 

วางแผนการทดสอบ 
ด าเนนิการทดสอบ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
จัดท ารายงานผลการทดสอบ 
 

1.มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2.work sheet 
3.แบบฟอร์มรายงานผลฯ 
 

ผู้ทดสอบ 
และหัวหน้าฝ่าย 

ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่าง 
- ฝ่ายอาหาร 7-23 วันท าการ 
- ฝ่ายยา  7-23  วันท าการ 
- รังสีและเครือ่งมอืแพทย์  

50 วันท าการ 
- พิษวิทยา  3-22  วันท าการ     

หรือแลว้แตก่รณ ี
- พยาธิวิทยาคลินกิ 2-23 วันท าการ 

ทวนสอบขอ้มูลและตรวจสอบ 
ความถกูต้องของรายงานผลฯ 

1.รายงานผลการทดสอบ 
2.work sheet 
 
 

หัวหน้าฝ่าย 30 นาท/ีรายงาน 
 

ส่งมอบรายงานผลฯให้
ผู้รับบริการ   
3 ช่องทาง 
1. ทางไปรษณีย์   
2. รับด้วยตนเอง 
3. ทางโทรสาร 

1.รายงานผลการทดสอบ 
2.ใบน าส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียน 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 5 นาท/ีรายงาน 
 

 
 

    
   
 

   
  
 
 
 
 

   ขั้นตอน 

เจ้าหน้าที่รับ
ตัวอยา่ง 

รับ-ส่งตัวอย่างเข้า
ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบ 

ด าเนินการทดสอบ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

การน าส่งตัวอย่าง 

ส่งมอบรายงาน 
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ขั้นตอนการปฏบิัติส าหรับน าส่งตัวอย่างทดสอบ 
       
 

หน่วยราชการ  จะต้องมีหนังสือราชการจากหน่วยงานที่ส่งตัวอย่างทดสอบโดยระบุรายละเอียดตัวอย่างให้ชัดเจน     
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสอบตัวอย่างที่น าส่งให้ตรงกับหนังสือน าส่งที่ระบุมา   ถ้าไม่ครบตามจ านวนหรือสภาพตัวอย่าง
ผิดปกติแจ้งหน่วยงานน าส่งให้น าตัวอย่างมาเปลี่ยน  หรือน ามาส่งเพ่ิมแล้วแต่กรณี 
       

เอกชน ผู้น าส่งตัวอย่างกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบน าส่งตัวอย่างและส่งคืนเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารกับตัวอย่างว่าจ านวนตัวอย่างที่น าส่งพอทดสอบหรือไม่ ถ้าไม่พอให้น ามาส่งใหม่หรือเพ่ิมเติม 
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างกรอกจ านวนเงินค่าทดสอบลงในแบบฟอร์ม และให้ผู้น าส่งตัวอย่างช าระเงิน ณ จุดบริการห้องรับ
ตัวอย่าง (One Stop Service) 
 
เวลาให้บริการรับตัวอย่าง   วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์   

เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง ยกเว้นของกลางยาเสพติด) 
 
งานที่ให้บริการทดสอบ 
1. อาหาร 
2. ยาเสพติด และสารเสพติดในชีววัตถุทางอรรถคด ี
3. เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
4. ยาแผนปัจจุบัน  ยาแผนโบราณ  และสมุนไพร 
5. รังสีและเครื่องมือแพทย์ 
6. พิษวิทยา 
7. พยาธิวิทยาคลินิก 
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เวลา 11.00 - 11.30 น. เวลา 16.00 - 16.30 น. 

เวลาออก 7.00 น. 
เวลา 09.00 - 09.30 น. เวลา 10.15 - 10.45 น. 

1. เส้นทางการเดินรถไปเกบ็ตัวอยา่งทีโ่รงพยาบาลในเขตสุขภาพที ่5 

ศูนย์วิทย์ฯ รพ.พระจอมเกล้า 

รพ.นครปฐม รพ.พหลพลพยหุเสนา รพ.บ้านโป่ง 

รพ.โพธาราม รพ.ราชบุร,ี รพ.แม่และเด็ก 

รพ.สมุทรสาคร 

กลับถึง 18.00 น. 

62 กม. 23 กม. 

16 กม. 

18 กม. 30 กม. 55 กม. 

39 กม. 

 
: ทุกวันอังคาร 

เวลา 13.00 13.30 น. 

เวลา 13.00 13.30 น. 

เวลาออก 10.00 น. 

112 กม. 

180 กม. 
กลับถึง 16.00 น. กลับถึง 16.00 น. 

หมายเหตุ 
    1. โรงพยาบาลด าเนินสะดวกรถศนูย์วิทย์ฯ จะไปรับตัวอย่างทุกวนั
อังคารเวลา 13.30 น. 
    2. โรงพยาบาลที่ศูนย์วทิย์ฯ ไม่ได้ส่งรถไปรับตัวอย่าง สามารถน า
ตัวอย่างไปฝากไว้ที่ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลในเส้นทางทีร่ถรับ
ตัวอย่างไปรับตัวอย่าง 
    3. มีข้อสงสัยสามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่คุณเอมอร  อุยยาหาญ  
     โทร. 0 3471 1945 - 48 ต่อ 103  มือถอื 08 1763 3027 

2. เส้นทางการเดินรถไปเก็บตัวอย่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

180 กม. 

กรมวิทย์ฯ ศูนย์วิทย์ฯ 
 

รพ.เจ้าพระยายมราช 

100 กม. 

180 กม. 

 
: ทุกวันพุธ 

รพ.มะการักษ ์
72 กม. 

57 กม. 

 
 

การน าส่งตัวอย่างและการรายงานผล 
 

 การส่งตัวอย่างควรปฏิบัติตามข้อก าหนดของการส่งตัวอย่างแต่ละชนิดอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีตัวอย่าง 
เสียสภาพได้ง่าย ให้ผู้รับบริการโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าก่อนเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

 ปิดฉลากบอกรายละเอียดให้ชัดเจน ถ้าเป็นตัวอย่างอาหารกรุณาแจ้งชื่อตัวอย่าง  ผู้ผลิต  ปริมาตรสุทธิ  
วันที่ผลิต  วันหมดอายุ  และรุ่นการผลิต 

 กรณผีู้รับบริการเป็นหน่วยงานราชการขอให้มีหนังสือราชการแนบมาด้วย 
 

วิธีการน าส่งตัวอย่าง 
 น าส่งด้วยตนเอง เช่น   

 ของกลางยาเสพติด 
 น้ า น้ าแข็ง เครื่องดื่ม หรืออาหาร 

 บริการรถรับตัวอย่างของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
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 ส่งทางไปรษณีย์   กรณีที่ตัวอย่างเสียสภาพได้ง่ายควรส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)   โดยส่งจากต้นทางใน
วันที่วันถัดไปไม่เป็นวันหยุดราชการ   เพ่ือป้องกันการตกค้างของตัวอย่างในวันหยุดราชการ  ท าให้ตัวอย่าง
เสียสภาพได้  และน าส่งถึง 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
เลขที่ 136 หมู่ 4  ถนนเอกชัย  ต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 
 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบในกรณีที่มีความแตกต่างไปจาก
สัญญาที่ตกลงกันไว้ 

- กรณีท่ีผู้รับบริการประสงค์จะให้รายงานค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) โปรดระบุในใบน าส่งด้วย 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม มีนโยบายไม่ใช้บริการจ้างเหมาช่วงการทดสอบ แต่หน่วยงาน
ใช้บริการห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- กรณีที่ผู้รับบริการประสงค์จะให้รายงานความสอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดของผลิตภัณฑ์หรือมาตรฐานโปรด
แจ้งในขั้นตอนการส่งตัวอย่าง 

 
การรับรายงานผลการทดสอบ 

1. รับผลด้วยตนเอง (ผู้รับบริการติดต่อรับผลที่ห้องรับตัวอย่าง (One Stop Service)) 
2. รับผลทางไปรษณีย์  ท าหนังสือรายงานผลตอบกลับไปยังผู้รับบริการ  โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
3. ในกรณีเร่งด่วน จะส่งรายงานผลทางโทรสารไปยังหน่วยงานที่รับบริการ และจะส่งรายงานฉบับจริงทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน 
1. ด้วยตนเอง 
2. โทรศัพท ์
3. จดหมาย 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. Web board 
6. Facebook fanpage 

 
 
 
 
 
 



ปี 2562 

           คู่มือให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม       12  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานอาหาร 
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        รายการทดสอบอาหารแบ่งประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 

ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

61 น้้าบริโภคในภาชนะ    6,900 15 วัน 23 
(2524) บรรจุที่ปิดสนิท  ปริมาณสารทั้งหมด APHA, 2017 (2540B) 20 ลิตร 300   
135   ค่าความเป็นกรด-ด่าง APHA, 2017 (4500-H+) : 1 หน่วย 200   
(2534)   เหล็ก APHA, 2017 (3120B)  800   
   ตะกั่ว APHA, 2017 (3120B) 950 มิลลิลิตร 800   
   ความกระด้างท้ังหมด   APHA, 2017 (2340C) : 8 หน่วย 300   
   ไนเตรท APHA, 2017 (4110B)  600   
   คลอไรด ์ APHA, 2017 (4110B) 600 มิลลิลิตร 600   
   ฟลูออไรด ์ APHA, 2017 (4110B) : 12 หน่วย 600   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli APHA, 2017 (9221F)  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
      - Salmonella spp. ISO19250 : 2010  800   
      - S. aureus APHA, 2017 (9213B)  800   
78 น้้าแข็ง    7,100 15 วัน 23 
(2527)   ปริมาณสารทั้งหมด APHA, 2017 (2540B) 1 กิโลกรัม 300   
137   ค่าความเป็นกรด-ด่าง APHA, 2017 (4500-H+) : 6 หน่วย 200   
(2534)   เหล็ก APHA, 2017 (3120B)  800   
   ตะกั่ว APHA, 2017 (3120B)  800   
   ความกระด้างท้ังหมด   APHA, 2017 (2340C)  300   
   ไนเตรท APHA, 2017 (4110B)  600   
   คลอไรด ์ APHA, 2017 (4110B)  600   
   ฟลูออไรด ์ APHA, 2017 (4110B) : 12 หน่วย 600   
   ความขุ่น*  APHA, 2017 (2130B)  200   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli APHA, 2017 (9221F)  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
      - Salmonella spp. ISO19250 : 2010  800   
      - S. aureus APHA, 2017 (9213B)  800   
100 วุ้นส้าเรจ็รูป และขนม   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค  100 กรัม 2,400 15 วัน - 
(2529) เยลลี่ (ท่ีมิใช่ชนิดแห้ง)     - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017 : 6 หน่วย 800   
      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
      - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16  800   
196   
(2543) 
 

ชา (ใบชา 100%)    2,800 23 วัน 23 
1.ชาใบ, ชาผง, ชาใน
ซองเยื่อกระดาษ (มีกาก) 

 ความช้ืน* AOAC, 2016 (925.19) 300 กรัม   
  : 2 หน่วย 

300   
 กาเฟอีน In-house method based on 

Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 
1,200   

 สารที่สกดัได้ด้วยน้้าร้อน  
 

(ศูนย์ไม่เปิดให้บริการฯ)  300   

 เถ้าทั้งหมด (ศูนย์ไม่เปิดให้บริการฯ)  500   
 สอีินทรีย์สังเคราะห ์(ชนิด) In-house method based on 

Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 
 500   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

196   2.ชาผงส้าเรจ็รูป  
(Instant tea)   
(ไม่มีกาก) 

   2,000 15 วัน 23 
(2543)  ความช้ืน* AOAC, 2016 (925.19) 300 กรัม    

: 2 หน่วย 
300   

 สอีินทรีย์สังเคราะห์ (ชนิด) In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 

500 
 

  

   กาเฟอีน In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 

 1,200   

 3.ชาปรุงส้าเร็จพร้อมดืม่       

 
(มีน้้าตาล)  (กระป๋อง 
+700) 

   
  

 

 3.1 ชนิดเหลว (พาส
เจอร์ไรส์) 

 
     

 3.1.1 กรณีค่า pH 
มากกว่า หรือเท่ากับ 4.3 

   9,000 15 วัน 23 
  วัตถุกันเสีย 250 1,200  
      - กรดเบนโซอิก In-house method based on 

Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 
มิลลลิิตร 

: 12 หน่วย 
   

      - กรดซอร์บิก    
   สอีินทรีย์สังเคราะห์  

(ชนิดและปรมิาณ) 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 

 1,500   

   กาเฟอีน In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 

 1,200   

   ความเป็นกรด – ด่าง AOAC, 2016 (981.12)  200   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli APHA, 2017 (9221F)   700   

 
  จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
     - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   

      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
      - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16   800   
      - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
 3.1.2 กรณีค่า pH 

มากกว่า หรือเท่ากับ 4.3 
ผสมนม 

   10,200   
    

  เพ่ิมรายการทดสอบ      

     - L.monocytogenes 
(กรณีที่ใส่นม) 

ISO 11290-1 : 2017  เพิ่ม 
1,200 

  

 3.1.3 กรณีค่า pH น้อย
กว่า 4.3 

   7,400 15 วัน 23 
 วัตถุกันเสีย 1,200  

     - กรดเบนโซอิก In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 

   
      - กรดซอร์บิก     
   สีสังเคราะห์  In-house method based on 

Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 
 1,500   

   กาเฟอีน In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 

 1,200   

   ความเป็นกรด - ด่าง AOAC, 2016 (981.12)  200   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

196     E. coli APHA, 2017 (9221F)   700   
(2543)   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
     - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
     - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
 3.2 ชนิดเหลว (ฆ่าเช้ือ

โดยวิธีอ่ืน) 
   7,200 15 วัน 23 

  วัตถุกันเสีย 1,200  
      - กรดเบนโซอิก In-house method based on 

Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 
    

       - กรดซอร์บิก     
   สอีินทรีย์สังเคราะห์  

(ชนิดและปรมิาณ)  
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 

 1,500   

   กาเฟอีน In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 

 1,200   

   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli APHA, 2017 (9221F)   700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
      - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
 3.3 ชนิดผง    

: 6 หน่วย 
8,300 15 วัน 23 

  ความช้ืน* AOAC, 2016 (925.45) 300  
   ตะกั่ว 

 
 

- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10)    
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03)* 

 800   

   วัตถุกันเสีย   1,200   

      - กรดเบนโซอิก 
    - กรดซอร์บิก 

In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)    

  

   สอีินทรีย์สังเคราะห ์
(ชนิดและปรมิาณ) 

In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 

 1,500   

 
  กาเฟอีน In-house method based on 

Bull.Dept.Med.Sci:1992 ;34(1) 
 1,200  

 
 

   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
  MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   

   E. coli APHA, 2017 (9221F)  700   
  จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
 - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
 - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   

197 
(2543) 
 
 
 
 
 

กาแฟ(กาแฟเมล็ด ,บด ,
กาแฟผสม, กาแฟ สกัด
กาเฟอีน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.กาแฟแท้ (มีกาก)  ศูนย์ไม่เปิดให้บริการฯ 250 กรัม                     
: 2 หน่วย 

2,300 15 วัน 23 

 
 เถ้าละลายน้้า  600   
 กาเฟอีน   1,200   

  เถ้า   500   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

197 
(2543) 

2.กาแฟผสม (มีกาก)  ศูนย์ไม่เปิดให้บริการฯ 250 กรัม                     
: 2 หน่วย 

1,500 15 วัน 23 
  ความช้ืน  300   

   กาเฟอีน   1,200   
 3.กาแฟที่สกัดกาเฟอีน

ออก (มีกาก) 
 กาเฟอีน In-house method based on 

Bull.Dept.Med.Sci:1992 ;34(1) 
250 กรัม                     
: 2 หน่วย 

1,200 15 วัน 23 

4.กาแฟส้าเร็จรูป กาแฟ
ส้าเรจ็รูปผสม กาแฟ
ส้าเรจ็ที่สกัดกาเฟอีน  

  250 กรัม                     
: 2 หน่วย 

1,500 15 วัน 23 
 ความช้ืน* 
 กาเฟอีน 

AOAC 2016 (979.12) 300 
1,200  

 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992 ;34(1) 

5. กาแฟปรุงส้าเร็จรูป       
5.1 ชนิดเหลว  
     (พาสเจอร์ไรส์) 

 
 7,500 15 วัน 23 

5.1.1 กรณีค่า pH 
มากกว่า หรือเท่ากับ 4.3 

 กาเฟอีน In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 

250  
มิลลลิิตร 

1,200   
  

  ความเป็นกรด – ด่าง AOAC, 2016 (981.12) : 12 หน่วย 200   
  วัตถุกันเสีย   1,200   
     - กรดเบนโซอิก 

    - กรดซอร์บิก 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 

 
 

 
 

  

  จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600   
  MPN Coliforms APHA, 2017(9221B)  400   
  E. coli APHA, 2017(9221F)  700   
  จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
      - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
      - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800       
      - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16  800   
5.1.2 กรณีค่า pH 
มากกว่า หรือเท่ากับ 4.3 
ผสมนม 

   8,700 15 วัน 23 
เพ่ิมรายการทดสอบ 
    - L. monocytogenes 

 
 

1,200 
 

 
ISO 11290-1 : 2017  

  
เพ่ิมรายการทดสอบ 
 ตะกั่ว* 
(กรณีภาชนะบรรจุกระป๋อง) 

 
In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 
 

เพิ่ม 800 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ชนิดเหลว (ฆ่าเช้ือ
โดยวิธีอ่ืน) 

   5,700 15 วัน 23 
 วัตถุกันเสีย 1,200  

     - กรดเบนโซอิก In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 

    
     - กรดซอร์บิก     
  กาเฟอีน In-house method based on 

Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 
 1,200   

  จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
  MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
  E. coli APHA, 2017 (9221F)   700   
  จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
     - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   

      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

197 
(2543) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ่ิมรายการทดสอบ 
 ตะกั่ว 
(กรณีภาชนะบรรจุกระป๋อง) 

 

 

 
เพิ่ม 800 

 

 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03)* 

 

5.3 ชนิดผง    6,000 15 วัน 23 
 ความช้ืน* AOAC, 2016 (979.12) 300  

  วัตถุกันเสีย   1,200   
      - กรดเบนโซอิก 

     - กรดซอร์บิก 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)    

  

  กาเฟอีน In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992 ;34(1) 

 1,200   

  จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
  MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
  E. coli APHA, 2017 (9221F)  700   
  จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
      - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   

198 
(2543) 

น้้านมถั่วเหลืองใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

      

 1. ชนิดเหลว (พาสเจอร์
ไรส์) 

  250 มิลลิลิตร 
: 12 หน่วย 

8,500 15 วัน 23 

 1.1 กรณคี่า pH 
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 

 วัตถุกันเสีย   1,200   
     - กรดเบนโซอิก 

    - กรดซอร์บิก 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)  

    

  โปรตีน In-house method based 
on AOAC, 2016 (991.20) 

 700   

  
 ไขมัน 

In-house method based 
on AOAC, 2016 (989.05) 

 900   

   ตะกั่ว 
 

- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03)* 

 

800 
 

 

 

   ความเป็นกรด – ด่าง AOAC, 2016 (981.12)   200   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   

   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli BAM 2013, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
      - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
      - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
      - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16   800   
 1.2กรณีค่า pH มากกว่า

หรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม 
เพ่ิมรายการทดสอบ 

 

รวม 9,700   
    - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1,200  
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

198 1.3กรณีค่า pH น้อยกว่า     6,900 15 วัน  
(2543) 4.3  วัตถุกันเสีย   1,200   
  

 
    - กรดเบนโซอิก 
    - กรดซอร์บิก 

In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)  

    

  โปรตีน In-house method based 
on AOAC, 2016 (991.20) 

 700   

   ไขมัน In-house method based 
on AOAC, 2016 (989.05) 

 
900 

 
 

   ตะกั่ว  - In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03)* 

 800   

   ความเป็นกรด – ด่าง AOAC, 2016 (981.12)  200   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  

 
     - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   

      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
 2. ชนิดเหลว    6,700 15 วัน 23 
 (ฆ่าเช้ือโดยวิธีอ่ืน)  วัตถุกันเสีย   1,200   
  

 
    - กรดเบนโซอิก 
    - กรดซอร์บิก 

In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)  

    

   โปรตีน In-house method based 
on AOAC, 2016 (991.20) 

 700   

   ไขมัน In-house method based on 
AOAC, 2016 (989.05)  900   

   ตะกั่ว  - In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03)* 

 800   

   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      

      - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   

      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
 3. ชนิดผง    7,000 15 วัน 23 
   วัตถุกันเสีย   1,200   
  

 
     - กรดเบนโซอิก 
     - กรดซอร์บิก 

In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)  

    

  โปรตีน In-house method based 
on AOAC, 2016 (991.20) 

 700   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

198 
(2543) 

  ไขมัน In-house method based on 
AOAC, 2016 (989.05)  900  

 

