
 แบบบันทึกรับสงสิ่งสงตรวจ 

ศูนยเฝาระวังและติดตามโรคจากสัตวปา สัตวตางถ่ินและสัตวอพยพ 
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คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

FR-WI-GE-G-004/06 

แกไขครั้งที่ 09 

หนาที่ 1 ของ 8 หนา 

 

 

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทรศัพท 02-441-5242 ตอ 1113 หรือ 02-441-0933 โทรสาร 02-441-0933 

(กรณีมีสัตวหลายชนิดโปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบบันทึกการเก็บสิ่งสงตรวจในสัตว ดานระบาดวิทยา (FR-WI-GE-G-004/07)) 

   รายละเอียดสิ่งสงตรวจ                                       ****กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน**** 

เลขท่ีสิ่งสงตรวจ (CVD/FN) .................................................................วันท่ี..................................................................เวลา....................................................น. 

ชื่อผูสง....................................................................................................................... ชนิดสัตว เพศ  ผู……….…....ตัว   เมีย..................ตัว 

ท่ีอยูผูสง.................................................................................................................... ο สุนัข........................ ο แมว.................. ο มา..................... 

โทรศัพท.................................................................................................................... ο สัตวน้ํา (โปรดระบุ)........................................................................................ 

ชื่อเจาของ ( คนเดียวกับผูสง)............................................................................ ο สัตวพิเศษ และสัตวปา (โปรดระบุ).............................................................. 

ท่ีอยูเจาของ/ฟารม ( ท่ีเดียวกับท่ีอยูผูสง)......................................................... ο ปศุสัตว (โปรดระบ)ุ…………………................................................................... 

................................................................................................................................... 

โทรศัพท..................................................................................................................... 

ο อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 

หมายเหตุ : กรณีมีสัตวหลายชนิด โปรดกรอกรายละเอียดดานหลัง 

ผูเก็บสิ่งสงตรวจ......................................................................................วันท่ีเก็บสิ่งสงตรวจ........................./………………………./…....................…เวลา.......................น. 

สถานท่ีเก็บสิ่งสงตรวจ......................................................................การขอรับสิ่งสงตรวจคืน  ไมรับคืน  รับคืน โดย................................................................... 

ชนิดสิ่งสงตรวจ 

ο EDTA blood   ο Clotted blood ο NaF blood ο Lithium heparin blood ο Serum 

ο Pus ο Urine ο Hemoculture ο Blood smear ο Organ/Tissue............................................................ 

ο Mass’s fluid ο Body fluid ο Hair/Fur/Skin/Claw ο Cytological slide ο Carcass  with OPD 

ο Swab ο GI Content ο Faeces ο Milk ο Grass ο Feed ο Water 

ο Dry blood spot ο Feather bulb ο Spray particle evaluation ο Others................................................................................ 

การรับใบรายงานผล 

ο รับผลเอง ο ไปรษณีย ท่ีอยูผูสง   ท่ีอยูเจาของ  ο FAX………………………………………… ο E-mail...................................................................... 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขการใหบริการของศูนยตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และยินดีปฏิบัติตาม 

ลงช่ือ....................................................................................................................(ผูสง)   วันที.่........................................................................ 

 

เฉพาะเจาหนาท่ี                            หนวยบริการเบ็ดเสร็จ หองปฏิบัติการ 

ประเภทงาน  งานบริการวิชาการ  งานวิจัยโครงการ................................ 

การเรียนการสอน.............................................................................................. 

อื่น ๆ.................................................................................................................. 

สภาพและคุณลักษณะของสิ่งสงตรวจ 

 เหมาะสม จํานวน............ตัวอยาง  ไมเหมาะสม จํานวน..........ตัวอยาง 

เหตุผล................................................................................................................... 

วันท่ีสง..........................................เวลา...................น. ลายเซ็น............................. วันท่ีรับ.......................................เวลา...................น. ลายเซ็น.............................. 

กําหนดตอบผลภายใน วันท่ี...................................................................................  

รายงานผล วันท่ีรับ................................เวลา...................น. ลายเซ็น................... วันท่ีสง..........................................เวลา...................น. ลายเซ็น........................... 

สวนของเจาหนาท่ีหนวยรับสิ่งสงตรวจ จํานวนเงิน...............................................บาท เลขท่ีใบเสร็จ....................................... ผูรับเงิน.................................... 

