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1. วัตถุประสงค์ 

จัดท ำแนวทำงปฏิบัตินี้ขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรของโรงพยำบำลสุทธำเวชสำมำรถเข้ำถึงกำรรับบริกำร

ของหน่วยพยำธิวิทยำและสำมำรถปฏิบัติตำมแผนกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

 

2. ขอบข่าย 

สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเวลาท าการ 

สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ:  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช 

เบอร์ติดต่อภายใน 043-722031 ต่อ 7706 

เวลารับสิ่งส่งตรวจ: จันทร์ พุธ พฤหัสบดี  เวลำ 08.30 – 16.00 น. 

อังคำร ศุกร์  เวลำ 08.30 – 11.00 น. 

หยุดท าการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

หมายเหตุ: หำกส่งชิ้นเนื้อภำยหลังเวลำที่ก ำหนดในแต่ละวัน ให้ถือว่ำสิ่งส่งตรวจนั้นเข้ำ

ระบบในวันท ำกำรของวันถัดไป 

 

การให้บริการของหน่วยหน่วยพยาธิวิทยา ให้บริกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ ดังต่อไปนี้ 

1) สิ่งส่งตรวจทางศัลยพยาธิวิทยา (surgical pathology)  ได้แก่ ชิ้นเนื้อ biopsy และ

ชิ้นเนื้อที่ได้จำกกำรผ่ำตัดใหญ่ต่ำงๆ 

2) สิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา (cytology) 

2.1) เซลล์วิทยำนรีเวช (Gynecologic cytology) ได้แก่ สไลด์คัดกรองมะเร็งปำก

มดลูก (Pap smear) 
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2.2) เซลล์วิทยำระบบอื่นๆ (Non-gynecologic cytology) ได้แก่ สิ่งส่งตรวจจำกใช้

เข็มเจำะดูดขนำดเล็กจำกอวัยวะต่ำงๆ (Fine needle aspiration; FNA) และ

สิ่งส่งตรวจทำงเซลล์วิทยำจำกเซลล์หลุดลอก (Exfoliative cytology)  

3) ให้บริการส่งต่อในการตรวจชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่มีให้บริการในหน่วยพยาธิวิทยา 

โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้แก่ 

3.1) กำรย้อมพิเศษ (Special stains) 

3.2) กำรย้อมทำงอิมมูโน (Immunohistochemistry stain) 

3.3) กำรตรวจพิเศษชนิดอื่นๆ (Special studies) ได้แก่ โฟลไซโตเมทรี (Flow 

cytometry), กำรตรวจโครโมโซม (Chromosome study), Fluorescent in 

situ hybridization (FISH) ส ำหรับกำรตรวจ HER-2, N-myc Ewing 

sarcoma, กำรตรวจปฏิกิริยำลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR) ส ำหรับวินิจฉัยโรค 

Burkitt lymphoma และโรคอื่นๆและ กำรท ำ Direct immunofluorescent 

(DIF) ส ำหรับวินิจฉัยโรคผิวหนังและโรคอื่นๆ 

4) ทบทวนผลการวินิจฉัย สไลด์และบล็อกพาราฟินสิ่งส่งตรวจ (Review of slides 

and paraffin blocks) 

5) ให้ข้อมูลทางด้านวิชาการทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาแก่แพทย์ พยาบาล 

ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งส่ิงส่งตรวจ 
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****หมายเหตุ ***** 

1) สิ่งส่งตรวจทีไ่ม่จ าเป็นต้องส่งมาที่ห้องปฏิบัติการ  

• กระดูกหรือส่วนของกระดูกจำกกำรผ่ำตัดแก้ไข (corrective or reconstructive) ทำงออร์โธปิ

ดิกส ์

• เลนส์ตำจำกกำรผ่ำตัดเอำต้อกระจกออก (removed cataract) 

• เนื้อเยื่อไขมันจำกกำรดูดไขมัน (liposuction) 

• หนังหุ้มปลำยอวัยวะเพศของเด็กทำรกจำกกำรผ่ำตัดขลิบหนังหุ้มปลำย (circumscision) 

• ห่วงคุมก ำเนิด (Intrauterine contraceptive devices) ที่ไม่มีเนื้อเยื่ออ่ืนๆ ติดอยู่ 

• ฟันที่ไม่มีเนื้อเยื่ออ่ืนๆ ติดอยู่ 

• อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เช่น สำยสวน (catheters), สำยต่อกระเพำะ (gastrostomy tube), 

โครงลวดถ่ำงขยำยหลอดเลือด (stent), ไหมเย็บแผล (suture) 

• ผิวหนังและเนื้อเยื่อปกติอ่ืนๆ ที่น ำออกมำจำกร่ำงกำยระหว่ำงกำรท ำศัลยกรรมควำมงำม 

(cosmetic surgery) 
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2) ส่ิงส่งตรวจที่ตรวจด้วยตาเปล่า ทีไ่ม่จ าเป็นต้องวินิจฉัยผ่านกล้องจุลทรรศน์ 

• สิ่งส่งตรวจทำงออร์โธปิดิกส์บำงชนิด เช่น นิ้วที่ตัดจำกผู้ป่วยทีมีภำวะนิ้วเกิน (Accessory digits), 

ชิ้นส่วนหัวแม่เท้ำที่เอียง (Bunions) และนิ้วเท้ำหงิกงอผิดรูป (hammer toes), เส้นเอ็นหัวเข่ำท่ี

ฉีกขำด (Torn meniscus) 

• กล้ำมเนื้อกลุ่ม Extraocular muscle จำกกำรท ำผ่ำตัดแก้ไขควำมผิดปกติ (corrective 

surgery) 

• สิ่งส่งตรวจที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมควำมงำมบำงชนิด เช่น กระดูกและกระดูกอ่อนของสันจมูก 

(Nasal bone and cartilage) จำกกำรผ่ำตัดเสริมจมูก (rhinoplasty), อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับกำร

ผ่ำตัดเสริมเต้ำนม (Prosthetic breast implants) 

• อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เช่น ลิ้นหัวใจเทียมที่ไม่มีเนื้อเยื่ออ่ืนๆ ติดอยู่ 

3) เกณฑ์ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ (Specimen rejection criteria) 

ห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำ จะไม่รับสิ่งส่งตรวจดังต่อไปนี้ 

1. กำรระบุ (Identification) สิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง ได้แก่ 

• ไม่มีใบขอส่งตรวจ 

• ใบขอส่งตรวจไม่ระบุชื่อ – นำมสกลุ และ/หรือ เบอร์สไลด์ และ/หรือ บล็อกพำรำฟินของผู้ป่วย 

• ชื่อ-นำมสกุล ของผู้ป่วยไม่ตรงกับ ชื่อ-นำมสกุล ที่ปรำกฏบนฉลำกหรือภำชนะส่งตรวจ และ/หรือ 

เบอรส์ไลด์/บล็อกพำรำฟินของผู้ป่วย 
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• ภำชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจไม่ระบุหรือไม่ติดฉลำก ชื่อ-นำมสกุล ของผู้ป่วย 

• ชนิดของสิ่งส่งตรวจและต ำแหน่งไม่สอดคล้องกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 

• จ ำนวนและขนำดของสิ่งสงตรวจไม่สอดคล้องกับระบุในใบขอส่งตรวจ 

• ภำชนะท่ีบรรจุช ำรุดเสียหำยท ำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำส่งสิ่งตรวจมีกำรสูญหำยหรือไม่ 

• สำรเคมีที่ใช้แช่สิ่งส่งตรวจไม่เหมำะสม 

• สไลด์และ/หรือ บล็อกพำรำฟิน (Paraffin block) ที่มำจำกภำยนอกเพ่ือทบทวนผลกำรวินิจฉัย 

(review of slides and Paraffin blocks) และ/หรือ ขอย้อมพิเศษหรือขอตรวจเพิ่ม 

• แตกหักไม่สำมำรถตรวจได้ 

• ไม่มีส ำเนำใบรำยงำนผลกำรตรวจ เพ่ือยืนยันว่ำสิ่งส่งตรวจนั้นเป็นของผู้ป่วยจริง 

• ไม่มีฉลำกแสดงเลขท่ีส่งตรวจที่สอดคล้องกับใบรำยงำนผลกำรตรวจ 

• เป็นชิ้นเนื้อที่เก่ียวกับคดีหรือมีแนวโน้มจะเก่ียวข้องกับคดี (เป็นชิ้นเนื้อที่จะต้องน ำไปเป็นวัตถุ

