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ของห ้องปฏิบัตก
ิ ำรพิษวิทยำเท่ำนั น
้
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ว ัตถุประสงค์การส่งตรวจ (Purpose of Submission)

สำหรับเจ ้ำหน ้ำทีเ่ ท่ำนัน
้ / For LAB Office Use Only

 วัตถุพยำน-คดี (Forensic Toxicology / Evidence or Legal Case)

การทบทวนการบริการ Review of Request

***โปรดกรอกข ้อมูลต่ำง ๆ และเขียน Chain-of-Custody ให ้ครบถ ้วน***

ถูกต ้อง-สมบูรณ์/ห ้องปฏิบัตกิ ำรสำมำรถให ้บริกำรตรวจได ้

 เพือ
่ กำรรักษำ (Drug Monitoring / Clinical Toxicology)
 อืน
่ ๆ โปรดระบุ (Other, Specify)

ไม่ถกู ต ้อง/ไม่สมบูรณ์
ปฏิเสธกำรรับตัวอย่ำงเนื่องจำก

ข้อมูลหน่วยงานทีน
่ าส่งต ัวอย่าง (Submitting Agency Information)

ผู ้ตรวจสอบตัวอย่ำง

วันที่

หน่วยงำน-บริษัท / Organisation-Company:
ทีอ
่ ยู่ / Address:
ผู ้ติดต่อ / Contact Person:

อีเมล์ / Email:

เบอร์โทรศัพท์ / Phone:

แฟกซ์ / Fax:

ข้อมูลผูป
้ ่ วยหรือต ัวอย่าง (Patient / Sample Information)
รหัสผู ้ป่ วย-เลขทีต
่ ัวอย่ำง / Patient-Case ID.:
่ -นำมสกุล / Patient Name:
ชือ

เพศ / Gender:

อำยุ / Age:

ปี / Years

วัน-เวลำ ทีเ่ ก็บตัวอย่ำง / Collection Date & Time:
ชนิดสิง่ ส่งตรวจ / Specimen Type:

จำนวน-ปริมำตร / Volume:

ประวัตก
ิ ำรได ้รับพิษ (ถ ้ำมี) / Medical History:

ข ้ำพเจ ้ำผู ้ลงนำมส่งตรวจรับทรำบและมอบหมำยให ้เจ ้ำหน ้ำทีข
่ องหน่วยงำนทีน
่ ำส่งตัวอย่ำงเป็ นผู ้ดำเนินกำร
นำตัวอย่ำงส่งตรวจ ต่อห ้องปฏิบัตก
ิ ำรพิษวิทยำ ภำควิชำพยำธิวท
ิ ยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
่ / Name:
ลงชือ

(ตัวบรรจง)

่ / Name:
ลงชือ

(ตัวบรรจง)

ลำยเซ็น / Signature:

ลำยเซ็น / Signature:
ผู ้รับมอบ/นำส่งสิง่ ส่งตรวจ

แพทย์ผู ้ส่งตรวจ/Clinician/Pathologist

วันที่

ต้องการส่งตรวจรายการทดสอบ /Test Request (พลิกดูด ้ำนหลังหรือติดต่อห ้องปฏิบตั กิ ำร See reverse side or contact the laboratory)
***โปรดระบุรำยกำรทดสอบทีน
่ ใี่ ห ้ชัดเจน***

กำรรับตัวอย่ำงคืนหลังกำรตรวจวิเครำะห์ / Return Sample(s)

โปรดระบุ

ต ้องกำรรับคืน / Yes

ไม่ต ้องกำรรับคืน / No

สาค ัญ: หำกไม่ระบุกำรรับคืนตัวอย่ำง ห ้องปฏิบต
ั กิ ำรพิษวิทยำจะดำเนินกำรทำลำยตัวอย่ำงหลังวิเครำะห์ตำมช่วงเวลำปกติของห ้องปฏิบต
ั กิ ำรฯ (ศึกษำในคูม
่ อ
ื บริกำร)
Important: If failure to notify to the lab, the specimen(s) will be considered authorization to discard within the laboratory routine period.

ลาด ับการครอบครองต ัวอย่าง / Chain-of-Custody / Evidence Transfer Record
นาส่งต ัวอย่างโดย / Specimen Delivered By

ร ับต ัวอย่างโดย / Specimen Received By

ว ัตถุประสงค์ / Purpose

่ / Name
ชือ

Specimen registration,

ลำยเซ็น / Signature

Prepare to deliver to the lab.