ศูนยเฝาระวังฯ 

วันท่ีรับ..................................................... ชื่อผูรบั.................................................. เลขท่ีสิ่งสงตรวจ (ศูนยเฝาระวังฯ).................................................................. 

หมายเหตุ.................................................................................................................................................................................................................................. 
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กรุณาระบุสิ่งที่ตองการสงตรวจใหชัดเจน 

1. การแยกเช้ือไวรัสในเซลลเพาะเลี้ยง (Cell Culture)  

รายการตรวจ วิธีการตรวจ อัตราคาบริการ 
(บาท) * 

ชนิดสัตว/หลอดที่/
หมายเลขบนตัวสัตว 

ชนิด 
สิ่งสงตรวจ 

 Avian influenza A virus  
 การแยกเชื้อในเซลลเพาะเลี้ยง 

ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ 

  

 การแยกเชื้อในไขไกมีเชื้อ   

 Canine distemper virus 

การแยกเชื้อในเซลลเพาะเลี้ยง 

  

 Duck flavivirus   

 Japanese encephalitis virus   

 Newcastle disease virus 
 การแยกเชื้อในเซลลเพาะเลี้ยง   

 การแยกเชื้อในไขไกมีเชื้อ   
 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ…………………………     

 
2. การตรวจทางวิทยาภูมิคุมกัน (Immunology) : (Antibody detection) 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ อัตราคาบริการ 
(บาท) * 

ชนิดสัตว/หลอดที่/
หมายเลขบนตัวสัตว 

ชนิด 
สิ่งสงตรวจ 

 Avian influenza virus 
(Antibody detection) ** 

NT test 

ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ 

  

 Avian influenza virus 
(Antibody detection) ** 

HI test 

  

 Japanese encephalitis virus 
(JEV) (Antibody detection) ** 

  

 Newcastle disease virus (NDV) 
(Antibody detection) ** 

  

 Elephant endotheliotropic 
herpesvirus 1* (Antibody 
detection) 

ELISA 
  

 Equine infectious anemia 
virus (Antibody detection) 

AGID   

 Brucellosis  
(Antibody detection) in Bovine** 

CFT   

 Toxoplasma gondii (Antibody 
detection) 

Ab titer 800 บาท   

 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ…………………………     

 
3. การตรวจทางอณูชีววทิยา (Molecular Biology) 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ อัตราคาบริการ 
(บาท) * 

ชนิดสัตว/หลอดที่/
หมายเลขบนตัวสัตว 

ชนิด 
สิ่งสงตรวจ 

แบคทีเรียและโปรโตซัว   
 Anaplasma spp. Nested-PCR 550   
 Bacillus anthracis (Anthrax) Multiplex PCR 700   

 Borrelia burdorferi 
(Lyme disease) 

Nested PCR 550 
  

 Canine hemotropic 
mycoplasma (M. haemocanis, 
Ca. M. haematoparvum) 

Real time PCR  
(SYBR GREEN) 

800 
  

 Chlamydiaceae PCR 500   



 แบบบันทึกรับสงสิ่งสงตรวจ 
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3.  การตรวจทางอณูชีววทิยา (Molecular Biology) (ตอ) 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ อัตราคาบริการ 
(บาท) * 

ชนิดสัตว/หลอดที่/
หมายเลขบนตัวสัตว 

ชนิด 
สิ่งสงตรวจ 

แบคทีเรียและโปรโตซัว  (ตอ) 
 Chlamydophila psittaci 
(psittacosis) 

Nested PCR 550   

 Chlamydia trachomatis PCR 500   
 Ehrlichia canis, Hepatozoon 
canis and Babesia spp. 