พยำน) 

• ไม่ระบุข้อมูลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 

• ไม่ระบุชนิดของสิ่งส่งตรวจ 

• ไม่ระบุประเภทของกำรส่งตรวจ 

• ไม่ระบุชื่อแพทย์ผู้ขอส่งตรวจ 
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• ไม่ระบุประวัติ อำกำรของโรค ลักษณะทำงคลินิก ข้อมูลทำงคลินิก และกำรวินิจฉัยโรคทำงคลินิก 

• ไม่ระบุวัน เวลำ ที่เก็บสิ่งส่งตรวจ และวันที่ส่งสิ่งส่งตรวจ 

• รำยกำรส่งตรวจในใบขอตรวจไม่ตรงกับข้อมูลขอตรวจในระบบ HosXP 

 

3. ผู้รับผิดชอบ 

บุคลำกรในปี 2562 ประกอบด้วย หัวหน้ำงำนห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำ ซึ่งก็คือ พยำธิ

แพทย์ (Pathologist) 1 คน และนักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ต ำแหน่งนักเซลล์วิทยำ (Cytotechnologist) 

1 คน ซ่ึงแต่ละคนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) พยำธิแพทย์ 

(1) เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนวิชำกำรและก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรคุณภำพ และควบคุม

ระบบงำนห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำทั้งหมด  

(2) อ่ำนสไลด์ศัลยพยำธิวิทยำและเซลล์วิทยำระบบอ่ืนๆ ที่ได้จำกกำรส่งสิ่งตรวจของ

โรงพยำบำลสุทธำเวชไปยังห้องปฏิบัติกำรภำยนอก 

(3) อ่ำนทบทวนผลสไลด์ Pap smear ที่อ่ำนคัดกรองโดยควำมผิดปกติตั้งแต่ Atypical 

squamous cell หรือ atypical glandular cell ขึ้นไป 

2) นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ต ำแหน่งนักเซลล์วิทยำ 

(1) เก็บรักษำสิ่งส่งตรวจทำงเซลล์วิทยำ เตรียมสไลด์ อ่ำนคัดกรองและวินิจฉัยสไลด์
เซลล์วิทยำ เพื่อให้แพทย์สำขำอ่ืนที่มำรับบริกำรน ำผลวินิจฉัยไปค้นหำสำเหตุ วำง
แผนกำรรักษำ พยำกรณ์โรค วิเครำะห์ควำมรุนแรงของโรค ติดตำมผลกำรรักษำ 
ป้องกันและเฝ้ำระวังโรคต่อไป 
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(2) น ำส่งสไลด์ทำงเซลล์วิทยำนรีเวช (Pap smear) เพ่ือปรึกษำผลอ่ำนในกรณีที่มีควำม
ผิดปกติตั้งแต่ atypical squamous epithelium หรือ atypical glandular cell 
ขึ้นไปส่งปรึกษำพยำธิแพทย์ 

(3) จัดเก็บสไลด์ตำมระบบกำรลงทะเบียนของหน่วยพยำธิวิทยำ 
(4) บันทึก รวบรวมข้อมูลทำงสถิติสิ่งส่งตรวจของหน่วยพยำธิวิทยำ 
(5) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำแก่บุคคลภำยในหน่วยงำน และแนะน ำ

วิธีกำรส่งตรวจทำงเซลล์วิทยำแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชนที่มำรับ
บริกำรของหน่วยพยำธิวิทยำ 

(6) ร่วมวำงแผนกับหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำในแง่กำรท ำงำนทำงเซลล์วิทยำ
และงำนด้ำนอ่ืนๆ ของหน่วยงำน 

(7) ประสำนงำนและชี้แจงข้อมูลกำรท ำงำนกับบุคคลภำยในและบุคลำกรของ
โรงพยำบำลสุทธำเวช รวมถึงกำรติดต่อเรื่องกำรส่งตรวจยังห้องปฏิบัติกำรภำยนอก 
และประชำชนที่มำรับบริกำร 
 

4. อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ 

องค์ประกอบของกำรส่งตรวจสิ่งส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำ ประกอบด้วย 

1) ใบขอส่งตรวจ (Request form) มีทั้งหมด 3 แบบ คือ 
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(1) ใบขอส่งตรวจทำงศัลยพยำธิวิทยำ (Surgical Pathology Request form) 

 

 

 

ภาพที่ 1 ใบขอส่งตรวจทำงศัลยพยำธิวิทยำ 

 



 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

เอกสารสนับสนุน 
เรื่อง: คูมื่อการสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบตักิารพยาธิวิทยา 

เอกสารเลขที่ 
MSUH-SD-PAT-001 

หน้า 9 จาก 68 

แก้ไขครั้งที่ 00 วันที่เริ่มใช้ 
21 มีนาคม 2562 

ผู้จัดท า : นายพีรวัส ภารา หน่วยงาน : หน่วยพยาธิวิทยา 
 

(2) ใบขอส่งตรวจทำงเซลล์วิทยำนรีเวช (Gynecologic Cytology (Pap smear)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2 ใบขอส่งตรวจทำงเซลล์วิทยำนรีเวช 
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(3) ใบขอส่งตรวจทำงเซลล์วิทยำระบบอ่ืนๆ (Non-gynecologic Cytology) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ใบขอส่งตรวจทำงเซลล์วิทยำ

ระบบอ่ืนๆ 
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ทั้งนี้ กอ่นที่จะขอส่งตรวจชนิดใดๆ ต้องมีกำรกรอกข้อมูล ชื่อ-นำมสกุล, อำยุ, เพศ, เลข

ประจ ำตัวผู้ป่วย (HN), แผนก OPD /วอร์ด หรือ ห้องผ่ำตัด ที่ผู้ป่วยเข้ำรับบริกำร, วันที่-เวลำที่

ท ำกำรเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ และรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมแบบฟอร์มแต่ละชนิด 

2) ภาชนะสิ่งส่งตรวจ (Specimen container) ควรเป็น 

(1) ขวดปำกกว้ำงมีฝำปิดสนิทขนำดต่ำง ๆ อำจจะใช้ขวดแก้วใส ขวดพลำสติกใส (ต้อง

ใช้เทปใสพันล็อคฝำให้แน่น 1 -2 รอบ) โดยจะน ำขวดใส่ในถุงพลำสติกอีกชั้นหรือไม่

ก็ได้  

(2) ถุงพลำสติกใส ขนำดถุงขึ้นกับขนำดของชิ้นเนื้อ ใช้ยำงรัดให้แน่นและซ้อนถุงอย่ำง

น้อย 1 ชั้น 

3) สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ที่มีชนิดตำมท่ีระบุในข้อที่ 2 

4) การสั่งตรวจในระบบ HosXP โดยอ้างอิงตามเลขรหัสของกรมบัญชีกลาง เพ่ือควำม

สะดวกในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยต่อไป 
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5. ค าจ ากัดความ 

ค าศัพท์เฉพาะ ค าจ ากัดความ 

สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ตัวอย่ำงทำงห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำที่เก็บจำกผู้ป่วยด้วยหัตถกำรต่ำงๆ 

ไม่ว่ำจะจะเป็นกำรตัดชิ้นเนื้อในขณะที่ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ (BIopsy) ทั้งท่ีส่งเป็น

ชิ้นเนื้อสดและชิ้นเนื้อที่ต้องผ่ำนกระบวนกำรตรึงชิ้นเนื้อ (fixation) เพ่ือป้องกัน

กำรเสื่อมสภำพขอชิ้นเนื้อและท ำให้เนื้อเยื่อแข็งข้ึนและง่ำยต่อกำรตัดตรวจ

ต่อไป, กำรเจำะดูดเซลล์ด้วยเข็มขนำดเล็ก (Fine needle aspiration), กำร

เจำะเก็บสำรน้ ำจำกช่องว่ำงในร่ำงกำย (potential spaces) ตำมท่ีต่ำงๆ เช่น 

เยื่อบุช่องท้อง เยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ น้ ำไขสันหลัง น้ ำสวนล้ำงทำงเดิน