วันที-่ เวลำ/ Date & Time
หน่วยงำน / Organisation
่ / Name
ชือ

Specimen received, review &

ลำยเซ็น / Signature

check-in and storage in the lab

วันที-่ เวลำ/ Date & Time
หน่วยงำน / Organisation
่ / Name
ชือ
ลำยเซ็น / Signature
วันที-่ เวลำ/ Date & Time
หน่วยงำน / Organisation
่ / Name
ชือ
ลำยเซ็น / Signature
วันที-่ เวลำ/ Date & Time
หน่วยงำน / Organisation
สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได ้ที่ https://www.ramapatholab.com/homepage/download
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รายการทดสอบ (Test List)
Therapeutic Drug Monitoring (TDM)
Volatile Organic Compounds and metabolites
 Acetaminophen (Paracetamol)
 Acetone
 ASA (Acetylsalicylic acid)
 Alcohol (Ethanol)
 Carbamazepine (Tegretol)
 Benzene, Blood
 Clozapine & Desmethylclozapine
 Dichloromethane, Urine
 Digoxin (Digitalis, Lanoxin)
 Formic acid
 Fluconazole
 Hippuric acid (Toluene metabolite)
 Gentamicin
 2,5-Hexanedione (Hexane metabolite)
 Itraconazole
 Mandelic acid (Styrene metabolite)
 Lamotrigine (Lamictal)
 Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid
 Levetiracetam (Keppra)
 Methanol
 Methotrexate (MTX)
 Methyl Ethyl Ketone (MEK)
 Phenobarbital
 Methyl Hippuric acid (Xylene metabolite)
 Phenytoin (Dilantin)
 o-Cresol (Toluene,Thinner metabolite)
 Posaconazole
 S-Phenylmercapturic acid (SPMA, benzene specific metabolite)
 Theophylline (Aminophylline)
 t,t-Muconic acid (Benzene metabolite)
 Topiramate (Topamax)
 Trichloroacetic acid (Trichloroethylene metabolite)
 Valproic acid (Depakine)
 Tetrachloroethylene, NaF Blood (SPME-GC/MS)
 Vancomycin
 Toluene, Urine (SPME-GC/MS)
 Voriconazole
 Toluene, NaF Blood (SPME-GC/MS)
 Warfarin (Coumadin)
 Xylenes, NaF Blood (SPME-GC/MS)
Metals and Elements
Miscellaneous
 Aluminium (Al)
 Acetyl Cholinesterase
 Cholinesterase
 Arsenic (As)
 Acid phosphatase and Sperm and Prostate Specific Antigen (PSA)
 Arsenic speciation & metabolites
 Aminolevulinic acid (ALA)
 Cadmium (Cd)
 Aminolevulinic acid dehydratase (ALA-D)
 Chromium
 Bromide (Br)
 Cobalt (Co)
 Ceruloplasmin
 Copper (Cu)
 Coproporphyrin-III (CP3)
 Iodine (I)
 Cyanide (CN)
 Lead (Pb)
 Fluoride (F)
 Manganese (Mn)
 Paraquat
 Mercury (Hg)
 Porphobilinogen (PBG)
 Nickel (Ni)
 Thiocyanate (SCN)
 Selenium
 Uroporphyrin
 Toxic Metals Profile
 Zinc Phosphide
 Zinc (Zn)
 Zinc Protoporphyrin (ZPP)
Drugs of Abuse
Immunological Drug Screening in Urine
 Amphetamine (Immunoassay)
 Opiates (Immunoassay)
 Cannabinoid (Immunoassay)
 Phencyclidine (Immunoassay)
 Cocaine (Immunoassay)
Drug Screening/Qualitative Screening Analysis (Mass Spectrometry)
 Screening for Drugs and Drugs of Abuse (LC-HR-MS/MS or LC-MS/MS)*
 Drug and Pesticides Screening (GC/MS)*
 Drugs of Abuse Panel (GC/MS or LC-MS/MS)**
 Drugs of Abuse Testing (5-Panel) (GC/MS or LC-MS/MS)**
 Drugs of Abuse Testing (9-Panel) (GC/MS or LC-MS/MS)**
Drug Screening/Quantitative Analysis (Mass Spectrometry)
 Amphetamines Panel (GC/MS)
 Methamphetamine and Amphetamine (GC/MS)
 Barbiturates Panel (GC/MS)
 Nicotine and Metabolite (GC/MS or LC-MS/MS)
 Benzodiazepines Panel (LC-MS/MS)
 Opiates Panel (GC/MS or LC-MS/MS)
 Cannabinoid metabolite (GC/MS)
 Phencyclidine (PCP) (GC/MS)
 Cocaine and metabolites (GC/MS)
 6-Acetylmorphine/Heroin metabolite (GC/MS or LC-MS/MS)
 Codeine and Morphine (GC/MS)
 Ephedrine and Pseudoephedrine (GC/MS)
 Drug Quantitative Analysis (GC/MS)***
for,
 Gamma-Hydroxybutyrate (GHB) (GC/MS)
 MDMA (Ecstasy) and Metabolite (GC/MS)
 Drug Quantitative Analysis (LC-MS/MS)***
 Methadone and metabolite (GC/MS)
for,
หมายเหตุ:
*เป็ นกำรวิเครำะห์หำชนิดของยำ/สำรพิษ ในเชิงคุณภำพวิเครำะห์เท่ำนัน
้ *Only Available for Qualitative Screening Analysis
**เป็ นกำรวิเครำะห์หำชนิดของยำ/สำรออกฤทธิต
์ อ
่ จิตและประสำท ในกรณีตรวจพบจะทำกำรตรวจวิเครำะห์ยน
ื ยันเชิงปริมำณ (Confirmation/Quantification)
ื่ ปรำกฎอยูใ่ นรำยกำรทดสอบ โปรดติดต่อห ้องปฏิบัตก
***กรณีต ้องกำรส่งหำปริมำณสำรทีไ่ ม่มช
ี อ
ิ ำรฯ ก่อนนำส่งตัวอย่ำง
ห ้องปฏิบัตก
ิ ำรขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นแปลง แก ้ไขหรือยกเลิกรำยกำรทดสอบโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำ
สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได ้ที่ https://www.ramapatholab.com/homepage/download
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