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ส่วนที ่1 ส ำหรับโรงพยำบำลที่ส่งตรวจ 
1.1 คลินิกวัณโรค 
ช่ือผู้ป่วย.........................................................นามสกุล.......................................................อาย.ุ...................ปี เพศ.................................... 
โรงพยาบาล......................................................................HN…………………………..…..…………….………TB No………………….……………….….. 
เลขที่บัตรประชำชน   โรคร่วม  ไม่มี  ไม่ทราบ  B24 ………….       
สิทธิกำรรักษำ :  UC        สิทธิราชการ        สิทธิประกันสังคม        สิทธิต่างด้าว        สิทธ์ิอื่นๆ.......................  
ชนิดของตัวอย่ำง :  เสมหะ (sputum)       เชื้อที่เพาะในอาหาร..........................        อื่นๆ ระบุ.......................................... 
กำรส่งตรวจ :  วินิจฉัยวัณโรค      New case      ติดตำมกำรรักษำ เดือนที.่...........      อื่นๆ ระบุ.............................. 
  เข้ำเกณฑ์กำรตรวจโดยไม่เสียค่ำบริกำรของ สปสช. หรือกรมควบคุมโรค 
           Re-treatment   ผูป้่วยที่มีประวัตริักษาวัณโรคมาก่อน ระบุ............................................................................................................. 
           On-treatment  ผู้ป่วยระหว่างการรักษาที่ผลเสมหะยังเป็นบวกหลังการรักษา 2 เดือน ระบุเดือนที่............................................... 
           Pre-treatment  ผู้ป่วยใหมก่ลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ระบุ................................................................................................. 
   ผู้ป่วย New case สิทธิ UC ส่งตรวจ Solid media Culture และ Solid media DST (เฉพำะตัวอย่ำงเสมหะเทำ่น้ัน) 
       ผู้ป่วย MDR-TB ตรวจ F/U Culture (ไม่เกิน 16 ครั้งต่อ course การรักษา) ครั้งที่........................................................................ 
   ผู้ป่วยคัดกรองสงสยัวัณโรค ระบกุลุ่มเสี่ยง..........................................................................................................................................  
  ไม่เข้ำเกณฑ์กำรตรวจโดยไม่เสียค่ำบริกำร (ช ำระค่ำบริกำรเอง) ระบุประเภทผู้ป่วย......................................................... 
รำยกำรส่งตรวจ : 
 Conventional method 
         เพาะเลี้ยงเช้ือและพิสจูน์ชนิดของเช้ือวัณโรค (Culture) :     Solid media   Liquid media (MGIT 960) 
         ทดสอบความไวต่อยา (DST) 1) วิธ ีSolid media :  Streptomycin, Isoniazid, Rifampicin และ Ethambutol          
     2) วิธ ีMGIT 960 :   Streptomycin, Isoniazid, Rifampicin และ Ethambutol         
        Pyrazinamide 
 Molecular method 
         ตรวจหาเช้ือ TB และทดสอบความไวต่อยา Rifampicin ด้วยวธิ ีXpert MTB/RIF ตรวจจำกตวัอย่ำงโดยตรง 
           ตรวจหาเช้ือ TB และ NTM ด้วยวธิ ีReal-time PCR  ตรวจจำกตัวอย่ำงโดยตรง 
           ทดสอบความไวต่อยา Isoniazid และ Rifampicin ด้วยวธิี Real-time PCR ตรวจจำกตัวอย่ำงโดยตรง 
   ทดสอบความไวต่อยา Fluoroquinolones และ Aminoglycosides/Cyclic peptides ด้วยวธิ ีReal-time PCR ตรวจจำกตวัอย่ำงโดยตรง 
           ทดสอบความไวต่อยา Isoniazid และ Rifampicin ด้วยวธิ ีLine-probe assay (LPA) เฉพำะตัวอย่ำงเสมหะ AFB บวก 
                      ทดสอบความไวต่อยา Fluoroquinolones และ Aminoglycosides/Cyclic peptides ด้วยวธิ ีLine-probe assay (LPA)  
   ตรวจเฉพำะตวัอย่ำงเสมหะที่พบ MDR-TB หรือพบกำรดื้อยำ Rifampicin 
           ตรวจแยกชนิดของเช้ือ NTM ด้วยวธิี Line-probe assay (LPA) ตรวจไดเ้ฉพำะตัวอยำ่งที่เพำะเชื้อขึ้น 
               

ผู้สั่งตรวจ :.............................................................................. เบอร์ตดิต่อ :.............................................. E-mail…………………………………. 

1.2 ห้องปฏิบัติกำรโรงพยำบำล (หำกส่งมำกกว่ำ 1 ตัวอย่ำงต้องระบุล ำดับที่ วันที่เก็บและผลกำรตรวจ AFB ทุกตัวอย่ำงให้ชัดเจน)  
วันท่ีเก็บสิ่งส่งตรวจ..................................วันท่ีตรวจ.................................LAB Serial No……….…..…….วันท่ีส่ง สคร. ................................. 
ผลการตรวจ AFB smear    Negative        จ านวน.........cells        1+        2+         3+        Not done 
 

ช่ือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ:…………………………..………………..…… เบอร์ติดต่อ :............................................ E-mail……………………………… 
 

ผู้ป่วยท่ีเข้ำเกณฑ์ไม่เสียค่ำบริกำรต้องแนบใบส่งตรวจที่พิมพ์จำกโปรแกรม NTIP มำด้วย 
กรุณำกรอกข้อมูลให้ถกูต้อง และครบถ้วนก่อนน ำส่งตัวอย่ำง ไม่เช่นนั้นจะคิดค่ำบริกำรตรวจ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ส่วนที่ 2 ส ำหรับหน่วยรับตรวจ สคร. 3 
 

วันที่รับตัวอย่าง.................................................. ผู้รับตัวอย่าง.......................................................... LAB Serial No ….................…....…… 
สภาพของตัวอย่าง:  เหมาะสม ยอมรับได้ ปริมาตรของตัวอย่าง .......................ml 
   ไม่เหมาะสม ปฏิเสธการตรวจ ระบุเหตุผล.............................................................................................................. 
       แจ้งโรงพยาบาลที่ส่งตรวจวันที่....................................................... เวลา.....................น.  
       ผู้รับแจ้ง.....................................................กลุ่มงาน............................. ผู้แจ้ง......................................................... 
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