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งานตรวจผู้ป่วยคด ี
 

1. การแยกประเภทผู้ป่วย 
 ตามค าสั่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่ี 116 / 802  เร่ือง “ระเบียบปฏิบติังานดา้น ผูป่้วยคดี” ลง
วนัท่ี 14 มีนาคม 2522  ผูป่้วยคดีใหห้มายถึง ผูป่้วยท่ีมีสาเหตุการป่วยเจบ็เก่ียวเน่ืองกบักฎหมาย ไดแ้ก่ 

1.1 ผูป่้วยท่ีเจา้พนักงานสอบสวนหรือศาลส่งตวัมา เพื่อตรวจชนัสูตร โดยมีหนงัสือส่งตวั
เป็นทางการ 

1.2 ผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจบ็จากการกระท าของผูอ่ื้น 
1.3 ผูป่้วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือมีสาเหตุของการบาดเจ็บท่ีผิดธรรมชาติ  เช่น 

อุบติัเหตุการจราจร   พลดัตกจากท่ีสูง   จมน ้ า    ผูกคอหรือแขวนคอ  บาดเจ็บจากความร้อน  ความเย็น 
กระแสไฟฟ้า   บาดเจบ็จากการปฏิบติังานใหแ้ก่นายจา้ง หรือเจบ็ป่วยจากโรคท่ีเกิดจากการท างาน เป็นตน้ 

1.4 ผูป่้วยท่ีสงสัยว่าอาจจะเป็นคดีข้ึนภายหลงั เช่น  ผูป่้วยไดรั้บสารพิษ ผูป่้วยจากการถูกสัตว์
ท  าร้าย   ผูป่้วยจากการล่วงละเมิดทางเพศ    ถูกลอบวางยาพิษ   ท าแทง้ เป็นตน้ 
 

2. หลกัการปฏิบัติ 
2.1 การแจ้งความ เม่ือผูป่้วยคดีมาพบแพทยค์ร้ังแรก แพทยค์วรให้ความร่วมมือกบัพนักงาน

สอบสวน โดยแจง้ความไปยงัสถานีต ารวจ ซ่ึงในทางปฏิบติัสามารถกระท าไดโ้ดยใช้โทรศพัท์ หรืออาจ
แนะน าช้ีแจงให้ผูป่้วยหรือญาติไปแจ้งความเองในบางกรณี อย่างไรก็ตามผูป่้วยคดีตามความหมายใน
ระเบียบน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ความทุกราย  ใหพ้ิจารณาตามความเหมาะสม เช่น อาจพิจารณาแจง้ความในกรณี
ผูป่้วยไดรั้บบาดเจบ็จากการกระท าของผูอ่ื้น ผูป่้วยท่ีมีลกัษณะของการบาดเจ็บเป็นหลกัฐานหรือเป็นเหตุให้
ชวนสงสัยไดว้า่น่าจะเป็นคดีไดภ้ายหลงั  เป็นตน้   แต่ทั้งน้ีให้พยายามหลีกเล่ียงการแจง้ความท่ีอาจ เป็นการ
เปิดเผยความลบัผูป่้วย เช่น ผูป่้วยท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ  หากยงัมิไดแ้จง้ความ ควรแนะน าให้ ผูป่้วยหรือ
ญาติไปแจง้ความเอง ถา้ผูป่้วยประสงคจ์ะให้โรงพยาบาลเป็นผูแ้จง้ความก็อาจจะกระท าได ้ โดยควรบนัทึก



