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1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ   ไม่มี 
 

2.  ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ  
 ขึ้นอยู่กับชนิดของการทดสอบดูรายละเอียดได้จากวิธีการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ 
 
3.  วิธีการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ 
 3.1 การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (blood alcohol content) 
  3.1.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บ  
   - Whole blood ปริมาตร 2 มล. เก็บใส่ในหลอดสุญญากาศ (vacuum tube) ที่มี NaF เป็นสาร 

รักษาสภาพ (ฝาสีเทา) 
  3.1.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ  
   - หา้มใช้ 70% alcohol ฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังที่เจาะเลือด ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อชนิดอื่นแทน เช่น betadine 
   - ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC 
  3.1.3 ข้อควรระวัง  
   - ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันเพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว 
 3.2 การตรวจวัดระดับยาในเลือด (therapeutic drug monitoring, TDM) 
  3.2.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บ  
   - Clotted blood ปริมาตร 5 มล.หรือซีรัม ปริมาตร 2 มล. เก็บใส่ในหลอดแก้วหรือพลาสติกสะอาด
    ปิดฝาจุกให้แน่นสนิท 
   - Whole blood ปริมาตร 2 มล. เก็บใส่ในหลอดที่มี EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง ส าหรับการ    

ตรวจวัดระดับยา cyclosporine และ tacrolimus 
  3.2.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
   ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC   
   - ส าหรับการตรวจวัดระดับยา cyclosporine และ tacrolimus ไม่ต้องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ 
  3.2.3 ข้อควรระวัง 
   - ซีรัมต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงแตกปน  
   - กรณีสิ่งส่งตรวจเป็นเลือดครบส่วนผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันเพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว 
 3.3 การตรวจวัดระดับโลหะ 
  3.3.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บ  
   - Clotted blood ปริมาตร 5 มล.หรือซีรัมปริมาตร 2 มล. เก็บใส่ในหลอดแก้วหรือพลาสติกสะอาด
    ปิดฝาจุกให้แน่นสนิท 



  

