
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

งาน หอ้งปฏิบติัการซีร่ัมวทิยา หน่วย หอ้งปฏิบติัการกลางทางวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง ขั้นตอนการรับและตรวจตวัอยา่งหอ้งปฏิบติัการซีร่ัมวทิยา วนัทีอ่อกเอกสาร 12 มีนาคม 2557 แกไ้ขคร้ังท่ี 1 

ล าดบั
ที ่

ลกัษณะกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม/
เอกสารอ้างองิ 

1 
 
 

 
                           
 

ผูข้อรับบริการขอแบบฟอร์มใบส่ง
ตวัอยา่งและกรอกขอ้มูลรายละเอียด
ต่างๆ ลงในใบส่งตรวจ  

ผูข้อรับบริการ - แบบฟอร์มใบ
ส่งตวัอยา่ง 

2  

 
 

ผูข้อรับบริการส่งแบบฟอร์มใบส่ง
ตวัอยา่งพร้อมกบัตวัอยา่ง (ส่ิงส่ง
ตรวจ) ท่ีฝ่ายธุรการของหน่วยชนัสูตร 

ผูข้อรับบริการ - - 

3                                                              ไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
                                          ถูกตอ้ง             

นายสตัวแพทยต์รวจสอบใบส่งตรวจ
กบัส่ิงส่งตรวจให้ถูกตอ้งตรงกนั 
พร้อมทั้งเขียนใบส่งส่ิงส่งตรวจ 

นายสตัวแพทย์
ประจ าหน่วยชนัสูตร 

ภายใน 1 ชัว่โมง แบบฟอร์มส่ง
ส่ิงส่งตรวจ 

4  เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยชนัสูตรส่งส่ิง
ส่งตรวจพร้อมกบัแบบฟอร์มส่งส่ิงส่ง
ตรวจมายงัห้องปฏิบติัการ 

เจา้หนา้ท่ีประจ า
หน่วยชนัสูตร 

ภายใน 1 ชัว่โมง - 

5  นกัวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบติัการ
ท าการตรวจส่ิงส่งตรวจ 

นกัวิทยาศาสตร์
ประจ า

ห้องปฏิบติัการ 

ภายใน 3-5 วนั แบบฟอร์ม
บนัทึกผลการ

ตรวจ 

6  หรือ รายงานผลให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
ห้องปฏิบติัการพิจารณา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา
ประจ า

ห้องปฏิบติัการ 

- แบบฟอร์ม
รายงานผลใน
ห้องปฏิบติัการ 

 
7  

 
 

ส่งใบรายงานผลท่ีมีการลงลายมือช่ือ
ของนกัวิทยาศาสตร์ท่ีตรวจและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
ห้องปฏิบติัการให้ฝ่ายธุรการของ
หน่วยชนัสูตร 

นกัวิทยาศาสตร์ - แบบฟอร์ม
รายงานผลใน
ห้องปฏิบติัการ 

8  
 

 

รายงานผลให้ผูข้อรับบริการ ฝ่ายธุรการ 
ของหน่วยชนัสูตร 

ภายใน 1 วนัหลงั
รับใบรายงานผล 

ใบรายงานผล
ส าหรับผูข้อรับ

บริการ 

 

จดัท าโดย 
 

นางสาวกนกกาญจน์ แกว้พรม
(นกัวทิยาศาสตร์) 

ทบทวนโดย 
 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 
 (อาจารยป์ระจ าหอ้งปฏิบติัการ) 

เห็นชอบโดย 
 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 
(ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลาง) 

 

ตวัอยา่ง (ส่ิงส่งตรวจ) จากผู ้
ขอรับบริการ 

ส่งตวัอยา่ง (ส่ิงส่งตรวจ)พร้อม
ทั้งแบบฟอร์มใบส่งตวัอยา่ง 

รับส่ิงส่งตรวจ 

ตรวจวเิคราะห์ทาง 
หอ้งปฏิบติัการ 

ส่งส่ิงส่งตรวจพร้อมทั้งแบบฟอร์มส่งส่ิง
ส่งตรวจมายงัหอ้งปฏิบติัการ 

ส่งใบรายงานผล 

รายงานผล 

พิจารณาผลการตรวจ 

ผา่น 

ไม่ผา่น 



คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

งาน   ตรวจอาหารและน ้ าตรวจคุณภาพทางจุลชีววทิยา หน่วย  หอ้งปฏิบติัการกลาง 

เร่ือง   การรับและตวรจคุณภาพน ้านมทางจุลชีววทิยา วนัทีอ่อกเอกสาร   12 มีนาคม 2557 (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 
 

ล าดบัที่ ลกัษณะกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม/
เอกสารอ้างองิ 

1 ขอแบบฟอร์มส่งส่ิงส่งตรวจ 
 

 

ผูข้อรับบริการท าการขอแบบฟอร์มท่ี
หน่วยชนัสูตร 

ผูข้อรับบริการ  แบบฟอร์มส่งส่ิง
ส่งตรวจ 

2  

กรอกแบบฟอร์มส่งส่ิงส่งตรวจ 
 

ผูข้อรับบริการกรอกแบบฟอร์มให้
ครบถว้น 

ผูข้อรับบริการ   

3  

ส่งแบบฟอร์มส่งส่ิงส่งตรวจพร้อม
กบัส่ิงส่งตรวจ 

 

ผูข้อรับบริการส่งแบบฟอร์มส่งส่ิงส่ง
ตรวจพร้อมกบัส่ิงส่งตรวจท่ีฝ่ายธุรการ

ของหน่วยชนัสูตร 

ผูข้อรับบริการ   

4                              
 

  1          ไม่ผา่น            ตรวจสอบ 

                                      
                                             ผา่น 

นายสตัวแพทยต์รวจสอบความถูกตอ้ง
ของเอกสารและส่ิงส่งตรวจ 

นายสตัวแพทยป์ระจ า
หน่วยชนัสูตร 

ภายใน 1 ชัว่โมง  

5   
ส่งแบบฟอร์มส่งส่ิงส่งตรวจพร้อม

กบัส่ิงส่งตรวจ 
 

พนกังานห้องปฏิบติัการส่งส่ง
แบบฟอร์มส่งส่ิงส่งตรวจพร้อมกบัส่ิง
ส่งตรวจมาท่ีห้องตรวจวิเคราะห์ 

พนกังานห้องปฏิบติัการ ภายใน 1 ชัว่โมง  

6  

ตรวจส่ิงส่งตรวจ 
 

นกัวิทยาศาสตร์ท าการตรวจส่ิงส่งตรวจ
ตามค าขอ 

นกัวิทยาศาสตร์ 5-7 วนั แบบฟอร์มบนัทึก
ผลการตรวจ 

7 1   หรือ   6  
 

 ไม่ผา่น       พิจารณาผลการตรวจ 
 

                                       ผา่น 

รายงานผลให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
ห้องปฏิบติัการพิจารณา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
ห้องปฏิบติัการ 

 แบบฟอร์มรายงาน
ผลใน

ห้องปฏิบติัการ 

8  

ส่งใบรายงานผล 
ส่งใบรายงานผลท่ีมีการลงลายมือช่ือ
ของนกัวิทยาศาสตร์ท่ีตรวจและอาจารย์
ท่ีปรึกษาประจ าห้องปฏิบติัการให้ฝ่าย

ธุรการของหน่วยชนัสูตร 

นกัวิทยาศาสตร์  แบบฟอร์มรายงาน
ผลใน

ห้องปฏิบติัการ 

9  

รายงานผล 
รายงานผลให้ผูข้อรับบริการ ฝ่ายธุรการของหน่วย

ชนัสูตร 
ภายใน 1 วนั
หลงัรับใบ
รายงานผล 

แบบฟอร์มรายงาน
ผลส าหรับ
ผูรั้บบริการ 

 

จดัท าโดย ทบทวนโดย เห็นชอบโดย 

 

 

นางสาวนิตยา  ชะนะญาติ 

นกัวทิยาศาสตร์ 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 

ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลาง 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 

ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลาง 
 



คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

งาน หอ้งปฏิบติัการแบคทีเรีย หน่วย กลุ่มผูป้ฏิบติังานประจ าหอ้งปฏิบติัการ 
เร่ือง ขั้นตอนการรับและตรวจตวัอยา่งหอ้งปฏิบติัการแบคทีเรีย วนัทีอ่อกเอกสาร 24  ตุลาคม 2557 

