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ตรวจหารูปแบบสารพันธุกรรมของมนุษยดวยเทคโนโลยีที่เปนมาตรฐานสากล เพื่อตรวจพิสูจนความสัมพันธ
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ชนิด Allogeneic transplantation (Chimerism testing) ดวยเครื่องมือที่ทันสมัยเทียบเทาระดับนานาชาติ
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ใบขอตรวจทางนิติพันธุศาสตร
หนังสือแสดงเจตนายินยอมใหเก็บตัวอยางเพื่อตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม
Application and Consent Form for DNA Analysis

ii

หนวยนิติพันธุศาสตร
หองปฏิบัติการหนวยนิติพันธุศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี ใหบริการตรวจหารูปแบบสารพัน ธุกรรม
ของมนุษยในรูปแบบตางๆ สําหรับใหแพทยหรือบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ นําไปแปลผลการตรวจพิสูจน
ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือพิสูจนยืนยันเอกลักษณบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตางๆ รวมถึงการประยุกตใช
สําหรับการตรวจวิเคราะหรูปแบบสารพันธุกรรมทางคลินิกดานอื่นๆ ที่สามารถใชหลักการ เทคโนโลยี และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตรแบบเดียวกันได (Capillary Electrophoresis) เชน การตรวจเพื่อการผาตัดปลูก
ถายอวัยวะในเครือญาติ การตรวจติดตามภายหลังการปลูกถายไขกระดูกและเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด หรือ
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภจากการเจาะน้ําคร่ําทางสูติศาสตร

การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการที่เปดใหบริการ
1.
2.
3.
4.
5.

การตรวจพิสูจนยืนยันตัวบุคคลจากสิ่งสงตรวจหรือเนื้อเยื่อตางๆ (Personal identification)
การตรวจพิสูจนความสัมพันธระหวางบิดา มารดาและบุตร เพื่อวัตถุประสงคในทางกฎหมาย
การตรวจติดตามการปลูกถายไขกระดูกและเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด (Chimerism testing)
การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตเพื่อการปลูกถายอวัยวะ (Kinship analysis)
การตรวจพิสูจนยืนยันตัวบุคคลในกรณีคดีความผิดทางเพศ

รายการทดสอบทางหองปฏิบัติการที่ใหบริการ
1. การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมรางกาย
(Autosomal STR Typing)
เปนรายการทดสอบพื้นฐานสําหรับใหแพทยหรือนักวิทยาศาสตรนําไปใชสําหรับการแปลผล
ตรวจพิ สูจ น ยืน ยัน ตั ว บุ ค คล, การตรวจพิ สูจ น ความสัม พั น ธท างสายโลหิ ต ระหว า งบิ ด า มารดา
และบุตร, การตรวจพิสูจนบุคคลในคดีความผิดทางเพศ, การตรวจติดตามการปลูกถายไขกระดูกและ
เซลลต นกํา เนิ ดเม็ด เลือด, การตรวจพิ สูจน ความสัมพั นธ ทางเครื อญาติ เพื่ อ การปลู ก ถ า ยอวัย วะ
รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูลประชากรแหงชาติ และเตรียมพรอมสําหรับการตรวจยืนยันความผิดปกติ
ของทารกในครรภในอนาคต
2. การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมเพศ
2.1 การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซม X
(X-Chromosome STR Typing)
เปนรายการทดสอบเพิ่ม เติมสํา หรับ การตรวจพิสูจนค วามสั มพั น ธ ระหว างบิด า-บุตรสาว,
มารดา-บุตรสาว, มารดา-บุตรชาย และการตรวจพิสูจนความสัมพัน ธทางเครือญาติสายมารดา
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2.2 การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซม Y
(Y-Chromosome STR Typing)
เป น รายการทดสอบเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ การตรวจพิ สู จ น ค วามสั ม พั น ธ ข องบิ ด า-บุ ต รชาย
การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางเครือญาติรวมสายบิดาเดียวกัน และการตรวจพิสูจนผูกระทํา
ความผิดในคดีความผิดทางเพศในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนผูชาย
3. การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมในไมโตรคอนเดรีย
(Mitochondrial DNA)
เป น รายการทดสอบเพิ่ ม เติ ม สํ า หรับ การตรวจความสั ม พั น ธท างสายมารดาและความ
เกี่ยวของในสายบรรพบุรุษทางฝงมารดา รวมทั้งการตรวจในกรณีที่สิ่งสงตรวจเปนชนิดที่มีปริมาณ
สารพันธุกรรมอยูนอย
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ขั้นตอนการเขารับบริการ
การตรวจพิสูจนความสัมพันธของบิดา มารดาและบุตร
1. ขั้นตอนการประสานกอนเขารับบริการ
1.1 กรณีหนวยงานราชการเปนผูรองขอใหมีการตรวจพิสูจน
หนวยงานราชการตนเรื่องทําหนังสือรองขอใหมีการตรวจพิสูจนรูปแบบสารพันธุกรรมของ
บุคคลที่จะเขารับการตรวจ โดยระบุรายชื่อผูเขารับการตรวจทั้งหมด และผูรับผิดชอบคาใชจาย
มาที่สํานักงานผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี (คาใชจายทุกรายการไมสามารถเบิกไดจากทาง
ราชการ)
1.2 กรณีผรู ับบริการประสงคเขารับการตรวจพิสูจนดวยตนเอง