Multiplex PCR ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ 
  

 Francisella tularensis 
(Tularemia) 

Real time PCR 
(SYBR GREEN) 

800 
  

 Feline hemotropic 
mycoplasmas (M. haemofelis,  
Ca.M. haemominutum,  
Ca. M. turicensis) 
 

Multiplex PCR ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ 

  

 Haemophilus somnus PCR 500   

 Leishmania spp. Real time PCR 
(SYBR GREEN) 

ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ   

 Microfilaria (B. malayi,  
W. bancrofti, D. immitis) 

Nested PCR 550 
  

 Mycobacterium spp. and 
Mycobacterium tuberculosis 
complex 

Multiplex PCR ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ 
  

 Mycobacterium avium 

PCR 500 

  
 Mycobacterium bovis   
 Mycobacterium tuberculosis   
 Mycoplasma spp. 
(contamination of cell culture) 

  

 Mycoplasma spp. Nested PCR ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ   
 Pasteurella multocida  
(Fowl plague) 

PCR 500 
  

 Pathogenic leptospira spp. 
Real time PCR  

(Hydrolysis probe) 
800 

  

 Plasmodium spp.  
(P. vivax, P. ovale,  
P. malariae, P. falciparum,  
P. knowlesi) 

Real time PCR  
(Hydrolysis probe) 

ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ 

  

 Rickettsia spp.  
(R. rickettsii, R. cornorii,  
R. typhi, R. prowazekii) 

Nested PCR 750 
  

 Theileria spp. 

PCR 500 

  
 Toxoplasma gondii 
(Toxoplasmosis) 

  

 Trypanosoma evansi (Surra)   
 Yersinia pestis (Plague) PCR 550   
 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………     
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3.  การตรวจทางอณูชีววทิยา (Molecular Biology) (ตอ) 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ อัตราคาบริการ 
(บาท) * 

ชนิดสัตว/หลอดที่/
หมายเลขบนตัวสัตว 

ชนิด 
สิ่งสงตรวจ 

เชื้อรา 
 Encephalitozoon cuniculi Nested PCR 550   
 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………     
ไวรัส 
 Adenovirus (Mastadenovirus) Nested PCR 550   
 African horse sickness virus RT-PCR ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ   
 African swine fever virus and 
Classical swine fever virus 

Multiplex real time RT-PCR 
(Hydrolysis probe) 

1,000 
  

 Avian bornavirus (Psittacine birds) RT-PCR 800   

 Bovine leukemia virus Nested PCR 550   
 Canine adenovirus PCR 500   
 Canine coronavirus type II RT-PCR 750   

 Canine distemper virus  
Real time RT-PCR  
(Hydrolysis probe) 850   

 Chicken anemia virus PCR 500   
 Pan coronarvirus Nested RT-PCR 550   
 Dengue virus 

RT-PCR 750 

  
 Ebolavirus   
 Filoviruses 
(Ebolavirus and Marburgvirus) 

  

 Equine arteritis virus   
 Equine infectious anemia 
virus (Viral RNA detection) 

  

 Feline calicivirus    
 Feline coronavirus  
(Feline infectious peritonitis virus) 

  

 Feline leukemia virus  
(Viral RNA detection) 

  

 Foamy virus Nested PCR 550   
 Foot-and-mouth disease virus 

RT-PCR 
750   

 Foot-and-mouth disease virus 
(genotyping) 

1,000   

 Hanta virus 
Real time RT-PCR 

(SYBR GREEN) 
850   

 Hepatitis A virus Nested RT-PCR 850   

 Hepatitis B virus 
Real time PCR  

(Hydrolysis probe)  900   

 Hepatitis C virus Nested RT-PCR 850   

 Hepatitis E virus 
Real time PCR  

(Hydrolysis probe) 
900   

ไวรัสกลุม Herpesvirus 
 Pan herpesvirus Nested PCR ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ   
 Anatid alphaherpesvirus-1 
(Duck virus enteritis or duck plague) 

PCR  
  

 Bovine herpesvirus type 1 Nested PCR 550   
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3.  การตรวจทางอณูชีววทิยา (Molecular Biology) (ตอ) 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ อัตราคาบริการ 
(บาท) * 

ชนิดสัตว/หลอดที่/
หมายเลขบนตัวสัตว 

ชนิด 
สิ่งสงตรวจ 

ไวรัสกลุม Herpesvirus (ตอ) 
 Cyprinid herpesvirus 2 PCR 500   
 Elephant endotheliotropic 
herpesvirus type 1-6 

Nested PCR 
900   

 Equine herpesvirus  
type 1, 4   

650   

 Feline herpesvirus type 1 

PCR 

500   
 Herpes simplex virus type 
1, 2 

650   

 Koi herpesvirus   500   
 Malignant catarrhal fever 
virus (AIHV-1 and OvHV-2) 

Nested PCR 650   

 Simian herpes B virus 
(Cercopithecine herpesvirus 1) 