 

ล าดบั
ที ่

ลกัษณะกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม/
เอกสารอ้างองิ 

1 
 
 

 
                           
 

ผูข้อรับบริการขอแบบฟอร์มใบส่ง
ตวัอยา่งและกรอกขอ้มูลรายละเอียด
ต่างๆ ลงในใบส่งตรวจ 

ผูข้อรับบริการ - แบบฟอร์มใบส่ง
ตวัอยา่ง 

2  

 
 

ผูข้อรับบริการส่งแบบฟอร์มใบส่ง
ตวัอยา่งพร้อมกบัตวัอยา่ง (ส่ิงส่งตรวจ) 
ท่ีฝ่ายธุรการของหน่วยชนัสูตร 

ผูข้อรับบริการ - - 

3                                                              ไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
                                          ถูกตอ้ง             

นายสตัวแพทยต์รวจสอบใบส่งตวัอยา่ง
กบัส่ิงส่งตรวจให้ถูกตอ้งตรงกนั พร้อม
ทั้งเขียนใบส่งส่ิงส่งตรวจ 

นายสตัวแพทย์
ประจ าหน่วย
ชนัสูตร 

ภายใน  
1 ชัว่โมง 

แบบฟอร์มส่งส่ิงส่ง
ตรวจ 

4  เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยชนัสูตรส่งส่ิงส่ง
ตรวจพร้อมกบัแบบฟอร์มส่งส่ิงส่ง
ตรวจมายงัห้องปฏิบติัการ 

เจา้หนา้ท่ี
ประจ าหน่วย
ชนัสูตร 

ภายใน  
1 ชัว่โมง 

- 

5  นกัวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบติัการ
ท าการตรวจส่ิงส่งตรวจ 

นกัวิทยาศาสตร์
ประจ า

ห้องปฏิบติัการ 

ไม่เกิน 7 วนั
ท าการ 

แบบฟอร์มบนัทึกผล
การตรวจ 

6 1     หรือ    5  
    ไม่ผา่น 
                     พิจารณาผลการตรวจ 
 
                                       ผา่น 

รายงานผลให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
ห้องปฏิบติัการพิจารณา 

อาจารยท่ี์
ปรึกษาประจ า
ห้องปฏิบติัการ 

- แบบฟอร์มรายงาน
ผลในห้องปฏิบติัการ 

 

7  
 
 

ส่งใบรายงานผลท่ีมีการลงลายมือช่ือ
ของนกัวิทยาศาสตร์ท่ีตรวจและอาจารย์
ท่ีปรึกษาประจ าห้องปฏิบติัการให้ฝ่าย
ธุรการของหน่วยชนัสูตร 

นกัวิทยาศาสตร์ - แบบฟอร์มรายงาน
ผลในห้องปฏิบติัการ 

8  
 

 

รายงานผลให้ผูข้อรับบริการ ฝ่ายธุรการของ
หน่วยชนัสูตร 

ภายใน 1 วนั
หลงัรับใบ
รายงานผล 

ใบรายงานผลส าหรับ
ผูข้อรับบริการ 

 

จดัท าโดย 
 

นางสาวธญัญา  วรินทร์รักษ์
(นกัวทิยาศาสตร์) 

ทบทวนโดย 
 

ผศ.น.สพ.ดร.ณฐัวฒิุ  สถิตเมธี 
(อาจารยป์ระจ าหอ้งปฏิบติัการ) 

เห็นชอบโดย 
 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร  พิชผล 

(ผูจ้ดัการห้องปฏิบติัการกลางทางสตัวแพทย)์ 

ตวัอยา่ง (ส่ิงส่งตรวจ) จากผูข้อรับ
บริการ 

ส่งตวัอยา่ง (ส่ิงส่งตรวจ) พร้อมทั้ง
แบบฟอร์มใบส่งตวัอยา่ง 

รับส่ิงส่งตรวจ 

ตรวจวิเคราะห์ทาง 
ห้องปฏิบติัการ 

ส่งส่ิงส่งตรวจพร้อมทั้งแบบฟอร์มส่ง
ส่ิงส่งตรวจมายงัห้องปฏิบติัการ 

ส่งใบรายงานผล 

รายงานผล 



 









คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

งาน หอ้งปฏิบติัการปรสิตวทิยา หน่วย หอ้งปฏิบติัการกลางทางวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง ขั้นตอนการรับและตรวจตวัอยา่งหอ้งปฏิบติัการปรสิตวทิยา วนัทีอ่อกเอกสาร 12 มีนาคม 2557 แกไ้ขคร้ังท่ี 1 

 

ล าดบั
ที ่

ลกัษณะกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม/
เอกสารอ้างองิ 

1 
 
 

 
                           
 

ผูข้อรับบริการขอแบบฟอร์มใบส่ง
ตวัอยา่งและกรอกขอ้มูลรายละเอียด
ต่างๆ ลงในใบส่งตรวจ  

ผูข้อรับบริการ - แบบฟอร์มใบ
ส่งตวัอยา่ง 

2  

 
 

ผูข้อรับบริการส่งแบบฟอร์มใบส่ง
ตวัอยา่งพร้อมกบัตวัอยา่ง (ส่ิงส่ง
ตรวจ) ท่ีฝ่ายธุรการของหน่วย
ชนัสูตร 

ผูข้อรับบริการ - - 

3                                                              ไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
                                          ถูกตอ้ง             

นายสตัวแพทยต์รวจสอบใบส่ง
ตรวจกบัส่ิงส่งตรวจให้ถูกตอ้ง
ตรงกนั พร้อมทั้งเขียนใบส่งส่ิงส่ง
ตรวจ 

นายสตัวแพทย์
ประจ าหน่วยชนัสูตร 

ภายใน 1 ชัว่โมง แบบฟอร์มส่ง
ส่ิงส่งตรวจ 

4  เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยชนัสูตรส่ง
ส่ิงส่งตรวจพร้อมกบัแบบฟอร์มส่ง
ส่ิงส่งตรวจมายงัห้องปฏิบติัการ 

เจา้หนา้ท่ีประจ า
หน่วยชนัสูตร 

ภายใน 1 ชัว่โมง - 

5  นกัวิทยาศาสตร์และอาจารยท่ี์
ปรึกษาประจ าห้องปฏิบติัการท าการ
ตรวจส่ิงส่งตรวจ 

นกัวิทยาศาสตร์
ประจ า

ห้องปฏิบติัการ 

-พยาธิในเลือด/
อุจจาระ 3 วนั 
-พยาธิใน
เน้ือสตัว ์5 วนั 

 

แบบฟอร์ม
บนัทึกผลการ

ตรวจ 

6  หรือ รายงานผลให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ประจ าห้องปฏิบติัการพิจารณา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา
ประจ า

ห้องปฏิบติัการ 

- แบบฟอร์ม
รายงานผลใน
ห้องปฏิบติัการ 

 
7  

 
 

ส่งใบรายงานผลท่ีมีการลงลายมือ
ช่ือของนกัวิทยาศาสตร์ท่ีตรวจและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
ห้องปฏิบติัการให้ฝ่ายธุรการของ
หน่วยชนัสูตร 

นกัวิทยาศาสตร์ - แบบฟอร์ม
รายงานผลใน
ห้องปฏิบติัการ 

8  
 

 

รายงานผลให้ผูข้อรับบริการ ฝ่ายธุรการ 
ของหน่วยชนัสูตร 

ภายใน 1 วนัหลงั
รับใบรายงานผล 

ใบรายงานผล
ส าหรับผูข้อรับ

บริการ 

 

จดัท าโดย 
 

นางสาวดวงหทยั ศรีภกัดี
(นกัวทิยาศาสตร์) 

ทบทวนโดย 
 

อ.สพ.ญ.ศศิโศภิณ ไชยลงัการณ์ 

(อาจารยป์ระจ าหอ้งปฏิบติัการ) 

เห็นชอบโดย 
 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 
(ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลาง) 

