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รายงานกิจกรรมสำาธารณสำุข ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ง�นชันสูตรส�ธ�รณสุข 

ลำ�ดับ กิจกรรม หน่วย  จำ�นวน 

กลุ่มชีวเคมี

1 จำ�นวนผู้ม�รับก�รตรวจท�งชีวเคมีทั้งหมด คน  100,651 

2 ตรวจท�งชีวเคมี จำ�นวนตรวจทั้งหมด ครั้ง  1,123,956 

2.1		 Blood	Sugar ครั้ง 	87,405	

2.2		 Blood	Cholesterol ครั้ง 	88,460	

2.3		 Triglycerides ครั้ง 	88,682	

2.4		 HDL	Cholestesrol ครั้ง 	85,494	

2.5		 Calculated	LDL	Cholesterol ครั้ง 	86,910	

2.6		 Blood	Urea	Nitrogen	(B.U.N) ครั้ง 	54,915	

2.7		 Creatinine ครั้ง 	90,576	

2.8		 Urine	Microalbumin-Quantitative ครั้ง 	59,826	

2.9		 e	GFR	 ครั้ง 	88,656	

2.10	Uric	Acid ครั้ง 	61,102	

2.11	Total	Bilirubin ครั้ง 	6,302	

2.12	Direct	Bilirubin ครั้ง 	6,265	

2.13	Total	Protein ครั้ง 	6,579	

2.14	Albumin ครั้ง 	7,183	

2.15	Globulin ครั้ง 	6,547	

2.16	SGOT ครั้ง 	55,234	

2.17	SGPT ครั้ง 	70,268	

2.18	Alkaline	Phosphatase ครั้ง 	34,693	

2.19	Sodium ครั้ง 	22,647	

2.20	Potassium ครั้ง 	27,338	

2.21	Chloride ครั้ง 	15,831	

2.22	Bicarbonate ครั้ง 	15,636	

2.23	Lithium ครั้ง 	40	

2.24	Hemoglobin	A1C ครั้ง 	43,014	

2.25	Amylase ครั้ง 	378	

2.26	Lactate	Dehydrogenase ครั้ง 	250	

2.27	Creatine	Kinase(CK) ครั้ง 	2,303	

2.28	Calcium ครั้ง 	1,840	

2.30	Phosphorus ครั้ง 	3,531	

2.31	GammaGT ครั้ง 	300	

2.32	CKMB ครั้ง 	48	
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3 ตรวจส�รเสพติด จำ�นวนตัวอย่�งทั้งหมด ตัวอย่�ง  22,921 
3.1		 ตรวจอนุพันธ์ฝิ่น	(Opiate,Morphine)/พบ ตัวอย่าง/พบ 	8,064	/	2,966	
3.2		 ตรวจยาบ้า	(Metamphetamine)/พบ ตัวอย่าง/พบ 	10,015	/	1,137	

 3.3		 ตรวจยาอี	(MDMA)/พบ ตัวอย่าง/พบ 			203	/	6	
3.4		 ตรวจยา	Benzodiazepine/พบ ตัวอย่าง/พบ 			15	/	5	
3.5		 ตรวจ	Cocaine/พบ ตัวอย่าง/พบ 			4	/	0	
3.6		 ตรวจกัญชา(THC)/พบ ตัวอย่าง/พบ 	3,978	/	406	
3.7		 ตรวจ	Methadone/พบ	 ตัวอย่าง/พบ 	87	/	69	
3.8		 ตรวจ	Ketamine/พบ ตัวอย่าง/พบ 	54	/	6	
3.9		 ตรวจยืนยันยาเสพติดด้วย	GC/MS	/พบ ตัวอย่าง/พบ 	250	/	241	

4 ตรวจท�งพิษวิทย�สิ่งแวดล้อม ตัวอย่�งทั้งหมด ตัวอย่�ง  191 

4.1	ตรวจวิเคราะห์นำ้าทางเคมี/เกินมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	191	/	0	

	 4.1.1	ความเป็นกรดด่าง(pH)/เกินมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	38	/	0	

	 4.1.4	คลอไรด์(Chloride)/เกินมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	38	/	0	

	 4.1.5	แมงกานีส(Manganese)/เกินมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	39	/	1	