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผูขอรับการตรวจติดตอดวยตนเองที่หนวยนิติพันธุศาสตร ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 เพื่อ
ดําเนินการนัดหมายนักสังคมสงเคราะหสําหรับการใหคําปรึกษาดานสังคมศาสตรและการคัดกรอง
เบื้องตน
เจาหนาที่หนวยนิติพันธุศาสตรนัดหมายวันและเวลากับผูเขารับการตรวจ รวมถึงใหคําแนะนําการ
เตรียมตัว การจัดเตรียมเอกสาร และคาใชจายเบื้องตนในวันที่มาทําการเก็บสิ่งสงตรวจ
ในวันนัดหมาย ผูรับบริการมาทําประวัติและบัตรประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาล ที่แผนกเวช
ระเบียนฉุกเฉิน ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 และ เขาพบแพทยที่หองตรวจนิติเวช ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ชั้น 1
แพทยซักประวัติ อธิบายและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเก็บสิ่งสงตรวจ ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น
รวมถึงวิธีการแจงผลการตรวจพิสูจน
ผูรับบริการเขียนหนังสือแสดงเจตนายินยอมใหเก็บตัวอยางเพื่อตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม
ผูรับบริการชําระคาตรวจวิเคราะหที่หองการเงิน ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 (รายการตรวจของ
หนวยนิติพันธุศาสตรไมอยูในชุดสิทธิประโยชนขั้นพื้นฐานของกรมบัญชีกลาง)
ภายหลั งชํา ระคา บริการเรียบรอยแลว ใหนํา ใบเสร็จ รับเงิน กลับ มาที่ หองตรวจนิติเวช เพื่ อให
เจาหนาที่บันทึกหมายเลขใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน
เจาหนาที่หนว ยนิติพันธุศาสตรบันทึกลายพิมพนิ้วมือและถายภาพ เพื่อเปน หลักฐานยืนยันตัว
บุคคล และดําเนินการเก็บสิ่งสงตรวจจากผูเขารับการตรวจ

การตรวจติดตามการปลูกถายไขกระดูกและเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด
1. แพทยผูรักษาสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร หนวยนิติพันธุศาสตร งานนิติเวชวิทยา
กลุม งานพยาธิ วิท ยา โรงพยาบาลราชวิถี กรณี ต องการผลการตรวจแบบเรงด ว นกรุณ าระบุ
ลงในใบขอตรวจพรอมเหตุผลประกอบ
2. ผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรม เขียนหนังสือแสดงเจตนายินยอมใหเก็บตัวอยางเพื่อตรวจพิสูจน
สารพันธุกรรม
3. กรณีผูปวยของโรงพยาบาลราชวิถี
แพทยหรือพยาบาลประจําคลินิก/หอผูปวยเก็บสิ่งสงตรวจจากผูปวย
3