   ความช้ืน* AOAC, 2016 (925.45)  300   
   ตะกั่ว  - In-house method based 

on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03)* 

 800   

   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  

 
    - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   

     - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
199 น้้าแร่ น้้าผลิตน้้าแร ่    7,100 23 วัน 23 
(2543)   ทองแดง APHA, 2017 (3120B)  800   
   ตะกั่ว APHA, 2017 (3120B)  800   
   แคดเมียม APHA, 2017 (3120B)  800   
   แมงกานีส APHA, 2017 (3120B) 950 มิลลิลิตร 800   
   ไนเตรท APHA, 2017 (4110B) : 8 หน่วย 600   
   ฟลูออไรด ์ APHA, 2017 (4110B)  600   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B) 600 มิลลิลิตร 400   
   E. coli APHA, 2017 (9221F) : 12 หน่วย 700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
      - Salmonella spp. ISO19250 : 2010  800   
      - S. aureus APHA, 2017 (9213B)  800   
200     
(2543) 

ซอสในภาชนะบรรจุที ่
ปิดสนิท 

   5,700 15 วัน - 
   

 1.เต้าเจี้ยว  วัตถุกันเสีย 
     - กรดเบนโซอิก 
     - กรดซอร์บิก 

 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 

200 กรัม 
: 12 หน่วย 

1,200   

   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
     - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
     - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
     - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16  800   
     - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  ผงชูรส ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ  1,300   

 2.น้้าจิ้มต่างๆ    7,200 15 วัน - 
 3.ซอสชนดิต่างๆ  วัตถุกันเสีย 

    - กรดเบนโซอิก 
    - กรดซอร์บิก 

 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1) 

200 กรัม 
: 12 หน่วย 

1200 
 

 
 

 

 
 
 
 

  จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      

 - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
 - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
 - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16  800   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

200     
(2543) 

 - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  สอีินทรีย์สังเคราะห ์

(ชนิดและปรมิาณ) 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1)  

1500   

   ผงชูรส ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ  1300   
201 ซอสบางชนิด      8,300 15 วัน 23 
(2543) 3.1 ซอสพริก 

 
 ความเป็นกรด* 
    (ค้านวณเป็นกรดอะซติิก) 

AOAC, 2016 (930.35) 
 

200 กรัม 
: 12 หน่วย 

700  
 

 

  วัตถุกันเสีย    1,200   
       - กรดเบนโซอิก 

     - กรดซอร์บิก 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)   

   
   

   สอีินทรีย์สังเคราะห ์
(ชนิดและปรมิาณ) 

In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 

 
 

1,500 
 

  
    
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   MPN E.coli BAM 2017, Chapter 4  700 

 
 

   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600  
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค    

 
 

      - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800  
      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800 

 
 

      - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800  
      - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16   800   
 3.2 ซอสมะเขือเทศ    8,600 15 วัน 23 
 3.3 ซอสมะละกอ 

3.4 ซอสเย็นตาโฟ 
 ความเป็นกรด* 
    (ค้านวณเป็นกรดอะซติิก) 

AOAC, 2016 (930.35) 
 

200 กรัม 
: 12 หน่วย 

700  
 

 

 3.5 ซอสแป้งผสม  วัตถุกันเสีย    1,200   
     - กรดเบนโซอิก 
     - กรดซอร์บิก 

In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)   

 
 

 

   ปริมาณสารทั้งหมด Gravimetric  300   
   สอีินทรีย์สังเคราะห ์ 

(ชนิดและปรมิาณ) 

In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1)  1,500  

 

   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   

 

  MPN E.coli BAM 2017, Chapter 4  700   
  จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   

  จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
      - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
      - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16   800   

203 น้้าปลาแท้ น้้าปลาผสม    3,900 15 วัน 20 
(2543) น้้าเกลือ กากน้้าปลา  วัตถุกันเสีย   750มิลลิลิตร    
     - กรดเบนโซอิก 

   - กรดซอร์บิก 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992; 34(1)  

: 4 หน่วย 1,200   

   ไนโตรเจนทั้งหมด In-house method based 
on AOAC, 2016 (991.20) 

 700   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

203 
(2543) 

  กรดกลตูามิค ต่อไนโตรเจน
ทั้งหมด 

Combination  1,300   

   เกลือโซเดียมคลอไรด ์ In-house method based 
on AOAC, 2016 (971.27) 

 700   

  เพ่ิมรายการทดสอบ   เพิ่ม   
   วัตถุให้ความหวาน   1,200   
204 น้้าส้มสายช ู    1,500 10 วัน 10 
(2543) 1. หมัก กลั่น  กรดน้้าสม้* AOAC, 2016 (942.15) 750มิลลิลิตร 600   
   กรดแร่อสิระ ชุดทดสอบกรมวิทยฯ์ : 2 หน่วย 100   
   ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์ (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ)  800   
204 2. เทียม    500 10 วัน 10 
(2543)   กรดน้้าสม้* AOAC, 2016 (942.15) 750มิลลิลิตร 400   
   กรดแร่อสิระ ชุดทดสอบกรมวิทยฯ์ : 2 หน่วย 100   
208 ครีม (ครีมแท้ ครีมเทียม    5,200 23 วัน 23 
(2543) ครีมผสม วิปป้ิงครมี)       
 1. ชนิดเหลว       

   ไขมัน In-house method based 
on  AOAC, 2016 (989.05) 

250 กรัม  
: 6 หน่วย 

900 
 

 

   MPN E. coli BAM 2017, Chapter 4   700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  -  S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  -  B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1200   
 2. ชนิดแห้ง    4,000 23 วัน 23 

  ไขมัน In-house method based 
on  AOAC, 2016 (989.05) 

250 กรัม 900   

  ความช้ืน* AOAC, 2016 (925.45) : 6 หน่วย 300   
  จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   

   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
       - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
       - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
       - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
210 อาหารกึ่งส้าเร็จรูป    4,900 30 วัน 45 
(2543) 1.ก๋วยเตี๋ยว, ก๋วยจั๊บ, 

บะหมี่เส้นหมี่และวุ้นเส้น
, มักโรนี(อบแห้ง) 
 

 ความช้ืน ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ 30 หน่วย 300   

  โปรตีน In-house method based 
on  AOAC, 2016 (991.20) 

 700 
 

 

  จ้านวนรา BAM 2001, Chapter 18  400   
  MPN E.coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
       - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
       - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
       - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

210 2. ข้าวต้มและ โจ๊กกึ่ง    5,500 30 วัน 45 
(2543) ส้าเรจ็รูป  ความช้ืน ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ 200 กรัม 300   

 
(ไม่รวมเครื่องปรุง)  โปรตีน In-house method based 

on AOAC, 2016 (991.20) 
: 6 หน่วย 700   

   จ้านวนรา BAM 2001, Chapter 18  600   
   MPN E.coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
       - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
       - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
       - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
       - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16   800   
 3. แกงจืดและซุปชนิด    4,800 30 วัน 45 
 เข้มข้น เช่น เต้าเจีย้วบด 

คนอร์ก้อน คนอร์ผง 
  

    

 3.1 ชนิดก้อน /ผง /แห้ง      ความช้ืน ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ 200 กรัม 300   
   จ้านวนรา BAM 2001, Chapter 18 : 6 หน่วย 600   
   MPN E.coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
       - Salmonella spp. ISO 6579 : 2017  800   
       - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
       - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
       - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16   800   
 4. เครื่องปรุงในอาหาร    4,700 30 วัน 45 
 กึ่งส้าเร็จรูป,แกงและ

น้้าพริกแกง 
 จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3 200กรัม 400   
 จ้านวนรา BAM 2001, Chapter 18 /ชนิด 400   
 MPN E.coli BAM 2017, Chapter 4  700   

   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
       - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
       - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
       - B. cereus     BAM 2001, Chapter 14       800   
       - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16  800   
 5. แกงและน้้าพริกแกง    4,500 30 วัน 45 
   จ้านวนรา BAM 2002, Chapter 18 200 กรัม 600   
   MPN E.coli BAM 2017, Chapter 4 : 6 หน่วย 700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
       - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
       - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
       - B. cereus     BAM 2001, Chapter 14       800   
       - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16  800   
213 แยม/เยลลี่/มาร์มาเลดใน    5,900 20 วัน 20 
(2543) ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ค่าความเป็นกรด-ด่าง AOAC, 2016 (981.12) 250 กรัม 200    
   วัตถุกันเสีย   : 16 หน่วย 1,200   
       - กรดเบนโซอิก 

     - กรดซอร์บิก 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci: 1992; 34(1)  
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

213 
(2543) 

  ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์
 

In-house method based 
on AOAC, 2016 (990.28) 

 800   

   ปริมาณสารที่ละลายได้ ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ  700   
      (น้้าตาลทั้งหมด)      
   น้้าหนักเนื้ออาหาร + 

น้้าหนักสุทธิ 
AOAC, 2016 (968.30)  200   

   ตะกั่ว* - In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 800   

   MPN Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
      - Salmonella spp.  ISO 6579-1 : 2017  800   
      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
  เพ่ิมรายการทดสอบ 

 สอีินทรย์สังเคราะห ์
(ชนิดและปรมิาณ) 

 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 

 เพิ่ม 
1,500 

  

236  ไข่เยี่ยวมา้   12 หน่วย 3,200 15 วัน 23 
(2544) 
 

  ตะกั่ว* - In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 800    

   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
       - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
       - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   

       - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16  800   
237 
(2544) 

การแสดงฉลากของ
อาหารพร้อมปรุงและ  
อาหารส้าเร็จรูปที่พร้อม
บริโภคทันที 

   

   

 1. อาหารพร้อมปรุง ไม่ก้าหนดรายการวิเคราะห์แต่อาจตรวจตามเกณฑ์     
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นกบัความต้องการของลูกค้า     

 2. อาหารส้าเร็จรูปที ่    3,200 23 วัน - 
 พร้อมบริโภคทันที - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
 2.1 คุกกี้ ขนมปังกรอบ  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
 แครกเกอร์บสิกิต - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16  800   
 2.2 ที่ท้าจากธัญพืช 

หรือมีแป้งเป็น
องค์ประกอบหลัก 

   2,400 23 วัน - 
 - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
 - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
 - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
 2.3 อาหารส้าเร็จรูป

พร้อมบริโภคอื่นๆ 
   1,600 23 วัน - 

 - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
 - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

280 ชาสมุนไพร      8,000 23 วัน - 
(2547)   ความช้ืน* AOAC, 2016 (925.19) 100 กรัม 300   
   สอีินทรีย์สังเคราะห์ (ชนิด) In-house method based on 

Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 
: 12 หน่วย 500   

   สารปนเปื้อน      
   - ตะกั่ว* 

 - สารหนู* 
 - ทองแดง* 
 - แคดเมียม* 
 - เหล็ก* 
 - สังกะสี*  

 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 
 

 800 
800 
800 
800 
800 
800 

 
 
 

 

   ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์ In-house method based 
on AOAC, 2016 (990.28) 

 800   

   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
281 
(2552) 

1. วัตถุเจือปนอาหาร 
ชนิด เดี่ยว 

      

 1.1  กลุ่มที่ CODEX ให้
การรับรอง 

 ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ  -   

 1.2 กลุ่มที่ CODEX ยัง
ไม่มีการรับรอง 

 ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ  -   

 2. วัตถุเจือปนอาหาร
ชนิดผสม 

   1,600 15 วัน - 

 2.1  กลุ่มที่ใช้วัตถุเจือ
ปนอาหารชนิดเดี่ยวท่ี 
CODEX ให้การรับรอง 

 ตะกั่ว*  
 สารหนู* 

- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

100 กรัม 
: 2 หน่วย 

800 
800 

  

 2.2  กลุ่มที่ใช้วัตถุเจือ    4,600 15 วัน - 
 ปนอาหารชนิดเดี่ยวท่ี 

CODEX ให้การรับรอง 
 

 ตะกั่ว*  
 สารหนู* 

 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 
100 กรัม 
: 5 หน่วย 

 
800 
800 

  

   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
  - Clostridium spp. USP 41/NF, 2018  700   
293 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร   100 กรัม 4,600 23 วัน - 
(2548)   สารปนเปื้อน  : 6 หน่วย    
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

293 
(2548) 

  - ตะกั่ว* 
 - สารหนู* 

- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 800 
800 

  

   MPN E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - Clostridium spp. USP 40/NF, 2017  700   
317 
(2553) 
322   

ผลิตภณัฑ์ปรุงรสที่ได้
จากการย่อยโปรตีนของ
ถั่วเหลือง 

   
8,500 23 วัน 23 

 

(2553) 
 

1. ชนิดเหลว  วัตถุกันเสีย   750 มิลลิลิตร 1,200   
 - กรดเบนโซอิก 

     - กรดซอร์บิก 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992; 34(1) 

: 6 หน่วย 
 

  
 

  โปรตีน In-house method based 
on AOAC, 2016 (991.20) 

 700   

  สารหน*ู  
 ทองแดง* 
 ตะกั่ว* 

- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 800 
800 
800 

  

  MPN Coliforms BAM 2017, Chapter 4  
 

400   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
       - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
       - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
       - B. cereus     BAM 2001, Chapter 14       800   
       - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16  800   
 2. ชนิดผง    8,800 23 วัน 23 

  วัตถุกันเสีย   300 กรัม 1,200   
    - กรดเบนโซอิก 

  - กรดซอรบ์ิก 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992; 34(1) 

: 6 หน่วย    

   ความช้ืน* AOAC, 2016 (925.45)  300   

 
  โปรตีน In-house method based 

on AOAC, 2016 (991.20) 
 700   

   สารหน*ู 
 ทองแดง* 
 ตะกั่ว* 

- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 800 
800 
800 

  

  MPN Coliforms BAM 2017, Chapter 4   400   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16  800   
350 1. นมโค    11,000 15 วัน 23 
(2556)   1.1 พาสเจอรไ์รส์ชนิด

จืด   
 โปรตีน In-house method based 

on AOAC, 2016 (991.20) 
200 มิลลิลิตร 
: 18 หน่วย 

700 
 

  

        - แหล่งผลิต  ไขมัน In-house method based 
on AOAC, 2016 (989.05) 

 900   

   เนื้อนมไมร่วมไขมัน Combination (In-house 
method based on AOAC, 
2016 (990.19) & (989.05) 

 300   

  สารตกค้างจากยาฆา่แมลง 
(กลุ่ม Organochlorine) 

(ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ) 
 

 3,000 
 

  

   สารตา้นจุลชีพ*      
      - กลุ่ม Penicillins DMSc antibiotic test kit  500   
      - กลุ่ม Tetracyclines DMSc antibiotic test kit  500   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1,200   
  1.2 พาสเจอร์ไรส ์    10,600 15 วัน 23 
       - ไม่ใช่แหล่งผลติ 

เช่น นมโรงเรยีน 
 โปรตีน In-house method based 

on AOAC, 2016 (991.20) 
200 มิลลิลิตร 
: 18 หน่วย 

700   

   ไขมัน In-house method based 
on AOAC, 2016 (989.05) 

 900   

      เนื้อนมไมร่วมไขมัน  Combination (In-house 
method based on AOAC, 
2016 (990.19) & (989.05) 

 300   

   สารตกค้างจากยาฆา่แมลง 
    (กลุ่ม Organochlorine) 

(ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ) 
 

 
 

3,000 
 

  

   สารตา้นจุลชีพ*      
      - กลุ่ม Penicillins DMSc antibiotic test kit  500   
      - กลุ่ม Tetracyclines DMSc antibiotic test kit  500   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   

  - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1,200   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

350    1.3 ยู เอช ที    8,600 15 วัน 23 
(2556)    1.4 สเตอรไิลส ์  โปรตีน In-house method based 

on AOAC, 2016 (991.20) 
200 มิลลิลิตร 
: 18 หน่วย 

700   

   ไขมัน In-house method based 
on AOAC, 2016 (989.05) 

 900   

   เนื้อนมไมร่วมไขมัน Combination (In-house 
method based on AOAC, 
2016 (990.19) & (989.05) 

 300   

   สารตา้นจุลชีพ*       
      - กลุ่ม Penicillins DMSc antibiotic test kit  500   
      - กลุ่ม Tetracyclines DMSc antibiotic test kit  500   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
 
   สารเคมีป้องกันจ้ากัด 

ศัตรูพืช 
(ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  3,000   

 2. นมผง (ทุกชนิด)     8,400 15 วัน 23 
   ความช้ืน* AOAC, 2016 (927.05) 300 กรัม 300   
   ไขมันหรือมันเนย (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ) : 4 หน่วย 900   
   โปรตีน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  700   
   สารตกค้างจากยาฆา่แมลง    

(กลุ่ม Organochlorine) 
(ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ) 
 

 3,000   

   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
 3. นมข้น (ทุกชนิด)     200 กรัม 5,900 15 วัน 23 
 3.1 ชนิดไม่หวาน  ไขมัน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ) : 12 หน่วย 900   
   ความช้ืน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  300   
   โปรตีน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  700   
   น้้าตาล (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  1,500   
   เถ้า (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  500   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
 3.2 ชนิดหวาน   200 กรัม 8,600 15 วัน 23 
   โปรตีน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ) : 12 หน่วย 700   
   ไขมัน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  900   
   เถ้า (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  500   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

350   ความช้ืน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  300   
(2556)   วิตามิน A (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  1,700   
   น้้าตาล (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)   1,500   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600   
   MPN Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
351 นมปรุงแต่ง   250 มิลลิลิตร 9,700 15 วัน 23 
(2556)  1. พาสเจอร์ไรส ์  โปรตีน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ) : 12 หน่วย 700   
    1.1 แหล่งผลิต  ไขมัน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  900   
   เถ้า (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  500   
   น้้าตาล  (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  1,500   
   สารตา้นจุลชีพ      
      - กลุ่ม Penicillins DMSc antibiotic test kit  500   
      - กลุ่ม Tetracyclines DMSc antibiotic test kit  500   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   E.coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1,200   
    1.2 ไม่ใช่แหล่งผลิต   250 มิลลิลิตร 9,300 15 วัน 23 
   โปรตีน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ) : 12 หน่วย 700   
   ไขมัน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  900   
   เถ้า (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  500   
   น้้าตาล  (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  1,500   
   สารตา้นจุลชีพ      
      - กลุ่ม Penicillins DMSc antibiotic test kit  500   
      - กลุ่ม Tetracyclines DMSc antibiotic test kit  500   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   E.coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1,200   
 2. ยู เอช ที   250 มิลลิลิตร 6,300 15 วัน 23 
 3. สเตอรร์ิไลส ์  โปรตีน (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ) : 12 หน่วย 700   
   ไขมัน (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ)  900   
   เถ้า (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ)  500   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

351   น้้าตาล  (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ)  1,500   
(2556)   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
 4. ชนิดแห้ง (ผง)   250 มิลลิลิตร  7,400 15 วัน 23 
   โปรตีน (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ) : 12 หน่วย 700   
   ไขมัน (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ)  900   
   ความช้ืน (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ)  300   
   เถ้า (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ)  500   
   น้้าตาล  (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ)  1,500   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
352 ผลิตภณัฑ์ของนม     250 มิลลิลิตร 10,000 15 วัน 23 
(2556) 1. ชนิดเหลว  สารตา้นจุลชีพ*  : 12 หน่วย    
 1.1 พาสเจอร์ไรส ์     - กลุ่ม Penicillins DMSc antibiotic test kit  500   
 - แหล่งผลติ     - กลุ่ม Tetracyclines DMSc antibiotic test kit  500   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   E.coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
   - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
   - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
   - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
   - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1,200   
    รวม 6,100   
  รายการที่ศูนย์ฯไมเ่ปดิให้บริการ      

   เนื้อนมไมร่วมไขมัน    
     (ปริมาณของแข็งทั้งหมด ไขมัน) 

     

   ไขมัน   900   
   เถ้า    500   
   โปรตีน   700   
   ปริมาณของแข็งทั้งหมด    300   
   น้้าตาลแลคโตส   1,500   
    รวม 3,900   
353 นมเปรี้ยว โยเกิรต์    6,500 15 วัน 23 
(2556) 1. ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหลัง  ค่าของกรด (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ) 100 กรัม 700   
 หมัก  ไขมัน 

 
In-house method based 
on AOAC, 2016 (989.05) 

 900   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

353 
(2556) 

  โปรตีน In-house method based 
on AOAC, 2016 (991.20) 

 700   

   MPN Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
   แลคติคแอซดิแบคทีเรยี (ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ)  1,600   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
       - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
       - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
 2. ผ่านการฆ่าเชื้อหลัง   100 กรัม 5,300 15 วัน 23 
 หมักเช่น ยู เอช ที  ค่าของกรด (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ) : 12 หน่วย 700   
   ไขมัน 

 
In-house method based 
on AOAC, 2016 (989.05) 

 
900 

 
 

 

   โปรตีน In-house method based 
on AOAC, 2016 (991.20) 

 700   

   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3 : 4 หน่วย 400   
   MPN Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
354 ไอศกรีม    8,300 15 วัน 23 
(2556) 1. ไอศกรีมนม ไอศกรีม

นมผสม 
 ไขมัน 

 
In-house method based 
on AOAC, 2016 (952.06) 