	 4.1.6	เหล็ก(Iron)/เกินมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	38	/	0	

	 4.1.7	ความขุ่น(Turbidity)/เกินมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	38	/	0	

กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทย�

5 ตรวจท�งโลหิตวิทย� จำ�นวนผู้ม�รับก�รตรวจ คน  82,701 

ตรวจทางโลหิตวิทยา	จำานวน	test	ทั้งหมด รายการ 	129,795	

5.1		 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) คน 	42,010	

5.2		 หาเชื้อมาเลเรีย/พบเชื้อ คน/คน 	2	/	0	
5.3		 หมู่เลือด	ABO คน 	681	
5.4		 หมู่เลือด	Rh	ทั้งหมด	/Rh	-ve	 คน 	593	

5.4		 ความเข้มของเลือด(hematocrit) คน 	34,752	

5.5		 อัตราการตกของเม็ดเลือดแดง	(ESR) คน 	109	
5.6		 LE	test/ผลบวก คน/คน 	24	/	0	
5.7		 คัดกรองโรคธาลัสซีเมีย	OF	or	MCV/ผลบวก คน/คน 	3,267	/	1,508	

5.8		 คัดกรองโรคธาลัสซีเมีย	DCIP/ผลบวก คน/คน 	3,267	/	1,338	

5.9		 โรคธาลัสซีเมีย	Hemoglobin	typing/พบ คน/คน 	3,267	/	1,879	
5.10	อินครูชั่นบอดี้(Inclusion	body) คน 	3	
5.11	Reticulocyte	count คน 	88	

6 ตรวจอุจจ�ระ จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมด คน  659 
6.1		 Stool	Examination	/พบไข่	หนอนพยาธิ คน/คน 	373/0	

6.2	 Kato’s	smear/พบ คน/คน 	0/0	
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6.3		 Occult	blood/พบ คน/คน 358/22
6.4		 FIT	Test/พบ คน/คน 	12/0	

7 ตรวจปัสส�วะ จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมด คน 17,798
7.1		 Urinalysis	(Strip+Microscopy) คน 12,642
7.2		 ตรวจเฉพาะ	Urine	Strip	10	หรือ11	แถบ คน 2,805
7.3		 ตรวจเฉพาะ	Urine	Strip	2	หรือ	3	แถบ คน 1,871
7.4		 ทดสอบการตั้งครรภ์	(Pregnancy	test) คน 453

8 ตรวจภูมิคุ้มกันวิทย�
8.1		 ตรวจโรคซิฟิลิส คน 	6,993	
	 -	VDRL	หรือ	RPR/ผลบวก	ที่	สชส	ตรวจ คน/คน 	1,563	/	1,363	
	 -	ตรวจด้วยแถบตรวจ/ผลบวก	ที่	ศบส	ตรวจเอง คน/คน 	502	/	0	

	 -	ตรวจยืนยัน	(TPHA)	/ผลบวก คน/คน 	3,071	/	1,790	

8.2		 ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบเอ	(Anti	HAV)/ผลบวก คน 	368	

8.3		 ไวรัสตับอักเสบบี	(HBsAg) คน 	5,911	

8.4		 ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	(HBsAb) คน 	2,797	

8.5		 ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบซี	(Anti	HCV)/ผลบวก คน 	1,748	

8.6		 ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอดส์ขั้นต้น	(Anti	HIV) คน 	6,808	

8.7		 Rheumatiod	factor/ผลบวก คน 	77	

8.8		 ไทรอยด์ฮอร์โมน	จำานวนผู้ป่วยทั้งหมด  

	 8.9.1	T3 คน 	769	

	 8.9.2	T4 คน 	288	

	 8.9.3	Free	T4 คน 	2,864	
	 8.9.4	Free	T3 คน 	2,150	
	 8.9.5	TSH คน 	3,256	

8.10	Hormone	Estradiol คน 	114	

8.11	สารบ่งชี้มะเร็ง	(Tumor	Marker)	จำานวนผู้ป่วยทั้งหมด  
	 8.11.1	CEA คน 	499	
	 8.11.2	AFP คน 	424	

