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SUDDHAVEJ HOSPITAL 
FACULTY OF MEDICINE MAHASARAKHAM UNIVERSITY 
CLINICAL LABORATORY SECTION MOLECULAR DIAGNOSTIC  
Tel.7706 

Name……………..........…………………………........…………….…………….. 
Sex   Male    Female       Age…………....………Year 
HN…………...........………  OPD……..........  Ward …….....……. 
Diagnosis…………………………………………....................…....……………. 

 

ใบน ำส่งตรวจ COVID-19 ส ำหรับ non-PUI 
 

Specimen :  Nasopharyngeal swab + Throat swab ใน UTM/VTM หลอดเดียวกัน จ ำนวน 1 หลอด 
 

รำยกำรสั่งตรวจ (ช ำระเงินเองทุกกรณี) 
 PCR for Novel Corona virus (2019 nCoV)*  6,500  บำท 

PCR for Novel Corona virus (2019 nCoV)* (แบบกลุ่ม) 
สำมำรถตรวจได้รอบละ 94 รำย 

 11-20 รำย 
 21-50 รำย 
  > 50 รำย 

 1,500  บำท/รำย 
1,200  บำท/รำย 
1,000  บำท/รำย 

 

* กำรส่งตรวจต้องมีกระบวนกำรสอบสวนโรคแล้วเท่ำน้ัน เนื่องจำกเป็นโรคตดิต่ออันตรำย ตำม พรบ.โรคติดต่อ 2558 
 

ขั้นตอนกำรส่งตรวจ PCR for Novel Corona virus(2019 nCoV) 
1. ประสำนงำนแจ้งงำนเทคนิคกำรแพทย์ โรงพยำบำลสุทธำเวช  โทร 043-021021 ต่อ 7706 
2. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
3. เจ้ำหน้ำที่ส่งตัวอย่ำงน ำกล่องตัวอย่ำงไปส่งที่ห้องปฏิบัติกำรอณูชีวโมเลกุลทำงกำรแพทย์  

อำคำรสุทธำเวชอณูชีวโมเลกุล 
4. โทรศัพท์แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบที่เบอร์ 043-021021 ต่อ 7706 หรือ 

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดังรำยนำมต่อไปนี้ 
ทนพญ. เบญจพร  แก้วค ำใต้  โทร. 062-8873555 
ทนพญ. เบญจมำศ  อรุณพำส  โทร. 081-8624661  

5. ติดต่องำนห้องปฏิบัติกำร อำคำรโรงพยำบำลสุทธำเวช ชั้น 2 
6. แนบเอกสำรใบน ำส่งและใบสอบสวนโรคใส่ซองแยกไว้ภำยนอกกล่องโฟม 
7. รอบกำรกำรตรวจเวลำ 17.00 น. โดยจะรับตัวอย่ำงจนถึงเวลำ 16.00 น. 
8. กำรรำยงำนผลกำรตรวจ เวลำประมำณ 23.00-24.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลติดต่อผู้ประสำนงำน 
ช่ือ-นำมสกุล....................................…………………………………………………. 
เบอร์โทร............................................ e-mail ………………………………….. 
โรงพยำบำล............................................................................................... 



MSUH-FM-LAB-088 
 

 
การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

เก็บ Nasopharyngeal swab ร่วมกับ Throat swab ใส่ใน VTM/UTM 3 ml โดยรวมไว้ในหลอดเดยีวกัน  
 
 

    

 

การน าส่งตัวอย่าง 

1. บรรจุตัวอย่างในหลอดที่ป้องกันการรั่วไหล (Leak proof) เมื่อเกบ็ตัวอย่างเสร็จเรียบร้อย ปดิฝา หลอดหรือภาชนะ

เก็บตัวอย่างส่งตรวจให้สนิทพันด้วยparafilm เช็ดด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ ใส่ถุงซิปช้ันท่ี 1 แล้วท้าความ สะอาดภายนอกด้วย 70% 