กรณีผูปวยของโรงพยาบาลอื่น
ผูรับบริการชําระเงินที่หองการเงิน (รายการตรวจของหนวยนิติพันธุศาสตรไมอยูในชุดสิทธิ
ประโยชนขั้นพื้นฐานกรมบัญชีกลาง ผูรับบริการตองชําระเองทุกกรณี) จากนั้นแพทย พยาบาล
หรือนักเทคนิคการแพทยเก็บสิ่งสงตรวจจากผูปวย (ในกรณีที่ยังไมไดเก็บตัวอยางมาจากร.พ.ตนทาง)
4. นําสงสิ่งสงตรวจพรอมดวยใบขอตรวจทางนิติพันธุศาสตรและใบเสร็จรับเงิน ที่หนวยนิติพันธุศาสตร
ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 ภายในเวลาราชการ (วันจันทรถึงศุกร เวลา 8.30-16.30 น.)
การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางเครือญาติเพื่อปลูกถายอวัยวะ
1. แพทยผูทําการรักษาสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร
2. ผูรับบริการหรือผูแทนโดยชอบธรรม เขียนหนังสือแสดงเจตนายินยอมใหเก็บตัวอยางเพื่อตรวจ
พิสูจนสารพันธุกรรม
3. แพทยนิติเวชศาสตรเขียนใบขอตรวจทางนิติพันธุศาสตร
4. พยาบาลตรวจสอบเอกสาร และบันทึกขอตรวจลงในระบบโรงพยาบาลราชวิถี
5. กรณีผูปวยในของโรงพยาบาลราชวิถี
แพทยหรือพยาบาลเก็บสิ่งสงตรวจจากผูปวย
กรณีผูปวยนอกของโรงพยาบาลราชวิถี
ผูรับบริการชําระเงินที่หองการเงิน จากนั้นแพทยหรือนักเทคนิคการแพทยเก็บสิ่งสงตรวจ
จากผูปวยที่คลินิกนิติเวช
6. นําสงสิ่งสงตรวจพรอมดวยใบขอตรวจทางนิติพันธุศาสตรและหนังสือแสดงเจตนายินยอมใหเก็บ
ตัวอยางเพื่ อตรวจพิ สูจน สารพันธุกรรม ที่หนว ยนิติพันธุศาสตร ตึกอุบั ติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
ภายในเวลาราชการ
การตรวจพิสูจนบุคคลในคดีความผิดทางเพศ
1. รับ ตรวจเฉพาะ DNA เทา นั้น ผูเสียหายตองไดรับ การตรวจ Sperm detection และ Semen
analysis มาจากหองปฏิบัติการอื่นมากอนแลว
2. รับสิ่งสงตรวจประเภทไมพันสําลี หรือกระดาษกรองที่เก็บสิ่งเช็ดปายจากผูเสียหาย หรือเสื้อผาที่
สงสัยมีการเปอนน้ําอสุจิ
3. แพทย โรงพยาบาลตน ทางเขีย นใบขอตรวจทางนิติ พั น ธุศาสตรพ ร อ มรายละเอี ย ดเหตุ การณ
และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ไดทําไปกอนหนาแลว
4. นําสิ่งสงตรวจของผูปวย ใบขอตรวจทางนิติพันธุศาสตร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมใหตรวจ
พิสู จ น ส ารพั น ธุ ก รรม มาที่ ห น ว ยนิ ติพั น ธุ ศาสตร ตึก อุ บั ติ เหตุ และฉุก เฉิ น ชั้น 3 ร.พ.ราชวิ ถี
ภายในเวลาราชการ
5. นั ก วิ ท ยาศาสตรป ระจํ า ห อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบเอกสาร และบั น ทึ ก ขอตรวจลงในระบบ
โรงพยาบาลราชวิถี
6. ผูรับบริการชําระเงินที่หองการเงิน และนําใบเสร็จรับเงินมาที่หองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตรเพื่อ
กําหนดวิธีการแจงผลการตรวจ
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ชนิดของสิ่งสงตรวจ
1.
2.
3.
4.

เซลลเยื่อบุกระพุงแกม (Buccal cells)
เลือดบรรจุในหลอดที่ใชสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA
ไขกระดูกบรรจุในหลอดที่ใชสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA
สําลีพันปลายไมเช็ดจากชองคลอด (Vaginal swab)