หำยใจส่วนล่ำง น้ ำสวนล้ำงกระเพำะปัสสำวะ, กำรป้ำยเซลล์ตรวจคัดกรอง

มะเร็งปำกมดลูก เป็นต้น 

ศัลยพยำธิวิทยำ (Surgical 

pathology) 

กำรวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ตัดออกมำจำกร่ำงกำยผู้ป่วย เพื่อที่

พยำธิแพทย์จะตรวจชิ้นเนื้อหรืออวัยวะที่ผิดปกติ โดยขั้นแรกเป็นกำรตรวจดู

ด้วยตำเปล่ำเพ่ือหำลักษณะผิดปกติท่ีแตกต่ำงไปจำกเนื้อเยื่อปกติ จำกนั้นจะ

ตรวจในระดบัเซลล์ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ต่อไป 

เซลล์วิทยำ (Cytology) กำรวินิจฉัยโรคทำงเซลล์และ/หรือสำรน้ ำที่น ำออกมำจำกร่ำงกำยผู้ป่วย เพื่อ

ตรวจหำควำมผิดปกติของโรคในระดับเซลล์ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์  
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ค าศัพท์เฉพาะ ค าจ ากัดความ 

เซลล์วิทยำนรีเวช 

(Gynecologic cytology 

หรือ Pap smear) 

กำรตรวจคัดกรองทำงนรีเวชวิทยำเพ่ือตรวจหำมะเร็งปำกมดลูก (cervical 

cancer screening) หรือรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง (premalignant lesions เช่น 

squamous intraepithelial neoplasia, carcinoma in situ เป็นต้น) 

กำรย้อมพิเศษ (Special 

stains) 

กำรศึกษำสิ่งส่งตรวจโดยใช้เทคนิคกำรย้อมด้วยสีพิเศษ เพ่ือเน้นควำมชัดเจน

ของโครงสร้ำงหรือส่วนประกอบของสิ่งส่งตรวจที่จ ำเพำะ ท ำให้กำรวินิจฉัยทำง

พยำธิวิทยำมีควำมสมบูรณ์ง่ำยขึ้น เช่น กำรย้อม PAS เป็นกำรย้อมสีตรวจไกล

โคเจนหรือ mucin ช่วยในกำรวินิจฉัยมะเร็งชนิด adenocarcinoma ในกลุ่ม 

poorly differentiated ที่วินิจฉัยได้ยำกด้วยกำรย้อมสี Hematoxylin and 

Eosin ธรรมดำ เป็นต้น 

กำรย้อมทำงอิมมูโน 

(Immunohistochemistry 

stain) 

กำรย้อมศึกษำสิ่งส่งตรวจโดยอำศัยหลักกำร Immunohistochemistry โดยใช้

แอนติบอดี้ที่ผลิตขึ้นอย่ำงจ ำเพำะที่เชื่อมต่อกับสีย้อม เพ่ีอให้แอนติบอดี้ไปจับ

กับแอนติเจนต่ำงๆ บนผิวเซลล์และช่วยเน้นโครงสร้ำงที่ต้องกำรตรวจ เพ่ือช่วย

พยำธิแพทย์ในกำรบ่งชี้และแบ่งแยกเซลล์เนื้องอกว่ำเป็นเนื้องอกธรรมดำหรือ

ชนิดร้ำยแรง 

โฟลไซโตเมทรี (Flow 

cytometry) 

เทคนิคในกำรวัดลักษณะที่หลำกหลำยของเซลล์แต่ละเซลล์ โดยใช้หลักกำรวัด

ควำมยำวคลื่นแสงที่เซลล์ปล่อยและกระจำยออกมำหลังจำกได้รับแสงกระตุ้น

จำกภำยนอก ใช้ในกำรตรวจหำมะเร็งเม็ดเลือดขำว (Lymphoma) 
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ค าศัพท์เฉพาะ ค าจ ากัดความ 

กำรตรวจโครโมโซม 

(Chromosome study) 

กำรศึกษำทั้งในด้ำนจ ำนวนและ/หรือทำงด้ำนโครงสร้ำงของโครโมโซม ใช้ใน

กำรหำควำมผิดปกติระดับโครโมโซมของทำรกในครรภ์ และในผู้ใหญ่ได้ 

Fluorescent in situ 

hybridization (FISH) 

เทคนิคกำรตรวจยีนที่เรำสนใจติดสีด้วยสำรเรืองแสง (fluorescence) เข้ำไปจับ

กับ DNA ที่อยู่ในเซลล์ของผู้ป่วย ท ำให้สำมำรถมองเห็นสำรเรืองแสงภำยใต้

กล้องจุลทรรศน์ได้ เพ่ือตรวจหำมะเร็งเม็ดเลือดขำวแบบเฉียบพลันและโรคอ่ืนๆ 

ปฏิกิริยำลูกโซ่พอลิเมอเรส 

(PCR) 

เทคนิคที่ใช้เพิ่มปริมำณดีเอ็นเอหรือยีนที่สนใจอย่ำงจ ำเพำะเจำะจงได้ เช่น กำร

ตรวจหำยีนก่อมะเร็งเต้ำนม มะเร็งล ำไส้ใหญ่ ท ำให้กำรวินิจฉัยโรค กำรป้องกัน

และกำรรักษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

Direct 

immunofluorescent 

(DIF) 

กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร โดยใช้แอนตีบอดีซึ่งได้รับกำรติดป้ำยด้วยสีย้อม

ฟลูออเรสเซนต์ ในกำรหำ immunoreactants ที่เป็น IgG, complement 

component C3 ที่ เกำะติดในชิ้นเนื้อผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่ืนๆ 

บล็อกพำรำฟิน (Paraffin 

block) 

กำรน ำเอำชิ้นเนื้อเยื่อที่ผ่ำนกำรฝังเนื้อเยื่อลงในพำรำฟินเหลว (กระบวนกำร 

tissue embedding) ท ำเป็นพำรำฟินบล็อกที่แข็งพอ เพื่อน ำไปตัดเป็นตัดเป็น

แผ่นส ำหรับเตรียมย้อมสีท ำสไลด์ต่อไป 

พยำธิแพทย์ (Pathologist) แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพยำธิวิทยำ ในบริบทห้องปฏิบัติกำรนี้เป็น พยำธิแพทย์

สำขำพยำธิกำยวิภำค ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งส่งตรวจทำงเซลล์

วิทยำเป็นหลัก 
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ค าศัพท์เฉพาะ ค าจ ากัดความ 

นักเซลล์วิทยำ 

(Cytotechnologist) 

นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตรวจคัดกรองเซลล์ที่

ผิดปกติเบื้องต้น มีหน้ำที่ช่วยพยำธิแพทย์ในกำรวินิจฉัยโรค 

ใบขอส่งตรวจ (Request 

form) 

แบบฟอร์มที่แพทย์เจ้ำของไข้ใช้ส ำหรับกรอกข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้ป่วย รวมถึง

รำยละเอียดของส่งสิ่งส่งตรวจ เพ่ือเป็นข้อมูลให้พยำธิแพทย์และนักเซลล์วิทยำ

ใช้ในกำรประกอบกำรวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจได้ถูกต้องมำกขึ้น 

ภำชนะสิ่งส่งตรวจ 

(Specimen container) 

ภำชนะท่ีใช้ส ำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจที่ทนสำรเคมี ได้แก่ ขวด กล่อง กระป๋องและ

ถุงพลำสติกขนำดต่ำงๆ ที่สำมำรถบรรจุสิ่งส่งตรวจและน้ ำยำแช่ได้ในปริมำณท่ี

เหมำะสมตำมค ำแนะน ำของวิธีส่งตรวจแต่ละชนิด 

ค่ำบ่งชี้มะเร็ง (Serum 

tumor marker) 