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

88 

   - Whole blood ปริมาตร 6 มล. เก็บใส่ในหลอด EDTA ชนิด Trace Element Free ส าหรับการส่ง
    ตรวจวัดระดับตะกั่ว (ขอรับหลอดได้ที่หน่วยรับสิ่งส่งตรวจ) 
   - ปัสสาวะ ปริมาตร 30 มล. เก็บใส่ในภาชนะแก้วหรือพลาสติกปิดฝาให้แน่นสนิท 
   - ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เก็บใส่ในภาชนะแก้วสีชาที่ไม่มีวัตถุกันเสีย (ขอรับขวดเก็บสิ่งส่งตรวจได้ที่
    หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา)  
  3.3.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
   - ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC 
   - ส าหรับการตรวจวัดระดับตะกั่ว ไม่ต้องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ 
   - ส าหรับการตรวจวัดระดับโลหะในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ให้ระบุปริมาตรปัสสาวะรวมทั้งหมดที่เก็บได้ 
  3.3.3 ข้อควรระวัง 
   - ซีรัมต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงแตกปน   
   - กรณีสิ่งส่งตรวจเป็นเลือดครบส่วนผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันเพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว  
 3.4 การตรวจสารพิษทราบชนิด/ไม่ทราบชนิด 
  3.4.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บ  
   - Clotted blood ปริมาตรอย่างน้อย 5 10 มล. 
   - ซีรัม ปริมาตรอย่างน้อย 2 5 มล. 
   - ปัสสาวะ ปริมาตรอย่างน้อย 30 มล. 
   - น้ าล้างกระเพาะ (ครั้งแรกเก็บทั้งหมด) ปริมาตรอย่างน้อย 50 มล.ห้ามใส่วัตถุกันเสีย 
   - ตัวอย่างอื่นที่สงสัย หรือตัวอย่างที่พบในที่เกิดเหตุ 
   - ภาชนะที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจต้องสะอาด ปิดแน่นสนิท พันทับด้วยแผ่นพาราฟิล์ม เพื่อป้องกันการระเหย
    ของสารพิษในตัวอย่าง และต้องปลอดภัยไม่แตกเสียหายระหว่างน าส่ง 
  3.4.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ  
   ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC 
  3.4.3 ข้อควรระวัง 
   - แพทย์ควรระบุชนิดของสารพิษหรือสารต้องสงสัยว่าท าให้เกิดพิษในใบน าส่งตรวจ และหากแพทย์
    ให้ยาเพื่อการรักษาแก่ผูป้่วยก่อนส่งตรวจ จะต้องระบุยาทุกชนิดที่ให้กับผูป้่วยเพื่อใชเ้ป็นข้อมูลประกอบ
    ในการตรวจวิเคราะห์ 
 3.5 การตรวจวัดระดับเอนไซม์ cholinesterase 
  3.5.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บ 
   Clotted blood ปริมาตร 5 มล.หรือซีรัมปริมาตร 2 มล. เก็บใส่ในหลอดแก้ว หรือพลาสติกสะอาด
   ปิดฝาจุกให้แน่นสนิท 
  3.5.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
   ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC 
  3.5.3 ข้อควรระวัง 
   ซีรัมต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงแตกปน  
 3.6 การตรวจคัดกรอง (screening test) สารเสพติด 
  3.6.1 สิ่งส่งตรวจและภาชนะที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจ 
   - ปัสสาวะปริมาตรอย่างน้อย 30 มล.เก็บใส่ในภาชนะพลาสติกสะอาดปิดฝาให้แน่นสนิท 
  3.6.2 การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
   ควรน าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 oC 
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    3.7 การตรวจวัตถุพยานคดีข่มขืนกระท าช าเรา ตัวอย่างที่ใช้ตรวจมี ดังนี้ 
  3.7.1 ไม้พันส าลี (cotton swab) ป้ายจากบริเวณ ดังนี้ 
   3.7.1.1 บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ได้แก่ vagina, cervix และ posterior fornix โดยผึ่งลมให้ส าลีแห้ง
    ก่อนเก็บใส่ซองกระดาษและเก็บแยกซองระบุชื่อ สกุล ให้ชัดเจน 
   3.7.1.2  รอยคราบตามร่างกาย ใช้ไม้พันส าลี ชุบน้ าเกลือหรือน้ ากลั่นพอหมาดป้ายเก็บบริเวณคราบ
    ทุกคราบที่พบ โดยใช้ไม้พันส าลีเก็บแต่ละคราบแยกออกจากกันไม่ปะปนกัน ผึ่งลมให้ส าลีแห้ง 
    เก็บไม้พันส าลีที่ป้ายคราบแล้วนี้ แยกซองระบุต าแหน่งที่ป้ายเก็บทุกซอง 
  3.7.2  วัตถุพยานอื่นที่มีรอยคราบเลือด หรือ คราบอสุจิ ติดอยู่ เช่น เสื้อผ้า ชุดชั้นใน ผ้าปูที่นอนหรือถุงยาง
   อนามัย ผึ่งลมให้รอยคราบนั้นๆ แห้ง เก็บใส่ถุงกระดาษหรือซองกระดาษ แยกชิ้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
   ระหว่างกัน 
 

หมายเหตุ ถุงกระดาษหรือซองเก็บวัตถุพยานที่ส่งตรวจแต่ละชิ้นต้องมีการระบุ ชื่อ-สกุล HN หรือ รหัสเฉพาะที่
   สามารถสืบค้นไปหาเจ้าของวัตถุพยานนั้นๆ ได้ รวมถึงต้องระบุชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจให้อ่านออกอย่างชัดเจน 
   เพื่อให้สามารถติดต่อกลับกรณีตัวอย่างตรวจมีปัญหา และต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการส่ง
   ตรวจของหน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (แบบฟอร์มส่งตรวจ สามารถ download 
   ได้จาก www.pathology.psu.ac.th/images/RequestForms/SDFoTxPre08.pdf) 
 