ขั้นตอนการเก็บสิ่งสงตรวจ
1. เซลลเยื่อบุกระพุงแกม (Buccal cells)
การเก็บ ตัวอย างเซลลเยื่อบุก ระพุ งแกมทํา ไดโดยให ผูรับ บริ การบ วนปากดว ยน้ํ า สะอาด
จากนั้นใชไมพันสําลีสําหรับเก็บตัวอยางปายบริเวณกระพุงแกมซายดานในจํานวน 1 ไม และ
ปายบริเวณกระพุงแกมขวาดานใน จํานวน 1 ไม เก็บไมพันสําลีลงในซองที่จัดเตรียมไว ซึ่งระบุ
ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ เลขที่เวชระเบียน หรือขอมูลอางอิงอื่นที่สามารถทวนสอบได
2. เลือดบรรจุในหลอดที่ใชสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA
การเก็บตัวอยางเลือดทําไดโดยเจาะเลือด (อยางนอย 1 มิลลิตร) จากหลอดเลือดดําบริเวณ
ขอพับแขนดวยเทคนิคปราศจากเชื้อ บรรจุลงในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA ซึ่งระบุ
ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ เลขที่เวชระเบียน หรือขอมูลอางอิงอื่นที่สามารถทวนสอบได
3. ไขกระดูกบรรจุในหลอดที่ใชสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA
การเก็บ ตัวอยา งไขกระดูกทํา ไดโดยการให แพทยเป นผูเจาะเก็ บ (อย า งนอ ย 1 มิลลิต ร)
ดวยเทคนิคปราศจากเชื้อ บรรจุลงในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA ซึ่งระบุชื่อ-นามสกุล
อายุ เพศ เลขที่เวชระเบียน หรือขอมูลอางอิงอื่นที่สามารถทวนสอบได
4. สําลีพันปลายไมเช็ดจากชองคลอด (Vaginal swab)
การเก็บตัวอยางสําลีพันปลายไมเช็ดจากชองคลอด แพทยใชกา นสาลีแหงปายดานในชอง
คลอดบริเวณที่สงสัยวาจะมีการหลั่งของน้ําอสุจิ โดยปายเก็บใหไดมากที่สุด ปลอยกานสําลีให
แหงที่อุณหภูมิหองและเก็บรักษาในบรรจุภัณฑที่แหงและสะอาด ซึ่งระบุชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ
เลขที่เวชระเบียน หรือขอมูลอางอิงอื่นที่สามารถทวนสอบได
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วิธีเก็บรักษาสิ่งสงตรวจ
1. ไมพันสําลีปายเซลลเยื่อบุกระพุงแกม (Buccal swab)
กรณีที่ไมสามารถสงตรวจวิเคราะหไดทันที ใหตากไมพั นสํ า ลีใหแห งสนิทที่อุณหภูมิ หอ ง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง จากนั้นเก็บไมพันสําลีในซองที่เตรียมไว หามแชตูเย็น และ
รีบนําสงหองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด
2. เลือดบรรจุในหลอดที่ใชสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA
กรณี ที่ ไม สามารถสง ตรวจวิ เคราะห ได ทัน ที ใหเก็ บ รักษาที่ อุ ณ หภู มิ 2-8 องศาเซลเซี ย ส
หามแชแข็ง และรีบนําสงหองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด
3. ไขกระดูกบรรจุในหลอดที่ใชสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA
กรณี ที่ ไม สามารถสง ตรวจวิ เคราะห ได ทัน ที ใหเก็ บ รักษาที่ อุ ณ หภู มิ 2-8 องศาเซลเซี ย ส
หามแชแข็ง และรีบนําสงหองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด
4. สําลีพันปลายไมเช็ดจากชองคลอด (Vaginal swab)
ตากไมพันสําลีใหแหงสนิทที่อุณหภูมิหอง หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง จากนั้นเก็บ
ไมพันสําลีในบรรจุภัณฑที่แหงและสะอาด หามแชตูเย็น และรีบนําสงหองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด
5. เสื้อผา/ชุดชั้นใน หรือสิ่งสงตรวจอื่นสําหรับตรวจพิสูจนบุคคลในกรณีความผิดทางเพศ
ผึ่งสิ่งสงตรวจในที่อากาศถายเทสะดวกจนแหงกอนบรรจุลงในบรรจุภัณฑที่สามารถปองกัน
การสั บ เปลี่ ย นวัต ถุ พ ยานได และดํา เนิ น การติ ด ฉลากพรอ มระบุ ขอ มู ล ต า งๆตามหลั ก การ
chain of custody โดยเครงครัด

เกณฑการรับสิ่งสงตรวจ
1. สงใบขอตรวจทางนิติพั นธุศาสตรที่กรอกขอมูลครบถวน และหนังสือแสดงเจตนายินยอมมา
พรอมกับสิ่งสงตรวจ
2. หีบหอหรือภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจจะตองปดผนึกเรียบรอย ไมชํารุดเสียหาย ไมมีรอยแตกรั่ว
หรือลักษณะอื่นที่อาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการปนเปอนได
3. มีการปดฉลากที่ชัดเจนซึ่งระบุชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ เลขที่เวชระเบียน หรือขอมูลอ างอิงอื่น
ที่สามารถทวนสอบได
4. ไดดําเนินการลงทะเบียนผูปวยตามระเบียบของร.พ.ราชวิถี, กระบวนการตามที่ระบุในคูมือการ
สงสิ่งสงตรวจฯ และชําระคาใชจายตามประกาศของร.พ.ราชวิถี โดยถูกตองเรียบรอยแลว

เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สิ่งสงตรวจที่ไมอยูในขอบขายการใหบริการของหองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร
ไมสงใบขอตรวจมาพรอมกับสิ่งสงตรวจ
ขอมูลในใบขอตรวจไมตรงกับสิ่งสงตรวจ
กรอกขอมูลในใบขอตรวจไมครบถวน
ผูรับบริการไมไดลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอม
หีบหอหรือภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจชํารุดเสียหาย มีรอยแตกรั่ว หรือลักษณะอื่นที่อาจเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดการปนเปอนหรือสับเปลี่ยนได
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7. ไมมีการปดฉลากซึ่งระบุชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ เลขที่เวชระเบียน หรือขอมูลอางอิงอื่นที่สามารถ
ทวนสอบได หรือฉลากที่มีขอมูลดังกลาวเลือนจนไมสามารถอานขอมูลดังกลาวได
8. ใชสารกันเลือดแข็งที่ไมเหมาะสม (กรณีสิ่งสงตรวจเปนเลือด)
9. สิ่งสงตรวจมีปริมาณไมเพียงพอตอการตรวจวิเคราะห

การขอรับผลหรือรายงานการตรวจวิเคราะห
1. กรณีที่หนวยงานราชการเปนผูรองขอใหมีการตรวจพิสูจน รายงานการตรวจวิเคราะหจะสงกลับ
ไปยังหนวยงานตนทางโดยตรง ผูรับบริการสามารถติดตอขอทราบผลการตรวจวิเคราะหไดจาก
หนวยงานราชการดังกลาว
2. กรณีการตรวจผูปวยของร.พ.ราชวิถีเพื่อติดตามการปลูกถายไขกระดูกและเซลลตนกําเนิดเม็ด
เลื อ ด และการตรวจพิ สูจ นค วามสั ม พั น ธท างเครือ ญาติเพื่อ การปลู ก ถ า ยอวั ย วะ เจ า หน า ที่
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจะเป น ผู ติ ด ต อ ไปยั งหน ว ยงานผู ข อตรวจให ม ารั บ ผลการตรวจวิ เคราะห ที่
หองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตรโดยตรง
3. กรณีผูรับบริการเปนผูรองขอตรวจดวยตนเอง จะตองกําหนดผูรับผลการตรวจวิเคราะหไวกอน
เขารับการตรวจอยางเปนลายลักษณอักษร โดยอางอิงจากใบเสร็จรับเงินและขอตกลงรวมกัน
ระหวางผูเขารับการตรวจทุกฝาย

การรายงานผลการตรวจวิเคราะหลาชา
เมื่อ ถึงกํ า หนดเวลาที่ จ ะตอ งรายงานผลการตรวจวิเคราะห แ ลว แต ก ระบวนการตรวจวิ เคราะห
ยังไมเสร็จสิ้น หรือยังไมสามารถออกรายงานผลการตรวจวิเคราะหได หนวยนิติพันธุศาสตรจะรีบแจงไปยัง
หน วยงานที่ รอ งขอใหมี การตรวจพิ สูจ นห รือผูรับ บริการใหท ราบ และดํา เนิ น การออกรายงานการตรวจ
วิเคราะหใหเร็วที่สุด

การสอบถามผลการตรวจวิเคราะห
หองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตรไมมีนโยบายในการรายงานผลการตรวจวิเคราะหทางวาจา หรือทาง
โทรศัพ ทโดยเด็ดขาด ยกเวน เพื่อการรักษาผูปวยในกรณีเรงดวนเทานั้น โดยผูมีสิทธิ์สอบถามผลการตรวจ
วิเคราะห คือ เจา ของสิ่ งสงตรวจ แพทย เจ าของไข แพทย ผูข อตรวจ เทา นั้ น และเมื่อ รายงานการตรวจ
วิเคราะหฉบับ สมบูรณเสร็จสิ้น เจาหนา ที่หองปฏิบัติการจะเปนผูติดตอไปยังหนว ยงานผูขอตรวจใหมารับ
รายงานผลการตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 ตอไป