ค่ำท่ีใช้ในกำรตรวจทำงกำรแพทย์ ใช้ตรวจจำกเลือดหรือสำรคัดหลั่งจำก

ร่ำงกำยมนุษย์ โดยเนื้องอกหรือมะเร็ง มักจะปล่อยสำรบำงชนิดสู่กระแสเลือด 

ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นโมเลกุลของโปรตีน ซึ่งแตกต่ำงกันตำมชนิด สำรที่พบ

เหล่ำนี้สำมำรถตรวจพบโดยเซรั่มชนิดต่ำงๆ ตำมชนิดของสำรนั้นๆ 
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6. รายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการขอส่งสิ่งส่งตรวจ 

1) แพทย์เจ้าของไข้ แจ้งควำมจ ำนงในกำรตรวจด้วยกำรเขียนใบขอส่งตรวจ (Request form) 

โดยอ้ำงอิงตำมชนิดของสิ่งส่งตรวจที่ระบุในข้อ 4. โดยให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ในใบขอส่งตรวจ

ให้ครบถ้วน 

 ชื่อ-นำมสกุล วันเกิดหรืออำยุ เพศของผู้ป่วย เลขประจ ำตัวโรงพยำบำลของผู้ป่วย  

 OPD / IPD / ห้องผ่ำตัด ที่ส่งสิ่งส่งตรวจ 

 ข้อมูลส ำคัญทำงคลินิก ได้แก่ ประวัติ ผลตรวจร่ำงกำย ผลทำงรังสีวินิจฉัยและผลตรวจ

ทำงห้องปฏิบัติกำรอ่ืนๆ ที่มีส่วนช่วยในกำรวินิจฉัย(ถ้ำมี) เช่น ค่ำบ่งชี้มะเร็ง (Serum 

tumor marker) 

 กำรวินิจฉัยทำงคลินิกเบื้องต้น 

 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ และต ำแหน่ง/อวัยวะที่เก็บสิ่งส่งตรวจ 

 รำยกำรที่ขอตรวจทำงพยำธิวิทยำ หรือ เซลล์วิทยำ (ตำมแบบฟอร์ม) 

 ชื่อหัตถกำรที่ท ำ 

 วันที่และเวลำเก็บสิ่งส่งตรวจ 

 ชื่อแพทย์เจ้ำของไข้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ ในกรณีที่เคสมีปัญหำ 

หมายเหตุ:  

- ชื่อ-นำมสกุล วันเกิดหรืออำยุ เพศของผู้ป่วย เลขประจ ำตัวโรงพยำบำลของผู้ป่วย สำมำรถใช้สติ๊กเกอร์ที่มี

บำร์โค้ดระบุข้อมูลด้งกล่ำวจำกหอผู้ป่วย/ห้องผ่ำตัดที่ส่งสิ่งส่งตรวจได้ (ถ้ำมี) 
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- หำกเป็นเคสที่ต้องเฝ้ำระวังกำรแพร่เชื้อ เช่น วัณโรค เอดส์ เป็นต้น ให้เขียนระบุในใบขอส่งตรวจและ

สติ๊กเกอร์ที่แปะข้ำงภำชนะบรรจุชิ้นเนื้อให้ชัดเจน 

- กรณีขอผลด่วนให้ประทับตรำขอ “ด่วน” หรือ เขียนไว้บนใบขอส่งตรวจว่ำ “ขอผลด่วน” ตัวหนังสือตัว

ใหญ่ชัดเจน และน ำส่งด้วยวิธีปกติ 

- ทุกเคสที่ได้รับกำรลงทะเบียนจะได้รหัสสิ่งส่งตรวจในกำรส่งแต่ละครั้ง และจะมีสติ๊กเกอร์แปะที่หัว

กระดำษของใบส่งตรวจให้ 

2) การจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจ (Specimen preparation) 

1. การส่งตรวจช้ินเนื้อศัลยพยาธิ (Surgical pathology) 

1.1 ชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจต้องแช่ในน้ ำยำรักษำสภำพชิ้นเนื้อ (10% neutral buffered 

formalin) ในปริมาตรประมาณ 10-20 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจ ทุก

ส่วนของชิ้นเนื้อต้องจมอยู่ในน้ ำยำ 

1.2 ภำชนะท่ีใส่ชิ้นเนื้อควรเป็นภำชนะแก้วหรือพลำสติกท่ีมีปำกกว้ำง และมีฝำปิดสนิท 

หรืออำจใช้ถุงพลำสติกบรรจุได้ โดยใช้อย่ำงน้อย 2 ชั้นรัดปำกถุงแต่ละชั้นให้แน่น 

ถ้ำไม่ได้น ำส่งทันทีให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง 

1.3 ติดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนผู้ป่วยบนขวดหรือถุงพลำสติก โดยเป็นสติ๊กเกอร์ต้องไม่ฉีก

ขำดง่ำยเมื่อถูกน้ ำ สำมำรถใช้ได้ทั้งแบบที่ปริ้นท์จำก OPD / IPD / ห้องผ่ำตัด หรือ

กรณีท่ีไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ปรินท ์ให้ติดกระดำษสติ๊กเกอร์เปล่ำและเขียนข้อมูลต่อไปนี้

ด้วยปำกกำที่มีหมึกไม่ละลำยน้ ำผู้ป่วย: ชื่อ-นำมสกุลผู้ป่วย อำยุ เพศ เลขประจ ำตัว

ผู้ป่วย (HN) และวันที่-เวลำที่ท ำกำรเก็บสิ่งส่งตรวจ และข้อมูลต้องตรงกับท่ีระบุใน

ใบขอส่งตรวจ 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่ำงกำรเขียนใบขอส่งตรวจแบบสมบูรณ์และได้รับกำรลงทะเบียนจำกหน่วยพยำธิวิทยำ(ซ้ำย) และกำร

เติมฟอร์มำลีนอย่ำงน้อย 10 เท่ำของปริมำตรชิ้นเนื้อ (ขวำ) 
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1.4 ในกรณีที่ชิ้นเนื้อมีขนำดเล็ก เช่น core needle biopsy ให้วำงชิ้นเนื้อบนกระดำษ

ที่ไม่เปื่อยยุ่ย ก่อนบรรจุในภำชนะ พร้อมนับจ ำนวนชิ้นเนื้อและบันทึกในใบส่งตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงกำรจัดวำงชิ้นเนื้อ Core needle biopsy บนกระดำษท่ีไม่เปื่อยยุ่ยง่ำย (บน) โดยต้องมี

กำรระบุจ ำนวนชิ้นและขนำดของแต่ละชิ้นลงในใบขอส่งตรวจด้วย(ลูกศรชี้ภำพล่ำง) 
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1.5 หำกชิ้นเนื้อหนำเกิน 5 ซม. แนะน ำให้มีกำรผ่ำแบ่งโดยไม่ขำดออกจำกกัน น้ ำยำจะ

ได้เข้ำในชิ้นเนื้อได้ง่ำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงกำรกำรผ่ำแบ่งชิ้นเนื้อหนำเกิน 5 ซม. โดยไม่ขำดออกจำกกัน เพ่ือให้น้ ำยำจะได้เข้ำในชิ้น

เนื้อได้ง่ำย ป้องกันกำรเน่ำของชิ้นเนื้อ 
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1.6 สิ่งส่งตรวจมากกว่าหนึ่งต าแหน่งจากผู้ป่วยรายเดียวกัน ให้ใส่ภาชนะแยกกัน 

ภำชนะทุกชิ้นต้องมีฉลำกระบุชื่อ นำมสกุล เลขประจ ำตัวของผู้ป่วย ชนิดของชิ้นเนื้อ 

ต ำแหน่งและจ ำนวนให้ชัดเจน และต้องตรงกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 

1.7 หากชิ้นเนื้อมีขอบเขตที่ส าคัญทางศัลยกรรม (surgical margin) ตัองท ำกำรระบุ

ขอบเขตชิ้นเนื้อด้วยไหมเย็บแผล (silk) หรือ surgical suture อ่ืนๆ พร้อมวำดภำพ

ก ำกับในใบขอตรวจด้วย 

หมายเหตุ: น้ ายา 10% neutral buffered formalin สามารถเก็บได้นาน 3 เดือน หลังจากวันที่ผลิต ควร

เก็บในอุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะทึบแสง 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่ำงกำรเขียนใบขอส่งตรวจในกรณีท่ีส่งหลำยชิ้นในครั้งเดียว ต้องเรียงล ำดับ

