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โรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญทางหองปฏิบัติการ 
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หัวหนาศูนยประสานงานการตรวจวิเคราะหและเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการ 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 

การตรวจวิเคราะหและเฝาระวังโรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญทางหองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดถือวาปญหาโรคไขหวัดใหญ และการควบคุมปองกันการระบาด

ใหญของโรคไขหวัดใหญ (Pandemic influenza) เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งและไดดําเนินการเฝาระวังโรค
ทางหองปฏิบัติการอยางเปนระบบมาเปนระยะเวลานาน ตั้งแตป พ.ศ. 2515 ประกอบกับมีการระบาด
ของโรคไขหวัดนก (Avian influenza) เมื่อตนป 2547 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดดําเนินการเตรียม
การเพื่อรองรับการกลับมาระบาดของโรคไขหวัดนกและการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ 
(Pandemic influenza) โดยการเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการในพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีการประสานผลการตรวจวิเคราะหและเฝาระวังทางหัองปฏิบัติการกับ
หนวยงานควบคุมปองกันโรคทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดแก สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคติด
ตอทั่วไป สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 กรมควบคุมโรค และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวม
ถึงแพทยผูรักษาและโรงพยาบาลที่รักษาผูปวย 
 
วิธีการตรวจวิเคราะห 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดย WHO National Influenza Center ฝายไวรัสระบบทางเดิน
หายใจ และฝายปฏิบัติการเชื้ออันตรายสูง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ไดพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการสิ่งสงตรวจของผูปวยที่สงสัยวาติดเชื้อไวรัสไขหวัดนก รวมถึงเชื้อไวรัสไข
หวัดใหญ ใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับสถานการณการระบาดของโรค และไดมีการพัฒนาและ
ดําเนินการในศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทั้ง 13 แหงทั่วประเทศ เพื่อลดระยะเวลาในการสงตัวอยาง    
ส่ิงสงตรวจของผูปวยมายังสวนกลาง โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้  

1.เมื่อไดตัวอยางสิ่งสงตรวจจากน้ําคัดหล่ังจากบริเวณโพรงจมูกทางเดินหายใจสวนบนหรือทาง
เดินหายใจสวนลางของผูปวย จะตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขหวัดนกดวยวิธี PCR 
(Polymerase Chain Reaction) ซ่ึงเปนเทคนิคการตรวจระดับโมเลกุลดวยวิธีอณูชีววิทยา โดยใชวิธีการ
ตรวจที่แตกตางกัน ดําเนินการมากกวา 1 วิธีการ ผลการตรวจวิเคราะหสามารถใหคาความถูกตอง        
คาพยากรณบวกและลบที่สูงมากตามเกณฑที่กําหนดขึ้น จะสามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะหได 

 1 



ภาคผนวก การเก็บและสงตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะหและเฝาระวัง 
โรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญทางหองปฏิบัติการ 

สําหรับหองปฏิบัติการในเครือขาย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
ภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแตหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับตัวอยางสิ่งสงตรวจ 
และจะมีการรายงานผลทันทีหากสิ่งสงตรวจดังกลาวไมพบสารพันธุกรรมตองสงสัยของเชื้อไวรัส       
ไขหวัดนก 

2.หากสิ่งสงตรวจดังกลาวมีความนาจะเปนที่จะพบสารพันธุกรรมตองสงสัยของเชื้อไวรัส      
ไขหวัดนก จะทําการตรวจยืนยันซ้ําดวยวิธีทางอณูชีววิทยา เชน วิธี Sequencing, วิธี Real-Time          
RT-PCR, วิธี Conventional RT-PCR โดยใชหลายวิธีการตรวจวิเคราะหผสมผสานกัน เพื่อใหผลการ
ตรวจวิเคราะหมีความถูกตองและเที่ยงตรง รวมถึงตรวจวิเคราะหดวยวิธีมาตรฐานขององคการอนามัย
โลก ไดแก Viral isolation และ Immunofluorerscence assay หลังจากทราบผลจะมีการรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะหทันที การพิจารณาใชหลายวิธีการตรวจผสมผสานกัน กรมวิทยาศาสตรการแพทยยัง
พิจารณาจากประวัติทางระบาดวิทยา และลักษณะเวชกรรมของผูปวย 