เป็นหลกัฐานวา่ ผูป่้วยยนิยอมหรือขอร้องให้แจง้ เพื่อป้องกนัมิให้ผูแ้จง้ความตอ้งรับผิดฐานเปิดเผยความลบั
ของผูป่้วย 
 การแจง้ความนั้น ตามปกติแจง้ไปยงัสถานีต ารวจเจา้ของทอ้งท่ีเกิดเหตุ แต่ถา้ไม่ทราบทอ้งท่ีเกิดเหตุ
ให้แจง้สถานีต ารวจนครบาลปทุมวนัไวก่้อน และในการแจง้ความทางโทรศพัททุ์กคร้ังควรบนัทึกวนั เวลา 
ช่ือผูรั้บแจง้ (ต ารวจ)  และผลการแจง้ (รับแจง้หรือไม่) ไวด้ว้ยทุกคร้ัง 

2.2 การปรึกษาผู้ป่วย   เม่ือแพทยเ์จา้ของผูป่้วยไดท้  าการรักษาพยาบาลผูป่้วยจนอาการคงท่ีแลว้   
ให้รีบด าเนินการปรึกษาผูป่้วยทุกรายกับแพทย์นิติเวชโดยทนัที ยกเวน้ในกรณีท่ี แพทย์ผูรั้กษามีความ
ประสงคจ์ะด าเนินการทางนิติเวชกบัผูป่้วยรายนั้นดว้ยตนเอง ตลอดกระบวนการ 
  วธีิการปรึกษาผู้ป่วย ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
  2.2.1 ผู้ ป่วยนอก  แพทย์ผู ้รักษาบันทึกรายละเอียดแรกรับและเขียนค าขอปรึกษา 
ลงในบตัรตรวจผูป่้วยนอก ส่งตวัผูป่้วยพร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการภาพถ่ายรังสี วตัถุพยานอ่ืนๆ    
มารับการปรึกษาท่ีห้องตรวจผูป่้วยนิติเวช  ตึก ภปร ช้ัน 6 ทุกวัน เปิดท าการของทางราชการเวลา  08.30 - 
12.00 น. 
 ถา้ผูป่้วยมารับการรักษานอกเวลาดงักล่าว ใหแ้พทยผ์ูรั้กษาปฏิบติัดงัน้ี 
 บันทกึ      รายละเอียดบาดแผลแรกรับโดยละเอียดลงในบตัรผูป่้วย                                     

 เขียน        ใบนดัตรวจผูป่้วยนิติเวช ตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   
                          (เอกสารประกอบหมายเลข 1) 

 ส่งตัว   ผูป่้วยพร้อมใบนดั บตัรตรวจผูป่้วยนอก ภาพถ่ายรังสี ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
ว ัต ถุพ ย านภาพ ถ่ า ย  (ถ้ ามี  )  พ ร้ อมทั้ ง แนะน า ผู ้ ป่ ว ย ให้ม าพบแพทย์ นิ ติ เ วช ในวันร าชก า ร 
ท่ีเปิดท าการถดัไป 
  2.2.2 ผู้ป่วยใน    แพทยผ์ูรั้กษากรอกขอ้ความลงในใบปรึกษาผู้ป่วยทางนิติเวช (เอกสาร
ประกอบหมายเลข 2) และน าส่งประวติัผูป่้วย บตัรผูป่้วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ ภาพถ่ายรังสี  วตัถุ
พยาน  รายละเอียดการรักษาและการพยากรณ์โรค มายงัห้องตรวจผูป่้วยนิติเวช ตึก ภปร ชั้น 6 เวลา 8.30 - 
12.00 น. ทุกวนัเปิดท าการของทางราชการโดยเร็วท่ีสุด 
  แพทย์นิติเวชขอสงวนสิทธ์ิที่จะรับปรึกษาผู้ป่วย หากแพทย์ผู้รักษาไม่น าส่งผู้ป่วยมารับ
การปรึกษาในเวลาอันสมควร  กล่าวคือ  ระยะเวลาล่วงเลยไปจนแพทย์นิติเวชไม่สามารถตรวจชันสูตรและ
ให้ความเห็นเดียวกับการบาดเจ็บและบาดแผลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา โดยให้สันนิษฐานว่าแพทย์
ผู้รักษามีความประสงค์จะด าเนินการทางนิติเวชกบัผู้ป่วยรายน้ันด้วยตนเองตลอดกระบวนการ 
  แพทย์ต้องลงนามในการส่งปรึกษา ในกรณีที่มีลายเซ็นต์เฉพาะนิ สิตเวชปฏิบัติ ทาง
หน่วยงานจะปฏิเสธไม่รับปรึกษา 
 