 3.8 การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA typing, DNA profile) เปิดบริการตรวจ ดังนี้ 
  3.8.1 การตรวจพิสูจน์ความเป็น พ่อ-แม-่ลูก (ค่าบริการตัวอย่างละ 4,000 บาท) 
  3.8.2 การตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายบิดาเดียวกัน เช่น พี่ชาย-น้องชาย ปู่-หลานอา-หลาน เป็นต้น 
   กรณีนี้ผู้รับการตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น (ค่าบริการตัวอย่างละ 5,000 บาท) 
  3.8.3 การตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายมารดาเดียวกัน เช่น พี่-น้อง ยาย-หลาน น้า-หลาน เป็นต้น
   ผู้รับการตรวจอาจเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ (ค่าบริการตัวอย่างละ 5,000 บาท) 
  3.8.4 การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์พี่สาว-น้องสาวร่วมบิดาเดียวกันหรือ ย่า-หลานสาว (ค่าบริการตัวอย่าง
   ละ 5,000 บาท) 
  3.8.5 การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และวัตถุพยาน (ค่าบริการตัวอย่างละ 4,000 บาท) 
 

  ข้อก าหนดส าหรับการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ มีดังนี้ 
  1. ผู้รับการตรวจต้องโทรศัพท์มานัดหมายวันและเวลาล่วงหน้าก่อนมาตรวจได้ที่เบอร์ 074-451571 
  2. ให้ผู้รับการตรวจมาพร้อมกันที่หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา โดยไม่ต้องท าบัตรโรงพยาบาล และไม่
   ต้องงดอาหารหรือน้ า 
  3. เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ต้องมาพร้อมผู้ปกครองหรือมีหนังสือมอบอ านาจและอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือมี
   ค าสั่งศาลมาแสดง 
  4. หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง (เอกสารตัวจริง)ของผู้รับบริการแต่ละคน 
   4.1 บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน สูติบัตร (กรณียังไม่มีบัตร

ประจ าตัวประชาชน) หรือ หนังสือเดินทาง (passport) (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
   4.2 กรณีการตรวจเพื่อขอมีบัตรประชาชนต้องมีหนังสือราชการจากอ าเภอที่ส่งตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์
    ทางสายเลือด  
  5. ผู้รับการตรวจต้องลงลายมือชื่อในเอกสารยินยอมให้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน 
  6. การเก็บตัวอย่างตรวจจะกระท าที่ภาควิชาพยาธิวิทยาโดยตรงเท่านั้นไม่รับตรวจตัวอย่างที่น ามาจาก 
   ภายนอก ยกเว้นวัตถุพยาน 
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4.  สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 จุดรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในและจัดจัดเก็บและรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก 
 

5.  การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 5.1 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา (SD-Man-Patho-18-01) หน้า 8 
 5.2 การทดสอบที่ไม่เปิดให้บริการที่หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 
 

6.  การขอทดสอบเพิ่ม   
 ด าเนินตามข้อปฏิบัติทัว่ไปในการส่งสิ่งสง่ตรวจหัวข้อ “การขอทดสอบเพิ่ม” หน้า 4 
 

7.  การรายงานผลค่าวิกฤต  
 

การทดสอบ ค่าวิกฤตที่รายงาน 
1.  Lithium > 2 mmol/L 
2.  Valproic acid > 150 mg/L 
3.  Carbamazepine > 40 mg/L 
4.  Magnesium <10 mg/L, > 45 mg/L 
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8.  รายการทดสอบของหน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 
วันท า 

ประกันเวลา 
การรายงาน

ผล 
ค่าอ้างอิง 

I)  การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (blood alcohol content) 
 1. Blood alcohol HS-GC NaF blood ทุกวัน 7 วันท าการ  50 mg% 
II) การตรวจวัดระดับยาในเลือด (therapeutic drug monitoring, TDM) 
 2. Acetaminophen EIA 