ภำชนะและมีกำรระบุ margin ของชิ้นเนื้อ (ถ้ำมี) 

 



 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

เอกสารสนับสนุน 
เรื่อง: คูมื่อการสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบตักิารพยาธิวิทยา 

เอกสารเลขที่ 
MSUH-SD-PAT-001 

หน้า 23 จาก 68 

แก้ไขครั้งที่ 00 วันที่เริ่มใช้ 
21 มีนาคม 2562 

ผู้จัดท า : นายพีรวัส ภารา หน่วยงาน : หน่วยพยาธิวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ตัวอย่ำงสิ่งส่งตรวจที่มีกำรระบุไว้ในใบขอส่งตรวจของภำพที่ 7 
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7. เอกสารอ้างอิง 

8. ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงระบุขอบเขต (surgical margin) ด้วย

กำรเขียนและวำดภำพในใบขอส่งตรวจ(บน) และชิ้น

เนื้อจริง (ขวำ) 
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2. การส่งสไลด์ตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวช (Gynecologic cytology หรือ Pap-smear) 

2.1 เขียนชื่อ-นำมสกุล และเลขรหัสโรงพยำบำลของผู้ป่วยบนหัวสไลด์ก่อนท ำหัตถกำร 

2.2 หลังจำกป้ำยสิ่งส่งตรวจบนสไลด์ แช่ในน้ ายา 95% Ethanol ทันที 

2.3 หลังแช่อย่างน้อย 15 นาที น าออกมาผึ่งให้แห้ง แล้วห่อกระดำษเขียนชื่อ – นำมสกุลบน

กระดำษห่ออีกครั้ง 

2.4 แพทย์เจ้ำของไข้หรือพยำบำล เขียนใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวชในส่วนประวัติทำงคลินิกให้

ครบทุกช่อง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย  

2.4.1 ชนิดกำรป้ำย (Type of specimen) 

2.4.2 ประวัติทำงสูติกรรม (G-P-A-L) 

2.4.3 อำยุของลูกคนสุดท้องที่ยังมีชีวิตอยู่ (Last) 

2.4.4 วันที่ประจ ำเดือนมำวันแรกของรอบล่ำสุด (Last menstruation period หรือที่ย่อ

ว่ำ LMP) 

2.4.5 ประวัติกำรรักษำทำงสูติ-นรีเวชที่เก่ียวข้อง (Previous treatment) 

2.4.6 ผลกำรตรวจภำยในและตรวจร่ำงกำยอื่นๆ ที่ส ำคัญ (Clinical findings) 

2.4.7 ช่องท ำเครื่องหมำยว่ำท ำ Pap smear ครั้งแรก (ถ้ำใช่ให้ท ำเครื่องหมำยถูกหรือ

กำกบำทลงในช่อง) 

2.4.8 กำรวินิจฉัยทำงคลินิกเบื้องต้น (Clinical Dx) 

2.4.9 ผลกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกล่ำสุดภำยในช่วงระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง (Last 

Pap smear in 5 years) 

2.4.10 ผู้รับบริกำรเคยได้รับกำรคัดกรองด้วยวิธี VIA หรือไม่ (ถ้ำไม่เคยไม่ต้องเขียน) 

2.5 น ำส่งสไลด์ที่ห่อกระดำษอีกชั้นในข้อ 3.3 และใบขอส่งตรวจที่กรอกข้อมูลแล้วในข้อ 3.4 ยัง

ห้องปฏิบัติกำร 
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ภาพที่ 10 แสดงกำรเตรียมส่งสไลด์ Pap smear 2 ขั้นตอนหลัก คือ เขียนหัวสไลด์ฝ้ำด้วยดินสอ (ชื่อ-นำมสกุล

, เลขรหัสโรงพยำบำล) (ซ้ำย) และกำรแช่สไลด์ที่ป้ายแล้วลงในภาชนะบรรจุน้ ายา 95% Ethanol ทันท ี

ห้ำมปล่อยสไลด์ให้แห้งในอำกำศเฉยๆ เพรำะจะให้เซลล์ตำยและเซลล์เหี่ยว และท ำให้อ่ำนออกผลยำก 
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ภาพที่ 11 ตัวอย่ำงกำรเขียนใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยำนรีเวชในส่วนประวัติทำงคลินิก 
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3. การเตรียมสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดเข็มขนาดเล็ก (Fine needle aspiration)  

3.1 ถ้าสิ่งที่ดูดได้มีลักษณะเป็นน้ า เนื่องจากก้อนที่เจาะเป็น cyst ให้น าน้ าที่เจาะได้ใส่ขวด ส่ง

ห้องปฏิบัติการทันที หรือใส่ขวดแล้วเติม 50-70 % ethanol ในอัตราส่วน 1:1 เก็บใส่ 

ตู้เย็นไว้เพื่อเตรียมปั่น ป้ายบนสไลด์เพื่อเตรียมส่งตรวจ 

3.2 กรณีที่สิ่งที่ดูดได้ไม่ใช่น้ าดังในข้อ 3.1 ให้เตรียมดังนี้ 

3.2.1 หยดสิ่งที่ดูดมำได้มำลงบนสไลด์ซึ่งเปียก 95% ethanol ไถด้วยสไลด์อีก 1 แผ่น

ซึ่งแห้ง ท ำเช่นนี้ 4-6 สไลด์ 2-4 สไลด์แช่ในน้ ำยำ 95 % ethanol ทันที อย่ำ

ปล่อยทิ้งให้แห้ง ที่เหลืออีก 2 สไลด์ ปล่อยแห้งเพ่ือเตรียมไว้ย้อมด้วยวิธี Wright 

Giemsa (สไลด์ที่ปล่อยแห้งนี้ต้องระบุที่ห่อด้วยว่ำเป็น Air dried smear) 

3.2.2 ส่วนที่เหลืออยู่ในเข็มและกระบอกฉีด ให้ดูด normal saline solution เข้ำ

ไปล้ำงสิ่งที่ ติดค้ำง น้ ำที่ล้ำงนี้ส่งตรวจเช่นเดียวกับข้อ 4.1 ในหัวข้อ Exfoliative 

cytology 

3.2.3 ถ้ำมีชิ้นเนื้อติดมำด้วย ให้น ำชิ้นเนื้อมำป้ำยสไลด์ 1-2 แผ่น แล้วจุ่มสไลด์ลงใน 

95% ethanol ทันที ส่วนชิ้นเนื้อน ามาแช่น้ ายา 10% Neutral buffered 

formalin เพ่ือส่งตรวจเช่นเดียวกับวิธีส่งตรวจทำงศัลยพยำธิวิทยำในข้อ 1. 

3.2.4 สไลด์ที่ส่งตรวจ ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล และเลขรหัสโรงพยำบำลของผู้ป่วยบนหัว

สไลด์ก่อนท ำกำรป้ำย 

3.2.5 แพทย์เจ้ำของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยำระบบอื่นๆ โดยเลือดชนิดสิ่ง

ตรวจในช่อง Fine needle aspiration และระบุชนิดย่อยของสิ่งส่งตรวจ และ

เขียนข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.2.5.1 ประวัติโดยสังเขป 

3.2.5.2 ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรหรือภำพรังสีที่ส ำคัญ 
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3.2.5.3 กำรวินิจฉัยทำงคลินิกเบื้องต้น (Clinical Diagnosis) 

3.2.5.4 ชื่อผู้ส่ง (พยำบำลหรือผู้ช่วยพยำบำล) พร้อมเบอร์ติดต่อที่

สะดวกให้ติดต่อกลับ ในกรณีที่สิ่งส่งตรวจมีปัญหำ 

3.2.5.5 ชื่อแพทย์เจ้ำของไข้พร้อมเบอร์ติดต่อท่ีสะดวกให้ติดต่อ

กลับ ในกรณีที่สิ่งส่งตรวจมีปัญหำ 

 

4. การเตรียมสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาชนิดเซลล์หลุดลอก (Exfoliative Cytology) 

3.1 ควรเก็บสิ่งส่งตรวจไม่น้อยกว่า 50-75 มิลลิลิตร ใส่ในภำชนะแก้วหรือพลำสติกท่ีมีฝำปิดสนิท