3.สําหรับตัวอยางที่ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ กรมวิทยาศาสตรการ
แพทยจะทําการตรวจดวยวิธีมาตรฐานขององคการอนามัยโลก และสงตรวจยืนยันไปยังหองปฏิบัติการ
อางอิงในเครือขายขององคการอนามัยโลกอยางสม่ําเสมอตลอดมา  

รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหสามารถอานได ในบทวิธีการตรวจวิเคราะหโรคไขหวัดนก
และไขหวัดใหญทางหองปฏิบัติการ 
 
ระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจวิเคราะหทั้งในกรณีเรงดวนและ
ในกรณีปกติ ซ่ึงจะรายงานผลการตรวจทันทีเมื่อทราบผลการตรวจวิเคราะห โดยจะรายงานผลกลับไปยัง 

- แพทยผูรักษาผูปวยและโรงพยาบาลที่ผูปวยรักษาตัวอยู 
- สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
- หนวยงานควบคุมโรคในระดับพื้นที่ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, สํานักงาน 

  ปองกันควบคุมโรคเขต  
โดยมีระบบการรายงาน ดังนี้ 
1.รายงานผลการตรวจวิเคราะหผานระบบโทรสาร ไปยังทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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2.รายงานผลการตรวจวิเคราะหผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทานสามารถเขา
ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะหที่เว็ปไชตของกรมวิทยาศาสตรการแพทย (www.dmsc.moph.go.th) 
หรือที่ศูนยประสานงานการตรวจวิเคราะหและเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการ ในระบบการตรวจ
วิเคราะหและเฝาระวังโรคไขหวัดนกทางหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง            
สาธารณสุข (www.cctls.org) ทานสามารถคลิ๊กที่หัวขอ “ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห” ใน 



ภาคผนวก การเก็บและสงตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะหและเฝาระวัง 
โรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญทางหองปฏิบัติการ 

สําหรับหองปฏิบัติการในเครือขาย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
www.cctls.org  และพิมพเฉพาะชื่อและนามสกุลของผูปวย โดยมิตองใสคํานําหนาชื่อ เชน ด.ช. นาย 
นาง นางสาว 

3.รายงานผลการตรวจวิเคราะหตามระบบปกติของกรมวิทยาศาสตรการแพทยโดย
หนวยงานที่ทําการตรวจวิเคราะหไดแก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ทั้ง 13 แหง ไปยังทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.ระบบ Call center ทานสามารถประสานในกรณีเรงดวน โทร. 0 2951 0000-11 (เวลา
ราชการ) และ 01-9891978, 09-2045802 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดพัฒนาและดําเนินการเว็ปไซต "ระบบการตรวจวิเคราะหและเฝา
ระวังโรคไขหวัดนกทางหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย" (www.cctls.org) ซ่ึงสามารถตรวจ
สอบผลการตรวจวิเคราะหไดตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงไปยังเครือขายเว็ปไชตที่เกี่ยวของกับโรคไขหวัด
นกและไขหวัดใหญทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีขอมูลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
การประสานงานการเก็บตัวอยางสิ่งตรวจผูปวย องคความรูเกี่ยวกับโรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญ       
มีระบบการสืบคนขอมูลและองคความรูจากระบบฐานขอมูลทั่วโลกและมีรายงานการเฝาระวังโรค      
ไขหวัดนกผานระบบ GIS (Geographic Information System)  

 
แนวทางการสงตรวจตัวอยาง 

 
วิธีเก็บและสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผูปวยสงสัยไขหวัดนกและไขหวัดใหญ 
           