Real time PCR  
(Hydrolysis probe) 

800   

 Tortoise herpesvirus  Nested PCR 550   
ไวรัส       
 Influenza A virus and 
subtyping                                    

Real time PCR  
(Hydrolysis probe) 

1,000   

 Iridovirus (Ranavirus 3) PCR 500   

 Japanese encephalitis virus 
Real time RT-PCR  

(SYBR GREEN) 
850   

 Lyssavirus (Rabies virus) *** 

Real time PCR 
(Hydrolysis probe) 

 
  

 Newcastle disease virus 850 
  

 Nipah virus 1,000 
  

 MERS coronavirus                                     1,000 
  

ไวรัสกลุม Poxvirus 
 Cetacean poxvirus 

PCR 500 
  

 Crocodile poxvirus   

 Monkeypox virus 
Real time PCR  

(Hydrolysis probe) 
800   

 Parapoxvirus Nested PCR 550   
ไวรัส       

 Parvovirus: Canine: Feline 
parvovirus  
(Feline panleukopenia virus, 
Feline distemper) 

PCR 500 

  

 Pigeon circovirus PCR    
 Porcine circovirus type 2 Nested PCR 550   
 Porcine epidemic diarrhea 
virus 

Nested RT-PCR 850   

 Psittacine beak and feather 
disease virus and avian 
polyomavirus 

Multiplex PCR ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ 
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3.  การตรวจทางอณูชีววทิยา (Molecular Biology) (ตอ) 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ อัตราคาบริการ 
(บาท) * 

ชนิดสัตว/หลอดที่/
หมายเลขบนตัวสัตว 

ชนิด 
สิ่งสงตรวจ 

ไวรัส (ตอ) 
 Retroviruses 
(Deltaretroviruses) 

RT-PCR 750 
  

 Simian immunodeficiency 
virus Nested RT-PCR 850 

  

 Snake paramyxovirus   

 West Nile virus 
Real time PCR  

(Hydrolysis probe) 
1,000 

  

 Yellow fever virus Nested RT-PCR 850   

 Zika virus 
Real time PCR  

(Hydrolysis probe) 
850   

 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………     

นิติวิทยาศาสตรและอื่นๆ 
 การตรวจระบุชนิดสัตว 
ไดแกสัตวในกลุมดังตอไปนี้ 
Viverridae, Felidae, Canidae, 
Bovidae, Suidae, Manidae, 
Cercopithecidae, Hominidae, 
Muridae 

PCR และ DNA sequencing 

3,000  
กรณีท่ีสกัด DNA 

ไมได 
อันเนื่องมาจากสภาพ
ของตัวอยาง จะคิด

เฉพาะ 
คาเตรียมตัวอยาง 

ตัวอยางละ 500 บาท 

  

 ตรวจระบุชนิดพันธุชาง  
(ชางเอเชียและชางแอฟริกา) 

  

 Multi-Drug Resistance Gene 
(MDR1) mutation detection  
in dog 

SNP 1,000 
  

 Bird sexing   
สําหรับนกกลุมดังตอไปนี้ 

1. กลุมนกปากขอ/นกแกว 
(Psittaciformes)  

2. กลุมนกจับคอน 
(Passeriformes) (ตรวจ
ไดเฉพาะ นกปรอด  
นกเอี้ยง นกขุนทอง) 

3. กลุมไก/นกยูง 
(Galliformes) 

4. กลุมนกกระสา 
(Ciconiiformes)  

5. กลุมนกกระเรียน 
(Gruiformes) 

6. กลุมนกพิราบ/นกเขา 
(Columbiformes) 

7. กลุมหาน/เปด 
(Anseriformes) 

นกกลุมอื่นๆ กรุณาติดตอ
หองปฏิบัติการ 

PCR ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ 

  

 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………     
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4.   การตรวจพยาธิภายนอก  

รายการตรวจ วิธีการตรวจ อัตราคาบริการ 
(บาท) * 

ชนิดสัตว/หลอดที่/
หมายเลขบนตัวสัตว 

ชนิด 
สิ่งสงตรวจ 

 ตรวจระบุชนิดพยาธิภายนอก Morphology identification 400   

 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………     
 

5.   การตรวจหาเช้ือแบคทีเรียโดยการเพาะเลี้ยง 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ อัตราคาบริการ 
(บาท) * 