	 8.11.3	PSA คน 	476	

8.12	Dengue	Virus
	 8.12.1	Dengue	NS1	Ag	/ผลบวก คน	 	31/0	
	 8.12.2	Dengue	Virus	Antibody	IgG/IgM	/ผลบวก คน	 	18/0	

8.13		Influenza	A	and	B	rapid	test	/ผลบวก คน	 	21/0	
8.14	Cryptococcus	Ag		/ผลบวก คน	 	159	/	9	

8.15	ตรวจนับเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิด	CD4 คน 	1,916	
8.16	Viral	Load	for	HIV คน 	1,546	
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9 ตรวจนำ้�ต�ลปล�ยนิ้ว ด้วย Glucometer   47,760 
จุลชีววิทย� และเซลล์วิทย�

10 ตรวจย้อมเชื้อโรค จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมด คน  1,934 
10.1	ย้อมสีดูเชื้อแบคทีเรีย	ด้วย	Gram	Stain		 คน	 	47	
10.2	ย้อมสีดูเชื้อวัณโรค	(AFB	/Fluorescent)	 คน	 	1,648	
10.3	ย้อมดูเชื้อรา	KOH	Preparation คน	 	22	
10.4	ย้อมดูเชื้อ	Tricomonas	vaginalis	(Wet	Smear)	 คน	 	34	

11 ตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคระบบท�งเดินอ�ห�ร (Rectal swab) จำ�นวนทั้งหมด คน  2,498 
11.1	ตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ(ผู้ป่วย)	/พบเชื้อ	 คน	 	1,455	/	65	
11.2	ตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ(ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน)		/พบเชื้อ	 คน	 	110	/	8	
11.3	ตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ(ผู้สัมผัสอาหารริมบาทวิถี)	/พบเชื้อ	 คน	 	925	/	50	

11.4	ตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ	(กรณีสอบสวนโรค-ผู้ป่วย)	/พบเชื้อ	 คน	 	8	/0		

11.5	ทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะต่อเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง	 คน 	123	

12 ตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคระบบอื่นๆ จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมด/พบเชื้อ คน 9 /4

13 ตรวจวิเคร�ะห์นำ้�ดื่ม-นำ้�ใช้ เพื่อห�เชื้ออหิว�ตกโรค  ตัวอย่�ง  0 /0 

14 ตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมด คน  2,974 

14.1	ตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค	จำานวนตัวอย่างเสมหะทั้งหมด	 ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	2,	974	/	636	

 14.2	ตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค	:	วิธี	AFB	Concentrated	smear	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	2,613	/	483	

 14.3	ตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค	:	วิธี	Liquid	culture	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	2,613	/	474	

14.4	ตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค	:	วิธี	Gene	Xpert		/	RIF	Resist ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	1,955	/	18	

14.5	ตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค	:	วิธี	Line	Probe		/	INH,RIF	Resist ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	710	/	21	

 14.6	ตรวจจำาแนกชนิดของเชื้อวัณโรค	TB	Antigen ตัวอย่าง 	821	
 14.7	ทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคต่อยาปฏิชีวนะ ตัวอย่าง  19 

14.8	ตรวจพบเชื้อ	MDR	TB คน 	24	

14.9	ตรวจพบเชื้อ	XDR	TB คน 0	

14.10	ตรวจพบเชื้อ	NTM คน 	57	
15 ตรวจคุณภ�พอ�ห�รท�งจุลชีววิทย� จำ�นวนตัวอย่�งทั้งหมด ตัวอย่�ง  113 

15.1	ตรวจคุณภาพอาหาร	หาปริมาณจุลินทรีย์รวม/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	113	

15.2	ตรวจคุณภาพอาหาร	หาปริมาณยีสต์/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 0	

15.3	ตรวจคุณภาพอาหาร	หาปริมาณเชื้อรา	/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 0	
15.4	ตรวจคุณภาพอาหาร	หา	MPN	Coliforms	/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	79	/	2	
15.5	ตรวจคุณภาพอาหาร	หา	MPN	E.coli	/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	79	/	2	