100 กรัม 900 
 

 
 

   ธาตุน้้านมไม่รวมไขมัน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ) : 12 หน่วย 2,700   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค  300  กรัม    
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017 : 4 หน่วย 800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1,200   
 2. ไอศกรีมดดัแปลง/    5,600 15 วัน 23 
 ไอศกรีมดัดแปลงผสม  ไขมัน In-house method based 

on AOAC, 2016 (952.06) 
100 กรัม 

900   

   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3 : 12 หน่วย 400   
   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค  300  กรัม    
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017 : 4  หน่วย 800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1,200   
 3. ไอศกรีมหวานเย็น   24  หน่วย 4,200 15 วัน 23 

   สอีินทรีย์สังเคราะห ์ In-house method based 
onBll.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 

 1,500   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

354   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
(2556)   E. coli BAM 2017, Chapter 4  700   

   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   

 4. ไอศกรีมชนิดแห้ง       7,900 15 วัน 23 
 4.1  นม , นมผสม  ความช้ืน* ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ 300  กรัม 300   
   ไขมัน In-house method based 

on AOAC, 2016 (952.06) 
: 6  หน่วย 900   

   ธาตุน้้านมไม่รวมไขมัน (ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ)  2,700   
   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1,200   
 4.2  ดัดแปลง ,ดัดแปลง    5,200 15 วัน 23 
 ผสม  ความช้ืน* ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ 300  กรัม 300   
   ไขมัน 

 
In-house method based 
on AOAC, 2016 (952.06) 

: 6  หน่วย 900   

   จ้านวนแบคทีเรีย BAM 2001, Chapter 3  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - L. monocytogenes ISO 11290-1 : 2017  1,200   
  เพ่ิมรายการทดสอบ      
   ถั่วลิสง + อฟลาทอกซิน 

(กรณีมีถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบ) 
(ศูนย์ฯไมเ่ปิดให้บริการ) เพิ่ม  

3 หน่วย 
เพิ่ม 

2,000 
  

355 1.1 อาหารทั่วไป   5-50 กรัม 2,300 23 วัน 30 
(2556)  ผักผลไม้ทีม่ีค่าความ  ความเป็นกรด - ด่าง AOAC, 2016 (981.12) : 48 หน่วย 200   
ข้อ 3 (1) เป็นกรด-ด่าง เท่ากับ

หรือน้อยกว่าตั้งแต ่ 
 น้้าหนักเนื้ออาหาร + 

น้้าหนักสุทธิ 
AOAC, 2016 (968.30) 51-199 

กรัม 
200 

 
  

 4.6 ลงมา  แบคทีเรียชนิดชอบหรือทน
กรดที่เจริญที่ 30 0c 

BAM 2001, Chapter 21A : 24 หน่วย 800   

   แบคทีเรียชนิดชอบหรือทน
กรดที่เจริญที่ 55 0c 

BAM 2001, Chapter 21A 
 

200 กรัม 
: 16 หน่วย 

800   

   จ้านวนยีสต์และรา 
 

BAM 2001, Chapter 21A  300   
 กรณีตรวจพบเช้ือ ต้องวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาเพิ่มเตมิรายการใน ฉ.355 ข้อ 3 (2)  3,000   
   จ้านวนจุลินทรีย ์ BAM 2001, Chapter 3  400   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600   
   MPN Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
   S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

355  เพ่ิมรายการทดสอบ      
(2556) 
ข้อ 3 (1) 

  ตะกั่ว* 
   (กรณีภาชนะบรรจุกระป๋อง) 

- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 เพิ่ม 800   

   C. botulinum 
    (กรณีหน่อไม้ปี๊บ) 

BAM 2001, Chapter 17  เพิ่ม 
1,000 

  

 1.2 อาหารทั่วไป ผัก    5-50 กรัม 3,700 23 วัน 30 
 ผลไม้ ปลา ไก่ ที่มีค่า  ความเป็นกรด - ด่าง AOAC, 2016 (981.12) : 48 หน่วย 200   
 ความเป็นกรด-ด่าง 

มากกว่า 4.6 
 น้้าหนักเนื้ออาหาร + 

น้้าหนักสุทธิ 
AOAC, 2016 (968.30) 51-199 

กรัม 
200   

   จุลินทรีย์ที่เจริญที่ 35   ้c BAM 2001, Chapter 21A : 24 หน่วย 800   
   จุลินทรีย์ที่เจริญที่ 55   ้c BAM 2001, Chapter 21A  800   
   C. botulinum BAM 2001, Chapter 21A 200 กรัม 1,000   
   AW AOAC, 2016 (978.18B (c)) : 16 หน่วย 700   
  เพ่ิมรายการทดสอบ      
   ตะกั่ว* 

   (กรณีภาชนะบรรจุกระป๋อง) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 เพิ่ม 800   

 1.3 ผลิตภณัฑ์จากเนื้อ   5-50 กรัม 5,200 23 วัน 30 
 หมู เนื้อ วัว  ความเป็นกรด - ด่าง AOAC, 2016 (981.12) : 48 หน่วย 200   
   น้้าหนักเนื้ออาหาร + 

น้้าหนักสุทธิ 
AOAC, 2016 (968.30) 51-199 

กรัม 
200   

    ไนเตรต* BS EN 12014-4:2005 : 24 หน่วย 1,500   
   ไนไตรท์*      
   จุลินทรีย์ที่เจริญที่ 35  ้c BAM 2001, Chapter 21A 200 กรัม 800   
   จุลินทรีย์ที่เจริญที่ 55  ้c BAM 2001, Chapter 21A : 16 หน่วย 800   
   C. botulinum BAM 2001, Chapter 21A  1,000   
   AW AOAC, 2016 (978.18B (c))  700   
  เพ่ิมรายการทดสอบ      
   ตะกั่ว* 

   (กรณีภาชนะบรรจุกระป๋อง) 
In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 เพิ่ม 800   

 1.4 ผลิตภณัฑ์จากกะท ิ   5-50 กรัม 4,500 23 วัน 30 
   ความเป็นกรด - ด่าง AOAC, 2016 (981.12) : 48 หน่วย 200   
   น้้าหนักเนื้ออาหาร + 

น้้าหนักสุทธิ 
AOAC, 2016 (968.30) 51-199 

กรัม 
200   

   ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์ In-house method based 
on AOAC, 2016 (990.28) 

: 24 หน่วย 800   

   จุลินทรีย์ที่เจริญที่ 35 ้c BAM 2001, Chapter 21A 200 กรัม 800   
   จุลินทรีย์ที่เจริญที่ 55 ้c BAM 2001, Chapter 21A : 16 หน่วย 800   
   C. botulinum BAM 2001, Chapter 21A  1,000   
   AW AOAC, 2016 (978.18B (c))  700   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

355  เพ่ิมรายการทดสอบ      
(2556) 
ข้อ 3 (1) 

  ตะกั่ว* 
   (กรณีภาชนะบรรจุกระป๋อง) 

- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 เพิ่ม 800   

   ถั่วลิสง + อฟลาทอกซิน 
(กรณีมีถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบ) 

(ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ) เพิ่ม  
3 หน่วย 

เพิ่ม 
2,000 

  

 2.1 อาหารทั่วไป ผัก   200 กรัม 4,600 23 วัน 30 
 ผลไม้  ปลา ไก ่  วัตถุกันเสีย      : 16 หน่วย 1,200   
       - กรดเบนโซอิก In-house method based on      
       - กรดซอร์บิก Bull.Dept.Med.Sci:1992;34 (1)     
   น้้าหนักเนื้ออาหาร +

น้้าหนักสุทธิ 
AOAC, 2016 (968.30)  200   

   ความเป็นกรด – ด่าง AOAC, 2016 (981.12)  200   
   จ้านวนจุลินทรีย ์ BAM 2001, Chapter 3  400   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600   
   MPN Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
      - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
  เพ่ิมรายการทดสอบ      
   ตะกั่ว* 

   (กรณีภาชนะบรรจุกระป๋อง) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 เพิ่ม 800   

 2.2 ผลิตภณัฑ์จากเนื้อ   200 กรัม 6,100 23 วัน 30 
 หมู เนื้อ วัว  วัตถกุันเสีย      : 16 หน่วย 1,200   
       - กรดเบนโซอิก In-house method based on      
       - กรดซอร์บิก Bull.Dept.Med.Sci:1992;34 (1)     
   น้้าหนักเนื้ออาหาร +

น้้าหนักสุทธิ 
AOAC, 2016 (968.30)  200   

   ความเป็นกรด – ด่าง AOAC, 2016 (981.12)  200   
   ไนเตรต* BS EN 12014-4:2005  1,500   
   ไนไตรท์*      
   จ้านวนจุลินทรีย ์ BAM 2001, Chapter 3  400   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600   
   MPN Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
      - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
      - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

355  เพ่ิมรายการทดสอบ      
(2556) 
ข้อ 3 (1) 

  ตะกั่ว* 
   (กรณีภาชนะบรรจุกระป๋อง) 

- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 เพิ่ม 800   

 2.3 ผลิตภณัฑ์จากกะท ิ    4,200 15 วัน 23 
   น้้าหนักเนื้ออาหาร + AOAC, 2016 (968.30)  200   
      น้้าหนักสุทธิ      
   ความเป็นกรด – ด่าง AOAC, 2016 (981.32)  200   
 

  ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์ In-house method based 
on AOAC, 2016 (990.28) 

 800   

   จ้านวนจุลินทรีย ์ BAM 2001, Chapter 3  400   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600   
   MPN Coliforms BAM 2017, Chapter 4  400   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
  เพ่ิมรายการทดสอบ      
   ตะกั่ว* 

(กรณีภาชนะบรรจุกระป๋อง) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 เพิ่ม 800   

  ถั่วลิสง + อฟลาทอกซิน 
(กรณีมีถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบ) 

(ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ) เพิ่ม 
3 หน่วย 

เพิ่ม 
2,000 

  

356 
(2556) 
 

เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท 

  
250 

มิลลลิิตร 
  

 

1.เครื่องดื่มพร้อมบริโภค
ชนิดเหลว(พาสเจอรไ์รส์) 

  : 12 หน่วย 
  

 

 1.1 กรณีค่า pH     7,800 15 วัน 23 
 มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3  วัตถุกนัเสีย   1,200   
  - กรดเบนโซอิก In-house method based on      
  - กรดซอร์บิก Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)     
   สอีินทรีย์สังเคราะห์  

(ชนิดและปรมิาณ) 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 

 1,500   

   ความเป็นกรด – ด่าง AOAC, 2016 (981.12)  200   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600   

   MPN Coliforms APHA, 2012 (9221B)  400   
   E. coli APHA, 2012 (9221F)   700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

356  1.2 กรณีค่า pH    250  9,000 15 วัน 23 
(2556) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3  วัตถุกันเสีย  มิลลลิิตร 1,200   
 ผสมนม - กรดเบนโซอิก In-house method based on  : 12 หน่วย    
  - กรดซอร์บิก Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)     
   สอีินทรีย์สังเคราะห์  

(ชนิดและปรมิาณ) 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37(1) 

 1,500   

   ความเป็นกรด – ด่าง AOAC, 2016 (981.12)  200   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18  600   
   MPN Coliforms APHA, 2012 (9221B)  400   
   E. coli APHA, 2012 (9221F)   700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - C. perfringens BAM 2001, Chapter 16   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  - L. monocytogenes 

      (กรณีที่ใส่นม) 
ISO 11290-1 : 2017  1,200 

 
 

 1.3 กรณีค่า pH น้อย    250  6,200 15 วัน 23 
 กว่า 4.3  วัตถุกันเสีย  มิลลลิิตร 1,200   
  - กรดเบนโซอิก In-house method based on  : 12 หน่วย    
  - กรดซอร์บิก Bull.Dept.Med.Sci:1992;34(1)     
   สอีินทรีย์สังเคราะห์  

(ชนิดและปรมิาณ) 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1995;37(1) 

 1,500   

   ความเป็นกรด – ด่าง AOAC, 2016 (981.12)  200   
   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli APHA, 2017 (9221F)   700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
 2. เครื่องดื่มพร้อม   250  6,000 15 วัน 23 
 บริโภคชนิดเหลว    มิลลลิิตร    
 (ฆ่าเชื้อโดยวิธีอ่ืน)   : 12 หน่วย    
 2.1 น้้าอัดลม น้้าหวาน  วัตถุกันเสีย   1,200   
 น้้าผลไม้ ฯลฯ  - กรดเบนโซอิก In-house method based on      
   - กรดซอร์บิก Bull.Dept.Med.Sci:1992;34 (1)      
   สอีินทรีย์สังเคราะห์  

(ชนิดและปรมิาณ) 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37 (1) 

 1,500   

   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli APHA, 2017 (9221F)   700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
   - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

356 2.2 เครื่องดื่มผสม   250  7,200 15 วัน 23 
(2556) กาเฟอีน (รวมทั้งเป๊ปซี ่  วัตถุกันเสีย  มิลลลิิตร 1,200   
 โค้ก โคล่า เครื่องดื่ม - กรดเบนโซอิก In-house method based on : 12 หน่วย    
 บ้ารุงก้าลัง) - กรดซอร์บิก Bull.Dept.Med.Sci:1992;34 (1)     
   สอีินทรีย์สังเคราะห ์

(ชนิดและปรมิาณ) 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37 (1) 

 1,500   

   กาเฟอีน In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci:1992;34 (1) 

 1,200   

   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli APHA, 2017 (9221F)   700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
 2.3 เครื่องดื่มรังนก   250  8,500 15 วัน 23 
   วัตถุกันเสีย  มิลลลิิตร 1,200   
      - กรดเบนโซอิก In-house method based on  : 15 หน่วย    
      - กรดซอร์บิก Bull.Dept.Med.Sci:1992;34 (1)     
   สอีินทรีย์สังเคราะห ์

(ชนิดและปรมิาณ)  
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995;37 (1) 

 1,500   

   เอกลักษณ ์ ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ  1,500   
   โปรตีนคา้นวณโดยไม่รวมน้้า 

(โปรตีน+ความชื้น)  
ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ 
 

 
1,000 

 
 

 

   จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 18   600   
   MPN Coliforms APHA, 2017 (9221B)  400   
   E. coli APHA, 2017 (9221F)   700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
 3. เครื่องดื่มชนิดเข้มข้น    300 กรัม 6,800 15 วัน 23 
  (ผู้ส่งกรุณาระบุวิธี

ละลายตัวอย่าง)   
 สอิีนทรีย์สังเคราะห ์

(ชนิดและปรมิาณ) 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995; 37 (1) 

: 6 หน่วย 1,500   

   วัตถุกันเสีย   1,200   
  - กรดเบนโซอิก In-house method based on      
  - กรดซอร์บิก Bull.Dept.Med.Sci:1992 ;34 (1)     
   จ้านวนยีสต์และรา                    BAM 2001, Chapter 18       600   
   MPN Coliforms            APHA, 2017 (9221B)     400   
   E. coli APHA, 2017 (9221F)  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12   800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
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ประกาศ 
ฉบับที่ 
(พ.ศ.) 

ชนิดอาหาร รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธกีารตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ     
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

356   เพ่ิมรายการทดสอบ      
(2556)      - C. perfringens 

   (กรณีเครื่องดื่มธญัพืช) 
BAM 2001, Chapter 16 
 

 เพิ่ม 800   

      - L. monocytogenes 
    (กรณีผสมนม) 

ISO 11290-1 : 2017  เพิ่ม 
1,200 

  

   ตะกั่ว* 
(กรณีภาชนะบรรจุกระป๋อง) 

- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03) 

 เพิ่ม 800   

   โสมGinsenoside ศูนย์ฯไม่เปิดให้บริการ เพิ่ม 2 หน่วย เพิ่ม 1,000   
 4. เครื่องดื่มผง   300 กรัม 7,900 15 วัน 23 
  (ผู้ส่งกรุณาระบุวิธี

ละลายตัวอย่าง) 
 สีสังเคราะห ์ In-house method based on 

Bull.Dept.Med.Sci.1995; 37 (1) 
: 6 หน่วย 1,500 

 
   

   วัตถุกันเสีย   1,200   
  - กรดเบนโซอิก In-house method based on      
  - กรดซอร์บิก Bull.Dept.Med.Sci:1992 ;34 (1)     
   ตะกั่ว - In-house method based 

on AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based 
on AOAC, 2016 (2006.03)* 

 800   

   ความช้ืน*     AOAC, 2016 (925.45)  300   
   จ้านวนยีสต์และรา                    BAM 2001, Chapter 18       600   
   MPN Coliforms       APHA, 2017 (9221B)   400   
   E. coli  APHA, 2017 (9221F)  700   
   จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกดิโรค      
  - Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017  800   
  - S. aureus BAM 2016, Chapter 12  800   
  - B. cereus BAM 2001, Chapter 14  800   
  เพ่ิมรายการทดสอบ      
  - C. perfringens 

 (กรณีเครื่องดื่มธัญพืช) 
BAM 2001, Chapter 16  เพิ่ม  800   

ประกาศ น้้าตาลมะพร้าว  ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์ In-house method based on  300 กรัม   800 15 วัน - 
ส้านักงาน
คณะ 
กรรมการ 
อาหาร 
และยา 

เรื่องมาตรฐานน้้าตาล
มะพร้าวท่ีมีซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด์ปนเปื้อน 

 AOAC, 2016 (990.28)   :  3 หน่วย    

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. รายการทดสอบทีศู่นยฯ์ไมเ่ปิดใหบ้ริการฯ หากผู้น้าส่งแสดงความจา้นงที่จะส่งตัวอย่างศูนย์ฯจะส่งต่อตัวอย่างไปท่ี  

ส้านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. * หมายถึง รายการทดสอบที่ยังไมไ่ด้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
3. ค่า LOD และ LOQ สามารถดไูดจ้าก Website http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/78 

 
 
 

http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/78
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รายการทดสอบแบ่งประเภทตามเทคนิคการทดสอบ  
 
 

ล าดับที่ รายละเอียดการให้บริการ เทคนิค/วิธีการตรวจวิเคราะห์ ชนิด/จ านวนตัวอย่าง อัตราค่าบ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

 การตรวจวเิคราะห์ทางจุลชีววิทยา     
1  โคลิฟอร์ม (Coliform) APHA, 2017 (9221B) 

BAM 2017, Chapter 4 
300 กรัม : 3 หน่วย 400 10 

2  ฟิคอล โคลิฟอรม์ 
(Fecal Coliform) 

APHA, 2017 (9221E) 
BAM 2017, Chapter 4 

300 กรัม : 3 หน่วย 400 10 

3  จ้านวนแบคทีเรีย APHA, 2017 (9215B) 
BAM 2001, Chapter 3 

300 กรัม : 3 หน่วย 400 10 

4  จุลินทรีย์ที่เจริญที่  35 °C BAM 2001, Chapter 21A 300 กรัม : 3 หน่วย 800 22 

5  จุลินทรีย์ที่เจริญที่  55 °C BAM 2001, Chapter 21A 300 กรัม : 3 หน่วย 800 22 

6  แบคทีเรีย ชนิดชอบหรือ ทน
กรด เจริญที่  30 °C 

BAM 2001, Chapter 21A 300 กรัม : 3 หน่วย 800 22 

7  แบคทีเรีย ชนิดชอบหรือ ทน
กรด เจริญที่  55 °C 

BAM 2001, Chapter 21A 300 กรัม : 3 หน่วย 800 22 

8  ยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 21A 300 กรัม : 3 หน่วย 300 22 

  จ้านวนยีสต์และรา BAM 2001, Chapter 4 300 กรัม : 3 หน่วย 600 10 

9   B. cereus BAM 2001, Chapter 14 300 กรัม : 3 หน่วย 800 10 

10  C. botulinum BAM 2001, Chapter 21A 300 กรัม : 3 หน่วย 1000 30 

11   C. perfringens BAM 2001, Chapter 16 300 กรัม : 3 หน่วย 800 10 

12   Clostridium spp. USP 41/NF, 2018 300 กรัม : 3 หน่วย 700 10 

13   E. coli APHA, 2017 (9221F-G) 
BAM 2017, Chapter 4 

300 กรัม : 3 หน่วย 700 13 

14   Listeria monocytogenes ISO 11290-1 : 2017 300 กรัม : 3 หน่วย 1,200 13 

15   S. aureus APHA, 2017 (9213B) 
BAM 2016, Chapter 12 

300 กรัม : 3 หน่วย 800 10 

16   V. cholerae ISO 21872-1: 2007 300 กรัม : 3 หน่วย 800 10 

17  V. parahaemolyticus ISO 21872-1 : 2007 300 กรัม : 3 หน่วย 800 10 

18  Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017 300 กรัม : 3 หน่วย 800 10 

19  Shigella spp. ISO 21567 : 2004 300 กรัม : 3 หน่วย 800 10 

 การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี     

 ชุดทดสอบ     

20  สารต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ DMSc antibiotic test kit 300 กรัม : 3 หน่วย 1,000 7 