(เอกสารประกอบหมายเลข 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารประกอบหมายเลข 2) 

 

 



 

 
 
 

 
 



 
 
2.3  การให้ใบรับรองแพทย์ เม่ือได้รับปรึกษาแล้ว แพทย์นิติเวชจะเป็นผูด้  าเนินการออก

ใบรับรองแพทยส์ าหรับผูป่้วยคดีรายนั้นๆ 

ข้อควรระวงั 
  นิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ ห้ามออกใบรับรองแพทย์ทุกชนิด เพราะยงัไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม แพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้าน  ไม่ควรออกใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับผู้ป่วยคดีที่จะ
ส่งหรือได้ส่งปรึกษาแล้ว การไม่ปฏิบัติตามนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า แพทย์ผู้น้ันมีความประสงค์จะ
ด าเนินการทางนิติเวชต่อผู้ป่วยรายน้ันด้วยตนเอง เช่น การออกรายงานชันสูตรบาดแผล การให้ปากค าต่อ
พนักงานสอบสวน การเป็นพยานศาล เป็นต้น 

 2.4 การส่งมอบวัตถุพยาน ให้จดัการส่งมอบวตัถุพยาน เช่น กระสุนปืนท่ีผา่ออกจากผูป่้วยให้ท่ี
หอ้งตรวจผูป่้วยนิติเวช ตึก ภปร ชั้น 6 โดยเร็วเพื่อป้องกนัการสูญหาย  และอาจเป็นเหตุให้แพทยต์อ้งรับผิด
ทางอาญาในเร่ืองเก่ียวกบัวตัถุพยาน วธีิการส่งมอบใหท้ าดงัน้ี 
                         2.4.1  ส่งมอบวตัถุพยานพร้อมตวัผูป่้วยขณะส่งปรึกษา โดยปิดผนึก ช่ือ – สกุล เลขท่ี  
                                   โรงพยาบาลของผูป่้วย และลงนามก ากับก่อนส่งมอบ   ควรส่งวตัถุพยานมาใน
ลกัษณะ  
                                    แหง้และใส่ถุงกระดาษมาเพื่อป้องกนั ความเส่ือมของวตัถุพยาน 
                         2.4.2   หากไดรั้บวตัถุพยานภายหลงัปรึกษาแลว้ ใหส่้งมอบท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนิติเวชตึก    
                                     ภปร ชั้น 6 ทุกวนัท าการในเวลาราชการ 
 

งานตรวจศพคด ี

1. การแยกประเภทศพ 
 ศพคดี หรือ ศพนิติเวช หมายถึง ศพท่ีมีสาเหตุแห่งการตาย  โดยผิดธรรมชาติตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 148 และศพท่ีการตายมีข้ึนในระหว่างการควบคุมของ 
เจา้พนกังาน 
 การตายผดิธรรมชาตินั้น คือ 

1.1 ฆ่าตวัตาย 
1.2 ถูกผูอ่ื้นท าใหต้าย 
1.3 ถูกสัตวท์  าร้ายตาย 
1.4 ตายโดยอุบติัเหตุ 



1.5 ตายโดยยงัมิปรากฎเหตุ 

 การตายโดยยงัมิปรากฏเหตุ  คือ การตายซ่ึงมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะมีสาเหตุแห่งการตายในขอ้
ใดข้อหน่ึงใน 4 ข้อต้น และแพทย์ผูต้รวจยงัไม่อาจสรุปเหตุตายได้ รวมทั้ งผูป่้วยท่ีตายทนัทีท่ีมาถึง
โรงพยาบาลโดยไม่ปรากฏเหตุแห่งการตายแน่ชดั  