ตัวอยางเพื่อการตรวจหาสารพันธุกรรมดวยวิธี PCR (Polymerase Chain Reaction) และการ
แยกเชื้อไวรัสและการยืนยันดวยวิธีมาตรฐานขององคการอนามัยโลก  (Viral isolation & 
Immunofluorerscence assay) 
          ควรเก็บตัวอยางใหเร็วที่สุด   เมื่อพบผูปวยในระยะแรกที่เร่ิมปรากฏอาการของโรค   (อยางชา
ภายใน  3-5 วัน) การเก็บใชวิธีไรเชื้อ (aseptic technique) ตัวอยางแยกเชื้อ ไดแก Nasopharyngeal 
aspiration, Nasopharyngeal wash, Nasopharyngeal swab และ Nasal swab 
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Nasopharyngeal aspirate เก็บโดยใชสายพลาสติกที่ตอกับเครื่องดูดเสมหะ สอดใสเขาในชอง
จมูกดูดสารคัดหล่ังจากทางเดินหายใจประมาณ 2-3 มล. ใสในหลอดที่ปราศจากเชื้อ กรณีดูดเสมหะ     
ไดนอย ใช Viral Transport Media ลางเซลลที่คางสายลงในหลอด การเก็บจาก Nasopharyngeal aspirate 
ใหคา Yield ในการตรวจชันสูตรสูงที่สุด 

http://www.cctls.org/


ภาคผนวก การเก็บและสงตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะหและเฝาระวัง 
โรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญทางหองปฏิบัติการ 

สําหรับหองปฏิบัติการในเครือขาย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ อาจเก็บโดยวิธี Suction จาก Endotracheal tube ในผูปวยที่มีอาการรุนแรง 

Nasopharyngeal swab เปนวิธีการเก็บตัวอยางที่ใหผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการที่
ไดคา Yield คอนขางสูงและเปนวิธีที่สะดวกมากที่สุดในปจจุบัน 
(หามใชไมลวดสวอบชนิดที่มี Calcium alginate swabs ในการเก็บตัวอยาง) 
 
วิธีการเก็บ 
1. ผูเก็บตัวอยางตองปองกันตนเองจากการติดเชื้อและการแพรเชื้อสูชุมชน  
2. อธิบายใหผูปวยคลายความวิตกกังวลวาวิธีการเก็บตัวอยาง ไมมีอันตราย อาจมีอาการระคายเคือง  

เล็กนอย ขณะเก็บตัวอยางไดบาง  
3. ตองเตรียมผูปวย โดยการใหผูปวยแหงนหนาขึ้นประมาณ 45-70 องศา และคางไว โดยอาจใชมืออีก

ดานที่มิไดจับไมสวอบชวยประคองศีรษะผูปวย (รูปที่ 1) 
4. วัดลวดสวอบ (Nasopharyngeal swab) จากปลายจมูกถึงติ่งหูของผูปวย แลวหักครึ่งใหไมลวดสวอบ

ที่วัดได   ใหไมลวดสวอบเปนมุมฉากทํามุม 90 องศา (รูปที่ 2) 
5. ใหผูปวยหายใจเขาลึก ๆ และหายใจออกยาว ๆ จนสุด หลังจากนั้นใหผูปวยกล้ันหายใจ  
6. ผูเก็บตัวอยางควรเขาเก็บตัวอยางจากดานหลังของผูปวย เพื่อปองกันการติดเชื้อมาสูผูเก็บตัวอยาง  
7. การสอดลวดสวอบควรสอดในทิศทางที่ไมลวดสวอบตั้งฉากกับใบหนาของผูปวยที่ไดแหงนหนา

ข้ึนแลว จะทําใหสามารถสอดลวดสวอบเขาจนสุดได (คลายเทคนิคการใส Nasogastric Tube :     
NG Tube) (รูปที่ 3) สอดลวดสวอบ (Nasopharyngeal swab) เขาจนสุดของครึ่งที่ไดหักไวที่  
ตําแหนงมุมฉาก (รูปที่ 4)  (ถาสอดเขาไมไดจนสุดแสดงวาปลายสวอบเขาไมถึงตําแหนงบริเวณ 
Nasopharynx) ใหพยายามขยับทิศทางของลวดเล็กนอยจนสอดเขาไดจนสุดลวด  

8. หมุนลวดสวอบโดยรอบประมาณ 3 วินาที แลวดึงลวดสวอบออก (รูปที่ 5) ถาเก็บไดถูกตองจะพบ 
Secretion ของผูปวยที่ปลายสวอบ 