21  กรดแร่อิสระ ชุดทดสอบกรมวิทยฯ์ 750 มิลลิลิตร 100 7 

22  ยาฆ่าแมลงกลุ่มสารประกอบ
ฟอสเฟตและคาร์บาเมท 

ชุดทดสอบยาฆา่แมลง-สารพิษ
ตกค้าง GT 

500 กรัม 100 7 

23  ยาฆ่าแมลงกลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีนและไพเรทอยด ์

ชุดตรวจหาสารเคมีก้าจดัแมลง 
GPO-TM/2Kit 

500 กรัม 100 7 
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ล าดับที่ รายละเอียดการให้บริการ เทคนิค/วิธีการตรวจวิเคราะห์ ชนิด/จ านวนตัวอย่าง อัตราค่าบ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

 Food Additives     
24  สอีินทรีย์สังเคราะห์ (ชนิดและ

ปริมาณ) 
In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1995,37(1) 

100 กรัม : 2 หน่วย 1,500 10 

 - ตาร์ตราซีน     

 - ซันเซ็ตเยล็โลว์เอ็ฟซีเอ็ฟ     

 - บริลเลียนท์บลเูอ็ฟซีเอ็ฟ     

 - ปองโซ 4 อาร์     

 - คาร์โมอีซีน     

 - อลูราเรด     

 - เออริโธรซิน*     

25  ชนิด/ปริมาณวัตถุกันเสีย In-house method 
based on Bull. Dept. 
Med. Sci : 1992;34(1) ; 

100 กรัม : 2 หน่วย 1,200 10 

 - กรดเบนโซอิก    

 - กรดซอร์บิก    

26  ชนิด/ปริมาณวัตถุให้ความ
หวาน 

In-house method based on 
Bull.Dept.Med.Sci.1992,34(1) 

100 กรัม : 2 หน่วย 1,200 10 

 - ซัคคาริน 

27  ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์ In-house method based on 
AOAC, 2016 (990.28) 

100 กรัม : 2 หน่วย 800 15 

28  กาเฟอีน In-house method based on 
Bull. Dept. Med. Sci : 1992, 
34(1) 

250 กรัม : 2 หน่วย 1,200 9 

29  กรดกลูตามิค Colorimetric method 
/r-biopharm 

750 มลิลิลิตร : 2 หน่วย 1,300 10 

30  กรดกลูตามิคต่อไนโตรเจน Combination 750 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 1,900 10 

31  กรดน้้าสม้* AOAC, 2012 (942.15) 750 มิลลิลิตร : 2 หน่วย   

 - เทียม   400 7 

 - หมัก, กลั่น   600 7 

32  โซเดียมคลอไรด ์ In-house method based on 
AOAC, 2012 (971.27) 

750 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 700 7 

33  ไอโอดีน UNICEF/PAM/MI/ICCIDD/WHO 
: Monitoring Universal Salt 
iodization Programs. 1995 

750 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 600 7 

34  ไนเตรต* 
BS EN 12014-4 : 2005 250 กรัม : 2 หน่วย 1,500 15 

35 ไนไตรท์* 

 ส่วนประกอบของอาหาร     
36  ไขมัน In-house method based on 

AOAC, 2016 (989.05) 
In-house method based on 
AOAC, 2016 (952.06) 

250 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 900 
 
 
 

9 
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ล าดับที่ รายละเอียดการให้บริการ เทคนิค/วิธีการตรวจวิเคราะห์ ชนิด/จ านวนตัวอย่าง อัตราค่าบ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

37  โปรตีน/ไนโตรเจน In-house method based on 
AOAC, 2016 (991.20) 

100 กรัม : 2 หน่วย 700 9 

38  Total Solid Gravimetric 200 มิลลิลิตร : 3 หน่วย 300 10 

 Contaminant     

39  Heavy metals - In-house method based on 
AOAC, 2016 (999.10) 
- In-house method based on 
AOAC, 2016 (2006.03) 
 

100 กรัม : 2 หน่วย   
     - ตะกั่ว Pb (Lead)*  800 15 

     - สารหนู As (Arsenic)*  800 15 
     - ทองแดง Cu (Copper)*  800 15 
     - แคดเมียม Cd (Cadmium)*  800 15 
     - เหล็ก Fe (Iron)*  800 15 
     - ปรอท Hg (Mercury) In-house method based on 

US. EPA(2007) 7473  
100 กรัม : 2 หน่วย 800 13 

 Chemical analysis of water     
40  pH APHA, 2017 (4500-H+) 500 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 200 7 
41   ความกระด้าง APHA, 2017 (2340C) 500 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 300 7 
42   ปริมาณสารทั้งหมด APHA, 2017 (2540B) 500 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 300 10 
43   ความขุ่น APHA, 2017 (2130B) 500 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 200 5 
44   คลอไรด ์ APHA, 2017 (4110B) 500 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 600 10 
45   ไนไตรท APHA, 2017 (4110B) 500 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 500 10 
46   ฟลูออไรด ์ APHA, 2017 (4110B) 500 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 600 10 

47   โบรเมต APHA, 2017 (4110B) 500 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 500 10 
48   เหล็ก AOAC, 2016 (3120B) 500 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 800 15 
49   ตะกั่ว AOAC, 2016 (3120B) 500 มิลลิลิตร : 2 หน่วย 800 15 
 กายภาพ - ฟิสิกส ์     

50  ปริมาณน้า้อิสระ  
     (Water Activity: Aw) 

AOAC, 2016 (978.18B(c)) 100 กรัม : 3 หน่วย 700 7 

51  pH ในอาหาร AOAC, 2016 (981.12) 2 หน่วย 200 10 
52  น้้าหนักเนื้ออาหาร + น้้าหนัก

สุทธิ 
AOAC, 2016 (968.30) 

3 หน่วย 200 7 

53  ความช้ืน* AOAC, 2016 (979.12) 
AOAC, 2016 (925.19) 
AOAC, 2016 (931.04) 
AOAC, 2016 (930.04) 

100 กรัม : 3 หน่วย 300 10 

 
หมายเหตุ : รายการทดสอบใดท่ีศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่5 สมทุรสงคราม ไมเ่ปิดให้บริการ ทางศูนย์ฯจะส่งต่อเพื่อทดสอบที่ 
ส้านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารหรือหน่วยงานอื่นในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  นนทบุรี 
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งานยา สมุนไพร วัตถุเสพติด
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
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              รายการทดสอบยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 

ชนิดตัวอย่าง รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง              
(บาท) 

ระยะเวลา   
ด าเนินการ         
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

ยาแผนโบราณ/ยาจาก
สมุนไพร 

ยาลูกกลอน/ยาน้้า/ยาผง/ยา
แคปซูล 

 5 กรัม/ 
ตัวอย่าง 

1,500 
: 1 ตัวอย่าง 

23 วัน  

 -  สเตียรอยด์ (เดกซาเมทาโซน, 
เพรดนิโซโลน) 

Clark’s Analysis of Drugs 
and Poisons 2011 

   25 วัน 

 -  ยาแผนปัจจุบัน ชนิดอื่นๆ* Clark’s Analysis of Drugs    30 วัน 
  and Poisons 2011     

ยาแผนโบราณ และ 
สมุนไพร 

การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย ์ TP/BP*/USP* 100 กรัม  23 วัน  
- Total aerobic microbial 

count 
  1,500 

 
  

 - Total combined yeasts 
and molds count 

  1,000   

 - Bile-tolerant gram-negative  
bacteria 

  1,000   

 - Staphylococcus aureus   1,000   
 - Salmonella spp.   1,500   

 - Clostridium spp.   1,500   
 - Pseudomonas aeruginosa   1,000   

 - Escherichia coli       1,000   
 โลหะหนัก    

- Arsenic (สารหนู) 
AAS   

4,000 
 30 วัน 

(1 ชนิด) 
 - Cadmium (แคดเมียม)              4,000   
 - Lead (ตะกั่ว)   4,000   

ยาแผนปัจจุบัน ทดสอบเอกลักษณ ์ Clark’s Analysis of   1,200 23 วัน   20 วัน 
(ของกลาง)  Drugs and Poisons 2011   (ไม่ทราบชนิด) (ทราบชนิด) 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
กาแฟส าเร็จรูปชนิดผง/ 
เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

ทดสอบเอกลักษณ์ยาแผนปจัจุบนั* 
- ยาลดความอ้วน : Sibutramine 
- กลุ่มยาลดความอ้วน :    
  Phentermine, Fenfluramine,   
  Phenolphthalein Phenyl    
  propanolamine 
- Ephedrine, Pseudoephedrine 
- กลุ่มรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพ 
  ทางเพศ : Sildenafil, Tadalafil,   
  Vardenafil 
- กลุ่มสเตียรอยด์ :  
  Dexamethasone, Prednisolone 
- กลุ่มยาโรควิตกกังวล :   
  Alprazolam, Diazepam,   
  Lorazepram 
- ยาลดความอ้วน: Orlistat 
- กลุ่มอื่นๆ : Bisacodyl,  
  Fluoxetine 

 
 
 
 
 
 
 
 

    TLC/GC-MS/HPLC 

(ดูหมายเหตุ
ด้านล่าง**) 

 
2,000 
2,000 

 
 

2,000 
2,000 

 
 

2,000 
 
 

2,000 
 

2,000 
2,000 

23 วัน - 
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หมายเหตุ 
1. * หมายถึง รายการทดสอบ/เทคนิค/วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ยังไมไ่ด้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
2. **ปริมาณตัวอย่างที่ต้องการ 

2.1 ผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร ชนิดเมด็ น้้าหนักผงยาอย่างน้อย 10 กรัม 
2.2 ผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร ชนิดน้้า น้้าหนัก อย่างน้อย 20 มิลลิลิตร 
2.3 กาแฟปรุงส้าเร็จชนิดผง อย่างน้อย 6 หน่วยบรรจุ น้้าหนักรวมอย่างน้อย 100 กรัม 
2.4 เครื่องดื่มสมุนไพร อย่างน้อย 100 มิลลิลิตร 

3. ค่า LOD และ LOQ สามารถดไูด้จาก Website http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/79 
 
 

               รายการทดสอบยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ 
 

รายละเอียดการ
ให้บริการ 

เทคนิค/วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวนตัวอย่าง 
การเก็บตัวอย่างส่ง

ทดสอบ 

ระยะเวลา   
ด าเนินการ         
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

1. ทดสอบเอกลักษณ ์    ก. ลักษณะหบีห่อของ 7 วัน วันปฏิทิน 
1.1 ยาบ้า  
(เมทแอมเฟตามีน) United Nations 2006 

- ยาบ้า  ตั้งแต่  1-14 เม็ด กลางควรถูกต้องตาม 
ระเบียบส้านักนายก 

 30 วัน 

1.2 ไอซ์  - ไอซ์ น้้าหนักไม่เกิน 0.375 
กรัม 

รัฐมนตรีว่าด้วยการจับ
ยึด และตรวจพิสูจน์ยา 

 30 วัน 

1.3 กัญชา United Nations 2009 - กัญชา น้้าหนักไม่เกิน 10 
กรัม (รับทั้งหมด) แต่ถ้า
มากกว่า 10 กรัม  สุ่มไว้
ประมาณ 5-10 กรัม ของ
กลางท่ีเหลือจากการสุม่ให้
คืนเจ้าหน้าที่ผู้นา้ส่ง 

เสพติด 
ข. น้าของกลางมาส่ง
ด้วยตนเอง 
หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

 20 วัน 

1.4 เฮโรอีน* TLC - เฮโรอีน น้้าหนักไม่เกิน 3 
กรัม 

  30 วัน 

1.5 ฝิ่น* TLC - ฝิ่น ไม่เกิน 500 กรัม   30 วัน 
1.6 กระท่อม TLC - กระท่อม น้้าหนักไมเ่กิน1 

กิโลกรมั  (รับทั้งหมด) แต่
ถ้ามากกว่า 1 กิโลกรัม 
สุ่มไว้ประมาณ  5-10 กรัม 

  20 วัน 

1.7 สารระเหย  
(โทลูอีน) 
   

In-House Method by  
GC Based on U.S.EPA 
method 8260 B (1996) 

- กาว (สารระเหย) รับ
ทั้งหมด 

     20 วัน 

1.8 อุปกรณ์การเสพฯ TLC, GC-MS - อุปกรณ์การเสพอ่ืน ๆ ทีส่่ง
มาตรวจ คราบยาเสพตดิ 
เช่น กระดาษซองบุหรี่, บ้อง
กัญชา, ขวดพลาสติก ฯลฯ  
(รับได้ทั้งหมด) 

  20 วัน 

1.9 ยาอี United Nations 2006 - ยาอี  ตั้งแต่ 1- 4 เม็ด   30 วัน 

1.10 ยาเค (คีตามีน)   - ยาเค ไม่เกิน 0.500 กรัม   20 วันท้าการ 

1.11 ยานอนหลับ* Clark’s Analysis of Drugs 
and Poisons 2011 

- ยานอนหลับ สุ่มตามวิธี
ของส้านักยาและวตัถุเสพติด 

  20 วันท้าการ 

1.12 ยาแก้ไอ  
(โคเดอีน)* 

  - ยาแก้ไอ สุ่มตามวิธีส้านัก
ยาและวตัถุเสพติด 

  30 วัน  

  

http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/79
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หมายเหตุ 
1. * หมายถึง รายการทดสอบที่ยงัไม่ไดร้ับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
2. ค่า LOD และ LOQ สามารถดไูด้จาก Website http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/79 

 
 
 
 

          รายการทดสอบเครื่องส าอาง 
 

ชนิดตัวอย่าง รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 
ชนิด/จ านวน

ตัวอย่าง 
อัตราค่าบ ารุง              

(บาท) 

ระยะเวลา   
ด าเนินการ         
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

เคร่ืองส าอางทุก
ประเภท ได้แก ่  
 1.ใช้กับเส้นผม 
 2.ใช้กับใบหน้า 
 3.ใช้กับเล็บ,ผิวหนัง    
 4.ประเภทอื่นๆ 
 

การทดสอบทางจุลชีววิทยา 
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  
 
ทดสอบเฉพาะรายการ 
 จ้านวนแบคทีเรียที่เจริญ
โดยใช้อากาศ 

 
 
 
 

ISO 21149 : 2006 

ไม่น้อยกว่า 200 
กรัม : 2 หน่วย 

 
 
 
 

500 

   14 วัน 20 วัน 
 
 
 

 ยีสต์และราทีเ่จรญิโดยใช้
อากาศ 

ISO 16212 : 2008  500   

  Staphylococcus 
aureus 

ISO 22718 : 2015  500   

  Pseudomonas 
aeruginosa 

ISO 22717 : 2015  500   

  Candida albicans ISO 18416 : 2015  500   
ผลิตภัณฑ์สิว-ฝ้า-กัน
แดด 

 การทดสอบทางเคมี 
(ทดสอบเอกลกัษณ์) 

 
 

ไม่น้อยกว่า 50
กรัม 

 
 

21 วัน 30 วัน 
 

  ไฮโดรควโินน TLC  800   
  กรดเรทโินอิก TLC  800   
  ปรอทและสารประกอบ

ของปรอท 
Reinsch’s test  800   

  Steroid* 
clobetasol propionate, 
betamethasone, 
triamcinolone acetonide, 
hydrocortisone acetate 

TLC/HPLC ไม่น้อยกว่า 15
กรัม 

รายการละ 800   

ลิปสติก สีแต่งรอบ
ดวงตา 

การทดสอบทางเคมี      
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 

     

สหี้ามใช้* TLC, HPLC 50 กรัม รายการละ 
800 

21 วัน 30 วัน 

ตามประกาศกระทรวง ทดสอบเฉพาะรายการ      
สาธารณสุข   จ้านวนแบคทีเรียที่เจริญ

โดยใช้อากาศ     
ISO 21149 : 2017  500   

   ยีสต์และรา ท่ีเจริญโดย
ใช้อากาศ 

ISO 16212 : 2017  500   

   Staphylococcus 
aureus 

ISO 22718 : 2015  500   

http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/79
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ชนิดตัวอย่าง รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 
ชนิด/จ านวน

ตัวอย่าง 
อัตราค่าบ ารุง              

(บาท) 

ระยะเวลา   
ด าเนินการ         
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

   Pseudomonas  
aeruginosa 

ISO 22717 : 2015  500   

   Candida albicans ISO 18416 : 2015    500   

เคร่ืองส าอางผสม เพ่ิมรายการทดสอบ      
สมุนไพร   Clostridium spp. USP41 : 2018  700   
เคร่ืองส าอางประเภท
อื่นและวัตถุดิบ 

การทดสอบอื่น 
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง* 

 
pH meter 

 
50 กรัม(มิลลิลิตร) 

 
500 

 
7 วัน 

 
- 

 
หมายเหตุ  1. กรณีต้องส่งตัวอย่างตรวจมากกว่า  1  ช้ิน  เพื่อให้ได้น้้าหนักตามที่ต้องการ  จะต้องเปน็ตัวอย่างท่ีผลติในรุ่นเดยีวกัน 

        2. * หมายถงึ รายการทดสอบที่ยังไม่ไดร้ับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
3. ค่า LOD และ LOQ สามารถดไูด้จาก Website http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/79 

 
 
 
             รายการทดสอบวัตถุอันตราย 

 

ชนิดตัวอย่าง รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 
ชนิด/จ านวน

ตัวอย่าง 
อัตราค่าบ ารุง              

(บาท) 

ระยะเวลา   
ด าเนินการ         
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548  
(วันท าการ) 

วัตถุอันตรายทั่วไป 
เช่น น้ ายาล้างจาน 
ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด ฯลฯ 

การทดสอบอื่น      
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง* pH meter 50 กรัม(มิลลิลิตร) 800 7 วัน 10 วัน 

      

เชื้อเพลิงอุ่นอาหาร
(ก้อนอุน่อาหาร) 

 ปริมาณเมทานอล 
(methanol) 

GC - ชนิดถ้วย 10 
ถ้วย 

4,000 23 วัน 30 วัน 

   - ชนิดกระป๋อง
และชนิดตักแบ่ง 
200 กรัม 

   

 
หมายเหตุ 

1. * หมายถึง รายการทดสอบที่ยงัไม่ไดร้ับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
2. ค่า LOD และ LOQ สามารถดไูด้จาก Website http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/79 

http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/79
http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/79
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Download แบบน าส่งตัวอย่างฉบับปัจจุบนั ได้ที่ website ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
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Download แบบน าส่งตัวอย่างฉบับปัจจุบนั ได้ที่ website ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
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  งานรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
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          การทดสอบด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

ล าดับ
ที ่

ประเภทเคร่ือง รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

1 เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัยทั่วไป 

1. ค่าความต่างศักย์หลอด (Tube 
Potential) 

1.1 ความแม่นย า (Accuracy) 
1.2 ความท าซ  า (Reproducibility) 

2. ค่าเวลาในการฉายรังสี  
   (Exposure Time) 

2.1 ความแม่นย า (Accuracy)  
2.2 ความท าซ  า (Reproducibility) 

3. ปริมาณรังส ี(Radiation Output) 
3.1 ความท าซ  า (Reproducibility) 
3.2 ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) 

4. การกรองรังสี (Filtration) 
5. อุปกรณ์จ ากัดล ารังสี (Beam 

Limiting Device) 
5.1 Light beam overlap 
5.2 beam alignment 

6. ปริมาณรังสีรั่ว  
   (Leakage Radiation) 

ข้อปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย 
กรมวิทยาศาสตร-์ 
การแพทย ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 3,500 50 วัน 130 วัน 

2 เครื่องเอกซเรย์
ฟันแบบใส่ฟิล์ม
ในช่องปาก 

1. ค่าความต่างศักย์หลอด (Tube 
Potential) 

1.1 ความแม่นย า (Accuracy) 
1.2 ความท าซ  า (Reproducibility) 

2. ค่าเวลาในการฉายรังสี  
   (Exposure Time) 

2.1 ความแม่นย า (Accuracy)  
2.2 ความท าซ  า (Reproducibility) 

3. ปริมาณรังส ี(Radiation Output) 
3.1 ความท าซ  า (Reproducibility) 
3.2 ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) 

4. การกรองรังสี (Filtration) 
5. อุปกรณ์จ ากัดล ารังสี (Beam 
Limiting Device)  

5.1 ระยะทางจุดโฟกัสถึงปลาย
เครื่องจ ากัดรังส ี
5.2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 

6. ปริมาณรังสีรั่ว  
   (Leakage Radiation) 

 

ข้อปฏิบัติการ   
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย      
กรมวิทยาศาสตร-์ 
การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 2,000 50 วัน 130 วัน 
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ล าดับ
ที ่

ประเภทเคร่ือง รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

3 เครื่องเอกซเรย์
ฟันแบบอ่ืนๆ* 

1. ค่าความต่างศักย์หลอด (Tube 
Potential) 

1.1 ความแม่นย า (Accuracy) 
1.2 ความท าซ  า (Reproducibility) 

2. ค่าเวลาในการฉายรังสี  
   (Exposure Time) 