2. หลกัในการปฏิบัติ 
 เน่ืองจากกฎหมายไดบ้ญัญติัไวว้า่ เม่ือมีการตายผิดธรรมชาติ หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การตาย
ผิดธรรมชาติ  ให้ท าการชัน สูตรศพ ฉะนั้ น  ศพนิ ติ เวชจึงจะต้องมีการด า เ นินการ เ ป็นขั้ นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ตรวจยนืยนัการตาย 
2.2 เตรียมการส่งศพเพื่อตรวจชนัสูตร ไดแ้ก่ 

2.2.1 เขียนรายงานขอท าการตรวจศพ ตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   โดย
กรอกขอ้ความพร้อมลงลายมือช่ือในบนัทึกยอ่รายงานผูป่้วยถึงแก่กรรมลงในรายงานขอท าการตรวจศพ ลง
ลายมือช่ือแพทยผ์ูข้ออนุญาต กรณีน้ี แพทยป์ระจ าบา้นสามารถลงลายมือช่ือได ้โดยไม่ตอ้งรอญาติลงช่ือ
อนุญาตให้ตรวจศพ เน่ืองจากเป็นการกระท าตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามแพทยส์มควรช้ีแจงให้ญาติเขา้ใจ
กระบวนด าเนินการเก่ียวกบัศพ 

2.2.2 ส่งหนังสือรับรองการตาย (เอกสารหมายเลข ท.ร.4/1 ) ตามแบบฟอร์มท่ีทาง
โรงพยาบาลก าหนดไว ้โดยงดเวน้การเขียนขอ้ความหรือขอ้สันนิษฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุตาย (รายการท่ี 
2.3 - 2.6, 5 และ หมายเหตุ) เน่ืองจากยงัไม่ไดท้  าการชนัสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการตายท่ีแทจ้ริง โดย
แพทยนิ์ติเวชจะเป็นผูก้รอกขอ้ความเหล่าน้ี เม่ือไดท้  าการชนัสูตรศพเรียบร้อยแลว้     
   ในกรณีที่แพทย์ผู้รักษากรอกข้อความลงในช่องสาเหตุการตาย และญาติได้น าไป
แจ้งความเพือ่รับมรณบัตรแล้ว  ถือว่าแพทย์ท่านน้ันได้ท าการชันสูตรพลกิศพจนรู้เหตุแห่งการตายแล้ว  และ
จะต้องเป็นผู้รับผดิชอบด าเนินการทางนิติเวชเกีย่วกบัศพน้ันต่อไป 
  2.2.3     ลงลายมือช่ือในใบเก็บศพในตูเ้ยน็ 
  
 2.3  การส่งศพ 

1.3.1 เตรียมบตัรตรวจผูป่้วยนอก ประวติัผูต้าย ภาพถ่ายรังสี รายงานขอท าการตรวจศพ ใบ
แจง้ความมรณบตัร ใบเก็บศพ ฯลฯ เพื่อน าส่งพร้อมศพ 

1.3.2 แจง้เจา้พนกังานหอ้งพกัศพมารับศพ โทรศพัทภ์ายใน 4317 
 2.4  กรณีศพซ่ึงเสียชีวติในโรงพยาบาล 
      ถา้ไม่ใช่การตายตามธรรมชาติ  ตวัอย่างเช่น  กระโดดตึกภายในโรงพยาบาล มีกรณีสงสัย
เกิดจากภาวะแทรกซอ้นจากการรักษาพยาบาล ใหด้ าเนินการดงัน้ี 