พร้อมใส่ในถุงพลำสติกรัดปำกให้แน่นและซ้อนถุงอย่ำงน้อย 1 ชั้น 

3.2 ติดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนผู้ป่วยบนขวดหรือถุงพลำสติก โดยเป็นสติ๊กเกอร์ต้องไม่ฉีกขำดง่ำยเมื่อถูกน้ ำ 

สำมำรถใช้ได้ทั้งแบบที่ปริ้นท์จำก OPD / IPD / ห้องผ่ำตัด หรือกรณีที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ปรินท์ ให้ติด

กระดำษสติ๊กเกอร์เปล่ำและเขียนข้อมูลต่อไปนี้ด้วยปำกกำที่มีหมึกไม่ละลำยน้ ำผู้ป่วย: ชือ่-นำมสกุล

ผู้ป่วย อำยุ เพศ เลขประจ ำตัวผู้ป่วย (HN) และวันที่-เวลำที่ท ำกำรเก็บสิ่งส่งตรวจ และข้อมูลต้อง

ตรงกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 

3.3 แพทย์เจ้ำของไข้ เขียนใบส่งตรวจเซลล์วิทยำระบบอื่นๆ โดยเลือดชนิดสิ่งตรวจในช่อง Exfoliative 

cytology และระบุชนิดย่อยของสิ่งส่งตรวจ และเขียนข้อมูลที่เหลือเช่นเดียวกับข้อ 3.2.5 

3.4 น ำสิ่งส่งตรวจส่งที่อุณหภูมิห้องทันที พร้อมใบขอส่งตรวจ หรือ กรณีเก็บตัวอย่ำงตรวจนอกเวลำส่ง

สิ่งส่งตรวจ ให้เก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และรีบน าส่งในวันรุ่งข้ึน ห้ามเก็บใน

ช่องแช่แข็งหรือในอุณหภูมิห้องเด็ดขาด 
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ภาพที่ 12 ตัวอย่ำงกำรเตรียมสิ่งส่งตรวจทำงเซลล์วิทยำชนิดเซลล์หลุดลอก (Exfoliative Cytology) 
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ภาพที่ 13 ตัวอย่ำงกำร

เขียนใบขอส่งตรวจทำง

เซลล์วิทยำชนิดเซลล์

หลุดลอก (Exfoliative 

Cytology) 
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5. การส่งส่ิงตรวจชนิดเสมหะ (sputum)  

5.1 ควรเป็นเสมหะที่ได้จากการไอแบบ deep cough หลังจากตื่นนอนตอนเช้า และได้ท า

ความสะอาดช่องปากแล้ว  

5.2 บรรจุในภำชนะสะอำดปิดแผ่น ส่งตรวจติดต่อกัน 3 วัน (เฉพำะผู้ป่วยใน)  

5.3 แพทย์เจ้ำของไข้ เขียนใบส่งตรวจเซลล์วิทยำระบบอื่นๆ โดยเลือดชนิดสิ่งตรวจในช่อง 

Exfoliative cytology และระบุชนิดย่อยของสิ่งส่งตรวจเป็น Sputum และเขียนข้อมูลที่

เหลือเช่นเดียวกับข้อ 3.2.5 

5.4 กรณีผู้ป่วยเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้ำน แนะน ำให้เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส ก่อน

น ำส่งห้องปฏิบัติกำร 

 

6. การเตรียมสิ่งส่งตรวจส าหรับ Liquid Based Technique ส าหรับ CSF และ Urine 

6.1 น้ าไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) 

• ระยะเวลำส่ง: เนื่องจำกเป็นสิ่งส่งตรวจที่เสื่อมสภำพง่ำย ให้น ำส่งห้องปฏิบัติกำรทันที 

โดยแช่ภำชนะส่งตรวจในน้ ำแข็ง 

• วิธีกำรตรวจ: วธิี liquid based technique  

• ปริมำณตัวอย่ำงขัน้ต่ ำ: เก็บสิ่งส่งตรวจตั้งแต่ 1 มิลลิลิตรขึ้นไป  

• ภำขนะ: ขวดแก้วหรือพลำสติกปลอดเชื้อ ทีต่ิดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนผู้ป่วยบนขวดหรือ

ถุงพลำสติก โดยเป็นสติ๊กเกอร์ต้องไม่ฉีกขำดง่ำยเมื่อถูกน้ ำ สำมำรถใช้ได้ทั้งแบบที่ป

ริ้นท์จำก OPD / IPD / ห้องผ่ำตัด หรือกรณีที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ปรินท์ ให้ติดกระดำษ

สติ๊กเกอร์เปล่ำและเขียนข้อมูลต่อไปนี้ด้วยปำกกำที่มีหมึกไม่ละลำยน้ ำผู้ป่วย: ชื่อ-

นำมสกุลผู้ป่วย อำยุ เพศ เลขประจ ำตัวผู้ป่วย (HN) และวันที่-เวลำที่ท ำกำรเก็บสิ่งส่ง

ตรวจ และข้อมูลต้องตรงกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 
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• แพทย์เจ้ำของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยำระบบอื่นๆ โดยเลือดชนิดสิ่งตรวจใน

ช่อง Exfoliative cytology และระบุชนิดย่อยของสิ่งส่งตรวจเป็น CSF และเขียน

ข้อมูลที่เหลือเช่นเดียวกับข้อ 3.2.5 พร้อมระบุปริมาณในใบขอส่งตรวจด้วย 

6.2 ปัสสาวะ 

• ระยะเวลำส่ง: น ำส่งห้องปฏิบัติกำรทันที หรือภำยในเวลำ 30 นำที 

• วิธีกำรตรวจ: วธิี liquid based technique  

• ปริมำณตัวอย่ำงขั้นต่ ำ: เก็บปัสสาวะใหม่ (fresh urine) ตั้งแต่ 50 มิลลิลิตรขึ้นไป  

• ภำขนะ: ขวดแก้วหรือพลำสติกปลอดเชื้อ ทีต่ิดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนผู้ป่วยบนขวดหรือ

ถุงพลำสติก โดยเป็นสติ๊กเกอร์ต้องไม่ฉีกขำดง่ำยเมื่อถูกน้ ำ สำมำรถใช้ได้ทั้งแบบที่ป

ริ้นท์จำก OPD / IPD / ห้องผ่ำตัด หรือกรณีที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ปรินท์ ให้ติดกระดำษ

สติ๊กเกอร์เปล่ำและเขียนข้อมูลต่อไปนี้ด้วยปำกกำที่มีหมึกไม่ละลำยน้ ำผู้ป่วย: ชื่อ-

นำมสกุลผู้ป่วย อำยุ เพศ เลขประจ ำตัวผู้ป่วย (HN) และวันที่-เวลำที่ท ำกำรเก็บสิ่งส่ง

ตรวจ และข้อมูลต้องตรงกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 

• แพทย์เจ้ำของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยำระบบอื่นๆ โดยเลือดชนิดสิ่งตรวจใน

ช่อง Exfoliative cytology และระบุชนิดย่อยของสิ่งส่งตรวจช่องอ่ืนๆ และเขียนเพ่ิม

ว่ำ “fresh urine” และเขียนข้อมูลที่เหลือเช่นเดียวกับข้อ 3.2.5 พร้อมระบุเวลาเก็บ

สิ่งตรวจและปริมาณที่ส่งตรวจด้วย 

 

หมายเหตุ: หากน าส่ง CSF หรือ Urine หลัง 30 นาที อาจมีผลต่อการแปลผล หน่วยพยาธิวิทยาจะรับสิ่ง

ส่งตรวจนั้นไว้เพื่อท าการตรวจ และท าการบันทึกเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจไว้ 
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7. การเตรียมสิ่งส่งตรวจจากตา 