15.6	ตรวจคุณภาพอาหาร	หาเชื้อ	S.aureus	/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	79	/0	
15.7	ตรวจคุณภาพอาหาร	หาเชื้อ	Salmonella	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	79	/0	
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15.8	ตรวจคุณภาพอาหาร	หาเชื้อ	V.cholerae	/		พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	79	/0	
15.9	ตรวจคุณภาพอาหาร	หาเชื้อ	V.parahaemolyticus	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	79	/	1	
15.10	ตรวจคุณภาพอาหาร	หาเชื้อ	C.perfringens	/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	79	/	0	

16 ตรวจคุณภาพนำ้าทางจุลชีววิทยา	จำานวนตัวอย่างทั้งหมด ตัวอย่าง 	1,042	
16.1	ตรวจคุณภาพนำ้า	หาปริมาณจุลินทรีย์รวม/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	49	/	3	
16.2	ตรวจคุณภาพนำ้า	หา	MPN	Coliforms	/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	1,002	/	58		
16.3	ตรวจคุณภาพนำ้า	หาเชื้อ	E.coli	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	1,002	/	7	
16.4	ตรวจคุณภาพนำ้า	หาเชื้อ	S.aureus	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	1,002	/	2	
16.5	ตรวจคุณภาพนำ้า	หาเชื้อ	Salmonella	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	1,002	/	0	
16.6	ตรวจคุณภาพนำ้า	หาเชื้อ	V.cholerae	/พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	7	/	0	
16.7	ตรวจคุณภาพนำ้า	จำานวน/พบเชื้อ	V.parahaemolyticus	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	7	/0	

16.8	ตรวจคุณภาพนำ้า	จำานวน/พบเชื้อ	P.aeruginosa	 ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	1,002	/	170	

17 ตรวจคุณภาพเครื่องดื่มทางจุลชีววิทยา	จำานวนตัวอย่างทั้งหมด ตัวอย่าง 0	

18 ตรวจคุณภาพนมทางจุลชีววิทยา	จำานวนตัวอย่างทั้งหมด ตัวอย่าง 	497	

18.1	ตรวจคุณภาพนม	หาปริมาณจุลินทรีย์รวม/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	497	/	1	

18.2	ตรวจคุณภาพนม	หาปริมาณเชื้อ	Coliforms	/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	497	/0	

18.3	ตรวจคุณภาพนม	หา	MPN	Coliforms	/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	497	/	0	

18.4	ตรวจคุณภาพนม	หาเชื้อ	E.coli	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	497	/	0	

18.5	ตรวจคุณภาพนม	หาเชื้อ	S.aureus	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	497	/	0	

18.6	ตรวจคุณภาพนม	หาเชื้อ	Salmonella	/พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	497	/0	

19 ตรวจคุณภาพนำ้าแข็งทางจุลชีววิทยา	จำานวนตัวอย่างทั้งหมด ตัวอย่าง 	29	
19.1	ตรวจคุณภาพนำ้าแข็ง	หา	MPN	Coliforms	/	ไม่อยู่ในมาตรฐาน ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	29	/	2	

19.2	ตรวจคุณภาพนำ้าแข็ง	หาเชื้อ	E.coli	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	29	/	0	

19.3	ตรวจคุณภาพนำ้าแข็ง	หาเชื้อ	S.aureus	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 		29	/	1	
19.4	ตรวจคุณภาพนำ้าแข็ง	หาเชื้อ	Salmonella	/	พบเชื้อ ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 	29	/	0	
19.5	ตรวจคุณภาพนำ้าแข็ง	จำานวน/พบเชื้อ	P.aeruginosa	 ตัวอย่าง/ตัวอย่าง 29/4

20 ตรวจทางเซลล์วิทยา	จำานวนทั้งหมด คน 	7,836	

20.1	ตรวจ	PAP	Smear		/	ผิดปกติ คน	/	คน 	200	/	3	
20.2	ตรวจ	Liquid	Base	-PAP	/	ผิดปกติ คน	/	คน 	7,636	/	262	
20.3	ตรวจ	HPV	วิธี	Line	Probe	/ผิดปกติ คน	/	คน 	6,410	/	243	

แหล่งข้อมูล : สำานักงานชันสูตรสาธารณสุข	สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

รายงานกิจกรรมสำาธารณสำุข ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ง�นชันสูตรส�ธ�รณสุข (ต่อ)