แอลกอฮอลส์วมถุงมือคู่ใหม่ สวมถุงซิปช้ันท่ี 2 และ ช้ันท่ี 3 ท้าความสะอาดถุงซิป อีกครั้งด้วย 70% แอลกอฮอล์  

2. น้าหลอดวัตถุตัวอย่างในถุงพลาสติกซิป 3 ช้ัน ใส่ในกระป๋องพลาสติกที่แข็งแรง ป้องกันการรั่วไหล ได้ดี (ภาชนะช้ัน

ที2่) มีฝาปิดสนิทไม่รั่วซมึ มีขนาดใหญ่พอที่จะ ใช้ใส่หลอดวัตถตุัวอย่าง สามารถทนแรง กระแทกได้หากตกพื้นตั้งหลอดวตัถุ

ตัวอย่างในสภาพ ตั้งตรง เพ่ือป้องกันการหกของตัวอย่าง ฉีดพ่นน้้ายาฆ่า เชื้อภายนอกกล่องหรือภาชนะที่ขนส่งตัวอย่าง  
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3. น้ากระป๋องใส่ลงในกล่องกระดาษหรือกล่องโฟม (ช้ันท่ี 3) ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนต่อการกระแทก ขนส่งด้วยห่วงโซ่

ความเย็น (4-8 °C) ตลอดการขนส่ง โดยใส่ Ice pack หรือ น้้าแข็งแห้งลงในช่องว่างระหว่าง ช้ันท่ี 2 และ 3 ให้เพียงพอ และมั่นใจ

ว่าจะรักษาความเย็นจนถึงปลายทางภายใน 24 ช่ัวโมง ภาชนะช้ันกลางต้องมีความทนทานต่อความเยน็จัดของ น้้าแข็งแห้งได้ และ

ที่บรรจุภณัฑ์ช้ันนอกนั้น ด้านนอกต้องแสดงสญัลักษณ์สารอันตรายตามแบบสากลพร้อม ข้อความเตือนเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม  

  
4.ภาชนะช้ันนอก ด้านนอกให้แสดงรายละเอียดได้แก่ ช่ือ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อของผู้ควบคมุการ ขนส่ง ช่ือผู้ส่ง 

มีชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผูต้ิดตอ่กรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและผูร้ับ ติดสัญลักษณส์ารชีวภาพ อันตราย สญัลักษณ์ลูกศรแสดงทิศ

ทางการวางบรรจุภณัฑ์ สัญลักษณชี์วภาพอันตราย 

 
5.น้าส่งตัวอย่างมาทีอ่าคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกลุ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

 

 

 

การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 

1. รายละเอียดนา้ส่งตัวอย่างไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง รายละเอียดทีร่ะบุท่ีหลอดหรือภาชนะบรรจุตัวอย่างไม่ตรงกับใบน้าส่ง  

2. สภาพตัวอย่างไมส่มบูรณ ์

- หลอดหรือภาชนะบรรจุตัวอยา่ง ปิดฝาไมส่นิทหรือมีการแตกหัก ช้ารุด ตัวอย่างไหนซึมออกมาด้านนอกหลอดหรือ

ภาชนะบรรจ ุ

- หลอดหรือภาชนะบรรจุตัวอยา่งไม่ได้แช่เย็นท่ี 2-8°C (กรณีน้ามาตรวจแยกเชื้อหรือหาสารพันธุกรรม) 

- ตัวอย่างเสียสภาพหรือเปลี่ยนแปลงจากสภาวะปกติ เช่น แห้ง มีเชื้อราหรือขุ่นจากการปนเปื้อนด้วยเช้ือแบคทีเรีย 

3. ปริมาณไมเ่พียงพอต่อการตรวจวิเคราะหต์รวจหาสารพันธุกรรม โดยควรมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ml 

เรียน หัวหน้ำงำนเทคนิคกำรแพทย์  โรงพยำบำลสทุธำเวช 
 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
 ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม  44000 

 