การขอแกไขหรือเพิ่มเติมใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหภายหลังสงมอบรายงาน
การขอแกไขหรือเพิ่มเติมใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห สามารถทําไดโดยไมเสียคาใชจาย เฉพาะ
ในกรณีที่มีการสะกดคําผิดหรือขอความไมครบถวนเทานั้น โดยไมสามารถแกไขสวนของผลการตรวจวิเคราะห
และขอมูลทางวิทยาศาสตรได
1. ผูมีสิทธิร์ องขอใหมีการแกไขหรือเพิ่มเติมใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห คือ เจาของสิ่งสงตรวจ
แพทยเจาของไข แพทยผูขอตรวจ และเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เทานั้น
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2. แจงความจํานงโดยการจัดสงหนังสือเรียนหัวหนากลุมงานพยาธิวิทยา
2.1 ระบุรายละเอียดที่ตองการแกไขหรือเพิ่มเติม พรอมเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
2.2 แนบใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห (ตนฉบับ)
3 ขั้นตอนการขอรับใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหฉบับแกไข ปฏิ บัติเชนเดียวกั บขั้น ตอนการ
ขอรับผลหรือรายงานการตรวจวิเคราะห

การขอสําเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห
การขอสําเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหสามารถทําไดโดย ไมเสียคาใชจาย ภายใตดุลยพินิจ
ของหัวหนาหนวยนิติพันธุศาสตรหรือผูบังคับบัญชา
1. ผูมีสิทธิ์รองขอสําเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห คือ เจาของสิ่งสงตรวจ แพทยเจาของไข
แพทยผูขอตรวจ และเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เทานั้น
2. แจงความจํานงโดยการจัดสงหนังสือเรียนหัวหนางานนิติเวชวิทยา โดยระบุ
2.1 เหตุผลความจําเปนในการขอสํา เนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห พรอมเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบ (ถามี)
2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล ของเจาของสิ่งสงตรวจ ชนิดตัวอยาง วันที่สงตรวจ เลขที่
หนังสือรองขอใหมกี ารตรวจพิสูจน (ถามี)
3. ขั้นตอนการขอรับสําเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห ปฏิบัติเชนเดียวกับขั้นตอนการขอรับ
ผลหรือรายงานการตรวจวิเคราะห

การขอตรวจวิเคราะหเพิ่มเติมหรือตรวจวิเคราะหซํา้ จากสิ่งสงตรวจเดิม
การขอตรวจวิ เคราะห เ พิ่ ม เติ ม หรื อ ตรวจวิเคราะห ซ้ํ า จากสิ่ ง ส ง ตรวจเดิ ม สามารถทํ า ได โ ดย
เสียคาใชจายตามประกาศอัตราคาบริการของหองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร
ผูรับบริการจะตองติดตอมายังหนวยนิติพันธุศาสตร เพื่อแจงความตองการและเหตุผลที่ตองการขอ
ตรวจวิเคราะหเพิ่มเติมหรือตรวจวิเคราะหซ้ํา
หมายเหตุ สิ่งสงตรวจที่ไมใชสารพันธุกรรมที่สกัดเก็บไว หองปฏิบัติการจะเก็บรักษาไวไมเกิน 6 เดือน

อัตราคาบริการของหองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร
รายการทดสอบที่ใหบริการ
Autosomal STR Typing
Autosomal STR และ X-Chromosome STR Typing
Autosomal STR และ Y-Chromosome STR Typing