 
Clotted blood, serum ทุกวัน 4 ชม. 10-30 mg/L 

 3. Amikacin KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 4 ชม. Negative 
 4. Benzodiazepines KIMS Urine, clotted blood, 

serum 
ทุกวัน 4 ชม. Negative 

 5. Carbamazepine KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 4 ชม. 4 - 12 mg/L 
 

 6. Cyclosporine ECLIA K2EDTA blood ทุกวัน 4 ชม. 50 - 370 g/L 

 7. Digoxin KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 4 ชม. 0.8 - 2.0 g/L 

 8. Gentamicin KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 4 ชม. 6-10 mg/L 

 9. Phenobarbital KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 4 ชม. 10-30 mg/L 

 10. Phenytoin KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 4 ชม. 10 - 20 mg/L 

 11. Salicylate Trinder’s test Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 10 - 40 mg% 

 12. Tacrolimus ECLIA K2EDTA blood ทุกวัน 4 ชม. 5 - 20 g/L 

 13. Theophylline KIMS Clotted blood, serum ทุกวัน 
 

4 ชม. 10 - 20 mg/L 

 14. Valproic acid EIA Clotted blood, serum ทุกวัน 4 ชม. 50 - 100 mg/L 
 15. Vancomycin EIA Clotted blood, serum ทุกวัน 4 ชม. 25-40 mg/L 
 15. Vancomycin EIA Clotted blood, serum ทุกวัน 4 ชม. 25-40 mg/L 
 16. Voriconazole LC-MS/MS Clotted blood, serum **ส่งต่อ

ภาย 
นอก 

2 สัปดาห ์ 1.0-5.5 mg/L 

III) การตรวจวัดระดับโลหะ 
 17. Copper in serum FAAS Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 0.80 - 1.50 mg/L 

 18. Copper in urine FAAS Urine ทุกวัน 1 วัน 0.017 - 0.043 mg/L 
 19. Copper in 24-h 
urine 

FAAS 24-h urine ภาชนะสีชา
ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 

ทุกวัน 1 วัน 0.095 - 0.100 
mg/day 

 20. Lead ICP-MS EDTA ชนิด Trace 
Element Free ติดต่อ
รับหลอดที่หน่วยรับสิ่งส่ง
ตรวจ 

**ส่งต่อ
ภายนอก 

2 สัปดาห ์ Adult < 40 µg%; 
Child, Pregnant  
< 25 µg% 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 
วันท า 

ประกันเวลา 
การรายงาน

ผล 
ค่าอ้างอิง 

 20. Lithium 
 

Colorimetric Clotted blood, serum ทุกวัน 2 ชม. 0.60-1.20 mmol/L 

    21. Magnesium in 
serum 

Colorimetric  Clotted blood, serum ทุกวัน 2 ชม. 16.0 - 26.0 mg/L 
 

 22. Magnesium in 24-
h urine 

Colorimetric 
 

24-h urine ภาชนะสีชา 
ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 

ทุกวัน 1 วัน 72.9-121.5 mg/day 

 23. Zinc in serum FAAS Clotted blood, serum ทุกวัน 1 วัน 0.70 - 1.50 mg/L 
IV) การตรวจคัดกรอง (screening test) สารเสพติด 
 24. Methamphetamine ICT Urine ทุกวัน 1 ชม. Negative 

 25. Opiate (Morphine) ICT Urine ทุกวัน 1 ชม. Negative 

 26. Marijuana 
(Cannabinoid) 

ICT Urine ทุกวัน 1 ชม. Negative 

V) การตรวจระดับเอนไซม์ cholinesterase 
 27. Cholinesterase Colorimetric 

assay 
Clotted blood, 

serum 
ทุกวัน 4 ชม. 1 วัน 3,217 - 7,655 U/L 

VI) การตรวจสารพิษทราบชนิด / ไม่ทราบชนิด 
 28. Arsenic Gutzeit’s test Gastric lavage, urine ทุกวัน 1 สัปดาห ์ Negative 
 29. Cyanide Prussian blue 

test 
Gastric lavage, urine ทุกวัน 1 สัปดาห ์ Negative 

 30. Parathion Alkaline 
hydrolysis 

Gastric lavage, urine ทุกวัน 1 สัปดาห ์ Negative 

 31. Paraquat Alkaline 
Dithionite test 

Gastric lavage, urine ทุกวัน 3 วัน 
1 สัปดาห ์

Negative 

 32. Porphobilinogen   The Watson- 
Schwarttz test 

Urine, ป้องกันการ
สัมผสัแสง 

ทุกวัน 1 2 สัปดาห ์ Negative 
 

 33. Zinc phosphide Silver nitrate 
strip 

Gastric lavage,urine ทุกวัน 1 สัปดาห ์ Negative 

 34. การวิเคราะห์ยาและ
สารพิษโดยไม่ระบุชนิด 
(Unknown sample) 