ตวัอยา่ง (ส่ิงส่งตรวจ) จากผู ้
ขอรับบริการ 

ส่งตวัอยา่ง (ส่ิงส่งตรวจ)พร้อม
ทั้งแบบฟอร์มใบส่งตวัอยา่ง 

รับส่ิงส่งตรวจ 

ตรวจวเิคราะห์ทาง 
หอ้งปฏิบติัการ 

ส่งส่ิงส่งตรวจพร้อมทั้งแบบฟอร์มส่งส่ิง
ส่งตรวจมายงัหอ้งปฏิบติัการ 

ส่งใบรายงานผล 

รายงานผล 

พิจารณาผลการตรวจ 

ผา่น 

ไม่ผา่น 



 



 

ล ำดบัที ่ ลกัษณะกระบวนกำร รำยละเอยีดงำน ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลำ แบบฟอร์ม / 
เอกสำรอ้ำงองิ 

 
1 
 

 
 

รับแบบฟอร์มการขอใชห้อ้ง 
ปฏิบติัการเช้ือรุนแรง P2+  
ไดท่ี้หอ้งปฏิบติัการกลาง/ 
ดาวน์โหลด 

นกัวทิยาศาสตร์ 
(เบญจพร) 

- 
 
 
 

- 
 

 
2 
 

                                                        ตรวจสอบตารางการขอใช้
หอ้งปฏิบติัการจาก
นกัวทิยาศาสตร์  
 พร้อมส่งแบบฟอร์ม  

นกัวทิยาศาสตร์ 
(เบญจพร) 

ล่วงหนา้  
7 วนั 

แบบฟอร์มการขอใช ้
หอ้งปฏิบติัการ 

 
3 
 
 
 

 3.1 เอกสารระเบียบและขอ้
ปฏิบติัการใชห้อ้งปฏิบติัการ  
3.2 ผูข้อใชล้งช่ือรับทราบใน
เอกสาร 

นกัวทิยาศาสตร์ 
 (เบญจพร) 

1 วนั - 

 
4 
 

 
                   

ตรวจสอบความเรียบร้อย 
หอ้งปฏิบติัการพร้อมส่งคืนกญุแจ 

 
 

ตรวจสอบความเรียบร้อย
หอ้งปฏิบติัการ พร้อมส่งคืน
กญุแจหอ้งแก่นกัวทิย ์

นกัวทิยาศาสตร์ 
 (เบญจพร) 

- - 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่   หมำยเลขเอกสำร     

งำน หอ้งปฏิบติัการปลอดเช้ือระดบั P2+   หน่วย  หอ้งปฏิบติัการกลางทางวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง  ขั้นตอนการขอใชห้อ้งปฏิบติัการเช้ือรุนแรง P2+   วนัทีอ่อกเอกสำร  12 มีนาคม 2557          

จดัท าโดย 
 

นางสาวเบญจพร  ศรเพช็ร์ 
(นกัวทิยาศาสตร์) 

ทบทวนโดย 
 

ผศ.ส.พญ.ดร. ดวงพร พิชผล 
(ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลางทางวทิยาศาสตร์) 

เห็นชอบโดย 
 

ผศ.ส.พญ.ดร. ดวงพร พิชผล 
(ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลางทางวทิยาศาสตร์) 

 

รับแบบฟอร์มการขอใช ้
หอ้งปฏิบติัการ 

 

 ผูข้อใชท้ าความเขา้ใจกบั
ระเบียบและวธีิการใช้

หอ้งปฏิบติัการพร้อมรับกญุแจ

ห้อง 

ตรวจสอบตารางการใช้
หอ้งปฏิบติัการ 



 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   หมายเลขเอกสาร     

งาน หอ้งปฏิบติัการไวรัสวทิยา   หน่วย  หอ้งปฏิบติัการกลางทางวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง  ขั้นตอนการขอใชห้อ้งปฏิบติัการเช้ือรุนแรง P2+   วนัทีอ่อกเอกสาร 12  มีนาคม 2557    แก้ไขคร้ังที ่ 02 

ล าดบัที ่ ลกัษณะกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม / 
เอกสารอ้างองิ 

 
1 

 
 

ผูม้าขอใชบ้ริการกรอกขอ้มูล
รายละเอียดต่างๆ ลงใบส่งตรวจ 
พร้อมส่ิงส่งตรวจ 

ผูข้อรับบริการ - 
 
 
 

แบบฟอร์มส่งส่ิงส่ง
ตรวจ 

 

 
2 
 

 ผูข้อรับบริการส่งใบส่งตรวจพร้อม
ส่ิงส่งตวจ 

ผูข้อรับบริการ -  

 
3 
 
 
 

 นายสตัวแพทยต์รวจสอบใบส่งตรวจ
กบัส่ิงส่งตรวจใหถู้กตอ้งตรงกนั 
พร้อมทั้งเขียนใบส่งส่ิงตรวจ 

นายสตัวแพทย์
ประจ าหน่วย
ชนัสูตรฯ 

ภายใน 1 
ชัว่โมง 

แบบฟอร์มส่งส่ิงส่ง
ตรวจ 

 
4 
 

 
 

 

เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยชนัสูตรฯ ส่ง
ส่ิงส่งตรวจพร้อมใบส่งส่ิงส่งตรวจ
มายงัหอ้งปฏิบติัการ 

เจา้หนา้ท่ีประจ า
หน่วยชนัสูตรฯ 

ภายใน 1 
ชัว่โมง 

- 

 
5 

 นกัวทิยาศาสตร์ประจ า
หอ้งปฏิบติัการท าการตรวจส่ิงส่ง
ตรวจ 

นกัวทิยาศาสตร์ 
(เบญจพร) 

 

14 วนั  
ท าการ 

แบบฟอร์มบนัทึก
ผลการตรวจ 

 
6 

 รายงานผลต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
ประจ าหอ้งปฏิบติัการพิจารณา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา
ประจ า

หอ้งปฏิบติัการ 

- แบบฟอร์มรายงาน
ผลใน

หอ้งปฏิบติัการ 

 
7 

 ส่งใบรายงานผลท่ีมีลายมือช่ือของ
นกัวทิยฯ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาแก่
ฝ่ายธุรการหน่วยชนัสูตรฯ 

นกัวทิยาศาสตร์ 
(เบญจพร) 

 

- แบบฟอร์มรายงาน 
ผลใน

หอ้งปฏิบติัการ 

 
8 

 รายงานผลใหแ้ก่ผูข้อรับบริการ ฝ่ายธุรการ 
หน่วยชนัสูตรฯ 

ภายใน 1 วนั
หลงัรับใบ
รายงานผล 

ใบรายงานผล
ส าหรับผูข้อรับ

บริการ 

พิจารณาผลการตรวจ 

ไมถู่กต้อง 

ถูกตอ้ง 

 

 

ส่ิงส่งตรวจจากผูข้อใช้
บริการ 

 รับส่ิงส่งตรวจ 

ส่งส่ิงส่งตรวจพร้อมใบส่งส่ิง
ตรวจมายงัหอ้งปฏิบติัการ 

 

 ไม่ผ่าน 

1 2 หรือ 

 ส่งใบรายงานผล 

ตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ 
 

ส่งส่ิงส่งตรวจมายงัห้องปฏบัิตกิาร 
 

รายงานผล 

จดัท าโดย 
 

นางสาวเบญจพร  ศรเพช็ร์ 
(นกัวทิยาศาสตร์) 

ทบทวนโดย 

 

ผศ.น.สพ.ดร. กฤษฎากรณ ์พริง้เพราะ 

(อาจารยท์ี่ปรกึษาหอ้งปฏิบตัิการกลาง) 

เห็นชอบโดย 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 

(ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบตัิการกลาง) 





 
 

คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
งาน หอ้งปฏิบติัการฮอร์โมน  หน่วย  กลุ่มผูป้ฏิบติังานประจ าหอ้งปฏิบติัการ 
เร่ือง  ขั้นตอนการรับ-ส่ง ตวัอยา่งและรายงานผลของหอ้งปฏิบติัการฮอร์โมน วนัท่ีออกเอกสาร  23 มีนาคม 2553 
 ปรับปรุงเอกสาร    12 มีนาคม 2557 

 

ล าดบั
ท่ี 

ลกัษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม / 

เอกสารอา้งอิง 
1  

 
ผูข้อรับบริการ โทรแจง้นกัวิทยาศาสตร์
ล่วงหนา้1วนัหรืออยา่งนอ้ย คร่ึงวนั   
ส่งตวัอยา่งท่ีห้องปฏิบติัการฮอร์โมน ( E 401 ) 

