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คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อ SAR-CoV-2 (COVID-19) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อนเปิดใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังนี ้

1. การตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 ด้วยวิธี Real time RT-PCR 

2. การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgA และ IgG ต่อเชื้อ SAR-CoV-2 ด้วยวิธี ELISA 

3. การเก็บวัตถุตัวอย่าง 

3.1 การตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 ด้วยวิธี Real time RT-PCR 

เพื่อให้การตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องและแม่นย า ผู้เก็บสิ่งส่งตรวจควรปฏิบตัิตามค าแนะน าดังนี้ 

3.1.1 ก่อนเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย ควรเตรียมวัสดุที่จะใช้ให้พร้อมรวมถึงหลอดเก็บตัวอย่าง รายละเอียดของผูป้่วย เช่น ช่ือผู้ป่วย 

ชนิดตัวอย่าง วันเดือนปีบนฉลากข้างหลอดและปิดทับสลากด้วยวัสดุกันน้ า และสวมใส่ PPE ใหเ้หมาะสม 

3.1.2 เก็บตัวอย่างเร็วท่ีสุด เมื่อผู้ป่วยเริม่ปรากฎอาการของโรค อย่างช้าภายใน 3-5 วัน 

3.1.3 ผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง ปอดบวม ปอดอักเสบ ควรเก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น bronchoalveolar 

และ tracheal aspirate เก็บปรมิาตรอย่างน้อย 2-3 mL, sputum เก็บปริมาตรอย่างน้อย 0.5-1 mL ใส่ภาชนะปลอด

เชื้อไม่ต้องใส่ UTM/VTM ยกเว้นกรณผีู้ป่วยใส่ tube ให้ตัดสาย ET-tube จุ่มลงในหลอด UTM/VTM และควรเก็บ

ตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนบนควบคู่ไปด้วยเพื่อเพ่ิมโอกาสการพบเชื้อจากการเก็บตัวอย่างหลายระบบ  

3.1.4 ผู้ป่วยท่ีมีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ให้เก็บตัวอย่าง เช่น nasopharyngeal aspirate, nasopharyngeal wash, 

nasopharyngeal swab, throat swab  

3.1.5 ผู้ป่วยท่ีเก็บตัวอย่างเป็น swab ควรเก็บ nasopharyngeal swab ร่วมกับ throat swab ใส่ใน UTM/VTM ในหลอด

เดียวกันเพื่อเพ่ิมปริมาณเชื้อไวรัส (ใช้ Dacron หรือ Rayon swab ที่ก้านท าด้วยลวดหรือพลาสติก และไม่มสีาร calcium 

alginate เมื่อป้ายเสร็จให้จุ่มลงในหลอด UTM/VTM ปริมาตร 1 หรอื 2 mL แล้วหักหรือตดัปลายด้าม swab ทิ้งเพื่อปิด

หลอดตัวอย่างไดส้นิท  

3.1.6 บรรจุตัวอยา่งในหลอดที่ป้องกันการรั่วไหล (Leak proof) เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ปดิฝาหลอดหรือภาชนะเก็บ

ตัวอย่างให้สนิทพันด้วย เทป แล้วถอดถุงมือช้ันนอกสุด เปลี่ยนสวมถุงมือคู่ใหม่เพื่อลดการปนเปื้อน ภายนอกหลอดวัตถุ

ตัวอย่างใหเ้ช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 0.1 % โซดียมไฮโปคลอไรต ์

3.1.7 เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วต้องแช่ในกระติกน้ าแข็งทันทีหรือเก็บในตู้เย็น อุณหภมูิ 2-8 °C แล้วส่งห้องปฏิบตักิารภายใน 24 

ช่ัวโมง กรณีที่ไมส่ามารถส่งตรวจภายใน 24 ช่ัวโมง ให้เก็บในตู้แช่ที่อุณหภูมติั้งแต่ -70 °C ขึ้นไป 

3.2 การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgA และ IgG ต่อเชื้อ SAR-CoV-2 ด้วยวิธี ELISA 

3.2.1 ก่อนเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย ควรเตรียมวัสดุที่จะใช้ให้พร้อมรวมถึงหลอดเก็บตัวอย่าง รายละเอียดของผูป้่วย เช่น ช่ือผู้ป่วย 

ชนิดตัวอย่าง วันเดือนปีบนฉลากข้างหลอดและปิดทับสลากด้วยวัสดุกันน้ า และสวมใส่ PPE ให้เหมาะสม 