2.1 ความแม่นย า (Accuracy)  
2.2 ความท าซ  า (Reproducibility) 

3. ปริมาณรังส ี(Radiation Output) 
3.1 ความท าซ  า (Reproducibility) 
3.2 ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) 

4. การกรองรังสี (Filtration) 
5. ปริมาณรังสีรั่ว  
   (Leakage Radiation) 
 

ข้อปฏิบัติการ   
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย 
กรมวิทยาศาสตร-์ 
การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 2,000 50 วัน 130 วัน 

4 เครื่องเอกซเรย์ 
เต้านม* 

1. ค่าความต่างศักย์หลอด (Tube 
Potential) 

1.1 ความแม่นย า (Accuracy) 
1.2 ความท าซ  า (Reproducibility) 

2. ค่าเวลาในการฉายรังสี  
   (Exposure Time) 

2.1 ความแม่นย า (Accuracy)  
2.2 ความท าซ  า (Reproducibility) 

3. ปริมาณรังส ี(Radiation Output) 
3.1 ความท าซ  า (Reproducibility) 
3.2 ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) 

4. การกรองรังสี (Filtration) 
5. อุปกรณ์จ ากัดล ารังสี (Beam 

Limiting Device) 
5.1 Light beam overlap 
5.2 beam alignment 

6. ปริมาณรังสีรั่ว  
   (Leakage Radiation) 

ข้อปฏิบัติการ   
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย 
กรมวิทยาศาสตร-์ 
การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 6,000 50 วัน 130 วัน 
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ล าดับ
ที ่

ประเภทเคร่ือง รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

 5 เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัยทั่วไป
และถ่ายภาพบน
แผ่นเรืองแสง 
 

1. ค่าความต่างศักย์หลอด (Tube 
Potential) 

1.1 ความแม่นย า (Accuracy) 
1.2 ความท าซ  า (Reproducibility) 

2. ค่าเวลาในการฉายรังสี  
   (Exposure Time) 

2.1 ความแม่นย า (Accuracy)  
2.2 ความท าซ  า (Reproducibility) 

3. ปริมาณรังส ี(Radiation Output) 
3.1 ความท าซ  า (Reproducibility) 
3.2 ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) 

4. การกรองรังสี (Filtration) 
5. อุปกรณ์จ ากัดล ารังสี (Beam 

Limiting Device) 
5.1 Light beam overlap 
5.2 beam alignment 

6. ปริมาณรังสีรั่ว  
   (Leakage Radiation) 
7. สวิตช์ฉายรังสีของเครื่องเอกซเรย์
ฟลูออโรสโคปี (Fluoroscopic 
Exposure switch) 

ข้อปฏิบัติการ   
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย 
กรมวทิยาศาสตร-์ 
การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 4,500 50 วัน 130 วัน 

6 เครื่องเอกซเรย์
อุตสาหกรรม* 

ตรวจสอบปริมาณรังสีรั่ว (Leakage 
Radiation) 

ข้อปฏิบัติการ   
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย 
กรมวิทยาศาสตร-์ 
การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 2,000 50 วัน 130 วัน 

7 ห้องเอกซเรย ์ ตรวจสอบปริมาณรังสีทุติยภูมิของห้อง
เอกซเรย ์

ข้อปฏิบัติการ   
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย 
กรมวิทยาศาสตร-์ 
การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 1,000 50 วัน 130 วัน 

8 เครื่องเอกซเรย์
เคลื่อนที*่ 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่องมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย พ.ศ.2558 (ISBN 978-616-
11-2732-9) 

ข้อปฏิบัติการ   
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย 
กรมวิทยาศาสตร-์ 
การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 3,500 50 วัน 130 วัน 



ปี 2562 

คู่มือให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี  5 สมุทรสงคราม      53 

ล าดับ
ที ่

ประเภทเคร่ือง รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 

ชนิด/
จ านวน
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

9 เครื่องเอกซเรย์
แบบ C-Arm,O-
Arm* 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่องมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย พ.ศ.2558 (ISBN 978-616-
11-2732-9) 

ข้อปฏิบัติการ   
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย 
กรมวิทยาศาสตร-์ 
การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 4,500 50 วัน 130 วัน 

10 เครื่องเอกซเรย์
สัตว*์ 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่องมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย พ.ศ.2558 (ISBN 978-616-
11-2732-9) 

ข้อปฏิบัติการ   
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย 
กรมวิทยาศาสตร-์ 
การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 3,500 50 วัน 130 วัน 

11 เครื่องเอกซเรย์
วัดความ
หนาแน่น
กระดูก* 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่องมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย พ.ศ.2558 (ISBN 978-616-
11-2732-9) 

ข้อปฏิบัติการ   
ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย 
กรมวิทยาศาสตร-์ 
การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 2,000 50 วัน 130 วัน 

 
 
หมายเหตุ 

1. * หมายถึง รายการทดสอบที่ยงัไม่ไดร้ับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
2. ผู้รับบริการสามารถแจ้งความจ านง ขอรับบริการการตรวจวิเคราะห์เป็นกรณีเร่งด่วน (Fast Track) ได้ โดยต้องช าระ
ค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ในอัตรา 2 เท่าของค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์ปกติ 
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Download แบบน าส่งตัวอย่างฉบับปัจจุบนั ได้ที่ website ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
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งานพิษวิทยา 
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   การทดสอบด้านพิษวิทยาที่เปิดให้บริการ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 
ชนิด/จ านวนตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

1 การตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ  ไม่น้อยกว่า 15 มล. 700  - 
 1.1  เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) TLC / GC-MS-MS   7 / 10  
 1.2 มอร์ฟีน TLC / GC-MS-MS*   10 / 10  

 1.3 กัญชา TLC / GC-MS-MS*   10 / 10  

 1.4 เบนโซไดอะซิปีน TLC* / GC-MS*   7 / 10  
 1.5 MDMA (ยาอี) TLC / GC-MS-MS*   7 / 10  
 1.6 โคคาอีน TLC / GC-MS*   10 / 10  
 1.7 เคตามีน GC-MS*   10  
2 ตัวอย่างทางด้านพิษวิทยา      

 2.1 สารพิษไม่ทราบชนิด** 
 
 

Chemical test, 
TLC, 
spectrometry, 
GC, HPLC, GC-MS, 
ฯลฯ  
 

- น้้าล้างกระเพาะ/ 
อาเจียน 
- ตัวอย่างอื่นที่สงสัยว่า
เป็นสาเหตุของการเกิด
พิษ 

3,200 22 วัน  
(เครื่องมือ
วิเคราะห์อยู่
ในสภาพ
พร้อมใช้งาน) 

- 

 2.2 ระดับโลหะ      
      - ตะกั่วในเลือด** Atomic 

Absorption 
Spectrometry 
(AAS) 

EDTA whole blood 
2 มล. 

800 4 วัน 4 วัน 

 
  

 2.3 Chlolinesterase activity ใน
ซีรัม** 

spectrometry ซีรั่ม 2 มล. 200 3 วัน 3 วัน 

 2.4 Acetylcholinesterase Activity 
ในเลือด** 

spectrometry EDTA or heparin 
whole blood 2 – 3 
ml 

400 7 วัน - 

 2.5 Alcohol ในเลือด GC-headspace* NaF (Sodium Fluoride)  
whole blood 1-2 ml 

800 7 วัน 7 วัน 

 
หมายเหตุ 

1. * หมายถึง วิธีทดสอบทีอ่ยู่นอกขอบข่ายการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากส้านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 
2. ** หมายถึง รายการทดสอบทีไ่ม่ขอรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากส้านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ
เนื่องจากจ้านวนตัวอย่างน้อยกว่าเกณฑ์ก้าหนด 
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     การทดสอบด้านพิษวิทยาที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
    ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อ่ืนๆ 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 
ชนิด/จ านวนตัวอย่าง 

อัตราค่าบ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

1 ระดับโลหะ 
1.1  ทองแดง 

 
    Atomic absorption  

 
ซีรั่ม 2 ml 

 
600 

 
4 วัน 

 1.2  สังกะส ี     Spectrometry (AAS) ซีรั่ม 2 ml 600 4 วัน 
 1.3  แคดเมียม  EDTA whole blood 2-3 ml 600 4 วัน 
 1.4  แมงกานีส  EDTA whole blood 2-3 ml 600 4 วัน 
 1.5  สารหน ู  ปัสสาวะ 20 ml 800 7 วัน 
 1.6  ปรอท  EDTA whole blood 10 

ml/ปัสสาวะ 20 ml 
1,000 7 วัน 

2 เห็ดพิษ, ตรวจเอกลักษณ ์  
Amanitin 

Thin  Layer  
Chromatography (TLC) 

เห็ดสด ที่มีดอกสมบูรณ์  
> 2 ดอก 

2,000 5 วัน 

3 ปริมาณสารพิษหรือระดับยา - HPLC, HPLC-MS 
  GC, GC-MS 

ซีรั่ม > 5 ml 
ปัสสาวะ > 20 ml 
วัตถุต้องสงสัยอื่นๆ 

1,200/
ตัวอย่าง 

7 วัน 

4 Cytotoxicity test    7 วัน 
 - Cytotoxicity test - Comet assay      1,000  
 - Cytotoxicity test - Chromosomol 

abberation  
   test 

   EDTA  or heparin 
   whole blood 3 ml/ test 

3,000 
 

 - Cytotoxicity test - Micronucleus test    3,000  
 - Nicotine (ตรวจเฉพาะ

เอกลักษณ์) 
- GC/GC-MS - บุหรี่ 6 ซอง 1,200  

5 สารพิษตกค้าง/ปนเปื้อนใน
วัตถุต้องสงสัยที่มีระดับต่้า 
5.1 ยาฆ่าแมลง 

 
  

ขึ้นกับรายการ
ตรวจ 

 - carbamate    HPLC, GC, LC - MS - ถ้าเป็นของที่เน่าเสียได้
ให้แช่เย็น 

4,000 
 

 - organophosphate    GG-MS - วัตถุต้องสงสัย 2,000  
 - organochlorine   2,000  
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การส่งตรวจทางพิษวิทยา 

1. การกรอกข้อมลูประวัติและเอกสารประกอบการน าส่ง : กรอกข้อมูลในแบบหนังสือน้าส่งตัวอย่างตรวจหาสารพิษ ตาม
เอกสารแนบท้ายในคู่มือนี้  โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ข้อมูลผูป้่วย  สาเหต/ุวิธี/ทางการได้รับสารพิษ ชนิดและปริมาณของสารพิษที่
ได้รับ   วันและเวลาที่ไดร้ับสารพษิ  ระยะเวลาทีไ่ด้รับสารพิษจนเกดิอาการพิษ  อาการป่วย  ประวัติการรักษา   กรณีสงสัยวา่เกิดพิษจาก
ยารักษาโรคต้องให้รายละเอียดการใช้ยาทั้งหมด)  พร้อมหนังสือราชการที่มีเลขท่ีหนังสือน้าส่ง (กรณีส่งจากหน่วยราชการ)  การส่งวัตถุ
ตัวอย่างเกี่ยวกับคดตี้องมีหลักฐานการเก็บวัตถุของกลางด้วย 
2. การเก็บตัวอย่าง  : ตัวอย่างแต่ละชนิดต้องบรรจุแยกภาชนะไมป่ะปนกัน   ปิดฉลากบนภาชนะบรรจุทุกช้ิน     ซึ่งระบุชื่อ-สกลุตัวอย่าง 
หรือช่ือท่ีบ่งช้ีตัวอย่าง  ชนิดตัวอย่าง  สถานท่ีเก็บ  วัน-เวลาทีเ่ก็บ  ผู้เก็บ 

อาเจียน   น้ าล้างกระเพาะ :  เก็บน้้าล้างกระเพาะครั้งแรกส่งทั้งหมดโดยไม่ใส่ยากันบดู   แยกบรรจุในขวดแก้ว 1 ขวด และ 
ขวดพลาสติก 1 ขวด ปิดขวดใหแ้น่นสนิทเพื่อกันการระเหยของสารพิษท่ีระเหยได้ ระยะเวลาในการเก็บคือเก็บให้เร็วท่ีสุด ไม่ควรเกิน 6 
ชม. อาจอนุโลมให้ใช้ถุงพลาสติกสะอาดซ้อนถุง 2-3 ช้ันได้ถ้าส่งตรวจหาสารพิษท่ีระเหยไม่ได้  สารพิษระเหยไดห้้ามใช้ถุงพลาสติก 

เลือด : ผู้ป่วยท่ีมีชีวิตใช้เจาะจากเส้นเลือดด้าตรงข้อพับแขน  โดยแยกเก็บเป็น 2 หลอด คือ 
1. Whole blood ให้ใช้สารรักษาสภาพตามที่ระบุในตาราง  โดยใช้โซเดียมฟลูออไรด์ 100 มก.ต่อเลือด 10 มล.เขย่าให้เข้า

กัน  แต่ถ้าต้องการตรวจหาระดับโลหะหนักต่างๆ ให้ใช้ EDTA หรือ Heparin 
2. Clot blood (เพื่อแยกซีรั่ม) ให้เก็บในหลอดแก้วสะอาดโดยไม่ต้องเติมสารใดๆ  หากแยกซีรัม่ต้องไม่มีเมด็เลือดแดงปน

กรณีตรวจหาสารพิษที่ระเหยได ้ ควรระมัดระวังการปนเปื้อน เช่น การเจาะเลือดเพื่อหาแอลกอฮอล์ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อ 
mercuric  nitrate ทาผิวแทนแอลกอฮอล์           

ปัสสาวะ  :  เก็บปัสสาวะภายใน 24 ชม. ส่งตรวจท้ังหมด โดยการเก็บปัสสาวะครั้งแรกส่งก่อน  ส่วนปัสสาวะครั้งต่อๆไปให้แยก
คนละขวด  ระบุเวลาเก็บที่ข้างขวด  ไม่ต้องเตมิสารรักษาสภาพใดๆ   

วัตถุตัวอย่างต้องสงสัย :  โดยพิจารณาจากภาชนะทีผู่้ป่วยใช้รับประทาน หรือต้องสงสัยว่าเป็นสารพิษ  ส่งประมาณ  500 กรัม 
ถ้ามีตัวอย่างไม่พอให้เก็บส่งทั้งหมดเท่าท่ีมี  

ตัวอย่างอวัยวะ ชิ้นเนื้อต่างๆ : ศูนย์ฯไมด่้าเนินการตรวจส้าหรบัตัวอย่างชนิดนี้  หากมีจะส่งไปตรวจต่อหน่วยงานอื่นๆใน
เครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. การรักษาคุณภาพหลังเก็บและขนส่งตัวอย่าง   ให้แช่ตัวอย่างให้เย็นจัดในตู้เย็น 4–8 oC ขนส่งโดยใช้กระติกที่มีน้้าแข็งหรือ pack gel 

บรรจุขวดตัวอย่างแยกแตล่ะชนิดในถุงปิดผนึกแต่ละใบ 
4. การขอคืนตัวอย่าง  ถ้าต้องการขอคืนตัวอย่างให้ระบุในแบบน้าส่ง  และมารับคืนภายใน 30 วัน หลังจากออกผล  หากไมไ่ด้มารับ

ตัวอย่างคืน  ศูนย์ฯจะด้าเนินการท้าลายตัวอย่างตามระบบ 
 
 
 
การเก็บปัสสาวะเพ่ือตรวจพิสูจน์สารเสพติด 
1. จัดให้มีเจ้าพนักงานเป็นผู้ควบคุมก้ากับดูแลการถ่ายปัสสาวะของผู้รับการตรวจทุกครั้ง 
2. เก็บปัสสาวะลงขวดสะอาดขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 60 มิลลิลิตร มีฝาปิดได้  โดยเก็บปัสสาวะ ให้ได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร 
3. ปิดฝาให้แน่น ปิดผนึกฝาด้วยแถบกาวรอบรอยต่อของฝาและลงนามช่ือผู้ควบคุมการเก็บ หรือผู้ทดสอบเบื้องต้น 
4. ฉลากข้างขวดต้องระบุช่ือสกุล ของผู้รับการตรวจตัวบรรจงด้วยปากกากันน้้า ลงนามผู้รับการตรวจท่ีฉลากหรือผนึกฝาด้วยปากกากันน้้า 
5. ส่งพร้อมหนงัสือน้าส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์สารเสพติดที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน 
6. หากต้องการขอคืนตัวอย่างหลังจากออกผลรายงานผลแล้ว  ให้มารับคืนภายใน 30 วัน หลังออกผล  หากไม่มารับคืนศูนย์ฯจะ

ด้าเนินการท้าลายตัวอย่างตามระบบ 
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การกรอกข้อมูลใบน าส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด 
 
 โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชัดเจน 
 หนังสือน้าส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพสิูจน์หาสารเสพตดิ ใช้ส้าหรับหนึ่งรายต่อหน่ึงแผ่นเท่านั้น 
 หมายเลขประจ้าตัว 13 หลัก ตามบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวบุคคล 
 กรณีที่ใช้ผลในการประกอบอรรถคดี ต้องระบุเลขคดเีสมอ เพราะจะท้าให้สืบค้นได้ง่ายขึ้น 
 รับราชการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างของหน่วยงานราชการ 
 สถานท่ีเกิดเหตุ หมายถึง บ้านพัก สถานศึกษา สถานบริการ ส้านักงาน สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงงาน

อุตสาหกรรม รถยนตส์่วนบุคล รถโดยสารประจ้าทาง ฯลฯ 
 ชนิดชุดทดสอบเบื้องต้นที่ใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา หมายถึง ชุดทดสอบที่อ่านผลจากปฏิกิรยิาทางชีวเคมีที่ท้าให้เกิดเส้นแถบสี

หรือสีที่เปลี่ยนไป อาจจะเป็นชุดทดสอบส้าเรจ็รูปท่ีมลีักษณะเป็นตลับส้าหรับหยดหรือแถบส้าหรับจุ่มปัสสาวะ หรือชุดน้้ายาที่ใช้
เครื่องมือพิเศษในการอ่าน เชน่ เครื่อง ELISA เป็นต้น 

 
 
 
การขอเพิ่มรายการทดสอบ  เปลี่ยนแปลงรายงานผลการทดสอบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆในการให้บริการ 
 

ห้องปฏิบัติการจะด้าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ เช่น ขอเพิ่มรายการทดสอบ เปลีย่นแปลงรายงานผลการทดสอบ
ในกรณีที ่
1.  สภาพตัวอย่างทีเ่ก็บไวไ้ม่มผีลกระทบต่อผลการทดสอบเพิม่เตมิ   
2. ตัวอย่างยังไม่ได้ถูกท้าลายไปตามระบบในระยะเวลาที่ห้องปฏิบตักิารก้าหนด  ยังคงมีปรมิาณเหลืออยู่เพียงพอ 
3. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาแล้วว่า  เห็นควรใหเ้ปลี่ยนได้ 
4. ผู้รับบริการหรือห้องปฏิบตัิการเอง ตรวจสอบพบข้อมลูที่ผิดพลาดในรายงานผล 
   สามารถด้าเนินการขอแก้ไข หรอืแก้ไข และจะออกรายงานฉบับแก้ไข   
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        ด้านไวรัส และภูมิคุ้มกันวิทยา 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

1 ไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนก 
- การตรวจหาสารพันธุกรรม
ไวรัสไข้หวัดใหญ ่

Real time RT-
PCR 

Nasopharyngeal 
aspiration, Throat swab 
และ Nasopharyngeal 
swab ระยะไม่เกิน 7 วันหลัง
ป่วย  swab ต้องเป็น Dacron 
หรือ Rayon 
ใส่ลงใน VTM พร้อมเจาะ 
clot blood  5 ml  
การขอตรวจไข้หวัดนกหาก
ผู้ป่วยมีอาการเลวลงและ
ประวัตสิัมผัสชัดเจน ควรเก็บ
ตรวจซ้้าจาก
Nasopharyngeal Aspirate 
หากผลตรวจครั้งแรกให้ผลไม่
พบสารพันธุกรรม 

แช่ในน้้าแข็ง
หรือ ice 
pack ส่ง
ด้วยตนเอง
ภายในไม่
เกิน 24 
ช่ัวโมง 

 
2,500 

 
 
 
 

 
4 วัน 

 
 
 
 

 
4 วัน 

 
 
 
 

 
- การตรวจหาสารพันธุกรรม
ไวรัสไข้หวัดนกและไข้หวัด
ใหญ่  
 
 
 
 
(WS 40 06 005/1) 

  3,500 
 

24 ช่ัวโมง
(รายงานผล
เฉพาะผลลบ
และเป็นสาย

พันธุ์อืน่ที่ไม่ใช่
ไข้หวัดนก ทาง
โทรสาร หรอื 
อีเมล ตามที่

ลูกค้าระบุมาให้) 

4 วัน 
 

2 กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
(Influenzae like illness)* 
Humam 
metapneumovirus 
(HMPV) + Respiratory 
syncytial virus (RSV) + 
Parainfluenza viruses 
(WS 40 06 005/2) 