ผูข้อรับบริการ - แบบฟอร์มการส่ง
ตรวจตวัอยา่ง 

2  

 
หากไม่ไดต้รวจ เก็บตวัอยา่งไวท่ี้ตู ้– 20 องศา
เซลเซียส 

นกัวิทยาศาสตร์ 10 นาที - 

3  

 
ลงรายละเอียดต่างๆในสมุดบนัทึก  ช่ือสตัว ์,
ชนิดสตัว ์, อาย ุ, เพศ ,ชนิดตวัอยา่ง 
 

นกัวิทยาศาสตร์ 
 

15 นาที สมุดบนัทึกการรับ
ตวัอยา่ง   

4  

 

ในปัจจุบนัรับตรวจวิเคราะห์ในรูปของงานวิจยั
หรือโครงการบริการวิชาการ  โดยฮอร์โมนท่ี
สามารถตรวจไดไ้ดแ้ก่ ฮอร์โมนโปรเจสเตอร์
โรน เอสโตรเจน เทสโทสเตอโรน คอร์ติซอล
และลูทิไนทซ่ิ์งฮอร์โมน ( วิธีตรวจและ
วิเคราะห์ฮอร์โมนอยูใ่นคู่มือการใช้
ห้องปฏิบติัการ )  

นกัวิทยาศาสตร์ 5 วนั แบบฟอร์มการ
บนัทึกการวิเคราะห์

ผล 

5  

 
พิมพผ์ลลงในใบรายงานผล  ส่งให้กบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาห้องปฏิบติัการฮอร์โมน เพื่อยนืยนัผล
ตรวจวิเคราะห์ 

จากนั้นจึงรายงานผลให้ผูข้อรับบริการ 
 

นกัวิทยาศาสตร์ 
 

อาจารยท่ี์
ปรึกษา
ห้องปฏิบติัการฯ 

ภายใน 1วนัหลงั
ไดรั้บการยนืยนั
ผลจากอาจารยท่ี์

ปรึกษา
ห้องปฏิบติัการฯ 

ใบรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าโดย 
 

 

 

นายพลัลพ ตนัแกว้ 
นกัวทิยาศาสตร์ 

ทบทวนโดย 
 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 

ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลาง 
 

เห็นชอบโดย 
 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 

ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลาง 

 

ส่งตวัอยา่ง 

รับตวัอยา่ง 

ลงทะเบียนตวัอยา่ง 

ส่งใบรายงานผล 

 

 

ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบติัการ 



 
 

คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
งาน หอ้งปฏิบติัการกลาง หน่วย  กลุ่มผูป้ฏิบติังานประจ าหอ้งปฏิบติัการ 
เร่ือง  ขั้นตอนการเก็บตวัอยา่งช้ินเน้ือและสารเคมีท่ีมีปริมาณมากในตูแ้ช่แขง็ วนัท่ีออกเอกสาร  10 เมษายน 2557 

 

ล าดบั
ท่ี 

ลกัษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม / 

เอกสารอา้งอิง 
1  

 
 ผูข้อใชบ้ริการแจง้นกัวิทยาศาสตร์ผูดู้แลห้อง
ล่วงหนา้อยา่งน้อย 1 วนั  เพ่ือตรวจสอบท่ีวา่ง
ภายในตูแ้ช่แขง็ 
 

 ผูข้อใชบ้ริการ 1 วนั   - 

2  

 

 

 

นกัวิทยาศาสตร์ตรวจสอบท่ีวา่งภายในตูแ้ช่แขง็ 
กรณีไม่มีพ้ืนท่ีว่างให้แจง้กลบัไปยงั ผูข้อใช ้
 

 

 

 

นกัวิทยาศาสตร์ 10 นาที - 

3  

 
ผูข้อใชบ้ริการ ขอแบบฟอร์มบนัทึกการเก็บ
ตวัอยา่ง พร้อมบนัทึกรายละเอียดของส่ิงท่ีน ามา
เก็บในตูแ้ช่แขง็อยา่งละเอียด โดย
นกัวิทยาศาสตร์จะเป็นผูร้ะบุต  าแหน่งท่ีเก็บ 

ผูข้อใชบ้ริการ / 
นกัวิทยาศาสตร์ 
 

30 นาที แบบฟอร์มการเก็บ
ตวัอยา่ง 

4  

 

นกัวิทยาศาสตร์จะเป็นผูน้ าตวัอยา่งท่ีบรรจุใน
บรรจุภณัฑท่ี์เหมะสมไปเก็บในตูแ้ช่แขง็ตาม
ต าแหน่งท่ีระบุไวใ้นแบบฟอร์มการเก็บตวัอยา่ง 

นกัวิทยาศาสตร์
ประจ าห้อง 

10 นาที - 

5  

 
ผูข้อใชบ้ริการแจง้นกัวิทยาศาสตร์ผูดู้แลห้อง
ล่วงหนา้อยา่งน้อย 1 วนั  

ผูข้อใชบ้ริการ 
 

1 วนั   - 

6  โดยนกัวิทยาศาสตร์จะเป็นผูเ้ปิด-ปิดตูแ้ช่แขง็
ให้แก่ผูข้อใช ้

นกัวิทยาศาสตร์
ประจ าห้อง 

10 นาที - 

 

 

 

 

 

 

จดัท าโดย 
 

 

 

นายพลัลพ ตนัแกว้ 
นกัวทิยาศาสตร์ 

ทบทวนโดย 
 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 

ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลาง 
 

เห็นชอบโดย 
 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 

ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลาง 

 

การเก็บช้ินเน้ือและสารเคมี  

การขอใช ้

ขอแบบฟอร์มการเก็บ
ตวัอยา่ง 

ไม่มีท่ีวา่ง 

มีท่ีวา่ง 

การขอใชต้วัอยา่ง/สารเคมีใน
ตูแ้ช่แขง็ 

การขอน าตวัอยา่งออกจากตูแ้ช่แขง็ 

ตรวจสอบ
พ้ืนท่ี 



 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งาน ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา หน่วย  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจ าหอ้งปฏิบัติการ 
เรื่อง  ขัน้ตอนการขอสิ่งส่งตรวจออกนอกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา วันท่ีออกเอกสาร  5 มีนาคม 2563 

 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม / 

เอกสารอ้างอิง 
1  

 
ผู้ขอใช้บริการแจ้งพยาธิสัตวแพทย์เจ้าของเคส
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วัน  เพื่อตรวจสอบบล็อก  

 ผู้ขอใช้บริการ -   - 

2  
 
 
 

พยาธิสัตวแพทย์เจ้าของเคส ประสานกบั
นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบตวัอย่าง 
แล้วแจ้งกลับไปยัง ผู้ขอใช ้
 
 
 
 

พยาธิสัตวแพทย ์
/นักวิทยาศาสตร์ 

1 ชั่วโมง - 

3  
 

ผู้ขอใช้บริการเขียนใบบันทกึการขอสิ่งส่งตรวจ
ออกนอกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 
 

ผู้ขอใช้บริการ / 
นักวิทยาศาสตร์ 
 

30 นาที แบบฟอร์มบันทกึ
การขอสิ่งส่งตรวจ

ออกนอก
ห้องปฏิบัติการ

พยาธิวิทยา 
4  

 
 
 
 
 
 

ผูจ้ัดการห้องปฏิบัติการพิจารณาอนุมัติ ผู้อ านวยการ
ศุนย์ชันสูตรโรค
สัตว์ 

1 ชั่วโมง - 

5  
 

นักวิทยาศาสตร์หาตวัอยา่งส่งตรวจ พรอ้มท า
การบันทึกขอ้มูลผู้ยืม และหมายเลขตัวอย่างใน
สมุดประจ าห้องปฏิบัติการ พร้อมให้สัตวแพทย์
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอยา่ง 

นักวิทยาศาสตร์ 
/พยาธิสัตว
แพทย ์

1 ชั่วโมง  แบบฟอร์มบันทกึ
การสั่งสไลด์ 
พาราฟินบลอ็ก ใบ
รายงานผล ให้พยาธิ
สัตวแพทย์
ตรวจสอบกอ่นส่ง
มอบ 

6  โดยนักวิทยาศาสตร์น าตัวอย่างให้ผู้ร้องขอ นักวิทยาศาสตร์ 1 วัน - 

 