3.2.2 ชนิดของตัวอย่างที่เหมาะสมในการตรวจวเิคราะห์มี 3 ชนิด คือ serum, EDTA plasma และ heparin plasma    

3.2.3 เก็บตัวอย่างเลอืดในหลอดเก็บเลอืดชนิด clotted blood หรือ EDTA blood หรือ heparin blood อย่างน้อย 2 mL 

แล้วเก็บตัวอย่างเลือดในตูเ้ย็นท่ีอณุหภมูิ 2-8 °C ส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง หากยังไม่สามารถส่งได้ให้ท าการปั่น

แยก serum หรือ plasma เก็บไวท้ี่อุณหภูมิ -20 °C ขึ้นไป 

3.2.4 ในกรณีที่ต้องการส่งตัวอย่างเป็น plasma หรือ serum ให้เก็บปริมาตรอย่างน้อย 0.5 mL บรรจุตัวอย่างในหลอดที่

ป้องกันการรั่วไหล (Leak proof)  
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3.2.5 เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ปิดฝาหลอดหรือภาชนะเก็บตัวอยา่งให้สนิทพันด้วย เทป แล้วถอดถุงมอืช้ันนอกสุด เปลี่ยน

สวมถุงมือคู่ใหม่เพื่อลดการปนเปื้อน ภายนอกหลอดวตัถุตัวอย่างให้เช็ดด้วยน้ ายาฆา่เชื้อ 0.1 % โซดียมไฮโปคลอไรต ์

4. การบรรจุวัตถุตัวอย่างเพ่ือส่งห้องปฏิบัติการ  

4.1 พันรอบหลอดวัตถตุัวอย่างด้วยวสัดุดูดซับของเหลว โดยวัสดดุูดซับของเหลวท่ีใช้ต้องเพียงพอท่ีจะสามารถดูดซับของเหลวจาก

ภาชนะท้ังหมดได้ในกรณีที่ภาชนะช้ันในแตกหักหรือรั่ว  

4.2 ใส่ถุงซิปช้ันท่ี 1 แล้วท าความสะอาดภายนอกด้วย 70 % แอลกอฮอล์ สวมถุงมือคู่ใหม่ สวมถุงซิปช้ันท่ี 2 และ ช้ันท่ี 3 ท าความ

สะอาดถุงซิปอีกครั้งด้วย 70 % แอลกอฮอล ์

4.3 น าหลอดวัตถตุัวอย่างในถุงพลาสติกซิป 3 ช้ันใส่ลงในกระป๋องพลาสติกที่แข็งแรง (ภาชนะช้ันท่ี 2) ป้องกันการรั่วไหลได้ดี  มีฝาปิด

สนิทไมร่ั่วซึม สามารถทนแรงกระแทกได้ และฉดีพ้นน้ ายาฆ่าเช้ือภายนอกกระป๋อง 

4.4 น ากระป๋องใส่ลงในกล่องโฟม (ภาชนะช้ันท่ี 3) ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนต่อการกระแทก น า ice pack ใส่ลงไปในช่องว่างระหว่าง

กล่องโฟม (ภาชนะช้ันท่ี 3) และกระป๋อง (ภาชนะช้ันท่ี 2) ให้เพียงพอ เพื่อควบคุมอุณหภมูิให้ได้ระหวา่ง 2-8 °C ตลอดการขนส่ง 

พันเทปกาวที่ฝากล่องโฟมให้เรียบร้อย ฉีดพ้นน้ ายาฆา่เชื้อภายนอกกล่องโฟม  

4.5 ด้านนอกกล่องโฟม (ภาชนะช้ันท่ี 3) ให้แสดงรายละเอียดได้แก่ ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผูร้ับ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้

ควบคุมการขนส่ง ช่ือผู้ส่ง หมายเลขโทรศัพท์ผูส้่ง ติดตราสญัลักษณส์ารชีวภาพอันตราย สญัลักษณล์ูกศรแสดงทิศทางการวางบรรจุ

ภัณฑ ์

4.6 ถอดชุด PPE ทิ้งในถังขยะติดเช้ือแล้วน าไปท าลายหรือฆ่าเช้ือ 

 
 

 

รูปแสดงการบรรจุตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการ 
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5. การขนส่งวัตถุตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ 

5.1 ขนส่งกล่องวัตถุตัวอย่างด้วยรถยนต์  

5.2 วางกล่องวัตถุตัวอย่างในพ้ืนท่ีราบมีอุปกรณ์ช่วยยดึกล่องให้อยู่ตดิกบัตัวรถอย่างมั่นคง 