Real time RT-
PCR 

Nasopharyngeal 
aspiration, Throat swab 
และ Nasopharyngeal 
swab ระยะไม่เกิน 7 วันหลัง
ป่วย  swab ต้องเป็น 
Dacron หรือ Rayon  
ใส่ลงใน VTM พร้อมเจาะ 
clot blood  5 ml  

แช่ในน้้าแข็ง
หรือ ice 
pack ส่ง
ด้วยตนเอง
ภายในไม่
เกิน 24 
ช่ัวโมง 

3,500 
 

5 วัน 
 

13 วัน 
(วิธี

culture) 

3 ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรค
ทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง (MERS-CoV)* 
(ท้าควบคู่กับไข้หวัดใหญ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(WS 40 06 005/3) 
 
 

Real time RT-
PCR 

ถ้าปอดบวม ปอดอักเสบ เก็บ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก ่
bronchoalveolar lavage, 
tracheal aspirate, tracheal 
suction, ใส่ภาชนะปลอดเชื้อ
ไม่ต้องใสV่TM ยกเว้นสาย ET-
tube  
ถ้ามีอาการคล้ายไขห้วัดใหญ ่ 
เก็บทางเดินหายใจส่วนบน 
ได้แก ่nasopharyngeal 
aspirate, nasopharyngeal 
wash ให้ใส่ภาชนะปลอดเชื้อ
ไม่ต้องใส ่VTM 
หรือ เก็บ nasopharyngeal 
swab ร่วมกับ throat swab 
ใส่ใน VTM หลอดเดียวกัน 

แช่ในน้้าแข็ง
หรือ ice 
pack ส่ง
ด้วยตนเอง
ภายในไม่
เกิน 24 
ช่ัวโมง 

2,500 
 

24 ช่ัวโมง
(รายงานผล
เฉพาะผลลบ
และเป็นสาย
พันธุ์อืน่ที่
ไม่ใช่ไวรัส 

MERS-CoV 
ทางโทรสาร 
หรือ อีเมล 
ตามที่ลกูค้า
ระบุมาให้) 

-  
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

4 โรคไข้เลือดออก 
- ตรวจหาสารพันธุกรรม

และแยก Serotype ไวรัส
เดงกีด้วยเทคนิค RT-PCR 

 
Real time PCR 
และ RT-PCR  

 
EDTA พลาสม่า หรือ ซีรั่ม 2-
3 ml  เจาะหลังจากผู้ป่วยเริ่ม
มีอาการไม่เกิน 5 วัน 

แช่ใน ice 
pack ส่ง
ด้วยตนเอง 
หรือรถรับ
ตัวอย่าง 

 
1,500 

 

 
5 วัน 

 

 

 
5 วัน 

 

 - การตรวจหาแอนติบอดี
ต่อไวรสัเดงก ี

   (ส่งกรมฯ) 
 

ELISA Capture 
IgM / IgG 
 

EDTA พลาสม่า หรือ ซีรั่ม 2 
ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันแรกรับ
ผู้ป่วย ครั้งท่ี 2 ห่างจากครั้งท่ี 1   
7 -17 วัน (หรือวันที่จ้าหน่าย
ผู้ป่วย) 

400 5 วัน 9 วัน 

 - ไข้ชิคุนกุนยา 
ตรวจหาสารพันธุกรรม
ของไวรัสชิคุนกุนยา 

RT- PCR 
 

EDTA พลาสม่า หรือซีรั่ม 2-3 
ml เจาะหลังจากผู้ป่วยเริ่มมี
อาการไมเ่กิน 5 วัน 

 1,000 
 

5 วัน 9 วัน 

 - ไข้ซิกา 
การตรวจสารพันธุกรรม
ไวรัสซิกา 
 
 
 

(WS 40 06 005/4) 

Real time RT-
PCR 

ปัสสาวะ 10-20 ml  (เก็บ
ภายใน 14 วันหลังเริ่มเป็นไข้) 
อาจเก็บร่วมกับ EDTA whole 
blood ไม่น้อยกว่า 5 ml หรือ 
ซีรั่ม/พลาสม่า ไม่น้อยกว่า 2 
ml (หลังจากเริ่มมีอาการไม่
เกิน 5 วัน) 

 2,000 3 วัน 3 วัน 

5 HIV-1 proviral DNA 
 
 
 
(WS 40 06 005/5) 

DNA –PCR 
(Real-time 

PCR และ/หรือ
Multiplex 

PCR) 

EDTA whole blood  1–3 
ml 
หรือ กระดาษซับเลือด (Dry 
Blood Spot; DBS) วงละ 50 
ไมโครลติร/วง อย่างน้อย 2 วง 
 

- EDTA 
whole 
blood  แช่
ใน ice 
pack ส่ง
ด้วยตนเอง 
หรือรถรับ
ตัวอย่าง  

- กระดาษซับ
เลือด ส่ง
โดยไม่ต้อง
แช่เย็น ทาง
ไปรษณีย์ 
EMS หรือ 
ส่งด้วย
ตนเอง หรือ
รถรับ
ตัวอย่าง  
 

1,000 7 วัน 15 วัน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

6 โรคหัด และหัดเยอรมัน 
- ตรวจหาแอนติบอดีชนิด 
IgM ต่อไวรัสหดั หรือ หัด
เยอรมัน 
 
 

 
ELISA 

 

 

 
ซีรั่มหรือพลาสม่า เดีย่ว 1-2  
ml หลังพบผื่น 4 วันขึ้นไป 
 

แช่ใน ice 
pack ส่ง
ด้วยตนเอง  
หรือรถรับ
ตัวอย่าง 

 
1,300 

(โครงการ
กวาดล้าง
โรคหัดไม่
คิดเงิน) 

 
2 วัน 

(โครงการกวาด
ล้างโรคหัดไม่
คิดเงินรายงาน

ผลทาง 
http://www.e
radicationtha

i.com และ 
เอกสารฉบับ

จริงด้าเนินการ
ส่งตามระบบ
สารบรรณ) 

 
7 วัน 

 

- ตรวจหา genotype 
strain ไวรสัหัดหรือหัด
เยอรมัน* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(WS 40 06 005/6) 

RT-PCR 
(ผลบวก

ด้าเนินการส่งต่อ 
Sequencing 

หา Genotype
ที่ สวส.) 

Throat swab ใส่ VTM 
ภายใน 5 วันหลังออกผื่น 

 
 

2,500 
(โครงการ
กวาดล้าง
โรคหัดไม่
คิดเงิน) 

 

5 วัน 
(โครงการกวาด
ล้างโรคหัดไม่
คิดเงินรายงาน
ผล PCR ทาง 

http://www.e
radicationtha

i.com และ 
เอกสารฉบับ

จริงด้าเนินการ
ส่งตามระบบ
สารบรรณ) 
23 วัน 
(ผลบวก

รายงานผล 
Genotype 

ทาง 
http://www.e
radicationtha

i.com) 

23 วัน 
(Cell culture 

และ 
identification) 
 

7 โรคมือเท้าปาก* 
ตรวจหาสารพันธุกรรมของ
ไวรัสเอนเตอโร, 
Enterovirus 71 และ 
Coxsackievirus A16 
 
(WS 40 06 005/7) 

Multiplex-PCR Throat swab ใส่ VTM 
(ชมพู) หรือ CSF ภายใน 5 วัน
หลังมีอาการ  ถ้าเกิน 5 วันให้
ส่งร่วมกับอุจจาระสด 5 กรัม  

แช่ใน ice 
pack ส่ง
ด้วยตนเอง  
หรือรถรับ
ตัวอย่าง 
 
 

2,200 
 

 

5 วัน 
 

 

25 วัน 
(Culture) 
 

8 โรคเลปโตสไปโรซีส 
ตรวจ IgM และ IgG 
Antibody  
 
 
 
 
(WS 40 06 005/8) 

Immuno 
fluorescence 
antibody (IFA) 
 

ซีรั่มหรือพลาสม่าคู่ หลอดละ 
1-2 ml 
ครั้งแรก : เมื่อแรกรับผู้ป่วย 
ครั้ง 2: หลังจากวันเริ่มป่วย 7-
14 วัน 
ซีรั่มหรือพลาสม่าเดี่ยว หลอด
ละ 1-2 ml 
หลังจากวันเริม่ป่วย  7-14 วัน 

แช่ใน  ice 
pack ส่งด้วย
ตนเอง หรือ  
EMS ไม่ให้ติด
วันหยุดใน 2 
วันถัดมา       

300 5 วัน - 

http://www.eradicationthai.com/
http://www.eradicationthai.com/
http://www.eradicationthai.com/
http://www.eradicationthai.com/
http://www.eradicationthai.com/
http://www.eradicationthai.com/
http://www.eradicationthai.com/
http://www.eradicationthai.com/
http://www.eradicationthai.com/
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

9 โรคติดเชื้อริกเก็ตเซีย   
ตรวจ IgM และ IgG 
Antibody  
ต่อ Scrub typhus และ 
Murine typhus 
 
 
(WS 40 06 005/9) 

Immuno 
fluorescence 
antibody (IFA) 
 

ซีรั่มหรือพลาสม่าคู่ หลอดละ 
1-2 ml 
ครั้งแรก : เมื่อแรกรับผู้ป่วย 
ครั้ง2 : หลังจากวันเริ่มป่วย 7-
14 วัน 
ซีรั่มหรือพลาสม่าเดี่ยว หลอด
ละ 1-2 ml 
หลังจากวันเริม่ป่วย  7-14 วัน 

แช่ใน  ice 
pack ส่ง
ด้วยตนเอง 
หรือ EMS 
ไม่ให้ตดิ
วันหยุดใน 2 
วันถัดมา   

ซีรั่มหรือ 
พลาสมา่
คู ่ 600 

 
ซีรั่มหรือ 
พลาสมา่

เดี่ยว
400 

5 วัน 5 วัน 

 
หมายเหตุ 
1. * หมายถึง รายการทดสอบที่ยงัไม่ไดร้ับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 
2. ค่า LOD และ LOQ สามารถดไูด้จาก Website: http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/81 
 
          ด้านแบคทีเรีย 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วธิีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

10 สอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ  
- ตัวอย่างจากอาหาร น้ าและ
สิ่งแวดล้อม ด้าเนินการตาม
รายการที่ขอ แต่หากไมร่ะบุจะ
พิจารณาจากอาการร่วมกับระยะ
ฟักตัว หลังรับประทานอาหารที่
สงสัย 
  ต่ ากว่า 2 ชม. ตรวจดา้นเคมี
และสารพิษ 
  2 - 6 ชั่วโมง ตรวจนับจ้านวน 
S.aureus, B.cereus  
ตรวจ V.parahemolyticus 
และ C.perfringen   
  เกิน 6 ชั่วโมง ตรวจเชื้อก่อโรค
อาหารเป็นพิษอ่ืนๆ 
Salmonella, Shigella, Vibrio 
- ตัวอย่างจากผู้ป่วย, ผู้สัมผัส 
เพาะหาเช้ือ S. aureus,  
B. cereus, Salmonella 
serotype, Shigella serotype, 
Vibrio, Aeromonas, 
Plesiomonas  
เด็กอาย<ุ5 ปี เพ่ิม E.coli ก่อ
โรค 
(WS 40 06 005/10) 

 
1.ด้านจุลชีววิทยา 
เพาะเช้ือ ทดสอบ
ปฏิกิริยาชีวเคมี  
Serogroup,   
Serotype,  
 
 
 
 
2. ด้านเคมี ตรวจ
สารพิษ สารห้าม
ใช้โดยชุดทดสอบ  
และรายการตรวจ
ด้านเคมีอื่นๆดูจาก 
หัวเรื่องงานอาหาร 
 

- อาหาร เครื่องดื่ม นม เก็บ
ทั้งหมด ท้ัง lot และ ทุก 
lot ใส่ถุงสะอาดรัดยางให้
แน่น ซ้อนถุงอีกช้ัน 
 
- น้้าไม่น้อยกว่า 500 ml 
 
- อาเจียน : เก็บทั้งหมด ใส่
ถุงสะอาด 
 
- อุจจาระ หรือ rectal 
swab ใส่ Cary Blair  
 
- swab ต่างๆ เช่น  Swab 
ผิวหนังหรือรูจมูก  เขียง 
ฯลฯ ใส่ Cary Blair 

แช่ในน้้าแข็ง
หรือ ice 
pack ส่งด้วย
ตนเองภายใน 
24 ชม. 

อาหาร
ขึ้นกับ

รายการ ดู
งานอาหาร 

 
พิษวิทยา 

ตัวอย่างละ 
800 บาท 

 
Rectal 
swab 

ตัวอย่างละ 
800 บาท 

 
ถ้ามีการใช้
ชุดทดสอบ

คิดตาม
ราคาชุด

ทดสอบแต่
ละชนิด 

 
5 วัน 
ได้ผล

เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 

22 วัน
ได้ผล

สมบูรณ ์ 

 
5 วัน 
ได้ผล

เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 

 32 วัน
ได้ผล

สมบูรณ ์
 
 
 
 

http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/81
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วธิีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

11 การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคในระบบต่างๆ* โดย
เทคนิคการเพาะเช้ือ 
 
 (WS 40 06 005/11) 

เพาะแยกเชื้อ 
ทดสอบคุณสมบัติ
ทางชวีเคมี 
ทดสอบยาตา้นจุลชีพ 

CSF,   Hemoculture,  
Throat swab,  
Nasopharyngeal swab, 
Sputum  ฯลฯ 

อุณหภูมหิ้อง
ภายใน 24 
ช่ัวโมง 

2,200 15 วัน 23 วัน 

12 ตรวจหาเชื้อ
Campylobacter* ด้วย
เทคนิคเพาะเชื้อ 
 
(WS 40 06 005/11) 

เพาะเช้ือและ
ทดสอบความไว
ต่อสารต้านจลุชีพ 

-ตัวอย่างผู้ป่วย เก็บ  
อุจจาระ หรือ rectal swab 
ใส่ Modify Cary Blair 

แช่ในน้้าแข็ง
หรือ ice 
pack ส่งด้วย
ตนเองภายใน 
24 ชม. 

1,800 15 วัน 15 วัน 

13 การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 

      

 - การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบด้วย
เทคนิค PCR 

Semi-nested 
PCR 

CSF อย่างน้อย 1 ml อุณหภูมหิ้อง 1,500 7 วัน 23 วัน 

 - ตรวจหาเชื้อ 
N.menigitidis  โดยวิธีเพาะ
เชื้อ  ตรวจหา Serogroup 
โดยวิธี PCR  และทดสอบ
ความไวต่อยาต้านจลุชีพ 
 
 
 
(WS 40 06 005/12) 

เพาะเช้ือและ
ทดสอบคุณสมบตัิ
ทางชีวเคมี และวิธี
Multiplex PCR 

ผู้ป่วย ส่ง Hemoculture 
และ CSF culture 
ผู้สัมผัส ส่ง Throat swab 
และ Nasopharyngeal 
swab โดย steak ใส่ลงใน 
Modified Thayer Martin 
media และ Blood agar 
ปิดผนึกจานอาหารให้แน่น 
ใส่ถุงซิป 2 ชั้น 

อุณหภูมหิ้อง 
ภายใน   24 
ช่ัวโมง  
 

1,800 
(วิธี PCR) 

 
 

15 วัน 23 วัน 

14 ตรวจหาเชื้อ Legionella 
จากน้ า 

 น้้าไม่น้อยกว่า 500 mlจาก
แหล่งต่างๆ เช่น หอผึ่งเย็น
ระบบแอรร์วม ฝักบัว ก๊อก
น้้า ถังน้้าระบบท้าน้้าร้อน-
เย็น น้้าพุ แม่น้้า ใส่ขวด
ปราศจากเชื้อ 

แช่ในน้้าแข็ง
หรือ ice 
pack ส่ง
ภายใน   1 วัน 

   

- ตรวจหาเชื้อ Legionella 
จากน้้า เพาะเช้ือและนับ
จ้านวน 

เพาะเช้ือนับ
จ้านวน 

1,500 12 วัน 16 วัน 

- ตรวจหาเชื้อ Legionella 
จากน้้า เพาะเช้ือและนับ
จ้านวน และยืนยันชนิด ด้วย 
Latex agglutination 

(WS 40 06 005/13) 

เพาะเช้ือนับ
จ้านวนและ 
Latex 
agglutination 

1,500 16 วัน 16 วัน 

15 การตรวจยืนยันเชื้อ Vibrio, 
Aeromonas และ 
Plesiomonas ในระดับ
Species 

(WS 40 06 005/14) 

เพาะเชื้อ ทดสอบ
คุณสมบัติทาง
ชีวเคมี 
Serogroup และ
ทดสอบความไวตอ่
ยาต้านจุลชีพ 

เช้ือบริสุทธ์ิถ่ายลงใน slant 
agar อาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมี
น้้าตาลต่้าตามความ
เหมาะสมเช่น Tryptic soy 
agar หรือ Nutrient 
agar+1%NaCl บ่ม 16-24  

แช่ในน้้าแข็ง
หรือ ice 
pack ส่งด้วย
ตนเองหรือรถ
รับตัวอย่าง
ของศูนย์ฯ 

350 10 วัน 10 วัน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วธิีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

16 การตรวจยืนยันเชื้อ
Salmonella 

(WS 40 06 005/14) 

Serotyping ชม. ปิดผนึกให้สนิทส่งทันที 
เช้ือบริสุทธ์ิถ่ายลงใน slant 
agar อาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมี
น้้าตาลต่้าตามความ
เหมาะสมเช่น Tryptic soy 
agar หรือ Nutrient 
agar+1%NaCl บ่ม 16-24 
ชม. ปิดผนึกให้สนิทส่งทันที 

 2,400 22 วัน 22 วัน 

17 การตรวจยืนยันเชื้อ Shigella 

(WS 40 06 005/14) 

Serotyping 1,300 12 วัน 12 วัน 

18 การตรวจยืนยันเชื้อ 
Bacillus spp. 

(WS 40 06 005/14) 

เพาะเช้ือและ
ทดสอบคุณสมบตัิ
ทางชีวเคมี 

500 23 วัน 23 วัน 

19 การตรวจยืนยันเชื้อ 
Staphylococcus aureus 
(WS 40 06 005/14) 

เพาะเช้ือและ
ทดสอบคุณสมบตัิ
ทางชีวเคมี  

  600 12 วัน 12 วัน 

20 การตรวจยืนยันเชื้อ 
Diarrheagenic E. coli ก่อ
โรคอุจจาระร่วง*  
 
(WS 40 06 005/15) 

เพาะเชื้อ ทดสอบ
คุณสมบัติทาง
ชีวเคมี และ 
Multiplex PCR 
Serotyping 

700  
 
 

13 วัน 13 วัน 

21 การทดสอบความไวของเชื้อ 
Non fastidious ต่อยาต้าน
จุลชีพ* 
 
(WS 40 06 005/14) 

MIC broth 
dilution  

เชื้อบริสุทธ์ิ ตามขอ้ปฏิบตัิ
ของเชื้อแต่ละ
ชนิด 
 

2,500 
บาท/ยา 
ทุกกลุ่ม/
สายพันธ์ุ 
 

ตาม
รายการ
ตรวจ
ยืนยันเชื้อ
แต่ละชนิด 

10 วัน 

หมายเหตุ 
1. * หมายถึง รายการทดสอบที่ยงัไม่ไดร้ับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 
2. ค่า LOD และ LOQ สามารถดไูด้จาก Website http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/81 
 
 
 
 

      ด้านโลหิตวิทยา และเภสัชพันธุศาสตร์ 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

22 Hb Typing                         
(for  –Thalassemia) 
 
 
 
(WS 40 06 005/16) 

HPLC EDTA whole blood   1-3 ml 
หากมีประวตัิให้เลือดต้องงดการ
ให้เลือดก่อนการเจาะตรวจอย่าง
น้อย 3 เดือน 

แช่เย็น 4 – 8 
oC ส่งโดยตรง 
หรือ ไปรษณีย์ 
EMS โดยอย่า
ให้ติดวันหยุด
ใน 2 วันถัดมา 
 

270 7 วัน 8 วัน 

http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/81
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมฯ 

ปี 2548 
(วันท าการ) 

23 - Thalassemia ชนิด 
South  East  Asian 
(SEA) และ Thai type 
 
(WS 40 06 005/16) 

Real time PCR  EDTA whole blood 2-3 ml  
ไม่มีประวัติการให้เลือด หากมี
ประวัติให้เลือด  ต้องงดการให้
เลือดก่อนการเจาะตรวจอยา่ง
น้อย 3 เดือน 

แช่เย็น 4 – 8 
oC ส่งโดยตรง 
หรือ ไปรษณีย์ 
EMS โดยอย่า
ให้ติดวันหยุด
ใน 2 วันถัดมา 

500 7 วัน 11 วัน 

24 Beta-thalassemia 
mutation*  
(เฉพาะคู่เสี่ยง beta 
thalassemia) 
 
 
(WS 40 06 005/16) 

Reverse dot 
blot 
hybridization 
(ตรวจจับ beta 
mutation 12 
ชนิดที่พบบ่อย
ในคนไทย 

- EDTA whole blood 2-3 ml  
ไม่มีประวัติการให้เลือด หากมี
ประวัติให้เลือด  ต้องงดการให้
เลือดก่อนการเจาะตรวจอยา่งน้อย 
3 เดือน 
- ส่งตัวอย่างพร้อมผล CBC และ 
Hb typing ของทั้งภรรยาและสามี 

แช่เย็น 4 – 8 
oC ส่งโดยตรง 
หรือ ไปรษณีย์ 
EMS โดยอย่า
ให้ติดวันหยุด
ใน 2 วันถัดมา 

1,200 9 วัน - 

25 การตรวจวินจิฉัยทาง
เภสัชพันธุศาสตร*์ 
-HLA-B*15:02 allele
ส้าหรับ SJS/TEN จาก
ยา Carbamazepine 
and Oxcarbazepine 
-HLA-B*57:01 allele 
ส้าหรับ 
Hypersensitivity จาก
ยา Abacavir 
-HLA-B*58:01 allele 
ส้าหรับ SJS/TEN/DHS 
จากยา Allopurinol 
 
(WS 40 06 005/17) 

PCR -EDTA whole blood อย่าง
น้อย 1 ml หรือ เยื่อบุกระพุ้ง
แก้ม โดยใช้ Cytology Brush   
ขูดกระพุ้งแก้ม ข้างละ 10 ครั้ง 
รวม 20 ครั้ง ใส่ลงใน tube 1.5 
ml  

แช่เย็น 4 – 8 
oC ส่งโดยตรง 
หรือ ไปรษณีย์ 
EMS โดยอย่า
ให้ติดวันหยุด
ใน 2 วันถัดมา 

1,000
(เฉพาะ
HLA-B* 
15:02 

สามารถ
เบิกไดต้าม

สิทธ์ิ 
สปสช.) 