 
      2.4.1 แจง้พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ี (ปทุมวนั)  
      2.4.2 แจง้แพทยนิ์ติเวช ( โทร 4436 ต่อ 104 ) เพื่อตรวจชนัสูตรศพ ณ สถานท่ีตรวจศพ 
                           2.4.3  ส่งศพ เพื่อท าการชนัสูตรพลิกศพต่อไปท่ีศูนยอ์  านวยการชนัสูตรพลิกศพ จุฬา ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
การตรวจพสูิจน์ทางหน่วยนิติเซโรวทิยา 

 

หอ้งปฏิบติัการนิติเซโรวทิยา ชั้น 2 หอ้ง 201 ตึกนิติเวชศาสตร์ 
ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ขอบเขตการให้บริการ 

  หน่วยนิติเซโรวทิยา ใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ ดงัน้ี 
 

เวลาท าการ 08.00-12.00 น. นิติเวชคลนิิก ช้ัน 6 อาคาร ภปร. 

งานให้บริการ Code การ
ให้บริการ 

อตัราค่าบริการ 
 / 1 ตวัอย่าง 

1. ตรวจสารพนัธุกรรม DNA 
1.1  DNA 16  ต าแหน่ง (ยนืยนัความเป็น บิดา มารดา บุตร) 

 

        1.2 Y-Chromosome DNA  (ยนืยนัทางสายพนัธ์ุ บิดา ) 
        1.3 Mitochondrial DNA  (ยนืยนัทางสายพนัธ์ุ มารดา ) 
        1.4 DNA 16  ต าแหน่ง No Blood  
              (ยนืยนัความเป็น บิดา มารดา บุตร จากตวัอยา่งท่ีไม่ใช่เลือด) 
         1.5  FM082  Y-Chromosome DNA  No Blood  
                (ยนืยนัทางสายพนัธ์ุ บิดาจากตวัอยา่งท่ีไม่ใช่เลือด ) 
        1.6  Mitochondrial DNA  No Blood  
                (ยนืยนัทางสายพนัธ์ุ มารดา จากตวัอยา่งท่ีไม่ใช่ เลือด ) 

 

 
FM081 
 

FM082 
FM083 
 
FM084 
 

 
FM085 
 
FM086 
 

 
5,000 
6,000 
8,000 

 
6,000 

 
 

7,000 
 

9,000 
 

2. ตรวจ พิสูจน์การข่มขืนกระท าช าเรา 
- Acid phosphatase test (Swab) 
- H and E stain  (Slide) 

 
FM 066 
FM 067 

 
120 
270 

 
ข้อปฏิบัติในการตรวจพสูิจน์ความเป็นบิดา มารดา และบุตร 
1. การขอรับบริการ 

1.1 กรณีหน่วยราชการส่งตรวจ ให้ท าหนงัสือส่งตวัถึงผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือ
หวัหนา้ภาควชิานิติเวชศาสตร์ พร้อมส่งตวัผูข้อรับบริการ บิดา มารดา บุตร มาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เพื่อขอท าแฟ้มประวติัและพบแพทยท่ี์นิติเวชคลินิก  ตึก  ภปร.  ชั้น 6   เพื่อซกัประวติัประกอบการเขียน



ใบส่งตรวจ  (เอกสาร บ.6314 )  น าใบสั่งตรวจและแฟ้มประวติัมอบให้เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการหน่วย
นิติเซโรวทิยาเพื่อเจาะเลือดท่ีนิติเวชคลินิก ชั้น 6 อาคาร ภปร. 

1.2  กรณีส่วนตวั ผูข้อรับบริการ บิดา มารดา บุตร มาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท าแฟ้มประวติั 
พบแพทยท่ี์นิติเวชคลินิก ตึก ภปร ชั้น 6 เพื่อซักประวติัประกอบการเขียนใบส่งตรวจ(ตามเอกสาร
หมายเลข บ.6314  ) น าใบสั่งตรวจและแฟ้มประวติัมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการหน่วยนิติเซโรวิทยา
เพื่อเจาะเลือดท่ีนิติเวชคลินิก ชั้น 6 ตึก ภปร. 