5.3 ไม่วางวัตถุตัวอย่างบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง 

5.4 ควรมีชุดเก็บกวาดสารชีวภาพหกหล่น (Biological spill kit) ประจ ารถไปด้วยเพื่อใช้หากเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 

6. สถานที่ส่งวัตถุตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

6.1 ส่งวัตถตุัวอย่างมาที่ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล ที่อยู่ ช้ัน 8 อาคาราช

นครินทร์ (ตึกโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) คณะเวชศาสตร์เขตรอ้น มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

7. ขั้นตอนการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

7.1 น าวัตถตุัวอย่างมาส่งพร้อมแนบใบขอตรวจ สามารถดาวนโ์หลดใบขอตรวจได้ที่ https://www.tm.mahidol.ac.th/tmdr-

lab/?q=forms  มาติดต่อทีแ่ผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อส่งตรวจวเิคราะห์ COVID-19 ทาง

ห้องปฏิบัติการและช าระค่าบริการ จากนั้นเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลจะด าเนินการส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรค

เขตร้อน 

7.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการส่งวัตถตุัวอย่างตั้งแต่ 10 ตัวอย่างข้ึนไปต่อครั้ง สามารถขอลดหย่อนค่าบรกิารตรวจวเิคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการได้ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพือ่ให้ด าเนนิการลดหย่อนค่าบริการให ้

7.3 ในกรณีที่ต้องการช าระค่าบริการแบบติดเครดติ ให้ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามขั้นตอนการช าระค่าบริการกับเจ้าหนา้ที่แผนกเวช

ระเบียนของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3069199 (ในเวลาราชการ) 02-3069148 (นอกเวลาราชการ) ก่อน

ล่วงหน้าท่ีจะท าการส่งตัวอย่าง หากไม่ตดิต่อขอเปิดสิทธิก่อนล่วงหน้าจะต้องช าระค่าบริการเป็นเงินสด 

7.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสามารถตดิต่อเจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการได้โดยตรงท่ีเบอร์โทรศัพท์ 02-3069100 ต่อ 3082 ติดต่อ รศ.ดร. พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

หรือ นางสาวนันทรัตน์ จันทวัติ ผูป้ระสานงานห้องปฏิบัติการ ในวันและเวลาราชการ  

8. ดาวน์โหลดใบขอตรวจได้ที่ https://www.tm.mahidol.ac.th/tmdr-lab/?q=forms  

 

Scan QR code ใบขอตรวจ 

 

 

 

https://www.tm.mahidol.ac.th/tmdr-lab/?q=forms
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ตารางการตรวจวิเคราะห์โรค COVID-19 ของห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน 

รายการตรวจวิเคราะห์ วันที่ตรวจวิเคราะห์ เวลาที่ตรวจ
วิเคราะห์ 

Turnaround 
time 

ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 

การตรวจหาเชื้อ SAR-
CoV-2 ด้วยวิธี Real 
time RT-PCR 

ตรวจทุกวันจันทร์-เสาร์ 
6 วันต่อสัปดาห์ 

11 .00 น. 
1 รอบต่อวัน 

1 วัน 3,000 บาท/ตัวอย่าง 

กรณีส่งตั้งแต่ 10 ตัวอย่างขึ้นไปต่อครั้ง 
2,400 บาท/ตัวอย่าง 

การตรวจหาแอนติบอดี
ชนิด IgA และ IgG ต่อเชื้อ 
SAR-CoV-2 ด้วยวิธี 
ELISA 

ตรวจทุกวันจันทร์และ
วันพฤหัสบดี 

2 วันต่อสัปดาห์ 

13.00 น. 
1 รอบต่อวัน 

1 วัน IgA 1,200 บาท/ตัวอย่าง 
IgG 1,200 บาท/ตัวอย่าง 

กรณีส่งตั้งแต่ 10 ตัวอย่างขึ้นไปต่อครั้ง 
800 บาท/ตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ โดยปกติห้องปฏิบัติการจะท าการตรวจวเิคราะห์ 1 รอบต่อวัน แต่ถ้าหากตัวอย่างที่ตรวจวเิคราะห์มีจ านวนมาก

ห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเปดิตรวจวิเคราะห์ 2 รอบต่อวัน ดังนั้นหากผู้ใช้บริการต้องการส่งตรวจรอบท่ี 2  ให้

โทรศัพทส์อบถามเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3069100 ต่อ 3082 

เอกสารอ้างอิง:  คู่มือการตรวจวินจิฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 