- Automate,  
- Colorimetric 
- ICT 

Gastric lavage, urine, 
Clotted blood และ
ตัวอย่างยาหรือกลุ่มยาที่
สงสัย (แจ้งประวัต)ิ 

ภายใน 
2 
สัปดาห ์

2 สัปดาห ์ Negative 

 35. การตรวจยืนยันสาร
เสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน 
(ตรวจเฉพาะรายที่ใหผ้ลบวก
ด้วยวิธีตรวจคดักรองแล้ว
เท่านั้น) 
 

GC Urine, clotted 
blood, serum 

ภายใน 
2 
สัปดาห ์

2 สัปดาห ์ Negative 
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การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนด 
วันท า 

ประกันเวลา 
การรายงาน

ผล 
ค่าอ้างอิง 

VII) การตรวจวัตถุพยานคดีข่มขืนกระท าช าเรา 
 36. ตรวจวัตถุพยานคดี 
ข่มขืนกระท าช าเรา 

Acid 
phosphatase 
test and 
sperm 
detection 

Vaginal swab, other 
swabs หรือวัตถุพยานท่ี
สงสัยว่ามคีราบอสุจ ิ

ภายใน  
1 เดือน 

1 เดือน Acid phosphatase 
ให้ผลลบและตรวจไม่
พบ sperm 

VIII) การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ( DNA profile) 
 37. ตรวจพิสูจน์ พ่อ-
แม่-ลูก 

Autosomal 
STR-PCR 

EDTA blood หรือเซลล์
กระพุ้งแก้ม 

ทุกวัน
ราชการ 

2 สัปดาห ์ - 
 

 38. ตรวจความสัมพันธ์
ร่วมบรรพบุรุษสายบิดา
เดียวกัน 

Y STR-PCR EDTA blood หรือเซลล์
กระพุ้งแก้ม 

ทุกวัน
ราชการ 

3  สัปดาห ์ - 

 39. ตรวจความสัมพันธ์ 
ร่วมบรรพบุรุษสายมารดา
เดียวกัน 

Mitochondrial 
DNA 
sequencing 

EDTA blood หรือเซลล์
กระพุ้งแก้ม 

ทุกวัน
ราชการ 

1 เดือน - 

 40. ตรวจความสัมพันธ์
พี่สาว-น้องสาวร่วมบิดา
เดียวกัน หรือย่า-หลานสาว 

X-STR-PCR EDTA blood หรือเซลล์
กระพุ้งแก้ม 

ทุกวัน
ราชการ 

3 สัปดาห ์ - 

 41. ตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล และวัตถุ
พยาน 

DNA Proflie วัตถุพยาน ภายใน 
1 เดือน 

1 เดือน 
ยกเว้น

กระดูกและ
ฟัน 2 เดือน 

- 

 42. Chimerism DNA Autosomal 
STR-PCR 

EDTA blood ทุกวัน
ราชการ 

1 สัปดาห ์  

 
ค าย่อของวิธีที่ใช้ตรวจ 
FAAS : Flame atomic absorption spectrophotometry 
GC : Gas chromatography 
HS-GC : Headspace-Gas chromatography 
ICT : Immunochromatography technique 
ICP-MS : Inductively coupled plasma mass spectroscopy 
STR-PCR : Short tandem repeated polymerase chain reaction 
UV-Vis : Ultraviolet-visible spectrophotometry 
KIMS : Kinetic interaction of microparticles in a solution 
EIA : Homogeneous enzyme immunoassay technique 
ECLIA : Electrochemiluminescence immunoassay method 
LC-MS/MS : Liqiud Chromatography-Tandem Mass Spectrometry 

 

 