 

2. เอการประกอบการตรวจ 
2.1 กรณีหน่วยราชการส่งตรวจ                                               

 -  หนงัสือส่งตวัจากหน่วยงาน                                            -   
 -  ส าเนาเอกสารท่ีตอ้งการแกไ้ข 
 -  บตัรประชาชน 
  2.2  กรณส่ีวนตัว 
 -  บตัรประชาชน 
 -  ใบแจง้เกิดหรือสูติบตัร (กรณีเด็กท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 -  หนงัสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างประเทศ) 

 

3. การเขียนใบส่งตรวจ 
 ขอให้แพทย์ผูรั้บปรึกษากรอกข้อความซักประวติั วตัถุประสงค์ของการตรวจ ลงรายละเอียด
ความสัมพนัธ์ของแต่ละบุคคลในครอบครัวในใบส่งตรวจและใน OPD Card เพื่อวินิจฉยัวา่จะใชก้าร
ตรวจใดหรือไม่สามารถตรวจพิสูจน์ความสัมพนัธ์ได ้หลงัจากนั้นส่งผูข้อรับบริการทั้งครอบครัวมาท่ี
นิติเวชคลินิก ชั้น 6 ตึก ภปร. 

 

4. การช าระค่าบริการและลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ 
ผูเ้ขา้รับบริการช าระค่าบริการท่ีฝ่ายการเงิน ชั้น 6 ตึก ภปร. แล้วจึงเขา้มาลงทะเบียนเพื่อรับ

บริการท่ีเจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ ณ นิติเวชคลินิก ชั้น 6 ตึก ภปร. พร้อมเอกสารส่งตวัและใบส่งตรวจ
จากแพทย ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบอ่ืน ๆ  

 

5. การเจาะเลอืด 
5.1 ผูเ้ขา้รับบริการตอ้งมารับการเก็บตวัอย่าง DNA ท่ีนิติเวชคลินิก ชั้น 6 ตึก ภปร. โดยเจา้หนา้ท่ี

หอ้งปฏิบติัการหน่วยนิติเซโรวทิยา พร้อมกนัทั้งครอบครัว 
5.2 กรณีอ่ืนนอกจากน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพ์ินิจของหวัหนา้หน่วยนิติเซโรวทิยา 

 

6. ถ่ายภาพ  ประกอบการตรวจและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  3  รูป / คน โดยเจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการหน่วยนิติ
เซโรวทิยา 



6.1 รูปหนา้ตรง  1 รูป 
6.2 ดา้นขา้งเปิดใบหู 1 รูป 
6.3 ภาพหมู่รวมผูรั้บบริการตรวจทั้งครอบครัว 

7. การนัดรับผลการตรวจ 
 ผลการตรวจสารพนัธุกรรม ดีเอน็เอ   รับผลการตรวจหลงัการเจาะเลือด 21 วนั      
8. การมารับผล 

 รับผลด้วยตนเอง ณ นิติเวชคลินิก ชั้ น 6 อาคาร ภปร. พร้อมกับเอกสารใบนัดรับผลและ
ใบเสร็จรับเงิน กรณีท่ีไม่สามารถมารับดว้ยตนเอง ได ้ ให้ผูรั้บแทนน าเอกสารมอบฉนัทะ ใบนดัรับผล
พร้อมใบเสร็จรับเงินมา แสดง 

ข้อปฏิบัติในการตรวจพสูิจน์การข่มขืนกระท าช าเรา  ( Rape ) 
 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการเพื่อตรวจพิสูจน์การข่มขืนกระท าช าเรา (Rape)ตวัอย่างท่ีใช้

วเิคราะห์ มี 2 รายการ คือ 
1.การตรวจหาส่วนประกอบของน ้าอสุจิด้วยวิธี Enzyme - Acid phosphatase test (FM 066 Seminal 
Analysis) 