*หากเป็นวัตถุประสงค์เพื่องานวิจยั ให้ผู้ขอใช้แนบส าเนาเอกสารขออนุญาติใช้ตัวอย่างเพือ่งานวิจัยที่ได้รับอนุมัตจิาก
คณบดมีาพร้อมด้วย 
 

 

 

การขอใช*้ 

กรอกแบบฟอร์มใบบันทกึการ
ขอสิ่งส่งตรวจออกนอก

ห้องปฏิบัติการพยาธวิิทยา 

ไม่มี 

มี 

-เตรียมตัวอยา่งส าหรับผู้ขอ 
-ตรวจสอบตวัอยา่งโดยพยาธิ

สัตวแพทย ์

ส่งสิ่งส่งตรวจให้ผู้ร้องขอ 

ตรวจสอบ
ตัวอยา่ง 

พิจารณา
อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 



 

จัดท าโดย 

 
 
 

สพ.ญ.สราลี ศรีวรกลุ 

สตัวแพทย์ปฏิบตัิการ 

ทบทวนโดย 

 
 
 

น.สพ.กติติกร บุญศร ี

สัตวแพทย์ช านาญการ 
 

เห็นชอบโดย 

 
 
 

รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ 

ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว ์

 



 
โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งาน รับตัวอย่างเพื่อการชันสูตรซาก หน่วย  ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว ์
เรื่อง  ขัน้ตอนการรับตัวอย่างเพื่อการชันสูตรซาก วันท่ีออกเอกสาร  สิงหาคม 2563 

 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม / 
เอกสารอ้างอิง 

1  
 

ผู้ขอใช้บริการแจ้งพยาธิสัตวแพทย์เจ้าของเคส
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วัน  เพื่อตรวจสอบบล็อก  

 ผู้ขอใช้บริการ -   - 

2  
 
 
 

พยาธิสัตวแพทย์เจ้าของเคส ประสานกบั
นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบตวัอย่าง 
แล้วแจ้งกลับไปยัง ผู้ขอใช ้
 
 
 
 

พยาธิสัตวแพทย ์
/นักวิทยาศาสตร์ 

1 ชั่วโมง - 

3  
 

ผู้ขอใช้บริการเขียนใบบันทกึการขอสิ่งส่งตรวจ
ออกนอกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 
 

ผู้ขอใช้บริการ / 
นักวิทยาศาสตร์ 
 

30 นาที แบบฟอร์มบันทกึ
การขอสิ่งส่งตรวจ

ออกนอก
ห้องปฏิบัติการ

พยาธิวิทยา 
4  

 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการพิจารณาอนุมัติ ผู้อ านวยการ
ศุนย์ชันสูตรโรค
สัตว์ 

1 ชั่วโมง - 

5  
 

นักวิทยาศาสตร์หาตวัอยา่งส่งตรวจ พรอ้มท า
การบันทึกขอ้มูลผู้ยืม และหมายเลขตัวอย่างใน
สมุดประจ าห้องปฏิบัติการ พร้อมให้สัตวแพทย์
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอยา่ง 

นักวิทยาศาสตร์ 
/พยาธิสัตว
แพทย ์

1 ชั่วโมง  แบบฟอร์มบันทกึ
การสั่งสไลด์ 
พาราฟินบลอ็ก ใบ
รายงานผล ให้พยาธิ
สัตวแพทย์
ตรวจสอบกอ่นส่ง
มอบ 

6  โดยนักวิทยาศาสตร์น าตัวอย่างให้ผู้ร้องขอ นักวิทยาศาสตร์ 1 วัน - 

 

*หากเป็นวัตถุประสงค์เพื่องานวิจยั ให้ผู้ขอใช้แนบส าเนาเอกสารขออนุญาติใช้ตัวอย่างเพื่องานวิจัยท่ีได้รับอนุมัตจิาก
คณบดมีาพร้อมด้วย 
 

 

จัดท าโดย 
 
 
 

สพ.ญ.สราลี ศรีวรกลุ 
สัตวแพทย์ปฏิบตัิการ 

ทบทวนโดย 
 
 
 

น.สพ.กิตติกร บุญศร ี
สัตวแพทย์ช านาญการ 

 

เห็นชอบโดย 
 
 
 

รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ 
ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว ์

 

การขอใช้* 

กรอกแบบฟอร์มใบบันทกึการ
ขอสิ่งส่งตรวจออกนอก

ห้องปฏิบัติการพยาธวิิทยา 

ไม่มี 

มี 

-เตรียมตัวอยา่งส าหรับผู้ขอ 
-ตรวจสอบตวัอยา่งโดยพยาธิ

สัตวแพทย ์

ส่งสิ่งส่งตรวจให้ผู้ร้องขอ 

ตรวจสอบ
ตัวอยา่ง 

พิจารณา
อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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1. วัตถุประสงค์ (PURPOSE) 

เพือใช้เป็นขั้นตอนการรับตัวอย่างซากเพ่ือชันสูตรในทางนิติเวช กรณีเก่ียวข้องกับคดีความ  

2. บทน า (INTRODUCTION) 

ปัจจุบันมีการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการหาตัว
ผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดย
ตัวอย่างซากดังกล่าวได้ถูกน ามาส่งตรวจเพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งโดยทั่วไปทางศูนย์ชันสูตรโรค
สัตว์มีงานบริการผ่าชันสูตรซากสัตว์เพ่ือหาสาเหตุของโรคในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์ ส าหรับการ
ชันสูตรซากสัตว์เพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิตทางนิติ เวชมีความแตกต่างทั้งการรับตัวอย่างและ
รายละเอียดเกี่ยวกับงานผ่าชันสูตรมีความแตกต่างกันพอสมควร  

ดังนั้นจึงได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการรับตัวอย่างเพ่ือผ่าชันสูตรซากสัตว์ 
ในทางนิติเวช เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์  โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่การรับตัวอย่างเพ่ือการชันสูตรซากในทางนิติเวช ตั้งแต่การรับตัวอย่าง
และรับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ การจัดท าหนังสือราชการ การประสานงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์
และบุคลากร การผ่าชันสูตรซาก การออกรายงาน การตรวจสอบความถูกต้อง การรายงานผู้บริหาร 
และการตอบรายงานที่ออกโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์   

 

4. ค านิยาม (DEFINITIONS) 

ไม่มี 

 

5. ผู้รับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES) 

- ธุรการ มีหน้าที่ รับหนังสือ ประสานงานและส่งหนังสือไปยังเลขานุการคณะ พิมพ์เอกสาร 

- สัตวแพทย์ มีหน้าที่รับตัวอย่าง สอบถามประวัติเพ่ิมเติม ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ส่งตัวอย่าง
และพยาธิสัตวแพทย์ เป็นผู้ช่วยพยาธิสัตวแพทย์ในการผ่าชันสูตรซากในการบันทึกภาพรอยโรค 
การวาดภาพแผนผัง และการเก็บตัวอย่าง 

- พยาธิสัตวแพทย์ มีหน้าที่ ผ่าชันสูตรซาก บันทึกรูปการผ่าซาก ประสานงานกับอาจารย์ประจ า
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์หรือทางแพทย์ เพ่ือเขียนรายงานการชันสูตรซาก    
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- ผู้ปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การผ่าชันสูตรซาก อ านวยความสะดวก
ในขณะผ่าซาก และจัดเก็บรักษารวมถึงท าลายซาก 

- ผู้บันทึกภาพ มีหน้าที่บันทึกภาพ 

- อาจารย์ประจ าห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับรอยโรคที่มี
ความส าคัญทางคดีความ และออกรายงานผลร่วมกับพยาธิสัตวแพทย์ 

- ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ มีหน้าที่ เป็นผู้เซ็นส่งเอกสารตอบผลจากพยาธิสัตวแพทย์ให้
คณบดี และพิจารณารับตัวอย่าง ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี  

- เลขานุการคณะ มีหน้าที่ เสนอหนังสือให้คณบดี และท าหนังสือตอบกลับให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

- คณบดี มีหน้าที่ พิจารณารับตัวอย่างเพ่ือการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต และตอบหนังสือจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SPECIFIC PROCEDURE) 
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ลักษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม / 

เอกสารอ้างอิง 

 

 

ผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ผ่าชันสูตรซากทาง
นิติเวช โดยต้องมีหนังสือจากเจา้หน้าทีต่ ารวจเรียน
คณบดี จากนั้นกรอกเอกสารเพื่อส่งตัวอย่างของ
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์  

- ผู้ขอใช้บริการ 

- เจ้าหนา้ที่ต ารวจ 

- ธุรการ 

-สัตวแพทย ์

10 นาที  - หนังสือขอส่งซาก
เพื่อการชันสูตรจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

- ใบส่งตัวอยา่งเพื่อ
การชันสูตรซาก 

 ธุรการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ ส่งหนังสือจากเจ้าหนา้ที่
ต ารวจให้เลขานกุารคณะน าเรียนคณบดีเพื่อ

พิจารณา 

 

- ธุรการศูนย์
ชันสูตร 

- เลขานุการ
คณะฯ 

30 นาที - หนังสือขอส่งซาก
เพื่อการชันสูตรจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 

 

 

 

คณบดีพิจารณารับ หรือไม่รับตัวอย่างเพื่อตรวจ 

โดยบางกรณีอาจมอบหมายให้ผู้อ านวยการศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์เป็นผู้พิจารณา 

 

 

 

 

- คณบด ี

- ผูอ้ านวยการ
ศูนย์ชันสูตรโรค
สัตว์ (กรณีได้รับ
มอบหมาย) 

1 ชั่วโมง - ธุรการส่งหนังสือให้
เลขานุการคณะฯ น า
เรียนคณบดี 

 

 

 

เลขานุการคณะฯแจ้งศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ให้
ด าเนินการ 

 

- เลขานุการ
คณะฯ 

- ธุรการศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

30 นาที -บันทึกข้อความแจ้ง
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ 

 ก่อนการผา่ชันสูตรซากทุกครั้งต้องท าการเอกซเรย์ 
โดยเอกซเรย์ผ่าถุงที่บรรจุซาก เพื่อป้องกันการสูญ
หายของวัตถุพยานที่เป็นโลหะ (Kagan and Brook, 
2018) 

-อาจารย์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ  

-พยาธิสัตวแพทย ์

- สัตวแพทย ์

-ผู้ปฏิบัติงานสัตว
แพทย ์

- ผู้บันทึกภาพ 

1 ชั่วโมง  

 ด าเนินการผ่าชันสูตรซาก โดยใช้บุคลากรดังนี้  

- พยาธิสัตวแพทย์ 1 คน เป็นผู้ผ่าชันสูตร 

-อาจารย์ประจ าห้องปฏิบัติการ 1 คน เป็นผู้ให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 

- สัตวแพทย ์1 คน ช่วยการผา่ซาก  

- สัตวแพทย ์1 คน เป็นผู้บันทึกรอยโรค  

-อาจารย์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ  

-พยาธิสัตวแพทย ์

- สัตวแพทย ์

-ผู้ปฏิบัติงานสัตว
แพทย ์

- ผู้บันทึกภาพ 

2 ชั่วโมง  

ส่งตวัอยา่ง 

ไม่รับ 

รับ 

พิจารณา 

แจ้งให้ด าเนินการชันสูตร 

ส่งหนังสือ 

ด าเนินการชันสูตร 

ท าการเอกซเรย ์
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7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (FORMS/TEMPLATES TO BE USED) 

- แบบฟอร์มส่งตัวอย่างศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ 

- แบบฟอร์มส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

- แบบฟอร์มรายงานผลจากห้องปฏิบัติการต่างๆ 

- ผู้ปฏบิัติงานสัตวแพทย์ 1 คน ชว่ยอ านวยความ
สะดวกในการผ่าซาก 

- ผู้บันทึกภาพ 3 คน บันทกึภาพแต่ละครั้งให้ถ่ายทั้ง 
3 คน  

 หลังจากผ่าชันสูตรซาก เก็บตัวอย่างส่งตรวจ จน
ได้ผลการตรวจจากห้องปฏบิัติการทั้งหมด 

-พยาธิสัตวแพทย ์ 14 วัน ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

 หลังจากได้ผลการตรวจทกุห้องปฏิบัติการ พยาธิ
สัตวแพทยจ์ะออกผลร่วมกบัอาจารยป์ระจ า
ห้องปฏิบัติการ 

-พยาธิสัตวแพทย ์

- อาจารยป์ระจ า
ห้องปฏิบัติการ 

2 วัน ผลการชันสูตรซาก 

 ท าหนังสือบันทึกขอ้ความ ลงนามโดยผูอ้ านวยการ
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ แล้วส่งผลการตรวจให้คณบดี  

- ธุรการศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

- ผูอ้ านวยการ
ศูนย์ชันสูตรโรค
สัตว์ 

1 ชั่วโมง -บันทึกข้อความ 

ผลการชันสูตรซาก 

 เลขานุการคณะฯ ท าหนังสือตอบกลับผล ให้คณบดี
พิจารณา 

เลขานุการคณะฯ 1 ชั่วโมง -หนังสือตอบกลับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ผลการชันสูตรซาก 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีพิจารณาอนุมัติลงนาม ส่งผลการตรวจให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหากไม่อนุมัติใหแ้กไ้ขรายงาน  

คณบดี 1 วัน -หนังสือตอบกลับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 

 ส่งหนังสือตอบกลับ พร้อมผลการตรวจให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

เลขานุการคณะฯ 1 วัน -หนังสือตอบกลับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ผลการชันสูตรซาก 

พิจารณา
อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ส่งผลการตรวจให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

รวบรวมผลการตรวจ 

ออกรายงานผลการตรวจ 

ท าหนังสือผลการตรวจแจ้ง
คณบดี 

ท าหนังสือตอบผลให้กับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเสนอคณบดี 



STANDARD OPERATING PROCEDURE Veterinary Diagnostic Center 

 

SOP No: 0002  

 SOP Title: การรับตัวอย่างเพื่อการชันสูตร (คดีความ)  
 

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ Page 6 of 6 

    

 

8. เอกสารอ้างอิง (INTERNAL AND EXTERNAL REFERENCES) 

- 

8.1 เอกสารอ้างอิงภายใน (Internal References) 
- คู่มือการเก็บตัวอย่างศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ 

- คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ 

8.2 เอกสารอ้างอิงภายนอก (External References) 
- 

9. บันทึกการแก้ไข (CHANGE HISTORY) 

 

SOP no. 
Effective 

Date 
Significant Changes 

Previous 
SOP no. 
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SOP Number 0001 

SOP Title การรับตัวอย่างซากเพื่อการชันสูตรโรคทั่วไป 

 NAME SIGNATURE DATE 

Author Kittikorn Boonsri, DVM, MSc   

Reviewer Assoc.Prof.Dr.Kidsadagon Pringproa    

Authoriser Assoc.Prof.Dr.Kidsadagon Pringproa    

 

 

 Effective Date:  

 Review Date:   

 

 

READ BY 

NAME TITLE SIGNATURE DATE 
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1. วัตถุประสงค์ (PURPOSE) 

เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนการรับตัวอย่างซากและชันสูตรหาสาเหตุของโรค 

2. บทน า (INTRODUCTION) 

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ มีงานบริการเพ่ือผ่าชันสูตรซากสัตว์เพ่ือหาสาเหตุของโรคในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุ
สัตว์ ดังนั้นจึงได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการรับตัวอย่างเพ่ือผ่าชันสูตรซาก
สั ต ว์  เ พ่ื อ เป็ นแนวทาง ใน การปฏิ บั ติ ง านของศู นย์ ชั นสู ต ร โ รคสั ต ว์  โ ร งพยาบาลสั ตว์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่การรับตัวอย่างเพ่ือการชันสูตรซาก ตั้งแต่การรับตัวอย่าง เขียนใบส่ง
ตัวอย่าง เขียนใบน าส่งทางห้องปฏิบัติการ การประสานงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์และบุคลากร การ
ผ่าชันสูตรซาก การส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ การตรวจสอบความถูกต้อง และการ
รายงานผล   

 

4. ค านิยาม (DEFINITIONS) 

ไม่มี 

 

5. ผู้รับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES) 