ราคา (บาท) / ตัวอยาง
6,500
8,500
9,500

หมายเหตุ หากผูสงตรวจไมระบุรายการทดสอบในใบขอตรวจทางนิติพันธุศาสตร ทางหองปฏิบัติการ
จะเลือกรายการทดสอบใหเทาที่จําเปน เพื่อใหสามารถแปลผลไดตามวัตถุประสงคของผูสงตรวจ
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Autosomal STR Typing
1. ชื่อการทดสอบ
การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมรางกาย (Autosomal STR Typing)
2. ขอบงชี้ในการสงตรวจ
2.1 การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา มารดา บุตร (Paternity Test, Maternity Test)
2.2 การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางมารดา บุตรสาวa (Maternity Test)
2.3 การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางมารดา บุตรชายa (Maternity Test)
2.4 การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา บุตรสาวa (Paternity Test)
2.5 การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา บุตรชายa (Paternity Test)
2.6 การตรวจติดตามการปลูก ถายไขกระดูกและเซลลตนกํา เนิดเม็ ดเลื อด (Bone marrow and
stem cells transplantation monitoring using DNA profile)
2.7 การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางเครือญาติเพื่อการปลูกถายอวัยวะa (Kinship Analysis)
2.8 การตรวจพิ สู จ น ยื น ยั น ตั ว บุ ค คล (Personal identification) และการตรวจพิ สู จ น ผู ก ระทํ า
ความผิดในคดีความผิดทางเพศ
3. การเตรียมความพรอมของผูปวย
ไมมี
4. ชนิดและปริมาณของสิ่งสงตรวจ
4.1 สําลีพันปลายไมเช็ดจากกระพุงแกมขางละ 1 ไม รวม 2 ไม
4.2 เลือดหรือไขกระดูกใสในหลอดบรรจุสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA ปริมาณอยา งนอย 1 มิลลิลิตร
(สําหรับการตรวจติดตามการปลูกถายไขกระดูกและเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดเทานั้น)
5. การนําสงสิ่งสงตรวจและขอควรระวัง
5.1 สําลีพันปลายไมเช็ดจากกระพุงแกม
5.1.1 ควรนําสงหองปฏิบัติการทันทีภายหลังการเก็บสิ่งสงตรวจ
5.1.2 หากไมสามารถนําสงไดทันที ใหเก็บสิ่งสงตรวจไวที่อุณหภูมิหองโดยไมตองแชตูเย็น
5.2 เลือดหรือไขกระดูกใสในหลอดบรรจุสารกันเลือดแข็งชนิด EDTAb
5.2.1 ภายหลังการเก็บสิ่งสงตรวจควรเขยาแบบ inversion เบาๆ ใหเลือดหรือไขกระดูกผสมกับ
สารกันเลือดแข็ง เพื่อปองกันการแข็งตัวของเลือด
5.2.2 ควรนําสงหองปฏิบัติการทันทีภายหลังการเก็บสิ่งสงตรวจ
5.2.3 หากไมสามารถนําสงไดทันที ใหเก็บสิ่งสงตรวจไวในตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 2-8
องศาเซลเซียส หามนําสิ่งสงตรวจแชในชองแชแข็ง
6. การประกันเวลาการทดสอบ
6.1 ผลทางหองปฏิบัติการสําหรับนําไปแปลผลการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา
มารดา บุตร รายงานผลทางหองปฏิบัติการภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับตัวอยาง
6.2 ผลทางหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา มารดา บุตร
พรอมรายงานการแปลผลและความเห็น รายงานภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับตัวอยาง
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6.3 ผลทางหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจติดตามการปลูกถายไขกระดูกและเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด
พรอมรายงานการแปลผลและความเห็น รายงานภายใน 3 วันทําการ (ดวน) และ 7 วันทําการ (ปกติ)
หลังจากวันที่ไดรับตัวอยาง
6.4 ผลทางหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางเครือญาติเพื่อการปลูกถายอวัยวะ
พรอมรายงานการแปลผลและความเห็น รายงานภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับตัวอยาง
7. หลักการตรวจวิเคราะห
เทคนิค Multiplex Polymerase Chain Reaction (multiplex PCR) ตรวจวิเคราะห ด ว ยเครื่ อ ง
ABI Prism 3500 Automated Genetic Analyzer

aตองมีการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมชนิด

STR บนโครโมโซมเพศเพิ่มเติม

bขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแพทยผูข อตรวจเลือกชนิดสิ่งสงตรวจอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
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X-Chromosome STR Typing
1. ชื่อการทดสอบ
การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมเพศ X (X-Chromosome STR Typing)
2. ขอบงชี้ในการสงตรวจ
2.1 การทดสอบเพิ่มเติมของการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางมารดา บุ ตรสาวc
(Maternity Test)
2.2 การทดสอบเพิ่มเติมของการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางมารดา บุตรชาย c
(Maternity Test)
2.3 การทดสอบเพิ่มเติมของการตรวจพิ สูจนค วามสัม พั นธท างสายโลหิต ระหวา งบิดา บุ ต รสาว c
(Paternity Test)
2.4 การทดสอบเพิ่มเติมของการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางเครือญาติเพื่อการปลูกถายอวัยวะ c
(Kinship Analysis)
2.5 การทดสอบเพิ่มเติมของการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิ ดา มารดา บุตร
ในกรณีไมสามารถสรุปผลไดc (Paternity Test, Maternity Test)
3. การเตรียมความพรอมของผูปวย
ไมมี
4. ชนิดและปริมาณของสิ่งสงตรวจ
สําลีพันปลายไมเช็ดจากกระพุงแกมขางละ 1 ไม รวม 2 ไม
5. การนําสงสิ่งสงตรวจและขอควรระวัง
5.1 สําลีพันปลายไมเช็ดจากกระพุงแกม
5.1.1 ควรนําสงหองปฏิบัติการทันทีภายหลังการเก็บสิ่งสงตรวจ
5.1.2 หากไมสามารถนําสงไดทันที ใหเก็บสิ่งสงตรวจไวที่อุณหภูมิหองโดยไมตองแชตูเย็น
6. การประกันเวลาการทดสอบ
6.1 ผลทางหองปฏิบัติการสําหรับนําไปแปลผลการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา
มารดา บุตร รายงานผลทางหองปฏิบัติการภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับตัวอยาง
6.2 ผลทางหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา มารดา บุตร
พรอมรายงานการแปลผลและความเห็น รายงานภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับตัวอยาง
6.3 ผลทางหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางเครือญาติเพื่อการปลูกถายอวัยวะ
พรอมรายงานการแปลผลและความเห็น รายงานภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับตัวอยาง
7. หลักการตรวจวิเคราะห
เทคนิค Multiplex Polymerase Chain Reaction (multiplex PCR) ตรวจวิเคราะห ด ว ยเครื่ อ ง
ABI Prism 3500 Automated Genetic Analyzer

cตองมีการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมรางกายรวมกับโครโมโซมเพศ
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Y-Chromosome STR Typing
1. ชื่อการทดสอบ
การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมเพศ Y (Y-Chromosome STR Typing)
2. ขอบงชี้ในการสงตรวจ
2.1 การทดสอบเพิ่มเติม ของการตรวจพิสูจนความสัมพัน ธทางสายโลหิตระหว างบิ ดา บุต รชาย c
(Paternity Test)
2.2 การทดสอบเพิ่ มเติม ของการตรวจพิสู จ น ความสัม พั น ธท างเครื อญาติ รว มสายบิ ด าเดีย วกั น
เพื่อการปลูกถายอวัยวะc (Kinship Analysis)
2.3 การทดสอบเพิ่มเติมของการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา มารดา บุตรชาย
ในกรณีที่ไมสามารถสรุปผลไดc (Paternity Test)
2.4 การตรวจพิสูจนผูกระทําความผิดทางเพศจากตัวอยางคราบน้ําอสุจิ
3. การเตรียมความพรอมของผูปวย
ไมมี
4. ชนิดและปริมาณของสิ่งสงตรวจ
สําลีพันปลายไมเช็ดจากกระพุงแกมขางละ 1 ไม รวม 2 ไม
5. การนําสงสิ่งสงตรวจและขอควรระวัง
5.1 สําลีพันปลายไมเช็ดจากกระพุงแกม
5.1.1 ควรนําสงหองปฏิบัติการทันทีภายหลังการเก็บสิ่งสงตรวจ
5.1.2 หากไมสามารถนําสงไดทันที ใหเก็บสิ่งสงตรวจไวที่อุณหภูมิหองโดยไมตองแชตูเย็น
6. การประกันเวลาการทดสอบ
6.1 ผลทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ นํ า ไปแปลผลการตรวจพิ สู จ น ค วามสั ม พั น ธ ท างสายโลหิ ต
ระหวางบิดา บุตรชาย รายงานผลทางหองปฏิบัติการภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับตัวอยาง
6.2 ผลทางหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา บุตรชาย
พรอมรายงานการแปลผลและความเห็น รายงานภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับตัวอยาง
6.3 ผลทางหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางเครือญาติเพื่อการปลูกถายอวัยวะ
พรอมรายงานการแปลผลและความเห็น รายงานภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับตัวอยาง
7. หลักการตรวจวิเคราะห
เทคนิค Multiplex Polymerase Chain Reaction (multiplex PCR) ตรวจวิเคราะห ด ว ยเครื่ อ ง
ABI Prism 3500 Automated Genetic Analyzer

cตองมีการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมรางกายรวมกับโครโมโซมเพศ
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