ชนิดสัตว/หลอดที่/
หมายเลขบนตัวสัตว 

ชนิด 
สิ่งสงตรวจ 

การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย 

 Leptospira spp. 
เพาะเลี้ยง 

ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
300 

  

 Chlamydiales*** เพาะเลี้ยงในเซลลเพาะเลี้ยง 3,000   

 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………     
 
6.   การตรวจดวยวิธีทางอิมมูโนฮิสโตเคมี (Immunohistochemistry) 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ อัตราคาบริการ 
(บาท) * 

ชนิดสัตว/หลอดที่/
หมายเลขบนตัวสัตว 

ชนิด 
สิ่งสงตรวจ 

 Canine distemper virus*** 
 IHC 

200 
ไมรวมคาทํา 

และตัดพาราฟนบล็อค 

  

 IFA 200   

 Chlamydia spp.*** 
 IHC 

200 
ไมรวมคาทํา 

และตัดพาราฟนบล็อค 

  

 IFA 200   

 Newcastle disease virus*** 
 IHC 

200 
ไมรวมคาทํา 

และตัดพาราฟนบล็อค 

  

 IFA 200   
 Rabies virus antigen***  DIFA 200   

 Avian influenza A virus*** IHC - 
 

  
 Rabies virus 
(antibody detection) 

FAVN ตามจํานวนสิ่งสงตรวจ   

 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………     

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบบันทึกรับสงสิ่งสงตรวจ 

ศูนยเฝาระวังและติดตามโรคจากสัตวปา สัตวตางถ่ินและสัตวอพยพ 

(Specimen submission form for MoZWE) 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

FR-WI-GE-G-004/06 

แกไขครั้งที่ 09 

หนาที่ 8 ของ 8 หนา 

 

 

     7.  การทําสัตวสต๊ัฟฟ 

รายการ ราคา (บาท) หมายเหตุ 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม, สัตวเลี้ยง 

    1. นํ้าหนักไมเกิน 500 กรัม 

    2. นํ้าหนักต้ังแต 500 กรัม – 1 กิโลกรัม 

    3. นํ้าหนักต้ังแต 1.1 – 2 กิโลกรัม 

    4. นํ้าหนักต้ังแต 2.1 – 3 กิโลกรัม 

    5. นํ้าหนักต้ังแต 3.1 – 4 กิโลกรัม 

    6. นํ้าหนักต้ังแต 4.1 – 5 กิโลกรัม 

 

500 

700 

1,400 

2,100 

3,500 

5,000 

รับสต๊ัฟฟเฉพาะสัตวท่ีมี 

นํ้าหนักตัวไมเกิน 5 กิโลกรัม 

(ในกรณีท่ีนํ้าหนักตัวเกิน 5 กิโลกรัม 

ราคาตามแตตกลง) 

สัตวปก 

    1. ความยาวไมเกิน 20 เซนติเมตร 

    2. ความยาวต้ังแต 21 – 50 เซนติเมตร 

    3. ความยาวต้ังแต 51 – 100 เซนติเมตร 

    4. ความยาวต้ังแต 101 เซนติเมตร ข้ึนไป 

 

700 

1,000 

1,500 

ข้ันตํ่า 2,000 

คิดราคาตามขนาดความยาว 

ต้ังแตปลายปาก – โคนหาง (ซม.) 

ปลา ข้ันตํ่า 500 คิดราคาตามขนาดความยาว 

ต้ังแตปลายปาก – ปลายหาง (ซม.)     1. โชวดานเดียว 

    2. โชว 2 ดาน 

2,000/30 ซม. 

3,000/30 ซม. 

สัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก ข้ันตํ่า 500 คิดราคาตามขนาดความยาว 

ต้ังแตปลายปาก – ปลายหาง (ซม.) - กลุม Lizard และงู ข้ันตํ่า 1,000/30 ซม. 

เตา 1,000/10 ซม. 

 

   หมายเหตุ :  * ราคานี้เฉพาะคาตรวจทางหองปฏิบัติการเทานั้น ไมรวมคาหัตถการสําหรับการเก็บตัวอยางจากสัตวมีชีวิต 

                  ** โปรดติดตอเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการกอนสงตรวจ  

                  *** รับตรวจเฉพาะงานวิจัย หากตองการสงตรวจโปรดติดตอเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