5 วัน  

 
หมายเหตุ 
1. * หมายถึง รายการทดสอบที่ยงัไม่ไดร้ับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 
2. ค่า LOD และ LOQ สามารถดไูด้จาก Website: http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/81
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      การด าเนินการทดสอบความช านาญระหว่างห้องปฏิบัติการ (PT provider) 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 
วัตถุทดสอบ 

ช่วงเวลาการรับ
สมัครสมาชิก /
จ านวนสมาชกิ 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

รอบการจัดส่งวัตถุ
ตัวอย่าง 

26 การทดสอบความช้านาญ
การตรวจวินจิฉัย
ไข้เลือดออก โดยการ
ตรวจหา Dengue NS1 
Antigen** 

Immuno-
chromatography 

ซีรั่ม หรือ พลาสมา่ 
จ้านวน 3 ตัวอย่าง 

1 มกราคม ถึง  
28 กุมภาพันธ์  
ของทุกปี 
 
รับไมเ่กิน 150 แห่ง 
Download คู่มือ
การทดสอบความ
ช้านาญจาก 
Website ศวก. ที่ 5 
สมุทรสงคราม 

1,000 2 รอบ 
เมษายน และ 

สิงหาคม 

27 การทดสอบความช้านาญ
การตรวจวินจิฉัย
ไข้เลือดออก โดยการ
ตรวจหา Dengue 
antibody IgM และ  
Dengue antibody IgG** 

Immuno-
chromatography 

ซีรั่ม หรือ พลาสมา่ 
จ้านวน 3 ตัวอย่าง 

1 มกราคม ถึง  
28 กุมภาพันธ์  
ของทุกปี 
 
รับไมเ่กิน 150 แห่ง 
Download คู่มือ 
การทดสอบความ
ช้านาญจาก  
Website ศวก. ที่ 5 
สมุทรสงคราม 

1,000 2 รอบ 
เมษายน และ 

สิงหาคม 

28 การทดสอบความช้านาญ
ทางห้องปฏิบัติการของ
หน่วยปฐมภูมิ ในการ
ตรวจหาระดับน้า้ตาลใน
เลือดและปรมิาตรเมด็เลือด
แดงอัดแน่น** 
 

เคร่ืองตรวจอย่างง่าย
ชนิดพกพา 

Whole blood 1 ตุลาคม ถึง  
30 พฤศจิกายน  
ของทุกปี   
 
รับไมเ่กิน 1000 
แห่ง เฉพาะเขต
สุขภาพท่ี 5 

500 2 รอบ 
มกราคม  

และ พฤษภาคม 

29 การทดสอบความช้านาญ
ทางห้องปฏิบัติการของ
หน่วยปฐมภูมิ ในการ
ตรวจหาโปรตีนและน้้าตาล
ในปัสสาวะ และการ
ตรวจหาภาวะการตั้งครรภ์
จากปัสสาวะ** 

แถบทดสอบอย่างง่าย 
และ Immuno-

chromatography 

ปัสสาวะ 1 ตุลาคม ถึง  
30 พฤศจิกายน  
ของทุกปี   
 
รับไมเ่กิน 1000 
แห่ง เฉพาะเขต
สุขภาพท่ี 5 

500 2 รอบ 
มกราคม  

และ พฤษภาคม 

 

หมายเหตุ 
** หมายถึง รายการทดสอบที่ยังไม่ไดร้ับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 
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การเก็บตัวอย่างด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
 

 
 
การเก็บตัวอย่างทุกชนิดไม่จ้าเป็นต้องมีการงดอาหารหรือเครื่องดื่ม ก่อนการเก็บตัวอย่าง  สิ่งที่ต้องค้านึงถึงคือระยะในการ

เก็บตัวอย่าง ควรเก็บตามระยะที่ก้าหนดไว้ในแต่ละการทดสอบเพื่อให้ผลที่ได้มีความไวสูงสุด  และมีความถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อ
การวินิจฉัยโรค   

 
   การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาแบคทีเรีย ไวรัส รา ปรสิต : ผู้เก็บตัวอย่างต้องป้องกันตนเองจากการติดเช้ือและการ

แพร่เช้ือสู่ชุมชนโดยศึกษาวิธีป้องกันจากเอกสารด้านความปลอดภัย  ในการเก็บตัวอย่างให้ได้คุณภาพ นอกเหนือจากการเลือกชนิด  
ต้าแหน่ง ระยะ วิธีเก็บ วิธีถนอมและรักษาตัวอย่างที่เหมาะสมแล้ว  ยังจ้าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เก็บที่เหมาะสมด้วย  swab ที่ใช้ในการ
เก็บตัวอย่าง   ควรเลือกให้เหมาะสมกับจุลชีพท่ีต้องการตรวจได้แก่ 

 Cotton swab : ไม่ใช้เก็บตัวอย่างที่ต้องการตรวจหาเช้ือ Shigella, Chlamydia spp. (Fatty acid ในส้าลีท้าลาย
เชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้) 

 Nylon Flocked swab : เป็น swab หัวไนลอน ซึ่งเป็นชนิดล่าสุดท้าด้วยเทคนิคฟลอค รักษา viability ของ
แบคทีเรียทุกประเภท (aerobic, anaerobic และ fastidious bacteria) ไวรัส, รักษา Nucleic acids และ
แอนติเจนของแบคทีเรีย ไวรัส และ Chlamydia มีก้านอ่อนที่โค้งงอตามโครงสร้างร่างกายเพื่อเก็บ 
Nasopharyngeal หรือ Urethrat หรือก้านแข็งเพื่อเก็บ Nasal, throat เป็นต้น 

 Calcium alginate swab : ไม่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเพื่อเพาะเช้ือแบคทีเรียบางชนิดเช่น Neisseria gonorrhoeae, 
Ureaplasma urealyticum นอกจากน้ัน swab ชนิดนี้ไม่ควรใช้ในการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ lipid enveloped 
virus ทุกชนิด เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก เพราะจะท้าลายจุลชีพดังกล่าว 

 Polyester (Dacron หรือ Rayon) swab : ใช้เก็บตัวอย่างได้หลายชนิดทั้งแบคทีเรียและไวรัส   โดยไม่มีข้อยกเว้น 
1. เลือด (Whole blood) : เจาะเลือดจากเส้นเลือดด้า  ตามวิธีด้าเนินการของโรงพยาบาล  โดยใช้สารกันการแข็งตัวของเลือด       

(anticoagulant) ให้เหมาะสมกับรายการทดสอบที่ระบุในตาราง  ตามปริมาณที่เหมาะสมกับ anticoagulant และผสมเลือดให้เข้า
กันดีกับ anticoagulant โดยเขย่าคว่้าหงายหลาย ๆ ครั้ง  ลักษณะตัวอย่างที่เหมาะสมคือ ไม่มีก้อนหรือลิ่มเลือด  เลือดมีสีแดงสด  
และไม่ Hemolysis  

2. เลือดที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท า   Hemoculture   ควรเก็บอย่างน้อย 2 – 3 ตัวอย่าง ภายใน 24 ชม. ในต้าแหน่งที่ไม่ซ้้ากัน  
ก่อนการให้ยาปฏิชีวนะ  ผู้เจาะเลือดต้องล้างมือให้ถูกต้องตามขั้นตอนการล้างมือก่อนการเจาะ  หากบริเวณเจาะเลือดสกปรกให้ท้า
ความสะอาดผิวหนังให้สะอาดด้วยน้้ากับสบู่  ใช้สายรัดแขนเหนือบริเวณเจาะประมาณ 2-4 นิ้ว  เช็ดบริเวณที่จะเจาะเลือดด้วย 
2%/Chlorhexidine gluconate in 70% alcohol    ทิ้งให้แห้ง 30 วินาที ก่อนเจาะเลือด  ด้าเนินการเจาะเลือด  โดยไม่มีการใช้
มือสัมผัสกับจุดที่จะเจาะเลือดหลังจากท้าความสะอาดแล้ว     ก่อนการใส่เลือดลงขวดเพาะเขื้อต้องเช็ดจุกขวดด้วย 70% alcohol  
หรือ 2%/Chlorhexidine gluconate in 70% alcohol   และใส่เลือดลงในชวดเพาะเช้ือโดยไม่จ้าเป็นต้องเปลี่ยนเข็ม สัดส่วนของ
เลือดที่ใส่ลงในขวดตามปริมาณทีก่้าหนด   

3. ซีร่ัม :  เจาะเลือดใส่หลอดและทิ้งไว้ให้แข็งตัว  จึงป่ันแยกส่วนของซีรั่มที่ไม่มีเม็ดเลอืดแดงปน  ใส่ลงหลอดสะอาด  ปิดฝาให้แน่นและ
ปิดผนึกฝาด้วยแผ่นพาราฟลิม์  ใส่ถุงซิบอีก 1 ช้ัน  เก็บไว้ท่ี 4 – 8 oC จนกว่าจะน้าส่ง     

4. พลาสม่า : เจาะเลือดจากเส้นเลือดด้าโดยใช้สารกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) ให้เหมาะสมกับ รายการทดสอบที่ระบุใน
ตาราง ตามปริมาณที่เหมาะสมกับ anticoagulant และผสมเลือดให้เข้ากันดีกับ anticoagulant น้าไปปั่นแยกเม็ดเลือดแดงออก
จากพลาสม่า หากเป็นพลาสม่าที่ต้องการส่งตรวจแยก Dengue serotype ต้องปั่นแยกทันทีหลังจากเจาะ  แช่เย็น น้าส่งทันทีภายใน 
1 วัน  หากไม่น้าส่งทันทีต้องแช่แข็ง –20oC ส่งโดยใช้น้้าแข็งแห้ง เพื่อไม่ให้พลาสม่าละลาย 

5. การเก็บ Stool : ควรเก็บให้เร็วท่ีสุดตั้งแต่ผู้ป่วยแสดงอาการ  และก่อนให้ยาปฏิชีวนะ เก็บอุจจาระใส่ภาชนะสะอาดที่มีฝาปิด แน่น
หนา ให้ได้อุจจาระอย่างน้อย 2 หัวแม่มือ หรือ ไม่น้อยกว่า  8  ml การเก็บจากกระโถนอาจมีโอกาสปนเปื้อนเช้ือจากแหล่งอื่นท้าให้
เกิดผลบวกลวงได้จึงไม่ควรเก็บจากกระโถน  การส่งเพื่อตรวจด้านแบคทีเรียต้องส่งห้องปฏิบัติการทันทีภายใน  2  ช่ัวโมง ถ้าไม่
สามารถท้าได้ต้องใช้ swab ป้ายอุจจาระอย่างน้อย 3  swab ใส่ลงใน Cary Blair transport medium การส่งเพื่อตรวจด้านไวรัส 
เช่น Polio, Rota ฯลฯ ต้องผนึกตัวอย่างให้แน่นหนา โดยปิดเกลียวฝากล่องอุจจาระให้แน่น และบรรจุในถุงพลาสติกรัดยาง ใส่
กระติกแช่ในน้้าแข็งหรือ ice pack ส่งทันท ี 
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6. การเก็บ Rectal swab เพ่ือส่งตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคล าไส้  : ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บอุจจาระโดยตรงได้  หรือระยะเวลา
ในการน้าส่งห้องปฏิบัติการยาวนานเกินกว่า 2 ช่ัวโมง วิธีการเก็บคือให้จุ่มไม้พันส้าลีลงใน Cary blair transport medium  หรือ
น้้าเกลือปราศจากเชื้อ  เพื่อให้ไม้พันส้าลีเปียก  สอดไม้พันส้าลีเข้าทางทวารหนักให้ลึกเข้าไป 1 – 2 นิ้ว หมุนไม้พันส้าลี  4 – 5 รอบ 
ให้ไม้พันส้าลีถูกับผนังล้าไส้ส่วนทวารหนัก  ดึงไม้พันส้าลีออกมา (ควรมีสีเหลืองของอุจจาระติดไม้พันส้าลี) น้าลงจุ่มในขวด Cary 
Blair transport  medium ให้มิดในอาหารถนอมเช้ือ น้าส่งห้องปฏิบัติการทันทีภายใน 1 วัน (หากพ้น 1 วันไปแล้วเช้ือ  Shigella 
อาจตายได้ แต่เช้ืออุจจาระร่วง ชนิดอื่นยังอยู่ได้ต่อไปอีกไม่เกิน 5 – 7 วัน) 

7. การเก็บ Throat swab : ใช้ไม้กดลิ้นผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยอ้าปากจนเห็นลิ้นไก่  ใช้ไม้พันส้าลีถูบริเวณ 2 ข้างของทอนซิล และ 
posterior pharynx (อาจใช้ไม้พันส้าลีมากกว่า 1 อันต่อการเก็บ 1 ครั้งได้หากต้องส่งตรวจมากกว่า 1 รายการ) แช่ส่วนปลายของไม้
พันส้าลีใน transport medium หักปลายไม้ทิ้ง ปิดฝาหลอดให้สนิท 

8. Nasopharyngeal swab :  
 ต้องเตรียมผู้ป่วย โดยให้แหงนหนา้ขึ้นประมาณ 45 องศา อธิบายให้ผู้ป่วยคลายความวติกกังวล 
 วัดไมส้วอบ (Nasopharyngeal swab) จากปลายจมูกถึงติ่งหูของผูป้่วย แล้วหักครึ่งให้ไม้สวอบท้ามมุ 90 องศา กรณี

ใช้ Nylon Flocked Swab ให้สังเกตจากรอยบอกต้าแหน่งความลึกของการเก็บตัวอย่างของไม้สวอบซึ่งแตกต่างกัน
ในเด็กและผู้ใหญ ่

 ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกยาวๆ หลังจากนั้นใหผู้้ป่วยกลั้นหายใจ 
 ผู้เก็บตัวอย่างควรเข้าเก็บตัวอย่างจากด้านหลังของผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อมาสูผู่้เก็บตัวอยา่ง  
 สอดไม้สวอบ  (Nasopharyngeal swab) เข้าจนสุดเกือบถึงส่วนที่ได้หักไว้ (ถ้าสอดเข้าไม่ได้จนสุดแสดงว่าปลายส

วอบเข้าไม่ถึงบริเวณ Nasopharynx) ให้พยายามขยับทิศทางของไม้เล็กน้อยจนสอดเข้าได้ การสอดไม้สวอบควรสอด
ในทิศทางตั้งฉากกับใบหน้าของผู้ป่วย   จะท้าให้สามารถสอดไม้สวอบเข้าจนสุดได้ 

 หมุนไมส้วอบโดยรอบประมาณ 3 วินาที แล้วดึงไมส้วอบออก 
 จุ่มปลายสวอบลงใน Transport Medium และตดัปลายลวดส่วนเกินจากหลอดเก็บตัวอย่าง 
 ปิดฝาและปิดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลาก แจ้งช่ือผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ บรรจุใส่ถุงพลาสติกรัดยาง

ให้แน่น   รีบน้าส่งทันที 
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 วิธีเก็บและส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก 
        ตัวอย่างเพ่ือแยกเชื้อ 

 ควรเก็บตัวอย่างให้เร็วท่ีสุด เมื่อพบผู้ป่วยในระยะแรกท่ีเริม่ปรากฏอาการของโรค (อย่างช้าภายใน 3-5 วัน) การเก็บใช้วิธีไร้
เช้ือ (aseptic technique) ชนิดหรือต้าแหน่งของตัวอย่างที่ดีที่สุดเรียงล้าดับ คือ nasopharyngeal aspiration , throat swab 
และ nasopharyngeal swab   

 Nasopharyngeal  aspiration เก็บโดยใช้สายพลาสติกที่ต่อกับเครื่องดูดสอดใส่เข้าในช่องจมูก ดูดประมาณ 2-3 มล. ใส่
ในหลอดที่ปราศจากเชื้อ กรณีดูดเสมหะได้น้อย ใช้  VTM ไข้หวัดใหญ่ ล้างเซลล์ที่ค้างสายลงในหลอด 

 Throat swab ใช้ไม้พันส้าลีป้ายภายในบริเวณลา้คอ (ดูรายละเอียดข้างต้น) แช่ส่วนปลายไม้พันส้าลีในน้้ายา VTM ไข้หวัด
ใหญ่   

 ตัวอย่างส่งตรวจเหล่านี้ต้องปิดจุกให้สนิท  พันด้วยเทป  ปิดฉลากแจ้งช่ือผู้ป่วย  ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ บรรจุใส่
ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น แช่ในกระติกน้้าแข็งรีบน้าส่งทันที  ถ้าจ้าเป็นต้องรอ ควรเก็บไว้ในตู้เย็น ( 40ซ ) ห้ามแช่ในช่องแช่แข็งของ
ตู้เย็น  ถ้าต้องการเก็บนานเกิน 72 ช่ัวโมง ให้เก็บ -700C (ตู้ Deep freezer) Transport media  ขอได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

  หมายเหตุ  : การตรวจตัวอย่าง   nasopharyngeal aspirate จะมีโอกาสตรวจพบเช้ือได้เร็วที่สุดภายใน 1-2 วัน ถ้าใช้ 
Throat จะต้องน้าไปเลี้ยงเซลล์เพื่อเพ่ิมจ้านวนเช้ือเสียก่อน 
   ตัวอย่างเพ่ือตรวจหาแอนติบอด้ีในซีรัม 

 ควรเจาะเลือดตรวจ 2 ครั้ง เจาะเลือดในระยะเริ่มเป็นโรค (acute serum) และระยะโรคทุเลา (convalescent serum) 
ห่างประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในกรณีที่สามารถเจาะเลือดได้ตั้งแต่ระยะแรกของการติดเช้ือ อาจตรวจหา IgM จาก convalescent 
serum 

 วิธีเจาะเลือด 
เจาะจากเส้นเลือดด้าประมาณ 3-5 มล. ปั่นแยกซีรัมใส่หลอดไร้เช้ือ ปิดจุกให้สนิท ปิดฉลากเก็บใส่ตู้เย็น (40C) รอจนได้

ซีรั่มครั้งที ่2 บรรจุรวมใส่ถุงพลาสติก รัดยาง แช่ในกระติกน้้าแข็งส่งตัวอย่างพร้อมกัน 
 
 

 
 

       วัสดุการเก็บตัวอย่างที่เปิดให้บริการ 

ชนิดวัสด ุ ข้อบ่งชีก้ารใช้ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

Cary blair transport medium + 
Cotton swab  

- เก็บ rectal swab เพื่อรักษาเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคล้าไส้อื่นๆ ยกเว้น 
Shigella 
- แทง swab ให้มิดในอาหาร ส่ง
ห้องปฏิบัติการภายในไม่เกิน 2 วัน 
- เก็บที่อุณหภูมิห้อง 

10 กรณีเบิกจ่ายเพื่อน้าไปเก็บ
ตัวอย่างมาส่งตรวจที่ศูนย์วิทย์ฯ 
ไม่คิดค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง 

Cary blair transport medium + 
Polyester swab   

- เก็บ rectal swab เพื่อเก็บรักษาเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคล้าไส้ทุกชนิด 
- แทง swab ให้มิดในอาหาร ส่ง
ห้องปฏิบัติการภายในไม่เกิน 1 วัน 
(เพื่อให้ยังคงสามารถตรวจพบ Shigella 
ได)้ 
- เก็บที่อุณหภูมิห้อง 