9. จุมปลายสวอบลงใน Viral Transport Media (รูปที่ 6)  และตัดปลายลวดสวนเกิดจากหลอดเก็บ 
ตัวอยาง  

10. ปดฝาและนําสง ตัวอยางสงตรวจเหลานี้ตองปดจุกใหสนิท พันดวยเทป ปดฉลาก แจงชื่อผูปวย ชนิด
ของตัวอยาง วันที่เก็บ บรรจุใสถุงพลาสติก รัดยางใหแนน แชในกระติกน้ําแข็ง รีบนําสงทันที       
ถาจําเปน    ตองรอควรเก็บไวในตูเย็น (4 °ซ) ถาตองการเก็บนานเกิน 72 ช่ัวโมง    ใหเก็บที่อุณหภูมิ 
-70 องศาเซลเซียส  
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หมายเหตุ  

- Viral Transport Media ขอเบิกไดท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข และ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทุกแหง และระบบสนับสนุนท่ีไดดําเนินการ เชน เบิก
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 กรมควบ
คุมโรค 

- อาจใชเทคนิคการเก็บโดยไมตองหักคร่ึงไมลวดสวอบ แตวัดความยาวดานที่จะ
สอดเขารูจมูกประมาณ 2 ใน 3 ท่ีวัดไดจากปลายจมูกถึงติ่งหู สอดลวดสวอบดวย
เทคนิคเดียวกับการใส Nasogastric tube (NG Tube) 

- การสอดไมลวดสวอบอาจมีหลายเทคนิค ขึ้นอยูกับความทักษะและความชํานาญ
ของผูเก็บตัวอยาง แตหัวใจสําคัญของการเก็บตัวอยาง คือ ปลายสําลีของไมลวด 
สวอบตองเขาถึงบริเวณ Nasopharynx และถาเก็บตัวอยางไดถูกตองจะไดสารคัด
หล่ังติดบริเวณปลายสําลี 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 

 
 
 

 5 รูปที่ 3 
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รูปท่ี 1-5 รูปแสดงการเก็บตัวอยางดวยวิธี Nasopharyngeal swab ซ่ึงตองเก็บใหถูกวิธีตามขั้นตอน 
                     ในขอ 1-8 
 
 
 
 รูปที่ 6 Viral transport media (VTM) 
 
 
 

การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจดวยชุดคัดกรองเบื้องตนท่ีหองปฏิบัติการโรงพยาบาล จะตองเก็บ   
ตัวอยางเพิ่มอีก 1 ตัวอยาง ดวยเทคนิคตามที่ชุดตรวจกรองแจงไวในรายละเอียดคําบรรยายดวยวิธี 
Nasopharyngeal swab ในกรณีท่ีเก็บตัวอยางตองเก็บดวยไมลวดสวอบที่รูจมูกอีกขางหนึ่งของผูปวย ใส
ในหลอดของชุดตรวจคัดกรองหรือ Sterile tube (หามใสใน Viral Transport Media: VTM สําหรับตัว
อยางที่ตรวจดวยชุดตรวจคัดกรองท่ีหองปฏิบัติการโรงพยาบาล เนื่องจากจะทําใหไดผลลบปลอมได) 
กรณีตัวอยางที่เปน Nasopharyngeal aspiration หรือ suction อาจใชการแบงตัวอยางที่ปลาย Suction 
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tube ใสลงใน VTM เพื่อสงตรวจที่หองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทย และใสในหลอดของชุด
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ตัวอยางเพื่อตรวจหาแอนติบอดีในซีรัม 
         เจาะเลือดตรวจ 2 ครั้ง เจาะเลือดในระยะเริ่มเปนโรค (acute serum) และระยะหาง 14 วัน หลังเจาะ
เลือดครั้งแรก (Convalescent serum) หองปฏิบัติการในเครือขายทําการตรวจซีรั่มดวยเทคนิค Micro-
neutralizing test  
 หมายเหตุ ผลการตรวจซีร่ัมจะใชเพื่อการวินิจฉัยในรายที่มีปญหาจากการผลตรวจวิเคราะหสารคัดหล่ัง
ระบบทางเดินหายใจ และเปนขอมูลดานการแพทยและสาธารณสุข ดังนั้น ผลการตรวจซีร่ัมจะไมมีการ
รายงานดวยระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะหทั้งในระบบปกติและระบบเรงดวน ยกเวนในหลายที่
คณะกรรมการวินิจฉัยโรคไขหวัดนกใชผลการตรวจซีร่ัมประกอบการวินิจฉัย 
 