การเก็บตวัอยา่ง 
 1).ป้าย specimen หรือตวัอยา่งท่ีสงสัยโดยใช ้sterile  cotton swab  ผึ่งให้แห้งแลว้ใส่ภาชนะท่ีผา่น

การฆ่าเช้ือ บนัทึกรายละเอียดให้ครบถว้นเช่น ช่ือและต าแหน่งท่ีเก็บ น า swab ใส่ถุงกระดาษทึบแสง   
ปิดผนึกและลงนามก ากบั ( ไม่ตอ้งเติมน ้าเกลือ หรือน ้ากลัน่ ) 

               2).ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งตวัอย่างในห้องปฏิบติัการภายใน 48 ชัว่โมง ให้เก็บแห้งบนกระดาษ
กรอง   
                    ใช้ Swab ป้ายจากช่องคลอด หรือบริเวณท่ีสงสัย ป้ายลงกระดาษกรอง ผึ่งให้แห้ง เก็บใส่ถุง
กระดาษทึบ 
                     แสง ปิดผนึกและลงนามก ากบั ส่งมาท่ีหอ้งปฏิบติัการ 

  3).  กรณีเป็นเส้ือผา้ ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ฯลฯ ใหน้ าผึ่งอากาศใหแ้หง้ แลว้ท าเคร่ืองหมายระบุ 
       ต าแหน่งไวเ้พื่อง่ายต่อการสังเกต เก็บใส่ถุงกระดาษทึบแสงปิดผนึกและลงนาม ก ากับ น าส่งมา

ท่ีหอ้งปฏิบติัการ 
                 4).  ผูป่้วยท่ีมีประจ าเดือน   ไม่ตอ้งส่งตรวจหา Acid Phosphatase test       เน่ืองจากไม่สามารถ
แปลผลได ้
 การเกบ็รักษาตัวอย่าง      แช่ตู้เยน็ 4 - 6 องศาเซลเซียส น าส่งห้องปฏิบัติการภายใน 48 ช่ัวโมง  
 
 
 
 



2.  การตรวจหาตัวอสุจิด้วยการย้อม  Hematoxylin  and  Eosin  Stain (H & E) FM 067 
Spermatozoa 

การเก็บตวัอยา่ง 
 Smear   ของเหลวจากช่องคลอดทั้งภายในและภายนอก   บนแผน่  slide   อยา่งละ 1 แผน่ ไม่ต้องปิด  
             Cover slips ใส่ถุงพลาสติกบรรจุถุงละ 1 แผน่  บนัทึกรายละเอียดลงใบฉลากขา้งถุง 

กรุณาลงรายละเอียดในใบส่งตรวจ (เอกสาร บ.6314)ใหค้รบถว้น เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตรวจ 
วเิคราะห์ 

 

 
หมายเหตุ 

1.รายละเอียดท่ีตอ้งระบุท่ีฉลาก ปิดผนึก 
            ช่ือ-สกุล..........................................................................   เลขท่ีผูป่้วย................................... 
 ชนิด  Specimen……………………                  วนั/เวลาเก็บ .....................................................               
 Specimen  no ……………………..                   Request for   1.H&E    2. Acid phosphatase 
 วนั/เวลาส่งหอ้งปฏิบติัการ.........................         ผูเ้ก็บ/หน่วยงาน............................................... 
 

2. swab ท่ีเก็บตวัอยา่งแลว้ตอ้งน าเก็บท่ีอุณหภูมิ 4- 6 องศาเซลเซียส  การไม่เก็บท่ีอุณหภูมิดงักล่าว   
จะท าให้เกิดไอน ้ าเกาะท่ีหลอดหรือถุงพลาสติก   ท าให้ความเขม้ขน้ของ Enzyme เปล่ียนไป และ
อาจเกิดเช้ือราท าให ้  Specimen   เสียหายได ้  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารแปลผลคลาดเคล่ือนได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       เอกสาร  บ.6314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร บ.6314 