13 กรณีเบิกจ่ายเพื่อน้าไปเก็บ
ตัวอย่างมาส่งตรวจที่ศูนย์วิทย์ฯ 
ไม่คิดค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง 

2X Alkaline peptone water  
100 ml ในขวดขนาด 220 ml 

- ใช้เก็บน้้าอุปโภคปริมาตร 100 ml เพื่อ
ส่งเพาะเช้ือ V. cholerae ส่ง
ห้องปฏิบัติการภายใน 4 ช่ัวโมง 
- เก็บที่อุณหภูมิห้อง 

15 กรณีเบิกจ่ายเพื่อน้าไปเก็บ
ตัวอย่างมาส่งตรวจที่ศูนย์ฯ ไม่
คิดค่าวัสดุเก็บตัวอยา่ง 
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ชนิดวัสด ุ ข้อบ่งชีก้ารใช้ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

Amies transport medium with 
charcoal  

ใช้เก็บตัวอย่างเพาะเช้ือแบคทีเรยีจาก
ต้าแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่ rectal swab ได้แก่
throat , nasopharyngeal, vaginal, 
wound swab เป็นต้น 

10 กรณีเบิกจ่ายเพื่อน้าไปเก็บ
ตัวอย่างมาส่งตรวจที่ศูนย์วิทย์ฯ 
ไม่คิดค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง 

Viral transport medium (VTM)    
- ตรวจไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ (สเีหลือง) 
- โรคตาแดงจากไวรสั (ไมม่ีสี) 
- โรคมือเท้าปาก (สีชมพู) 
- ไวรัสหดัและหัดเยอรมัน (เฉพาะ
โครงการกวาดล้างหัด  ฟรี) 

- เก็บที ่4 – 8 oC อายุใช้งานตามระบุท่ี
หลอด 
- แช่แข็ง ต่้ากว่า –15 oC อายุ 1 ปี 
 

35 - ศูนย์ฯซื้อจาก สวส.มา stock 
ไว้เพื่อส้ารองให้เพียงพอ 
- สูตร VTM ส้าหรับเก็บไวรสัแต่
ละชนิดมีความแตกต่างกันต้อง
ใช้ให้ตรงตามของไวรสัที่ระบุข้าง
หลอด 

 
 

การทดสอบที่ส่งต่อที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ด้านไวรัส) 
     

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

1 โรคเริม  (HSV) 
-  ตรวจหาแอนติบอดีต้่อ HSV-1, HSV-2 
-  ตรวจหาแอนติบอดีต้่อ HSV ชนิด IgM 
-  ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส HSV ด้วย

เทคนิค PCR 

 
NT 
ELISA 
Nested PCR 

 
ซีรั่มคู ่0.5 -1 ml 
ระยะห่างอย่างน้อย 14 วัน 
ซีรั่มเดี่ยว 0.5 -1 ml หรือ 
เลือด 3-5 ml 
CSF 1-2 ml 

 
แช่ใน ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 

 
800 
400 

1,700 

 
8 วัน 
8 วัน 
5 วัน 

2 โรคอีสุกอีใส  
(Chicken pox)  
โรคงูสวัส 
(Varicella zoster)  
-  ตรวจหาแอนติบอดตี่อ VZV- IgG 
-  ตรวจหาแอนติบอดตี่อ VZV- IgM 

 
 
 
 
ELISA 
ELISA 

 
 
 
 
ซีรั่ม 
ซีรั่ม 

แช่ใน ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
 
 
 

400 
400 

 
 
 
 

8 วัน 
8 วัน 

3 การตรวจวเิคราะห์เช้ือไวรัส ระบบทางเดิน
หายใจ 16 ชนิด แบบเร่งด่วน 

Multiplex 
Real-time 
PCR 

Nasopharyngeal 
aspirate, Throat swab, 
Nasopharyngeal swab, 
Nasal swab, 
Bronchoalveolar 
larvage, Tracheal 
aspirate (ปริมาตรตัวอยา่ง
1-2 ml) 

แช่ใน ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

17,700 3 วัน 

4 ไวรัสตับอักเสบ 
- Anti-HAV IgM 

 
ELFA 

 
ซีรั่ม / พลาสมา่ 1-1.5 
มิลลลิิตร 

แช่ใน ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
500 

 
5 วัน 

 -  Anti-HAV Total ELFA ซีรั่ม / พลาสมา่ 1-1.5 
มิลลลิิตร 

500 4 วัน 

 -  HBsAg ELFA ซีรั่ม / พลาสมา่ 1-1.5 
มิลลลิิตร 

600 4 วัน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

 -  Anti-HBs ELFA ซีรั่ม / พลาสมา่ 1-1.5 
มิลลลิิตร 

600 4 วัน 

 - Anti-HBc IgM ELFA ซีรั่ม / พลาสมา่ 1-1.5 
มิลลลิิตร 

600 4 วัน 

 - Anti-HBc Total ELFA ซีรั่ม / พลาสมา่ 1-1.5 
มิลลลิิตร 

800 4 วัน 

 - Anti-HCV IgG ELISA ซีรั่ม / พลาสมา่ 1-1.5 
มิลลลิิตร 

1,100 4 วัน 

 - การตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส
ตับอักเสบเอ (HAV-RNA)  
 

RT-PCR น้้า 1-2 ลิตร, อุจจาระ 5-
10 กรัม, ซรีั่ม / พลาสมา่ 
1-1.5 มิลลลิิตร 

2,100 5 วัน 

 - สารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี 
(HBV DNA) 

PCR ซีรั่ม / พลาสมา่ 1-1.5 
มิลลลิิตร 

2,400 5 วัน 

 - สารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบชนิดซี 
(HCV DNA) 

RT-PCR ซีรั่ม / พลาสมา่ 1-1.5 
มิลลลิิตร 

1,800 5 วัน 

5 โรคไข้เลือดออก 
- ตรวจหาแอนติบอดีต้่อไวรสัเดงกี ด้วย
เทคนิค ELISA 

 
ELISA 

 
ซีรั่ม/ พลาสมา / กระดาษ
ซับเลือด 

แช่ใน ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

400 9 วัน 

6 โรคไข้สมองอักเสบจากไวรัสเจอแีละเดงกี 
 - การตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัส เจอีและ
ไวรัสเดงกีด้วยเทคนิค ELISA 

 
ELISA 

 
ซีรั่ม/ พลาสมา/น้้าไขสัน
หลัง 

แช่ใน ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
400 

 
9 วัน 

7 โรคไข้ชิคุนกุนยา 
- การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรสั
ชิคุนกุนยา ด้วยเทคนิค antibody capture 
ELISA 

 
antibody 
capture 
ELISA 

 
ซีรั่ม/ พลาสมา 

แช่ในน้้าแข็ง 
หรือice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
400 

 
9 วัน 

8 ไวรัสเอนเตอโร 
- Cell culture 

 
Viral 
isolation, 
Micro-NT 

 
อุจจาระ 8 กรัม/ throat 
swab/ CSF และ/ หรือ 
Nasopharyngeal swab 

แช่ใน ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
1,500 

 

 
25 วัน 

 - ตรวจหาแอนติบอด ี
 

Micro-NT ซีรั่มคู ่2 ml ระยะหา่ง 2-
4 สัปดาห ์

 500 14 วัน 

9 ไวรัสคอกซากี 
-  Cell culture 
 
 

 
Viral isolation 
และ Micro-NT 
Micro-NT 

 
อุจจาระ 8 กรัม/ throat 
swab/ CSF และ/ หรือ 
Nasopharyngeal swab  

แช่ใน ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 
 

 
1,500 

 
 

 
25 วัน 

 
 

 -  ตรวจหาแอนติบอดี ้  ซีร่ัมคู่ 2 ml ระยะห่าง 2-4
สัปดาห์ 

 500 14 วัน 

10 โรคโปลิโอ 
- การตรวจหาไวรัสโปลโิอด้วยเทคนิค Cell 
culture และ Real time RT-PCR 

 
Viral 
isolation & 
Real time 
RT-PCR 

 
อุจจาระ 8 กรัม (2หัวแม่
มือ) 
 
 

 
แช่ใน ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
3,300 

 
 
 

 
25 วัน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

 - การตรวจหาสายพันธ์ุไวรสัโปลิโอด้วย
เทคนิค Real time PCR 

Real time 
RT-PCR 

เชื้อบริสุทธ์ิ  1,900 14 วัน 

11 โรคหัด (Measles) 
- การตรวจไวรสัหัดด้วยเทคนิค Cell 
culture 

 
Cell culture 

 
Throat swab, Nasal 
swab , ปัสสาวะ 10-50 
มลิลลิิตร เก็บภายใน3 วัน 
หลังพบผื่น 

แช่ในน้้าแข็ง  
หรือ ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
2,500 

 
 

 
23 วัน 

 

- การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อไวรัส
หัด 
 

ELISA ซีรั่ม  900 17 วัน 

12 โรคไข้สมองอักเสบท่ีเกิดจากไวรัสหัด 
การตรวจแอนติบอดี้ต่อไวรสัหัดดว้ยเทคนิค 
NT ในกรณีสงสัยโรคไขส้มองอักเสบ (SSPE) 

 
NT 

 
ซีรั่มคู่  และน้้าไขสันหลัง 
(ไม่รับตัวอย่างซีรั่มเพียง
อย่างเดียว) 

แช่ในน้้าแข็ง  
หรือ ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
2,000 

 
15 วัน 

13 โรคพิษสุนัขบ้า 
- การตรวจหาแอนติบอดีต้่อไวรัสพิษสุนัขบ้า
ในคนด้วยเทคนิค RFFIT 

 
RFFIT 

 
ซีรั่ม หรือน้้าไขสันหลัง 1-
1.5 มิลลิลติร 

แช่ในน้้าแข็ง  
หรือ ice pack  
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
4,000 

 

 
17 วัน 

 
 - การตรวจหาไวรัสพิษสุนัขบ้าในคนและ

สัตว์ด้วยเทคนิค IFA 
IFA 
 

เนื้อสมองหลังเสียชีวิต 3-
5 ช้ิน ช้ินขนาดเท่าเมล็ด
ถั่วเขียว ,น้้าลาย 

500 
 

4 วัน 
 

 - การตรวจหาไวรัสพิษสุนัขบ้า ด้วยเทคนิค 
cell culture  
 

viral 
isolation  
 

เนื้อสมองหลังเสียชีวิต 3-5 
ช้ิน ช้ินขนาดเท่าเมล็ดถั่ว
เขียว 

 2,500 
 

 

23 วัน 
 
 

 - การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสพิษสุนัข
บ้าด้วยเทคนิค Nested RT- PCR 
 

Nested RT- 
PCR 
 

ผู้ป่วยขณะยังมีชีวิต 
น้้าลาย 1-2 ml, ปัสสาวะ 
10 ml, น้้าไขสันหลัง 1-2 
ml 
(ควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
อย่างน้อย ๒ ชนิด) 
ปมรากผมขณะมีชีวิต 20 
เส้น *ต้องมีปมรากผมติด
มาด้วย 
ผู้ป่วยเสียชีวิต 
เนื้อสมองหลังเสียชีวิต 3-
5 ช้ิน ช้ินขนาดเท่าเมล็ด
ถั่วเขียว 
 

 2,000 
 
 
 
 

 

10 วัน 

14 โรคหัดเยอรมัน (Rubella) 
- ตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgG ต่อไวรัสหัด
เยอรมันด้วยเทคนิค ELISA 

 
ELISA 

 
ซีรั่ม 

แช่ในน้้าแข็ง 
หรือ ice pack 
สง่ภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
900 

 
7 วัน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

15 โรคคางทูม (Mump) 
- ตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgM ต่อไวรัสคาง
ทูมด้วยเทคนิค ELISA 

 
ELISA 

 
ซีรั่ม หรือ พลาสมา  
1-1.5 ml  

แช่ในน้้าแข็ง 
หรือ ice pack 
ส่งภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
1,300 

 

 
7 วัน 

 - ตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgG ต่อไวรัสคาง
ทูมด้วยเทคนิค ELISA 

ELISA ซีรั่ม หรือ พลาสมา  
1-1.5 ml   

900 7 วัน 

      
 
 
 
 

      การทดสอบที่ส่งต่อที ่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ด้านแบคทีเรีย) 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดการให้บริการ 

เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

1 เชื้อโรคไอกรน  
(Bordetella pertussis) 
- ตรวจหาสารพันธุกรรมในพาหะ 

Real-time 
PCR 

-Nasopharyngeal swab 
โดยใช้ Dacron หรือ 
Rayon swab เท่านั้น ใส่ใน 
sterile tube 

อุณหภูมิ 4-8 oC 
ภายใน 24 ช่ัวโมง 
อุณหภูม ิ

2,000 5 วัน 

2 เชื้อวัณโรค (Mycobacterium 
tuberculosis) 

เพาะเลี้ยงเช้ือ  
 
PCR 

-เสมหะอย่างน้อย 
1 มิลลลิิตร 
-น้้าไขสันหลังอย่าง 
น้อย 100 ไมโครลติร 
-น้้าจากส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย 0.5 ซีซ ี
(ปัสสาวะ 3 มิลลลิิตร) 
-ช้ินเนื้อ หนอง swab 
อื่น ๆ ช้ินเนื้อจาก 
ผิวหนงั ≥4x4 
มิลลเิมตร 

อุณหภูมิ 4-8 oC 
ภายใน 24 ช่ัวโมง 

600 
 

700 

50 วัน 
(เพาะเชื้อ) 

10 วัน 
(PCR) 

 

3 โรคเลปโตสไปโรซิส 
- การตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไป
โร ซิส ด้วยเทคนิค Microscopic 
agglutination test (MAT) 

 
Microscopic 
Agglutination 
Test PCR 

 
ซีรั่ม 

  
1,200 

 
6-8 ช่ัวโมง 

- การตรวจหาสารพันธุกรรมของ 
เชื้อเลปโตสไปรา ด้วยเทคนิค PCR  

PCR 
 

เลือด  800 6-8 ช่ัวโมง 

- การเพาะเชื้อเลปโตสไปราและ  
ซีโรทัยป ์ 

การเพาะเชื้อ
และการ 
ทดสอบทาง
ชีวเคมี 
พันธุกรรมและ
ซีโรทัยป ์

เลือด ปัสสาวะ น้้าไขสันหลัง
หรือน้้า 

 1,000 1 -4 เดือน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ 

ชนิด/จ านวน และการเก็บ
ตัวอย่าง 

การขนส่ง
ตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

4 โรคบรูเซลโลซิส 
- การตรวจโดยวิธีทางภูมิคุม้กัน
วิทยา 

ELISA  - ซีรั่มอย่างน้อย 1 ml อุณหภูมิ 4-8 oC 
ภายใน 24 ซม. 

1,700 5 วัน 

5 แบคทีเรียไร้อากาศ  
-  การตรวจหาเช้ือแบคทีเรียไร ้
อากาศ ด้วยเทคนิคการ 
เพาะเลี้ยงเช้ือ 

 
เพาะเลี้ยงเช้ือ 
และ ทดสอบ
คุณสมบัติทาง 
ชีวเคมี 

 
- เลือด/น้้าไขสัน หลัง/น้้าใน
ร่างกาย/ หนอง/ช้ินเนื้อ 
(Tissue biopsy)/ น้้าช่อง
ปอด - อุจจาระ (ส้าหรับการ
ตรวจหา เชื้อ Clostridium 
difficile เท่านั้น) 

 
ตัวอย่างผู้ป่วย
อุณหภูมหิ้องส่ง
ทันทีภายในไม่เกิน 
2 ช่ัวโมง 

 
1,500 

 

 
15 วัน 

 

 
 
 
       การทดสอบที่ส่งต่อที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข(ด้านราและปรสิต) 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 
ชนิด/จ านวน และการ

เก็บตัวอย่าง 
การขนส่งตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

1 เชื้อราวิทยา 
- การตรวจวินิจฉัยเชื้อ 
Nocardia และ aerobic 
actinomycetes 

 
1.เพาะเช้ือ  
2.ดูลักษณะรูปร่างทาง 
กล้องจุลทรรศน ์ 
3.ทดสอบคุณสมบตั ิ
ทางสรีรวิทยา  
4. ทดสอบรูปแบบ ความ
ไวต่อยาตา้นจุลชีพ 

 
เชื้อบริสุทธ์ิที่แยกได ้
จากสิ่งสงตรวจของ 
ผู้ป่วย /เป็นตัวอย่าง 
ขวดเลือด ขวดสาร คัด
หลั่ง และ/หรือ 
ของเหลวจากผู้ป่วย ที่มี
เช้ือข้ึนแล้ว 

อุณหภูมหิ้องภายใน 
1 วัน 
 
 
 

 
1,100 

 
28 วัน 

 - การตรวจวินิจฉัยเชื้อรา
ประเภท ยีสต ์

1.เพาะเช้ือ  
2.ดูลักษณะรูปร่างทาง 
กล้องจุลทรรศน ์ 
3.ทดสอบคุณสมบตั ิ
ทางสรีรวิทยา 

เชื้อบริสุทธ์ิที่แยกได ้
จากสิ่งสงตรวจของ 
ผู้ป่วย อาคาร/ 
ส้านักงาน ผลติภณัฑ ์
ต่างๆ และ สิ่งแวดล้อม 
/เป็น ตัวอย่างขวดเลือด 
ขวดสารคดัหลั่งและ/ 
หรือ ของเหลวจาก 
ผู้ป่วยท่ีมีเช้ือราขึ้น แล้ว 

 
 
 
 
 
 

800 21 วัน 

 - การตรวจวินิจฉัยเชื้อรา
ประเภทโมลด ์

1.เพาะเช้ือ  
2.ดูลักษณะรูปร่างทาง 
กล้องจุลทรรศน ์ 
3.ทดสอบคุณสมบตัิรา 
สองรูป 

เชื้อบริสุทธ์ิที่แยกได ้
จากสิ่งสงตรวจของ 
ผู้ป่วย อาคาร/ 
ส้านักงาน ผลติภณัฑ ์
ต่างๆ และ สิ่งแวดล้อม 
/เป็น ตัวอย่างขวดเลือด 
ขวดสารคดัหลั่งและ/ 
หรือของเหลวจาก 
ผู้ป่วยท่ีมีเช้ือราขึ้น แล้ว 

 500 21 วัน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการให้บริการ 
เทคนิค/วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ 
ชนิด/จ านวน และการ

เก็บตัวอย่าง 
การขนส่งตัวอย่าง 

อัตราค่า
บ ารุง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

2 ตรวจหาพยาธิล าไส้ 
การตรวจหาโปรโตซัวและพยาธิ
ส้าไส ้ด้วยเทคนิค Merthiolate 
iodine formaldehyde 
concentration (MIF) 

 
Merthiolate iodine 
formaldehyde 
concentration 
technique  

 
อุจจาระสด 5–10 กรัม 
 
 

แช่ในน้้าแข็ง  
หรือ ice pack  
ส่งภายใน 24 ช่ัวโมง 

 
100 

 
5 วัน 

3 Antibody ต่อ Toxoplasma 
gondii  
 

- Latex agglutination 
- ELISA IgG 
- ELISA IgM 

ซีรั่ม 1-3 ml 
 

แช่ในน้้าแข็ง  
หรือ ice pack  
ส่งภายใน 24 ช่ัวโมง 

600 
1,200 
1,200 

7 วัน 

4 การตรวจตัวอย่างน้้า ดิน หาเชื้อ 
โปรโตซัวและพยาธิส้าไส ้

Concentration 
technique 

ตัวอย่างดิน ตะกอน ดิน 
ตัวอย่างน้้า 

อุณหภูมหิ้อง 200 5 วัน 

5 การตรวจตัวอย่างเนื้อสตัว์ปลา 
หอย และผลิตภณัฑ์แหนม ปลาร้า 
ปลาสม้ โดยวิธี Digestion 

Compression 
(Trichinoscope) และ 
digestion 

เนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์
แหนม ปลารา้ ปลาส้ม 

แช่ในน้้าแข็ง  
หรือ ice pack  
ส่งภายใน 24 ช่ัวโมง 

900 5 วัน 

 

แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยต่างๆ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข down load ได้ที่  
http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/ 
 

http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/
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  ภาคผนวก 



ปี 2562 

คู่มือให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม      104 

 
 

งานบริการด้านเอกสาร 
 

รายการ อัตราค่าบริการ                         
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ                     
(วันท าการ) หมายเหตุ 

  แปลผลภาษาอังกฤษ 200 3 วัน  

  ค่าคัดลอกส าเนา   และรับรองเอกสารชุดละ 300 1 วัน  

  การออกรายงานผลการทดสอบทางโทรสาร  1 วัน  

       หน่วยงานเอกชน    

       -  สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร    แผ่นละ 5   

       -  ที่อ่ืน ๆ                           แผ่นละ             10   
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