วิธีเจาะเลือด 
           เจาะจากเสนเลือดดําประมาณ 3-5 มล. ปนแยกซีรัมใสหลอดไรเชื้อ ปดจุกใหสนิท ปดฉลาก  
เก็บรักษาซีร่ัมตามมาตรฐานหองปฏิบัติการชันสูตร รอจนไดซีร่ัมครั้งที่ 2 บรรจุรวมใสถุงพลาสติก รัด
ยาง แชในกระติกน้ําแข็ง สงตัวอยางพรอมกัน  

 
สถานที่สงตัวอยาง 
1. ศูนยประสานงานการตรวจวิเคราะหและเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร- 
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 88/7 ซอยโรงพยาบาลบําราศนราดูร  
ถนนติวานนท อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ Call center โทร. 0 2951 0000-11 หรือ  
ที่โทร. 01-9891978, 09-2045802  ตลอด 24 ช่ัวโมง 
2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยในพื้นที่ทั้ง 13 แหง ไดแก 
2.1 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงราย ตั้งอยู ณ. เลขที่ 148 หมู 3 ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท : (053) 793149-50 โทรสาร : (053) 793148  
2.2 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงใหม ตั้งอยู ณ. เลขที่ 191 หมู 5 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 
50180 โทรศัพท : (053) 224770 โทรสาร : (053) 219223 
2.3 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครสวรรค ตั้งอยู ณ. บริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค 2 หมู 4  
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ต.ทาน้ําออย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค 60130 โทรศัพท : (056) 267423 โทรสาร : (056) 267329 
2.4 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย พิษณุโลก ตั้งอยู ณ. ศูนยราชการ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศัพท : (055) 247580-2 โทรสาร : (055) 247580-2  
2.5 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ชลบุรี ตั้งอยู ณ. เลขที่ 59/2 หมู 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
โทรศัพท : (038) 784006-7 โทรสาร : (038) 455165 
2.6 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สมุทรสงคราม ตั้งอยู ณ. เลขที่ 136 หมู 4 ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ       
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท : (034) 720543 โทรสาร : (034) 720540 
2.7 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ขอนแกน ตั้งอยู ณ. เลขที่ 400/2 ถนนหนาศูนยราชการ อ.เมือง  
จ.ขอนแกน 40000 โทรศัพท : (043) 234624 โทรสาร : (043) 242845 
2.8 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครราชสีมา ตั้งอยู ณ. ถนนราชสีมา-โชคชัย หลักกิโลเมตรที่ 7 
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท : (044) 346019 โทรสาร : (044) 346018  
2.9 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย อุดรธานี ตั้งอยู ณ. เลขที่ 54 หมู 1 ต.บางไผ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330  
โทรศัพท : (042) 207370 โทรสาร : (042) 207367 
2.10 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย อุบลราชธานี ตั้งอยู ณ. หมู 11 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท : (045) 312231-4 โทรสาร : (045) 312230 
2.11 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ตรัง ตั้งอยู ณ. หมู 4 ต.บานควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000  
โทรศัพท : (075) 213105-7 โทรสาร : (075) 215675 
2.12 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สงขลา ตั้งอยู ณ. เลขที่ 616/1 หมู 2 เชิงสะพานติณสูลานนท ต.พะวง  
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท : (074) 447024-8 โทรสาร : (074) 333809 
2.13 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สุราษฎรธานี ตั้งอยู ณ. นิคมซอย 2 บานวังหวาย ต.ขุนทะเล อ.เมือง  
จ.สุราษฎรธานี 84100 โทรศัพท : (077) 355301 โทรสาร : (077) 355300  
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