7.1 การเตรียมสิ่งส่งตรวจ Impression for Cytology จากตา 

• วิธีกำรเก็บ: ให้น ำแผ่นกระดำษท่ีมีเซลล์อยู่ใส่ในภำชนะขวดพลำสติกหรือแก้ว

ปำกกว้ำงที่มีน้ ำยำรักษำสภำพเซลล์ คือ  95% alcohol หรืออตรียมเองได้โดยมี

ส่วนผสมดังนี้  

• Glacial acetic acid 5 มิลลิลิตร 

• 37% Formaldehyde 5 มิลลิลิตร 

• 70% Ethyl alcohol 100 มิลลิลิตร 

• ภำขนะ: ขวดแก้วหรือพลำสติกปลอดเชื้อ ทีต่ิดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนผู้ป่วยบนขวดหรือ

ถุงพลำสติก โดยเป็นสติ๊กเกอร์ต้องไม่ฉีกขำดง่ำยเมื่อถูกน้ ำ สำมำรถใช้ได้ทั้งแบบที่ป

ริ้นท์จำก OPD / IPD / ห้องผ่ำตัด หรือกรณีที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ปรินท์ ให้ติดกระดำษ

สติ๊กเกอร์เปล่ำและเขียนข้อมูลต่อไปนี้ด้วยปำกกำที่มีหมึกไม่ละลำยน้ ำผู้ป่วย: ชื่อ-

นำมสกุลผู้ป่วย อำยุ เพศ เลขประจ ำตัวผู้ป่วย (HN) และวันที่-เวลำที่ท ำกำรเก็บสิ่งส่ง

ตรวจ และข้อมูลต้องตรงกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 

• แพทย์เจ้ำของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยำระบบอื่นๆ โดยเลือดชนิดสิ่งตรวจใน

ช่อง Exfoliative cytology และระบุชนิดย่อยของสิ่งส่งตรวจช่องอ่ืนๆ และเขียนเพ่ิม

ว่ำ “Eye impression cytology” และเขียนข้อมูลที่เหลือเช่นเดียวกับข้อ 3.2.5 

7.2 การเตรียมสิ่งส่งตรวจ Vitreous for Cytology จากตา 

• วิธีตรวจ: non-dilute fluid 

• ปริมำณตัวอย่ำงขั้นต่ ำ: อย่ำงน้อย 1 มิลลิลิตร  
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• วิธีกำรเก็บ: ให้ท ำกำรสเมียร์ 4 คู่ ผึ่งสไลด์ให้แห้ง ระบุด้ำนที่ท ำสเมียร์ให้ชัดเจน 

เนื่องจำกของเหลวมีลักษณะใส ส่วนของเหลวที่เหลือให้ถ่ำยใส่ microtube น ำส่ง

พร้อมกับสไลด์สเมียร์ 

• แพทย์เจ้ำของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยำระบบอื่นๆ โดยเลือดชนิดสิ่งตรวจใน

ช่อง Exfoliative cytology และระบุชนิดย่อยของสิ่งส่งตรวจช่องอ่ืนๆ และเขียนเพ่ิม

ว่ำ “Eye vitreous for cytology” และเขียนข้อมูลที่เหลือเช่นเดียวกับข้อ 3.2.5 

 

8. การขอย้อมพิเศษ (Special stain) หรือ ย้อมทางอิมมูโน (Immunohistochemistry study) 

2.6 กรณีที่เป็นสิ่งส่งตรวจที่ส่งจากภายในโรงพยาบาลสุทธาเวช 

• แพทย์เจ้าของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยา โดยเขียนระบุในส่วนของ

ประวัติทำงคลินิกให้ชัดเจนว่ำ 

• “ขอย้อม special stain for…(รายการที่ต้องการส่งย้อม)... ” 

หรือ 

• “ขอย้อม IHC for…(รายการที่ต้องการส่งย้อม)... ”  

• เขียนข้อมูลในใบขอส่งตรวจที่เหลือเช่นเดียวกับตัวอย่ำงภำพใบส่งตรวจที่ 1 และ 2 (ถ้ำมี) 

• ระบุรหัสหมายเลขชิ้นเนื้อที่หน่วยพยาธิวิทยาเคยออกไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้พยำธิแพทย์

เลือกส่งเป็นบล็อกพำรำฟินที่มีเนื้อเยื่อมะเร็งส่งตรวจหน่วยงำนภำยนอก หรือ ส่งเป็นสไลด์  

2.7 กรณีที่เป็นสิ่งส่งตรวจที่ส่งจากภายนอกโรงพยาบาลสุทธาเวชท่ีเป็นบล็อกพาราฟิน และ/หรือ 

สไลด์ recut ที่ยังไม่ได้ย้อมสี 

• ท ำเช่นเดียวกับข้อ 8.1 แต่ให้ระบุว่ำ “ใช้บล็อกพาราฟิน/สไลด์

ภายนอก ....(หมายเลขบล็อกหรือสไลด์)”  
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9. วีธีเตรียมสิ่งส่งตรวจโฟลไซโตเมทรี (Flow cytometry) 

9.1 วีธีเตรียมสิ่งส่งตรวจโฟลไซโตเมทรี (Flow cytometry) 

• ภำขนะ: ขวดแก้วหรือพลำสติกปลอดเชื้อ ทีต่ิดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนผู้ป่วยบนขวดหรือ

ถุงพลำสติก โดยเป็นสติ๊กเกอร์ต้องไม่ฉีกขำดง่ำยเมื่อถูกน้ ำ สำมำรถใช้ได้ทั้งแบบที่ป

ริ้นท์จำก OPD / IPD / ห้องผ่ำตัด หรือกรณีที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ปรินท์ ให้ติดกระดำษ

สติ๊กเกอร์เปล่ำและเขียนข้อมูลต่อไปนี้ด้วยปำกกำที่มีหมึกไม่ละลำยน้ ำผู้ป่วย: ชื่อ-

นำมสกุลผู้ป่วย อำยุ เพศ เลขประจ ำตัวผู้ป่วย (HN) และวันที่-เวลำที่ท ำกำรเก็บสิ่งส่ง

ตรวจ และข้อมูลต้องตรงกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 

• แพทย์เจ้าของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยา โดยเขียนระบุว่ำ “ส่ง Flow 

cytometry” ในส่วนของประวัติทำงคลินิกให้ชัดเจน และเขียนข้อมูลที่เหลือ

เช่นเดียวกับตัวอย่ำงภำพใบส่งตรวจที่ 1 และ 2 

9.2 ชนิดสิ่งส่งตรวจที่ใช้ส่ง flow cytometry ได้ 

9.2.1 ชิ้นเนื้อสด (Fresh tissue)  

• ชิ้นเนื้อ เช่น ต่อมน้ ำเหลือง (lymph node) ให้ตัดชิ้นเนื้อส่วนที่สงสัยให้มีควำมหนำ

อย่ำงน้อย 2-3 มิลลิเมตร ห่อชิ้นเนื้อด้วยผ้าก๊อซชุบ normal saline หมาดๆ ใส่ใน

ภำชนะท่ีปลอดเชื้อ แล้วส่งตรวจโดยทันที  

• น าส่งที่ความเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หรือใส่ในกระติกที่มี ice pack 

9.2.2 สิ่งส่งตรวจจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (fine needle aspiration จาก organ)  

• เมื่อท ำกำร aspirate ในแต่ละรอบ ให้ฉีดล้าง syringe ด้วย normal saline โดยฉีด

ใส่ในภำชนะท่ีปลอดเชื้อ แล้วส่งตรวจโดยทันที  
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• น ำส่งที่ควำมเย็นอุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส หรือใส่ในกระติกท่ีมี ice pack 

9.2.3 สิ่งส่งตรวจที่เป็นสารน้ า เช่น body fluid, cerebrospinal fluid (CSF)  

• ใส่สิ่งส่งตรวจในภำชนะท่ีปลอดเชื้อและส่งตรวจโดยทันทีหลังจำกเจำะเสร็จ  

• ส ำหรับ CSF ให้ส่งตรวจในปริมำณอย่ำงน้อย 2 มิลลิลิตร ที่ควำมเย็นอุณหภูมิ 4 องศำ

เซลเซียส หรือใส่ในกระติกที่มี ice pack 

9.2.4 สารน้ าอื่นๆ เช่น น้ าในช่องท้อง (ascites), น้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural 

effusion) ฯลฯ  

• ให้ส่งตรวจในปริมำณ 20-30 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิห้อง 