- ธุรการ มีหน้าที่ รับตัวอย่าง ประสานงานและพิมพ์เอกสาร 

- สัตวแพทย์ มีหน้าที่รับตัวอย่าง สอบถามประวัติเพ่ิมเติม ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ส่งตัวอย่าง
และพยาธิสัตวแพทย์ เป็นผู้ช่วยพยาธิสัตวแพทย์ในการผ่าชันสูตรซากในการบันทึกภาพรอยโรค 
การวาดภาพแผนผัง และการเก็บตัวอย่าง 

- พยาธิสัตวแพทย์ มีหน้าที่ ผ่าชันสูตรซาก บันทึกรูปการผ่าซาก ประสานงานกับอาจารย์ประจ า
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์หรือทางแพทย์ เพ่ือเขียนรายงานการชันสูตรซาก    

- ผู้ปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การผ่าชันสูตรซาก อ านวยความสะดวก
ในขณะผ่าซาก และจัดเก็บรักษารวมถึงท าลายซาก และช่วยบันทึกภาพ 

- อาจารย์ประจ าห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับรอยโรคที่มี
ความส าคัญ และออกรายงานผลร่วมกับพยาธิสัตวแพทย์ 

- ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ มีหน้าที่รับรองใบรายงานผลศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ ให้ผู้ส่งตัวอย่าง 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SPECIFIC PROCEDURE) 
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ลักษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม / 

เอกสารอ้างอิง 

 

 

ผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ผ่าชันสูตรซากกรอก
เอกสารเพื่อส่งตัวอยา่งของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์  

- ผู้ขอใช้บริการ 

- - ธุรการศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

-สัตวแพทย ์

10 นาที  - ใบส่งตัวอยา่งเพื่อ
การชันสูตรซาก 

 ช าระเงิน 

 

- ธุรการศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

 

5 นาที - ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

แจ้งให้นายสัตวแพทย์ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ให้
ด าเนินการ 

 

- ธุรการศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

 

5 นาท ี - 

 ด าเนินการผ่าชันสูตรซาก โดยใช้บุคลากรดังนี้  

- พยาธิสัตวแพทย์ 1 คน เป็นผู้ผ่าชันสูตรซาก และ
บันทึกรอยโรค 

-อาจารย์ประจ าห้องปฏิบัติการ 1 คน เป็นผู้ให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 

- (ถ้ามี) สัตวแพทย ์1 คน ช่วยการผา่ซาก และ
บันทึกรอยโรค 

- ผู้ปฏบิัติงานสัตวแพทย์ 1 คน ชว่ยอ านวยความ
สะดวกในการผ่าซาก และบันทกึภาพ 

-อาจารย์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ  

-พยาธิสัตวแพทย ์

- สัตวแพทย ์

-ผู้ปฏิบัติงานสัตว
แพทย ์

 

2 ชั่วโมง - 

 -รายงานผลการผ่าชันสูตรซากเบื้องต้นให้ผู้ส่ง
ตัวอยา่ง พร้อมแจ้งการแก้ไขเบื้องต้นในกรณีผ่าซาก
สัตว์ปศุสัตว์  

-พยาธิสัตวแพทย ์

 

15 นาที - 

 -ส่งตัวอย่างจากการชันสูตรซากไปยังห้องปฏิบัติการ
ต่างๆเพื่อการวินจิฉัยเพิ่มเติม 

-พยาธิสัตวแพทย ์

-นักวิทยาศาสตร์ 

 

10 นาที -ใบส่งตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

 หลังจากผ่าชันสูตรซาก เก็บตัวอย่างส่งตรวจ จน
ได้ผลการตรวจจากห้องปฏบิัติการทั้งหมด 

-พยาธิสัตวแพทย ์ 10 วัน -ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

 หลังจากได้ผลการตรวจทกุห้องปฏิบัติการ พยาธิ
สัตวแพทยจ์ะออกผลร่วมกบัอาจารยป์ระจ า
ห้องปฏิบัติการ 

-พยาธิสัตวแพทย ์

- อาจารยป์ระจ า
ห้องปฏิบัติการ 

1 วัน -ใบรายงานผลทาง
พยาธิวิทยา 

 ท ารายงานผลศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ เพื่อเสนอให้
ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์รับรอง 

- ธุรการศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

 

1 ชั่วโมง -รายงานผลศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

ส่งตัวอย่าง 

แจ้งให้ด าเนินการชันสูตร 

ช าระเงิน 

ด าเนินการชันสูตร 

ส่งตัวอย่างตรวจเพิ่มเติม 

ออกรายงานผลการตรวจ 

ท ารายงานผลศูนย์ชันสูตร
โรคสัตว์ 

รวบรวมผลการตรวจ 

รายงานผลทางวาจา 
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7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (FORMS/TEMPLATES TO BE USED) 

- แบบฟอร์มส่งตัวอย่างศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ 

- แบบฟอร์มส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ 

- แบบฟอร์มรายงานผลจากห้องปฏิบัติการต่างๆ 

 

8. เอกสารอ้างอิง (INTERNAL AND EXTERNAL REFERENCES) 

- 

8.1 เอกสารอ้างอิงภายใน (Internal References) 
- คู่มือการเก็บตัวอย่างศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ 

- คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ 

8.2 เอกสารอ้างอิงภายนอก (External References) 
- 

9. บันทึกการแก้ไข (CHANGE HISTORY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์พจิารณาลงนาม
รับรองผลหรือหากไม่รับรองให้แก้ไขรายงาน  

-ผูอ้ านวยการศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

1 วัน -รายงานผลศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

 ส่งผลการตรวจให้ผู้ส่งตัวอย่าง ทางจดหมาย ทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ หรือโปรแกรม Line ตามที่ผู้
ส่งตัวอย่างได้แจ้งความประสงค์ไว้  

- ธุรการศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

 

1 วัน -รายงานผลศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

ส่งผลการตรวจ 

พิจารณา
รับรอง 

ไม่รับรอง 

รับรอง 
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 Effective Date:  

 Review Date:   

 

 

READ BY 
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1. วัตถุประสงค์ (PURPOSE) 

เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนการรายงานผลการชันสูตรโรคสัตว์ 

2. บทน า (INTRODUCTION) 

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีงานบริการเพ่ือชันสูตรโรคสัตว์ เพ่ือหาสาเหตุของโรคใน
สัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์ ดังนั้นจึงได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการรายงานผล
การชันสูตรโรคสัตว์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่การรับผลการชันสูตรโรคสัตว์จากห้องปฏิบัติการ การท าร่างรายงานผล
การชันสูตรโรค การตรวจทานโดยสัตวแพทย์ปฏิบัติการ การรับรองผลการตรวจโดยสัตวแพทย์ช านาญ
การและผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

4. ค านิยาม (DEFINITIONS) 

ไม่มี 

 

5. ผู้รับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES) 

- ธุรการ มีหน้าที่  ประสานงานผลการตรวจ ไฟล์  pdf จากห้องปฏิบัติการ และพิมพ์ร่าง
เอกสารรายงานผลการชันสูตรโรคสัตว์ 

- นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ออกรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้องปฏิบัติการ 

- พยาธิสัตวแพทย์ มีหน้าที่ออกรายงานผลผ่าซาก จุลพยาธิวิทยา หรือเซลล์วินิจฉัยตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

- สัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของผลทางห้องปฏิบัติการและ
ตรวจทานร่างเอกสารรายงานผลการชันสูตรโรคสัตว์  

- สัตวแพทย์ ระดับช านาญการ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของผลทางห้องปฏิบัติการ ตรวจทาน
รายงานผลการชันสูตรโรคสัตว์ และลงนามรับรองผล 

- ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ มีหน้าที่ลงนามรับรองใบรายงานผลศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ หรือมี
การทักทวงหากมีข้อสงสัยในเอกสารรายงานผล 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SPECIFIC PROCEDURE) 
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ลักษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม / 

เอกสารอ้างอิง 

 

 

ห้องปฏิบัติการ ส่งผลการตรวจในรูปแบบไฟล์ pdf 
โดยมีการลงนามรับรองผลการตรวจโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาหอ้งปฏิบัติการ 

- นักวิทยาศาสตร์ 
/พยาธิสัตวแพทย ์

-  ธุรการ 

5 นาที  - เอกสารผลการตรวจ 
ไฟล์ pdf 

 ธุรการท าไฟล์ร่างรายงานผลในรูปแบบ เอกสาร 
word แล้วบันทกึไฟล์ลงในโฟลเดอร์ “ร่างรายงาน” 
พร้อมกับส่งใบส่งตัวอยา่งแบบกระดาษให้สัตวแพทย์
ปฏิบัติการตรวจทาน 

- ธุรการ 

 

10 นาที - ร่างรายงานผล ไฟล ์
word 

-ใบส่งตัวอย่าง 

 

 

สัตวแพทยป์ฏิบัตกิารตรวจทานความถกูต้องของผล
ทางห้องปฏิบัติการ และรา่งรายงานผลการชันสูตร
โรคสัตว์ โดยหากมแีก้ไขเนื้อหาให้ท าการแก้ไขชื่อ
ไฟล์โดยเพิ่มเติมค าว่า edit ต่อท้ายชื่อไฟล์  

 

 

 

 

- ธุรการ 

-สัตวแพทย์
ปฏิบัติการ 

 

5 นาท ี - ร่างรายงานผล ไฟล ์
word 

-ใบส่งตัวอย่าง 

 ธุรการท าไฟล์รายงานผลในรูปแบบ เอกสาร pdf 
แล้วบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ “เสนองาน” พร้อม
กับส่งใบส่งตัวอย่างแบบกระดาษให้สัตวแพทย์
ตรวจทาน 

- ธุรการ 

 

10 นาที - รายงานผล ไฟล์ pdf 

-ใบส่งตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

สัตวแพทย์ช านาญการตรวจทานความถกูต้องของผล
ทางห้องปฏิบัติการ และรา่งรายงานผลการชันสูตร
โรคสัตว์ หากมีแก้ไขให้แก้ไขชื่อไฟล์โดยเพิ่มเติมค า
ว่า edit ต่อท้ายชื้อไฟล์  

หากไม่มีการแก้ไขจะท าการลงนามด้วยไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ และส่งรายงานผลไปในโฟลเดอร์ 
“เสนอลงนาม” 

 

-สัตวแพทย์
ช านาญการ 

 

5 นาที - รายงานผล ไฟล์ pdf 

-ใบส่งตัวอย่าง 

 ส่งรายงานผลศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ที่ลงนามแล้ว เพือ่
เสนอให้ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ฯลงนาม
รับรอง 

-สัตวแพทย์
ช านาญการ 

 

5 นาที - รายงานผล ไฟล์ pdf 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ฯพจิารณาลงนาม
รับรองผลด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วสง่เข้า
โฟลเดอร์ “รายงานผล” 

-หากไม่รับรองให้แก้ไขรายงานหรือมีขอ้สงสัยให้
ส่งคืนสัตวแพทย์ช านาญการ 

-ผูอ้ านวยการศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ 

5 นาท ี - รายงานผล ไฟล์ pdf 

 

ผลการตรวจ (pdf) 

ท าร่างรายงานผล 

ส่งไฟล์เสนอลงนาม 

พิจารณา
รับรอง 

ไม่รับรอง 

รับรอง 

พิจารณา
รับรอง 

แก้ไข 

รับรอง 

ท ารายงานผล 

 

พิจารณา
รับรอง 

แก้ไข 

รับรอง 
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7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (FORMS/TEMPLATES TO BE USED) 

- แบบฟอร์มใบส่งตัวอย่างศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ 

- แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ  (pdf) 

- แบบฟอร์มร่างรายงานผลชันสูตรโรคสัตว์ (word) 

- แบบฟอร์มรายงานผลชันสูตรโรคสัตว์ฉบับสมบูรณ์ (pdf) 

 

8. เอกสารอ้างอิง (INTERNAL AND EXTERNAL REFERENCES) 

- 

8.1 เอกสารอ้างอิงภายใน (Internal References) 
- คู่มือการเก็บตัวอย่างศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ 

8.2 เอกสารอ้างอิงภายนอก (External References) 
- 

9. บันทึกการแก้ไข (CHANGE HISTORY) 

 

SOP no. 
Effective 

Date 
Significant Changes 

Previous 
SOP no. 

    

    

 

 

 ธุรการน าไฟล์ในโฟลเดอร์ “รายงานผล” เพื่อส่งผล
ให้กับผู้ส่งตัวอยา่งตามค าร้องขอในใบส่งตัวอยา่ง  

- ธุรการ 

 

10 นาที - รายงานผลฉบับ
สมบูรณ์ ไฟล์ pdf 

 
ส่งผลการตรวจ 
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Effective 
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Significant Changes 

Previous 
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Veterinary Diagnostic Laboratory 
Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University 
Tel. 0 5394 8041-2 E-mail: vet_diag@cmu.ac.th 

 

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว ์

เลขที่รับ……………………………………… 

วันที่………………………………………...... 

เวลา…………………………………………… 

 

แบบบันทึกการขอสิ่งส่งตรวจออกนอกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

เขียนที่ ................................................................................. 

วันที่................................................................................. 

เรียน     ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ 

ข้าพเจ้า……………………………………………………..………ต าแหน่ง…………………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………... 

มีความเกี่ยวข้องเป็น ☐  เจ้าของสัตว์ ☐  สัตวแพทย์ผู้รักษา ☐  อาจารย ์ สังกัด/หน่วยงาน……………………………..………………………….…………………………… 

มีความประสงค์ขอน าสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาของตัวอย่างจาก...................................ชื่อ..................................หมายเลข OPD No…………………….…….......... 

หมายเลขตัวอยา่งศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ (ยกตัวอย่าง เช่น D20-xxxx) ............................................................... 

 ขอรับ ☐  พาราฟินบล็อก (Block)  เพื่อน าไป ☐  ต้องการทบทวนผลการวินิจฉยัทางพยาธิวิทยา 
 ☐  สไลด์ (Slide)  ☐  การเรียนการสอน 
 ☐  อื่นๆ..............................  ☐  ต้องการน าไปตรวจเพิ่มเติมที่ห้องปฏิบัติการอื่น 
   ☐  ใช้ในงานวิจยั 

 โดยมีหลักฐานประกอบดังนี้  
(เฉพาะกรณีเจ้าของสัตว์ด าเนินการเอง) 

 ☐  ............................................................................... 

 ☐  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของเจ้าของสัตว ์

  

 

โดยขอใช้ในวันที…่…………………………………..……เวลา………………..………เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้........................................................... 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าสไลด์/พาราฟินบล็อก เป็นหลักฐานทางการแพทย์ เมื่อได้รับไปแล้วข้าพเจา้จะรักษามิให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย และจะ

น าส่งคืนศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ภายใน 14 วันหลังจากได้รบั หากเกิดการช ารุดหรอืสูญหายขึ้นข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดทุกประการ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะหแ์ละด าเนินการ 

 

ลงชื่อ……………………………………………………………ผูย้ืนค าร้อง 

         (…………………………………………………………………….) 

วันที่………..…เดือน…………………………………พ.ศ…………..………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ส่วนการรับสิ่งส่งตรวจ 
        ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบวา่ได้รับสิ่งส่งตรวจครบถ้วนตามที่ระบุดังนี้ 

☐  อนุมัต ิ ☐  ไม่อนุมัติ  หมายเลขตัวอยา่ง จ านวนบลอ็ก จ านวนสไลด์  

 เนื่องจาก.............................................     
 ............................................................     

ลงชื่อ   .............................. ……………………… ……………………………………………  
ผอ.ศูนย์ชันสูตรฯ (                     )                            (                                 )  

 วันที่........................ ผู้รับ เจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบ วันที่
......................................... 
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บันทึกการสั่งสไลด์ พาราฟินบล็อก ใบรายงานผล ให้พยาธิสัตวแพทย์ตรวจสอบก่อนส่งมอบ 

เรียน พยาธิสตัวแพทย ์

ตามบันทึกการขอสิ่งส่งตรวจน าออกนอกห้องปฏิบัติการของตัวอย่างจากสัตว์ช่ือ............................................................................................. 

ซึ่งประกอบด้วย 

เลขที่ตัวอย่าง จ านวนบล็อก จ านวนสไลด์  
    
    
    
    
    
    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและอนุมัต ิ

ลงช่ือ................................................... 

                                                                                                                               นักวิทยาศาสตร ์

วันท่ี.................................................. 

 

ตรวจสอบแล้วถูกต้องและอนุมัต ิ

ลงช่ือ.......................................................... 

(       ) 

       พยาธิสัตวแพทย์เจ้าของเคส 

วันท่ี....................................................... 