9.2.5 ไขกระดูก (bone marrow) หรือ เลือด (peripheral blood)  

• ให้ส่งในปริมำณอย่ำงน้อย 1-3 มิลลิลิตร โดยใส่ในหลอด sodium heparin (ฝำเขียว) 

หรือหลอด EDTA (ฝำสีม่วง) ปิดฝำให้แน่น เขย่ำกลับหลอดไปมำเบำๆ  

• น ำส่งทันทีท่ีอุณหภูมิห้อง 

 

หมายเหตุ:  

 สิ่งส่งตรวจ flow cytometry ทั้งหมดต้องเป็น fresh sample เท่านั้น ห้ามใส่ fixative โดยเด็ดขาด  

 หากมีความจ าเป็นและไม่สามารถส่ง ได้ภายในวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ สามารถเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ในตู้แช่

เย็น 4 องศาเซลเซียส แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และห้ามแช่แข็ง (freeze) สิ่งส่งตรวจทุกชนิด 
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10. การเตรียมส่งตรวจโครโมโซม (Chromosome study) 

10.1  วิธีเตรียมสิ่งส่งตรวจ chromosome study 

• ภำขนะ: ขวดแก้วหรือพลำสติกปลอดเชื้อ ทีต่ิดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนผู้ป่วยบนขวดหรือ

ถุงพลำสติก โดยเป็นสติ๊กเกอร์ต้องไม่ฉีกขำดง่ำยเมื่อถูกน้ ำ สำมำรถใช้ได้ทั้งแบบที่ป

ริ้นท์จำก OPD / IPD / ห้องผ่ำตัด หรือกรณีที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ปริ้นท์ ให้ติดกระดำษ

สติ๊กเกอร์เปล่ำและเขียนข้อมูลต่อไปนี้ด้วยปำกกำที่มีหมึกไม่ละลำยน้ ำผู้ป่วย: ชื่อ-

นำมสกุลผู้ป่วย อำยุ เพศ เลขประจ ำตัวผู้ป่วย (HN) และวันที่-เวลำที่ท ำกำรเก็บสิ่งส่ง

ตรวจ และข้อมูลต้องตรงกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 

• แพทย์เจ้าของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยา โดยเขียนระบุว่ำ “ส่ง 

Chromosome study” ในส่วนของประวัติทำงคลินิกให้ชัดเจน และเขียนข้อมูลที่

เหลือเช่นเดียวกับตัวอย่ำงภำพใบส่งตรวจที่ 1 และ 2 และระบุปริมาณสิ่งส่งตรวจให้

ครบถ้วน 

10.2  ชนิดสิ่งส่งตรวจที่ใช้ส่ง Chromosome study ได้ 

10.2.1 น้ าคร่ า (Amniotic fluid) 

• วิธีเก็บ: เก็บน้ ำคร่ ำโดยกำรท ำหัตถกรรมจำกสูติแพทย์ที่มีควำมช ำนำญ 

• อุปกรณ์: ใช้หลอดพลำสติก polypropylene หรือ disposable syringe ที่ปิดด้วยจุก

พลำสติก  

• ปริมำณสิ่งส่งตรวจ: บรรจุน้ ำคร่ ำไม่เกิน 10 cc. จ ำนวน 2 หลอด (หรือจ ำนวน 20 cc. 1 

หลอด)  
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10.2.2 เลือด (Blood) 

• วิธีเก็บ: เก็บเลือดโดย sterile venipuncture  

• อุปกรณ์: บรรจุใน syringe ปิดด้วยจุกพลำสติก (หรือใช้ lithium heparin vacutainer 

tube จุกสีเขียว)  

• ปริมำณสิ่งส่งตรวจ: 5-7 มล. ส ำหรับผู้ใหญ่ และ 1-3 มล. ส ำหรับกำรตรวจทำรกใน

ครรภ์ 

• ระยะเวลำส่ง: ควรน ำสิ่งส่งตรวจส่งห้องปฏิบัติกำรโดยทันที หรืออย่ำงช้ำภำยในวันที่เก็บ

สิ่งส่งตรวจ 

10.2.3 เนื้อเยื่อรก (chorionic villous sample or tissue) 

• วิธีเก็บ: บรรจุเนื้อรกท่ีได้รับกำรเลือกแล้วภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ขนำดประมำณ 0.5 x 

0.5 cm. ใส่ภำชนะดังนี้ 

• หลอดพลำสติก polypropylene ที่มี Chang’s หรือ RPMI media อยู่  

• ถ้ำไม่มี Chang’s หรือ RPMI media อำจใช้กระป๋องพลำสติกท่ีปรำศจำกเชื้อ

ไม่ใส่สำรใด ๆ บรรจุชิ้นเนื้อ  

• ระยะเวลำส่ง: ส่งห้องปฏิบัติกำรทันที ถ้ำไม่สำมำรถส่งได้ทันทีอำจเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 

องศำเซลเซียส และน ำส่งโดยเร็วที่สุด 
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11. ตรวจหาปริมาณยีนด้วยวิธี Fluorescence In Situ Hybridization (HER-2/neu และ N-myc 

FISH) 

• แพทย์เจ้าของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยา โดยเขียนระบุว่ำ “ส่ง FISH for….. 

” ในส่วนของประวัติทำงคลินิกให้ชัดเจน และเขียนข้อมูลที่เหลือเช่นเดียวกับตัวอย่ำงภำพ

ใบส่งตรวจที่ 1 และ 2  

• ระบรุหัสหมำยเลขชิ้นเนื้อที่หน่วยพยำธิวิทยำเคยออกไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้พยำธิแพทย์เลือก

ส่งเป็นบล็อกพำรำฟินที่มีเนื้อเยื่อมะเร็งส่งตรวจหน่วยงำนภำยนอก หรือ ส่งเป็นสไลด์  

 

12. การเตรียมส่งตรวจ PCR for BCR-ABL (Burkitt lymphoma) 

• วิธีเก็บ: เจำะเลือดใส่หลอดที่มีสำรกันเลือดแข็งชนิด EDTA ปริมำตร 12 มิลลิลิตร 

• ระยะเวลำส่ง: สิ่งส่งตรวจควรน ำมำถึงห้องปฏิบัติกำรในทันที หรือถ้ำไม่สำมำรถส่งได้

ควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศำเซลเซียส ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

• แพทย์เจ้าของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยา โดยเขียนระบุว่ำ “ส่ง PCR 

for BCR-ABL ” ในส่วนของประวัติทำงคลินิกให้ชัดเจน และเขียนข้อมูลที่เหลือ

เช่นเดียวกับตัวอย่ำงภำพใบส่งตรวจที่ 1 และ 2  

 

13. การเตรียมชิ้นเนื้อส าหรับส่ง Direct immunofluorescent (DIF) ส าหรับชิ้นเนื้อผิวหนัง (skin 

biopsy) 

- วิธีเก็บ: แพทย์เจ้ำของไข้ตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (skin biopsy) ขนำด 3-5 มิลลิเมตร  

- อุปกรณ:์ บรรจุในหลอด cryotube หรือขวดแก้ว sterile อำจใส่ NSS ให้ท่วมชิ้นเนื้อเล็กน้อย 

และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C ตลอดหลังจำกตัดชิ้นเนื้อ 

- การส่งส่ิงส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling):  
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• ถ้ำเป็นชิ้นเนื้อสด (fresh tissue) ต้องแช่น้ ำแข็งขณะน ำส่ง และควรน ำส่งห้องปฏิบัติกำร

ภำยใน 6 ชั่วโมง 

• ถ้ำแช่ชิ้นเนื้อในน้ ำยำ modified Michel's transport medium ให้น ำส่งภำยใน 7 วัน 

ไม่จ ำเป็นต้องแช่น้ ำแข็งขณะน ำส่ง 

- แพทย์เจ้าของไข้ เขียนใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยา โดยเขียนระบุว่ำ “ส่ง DIF for skin 

biopsy…(รายการที่ต้องการส่ง)...” ในส่วนของประวัติทำงคลินิกให้ชัดเจน และเขียนข้อมูลที่

เหลือเช่นเดียวกับตัวอย่ำงภำพใบส่งตรวจที่ 1 และ 2  

หมายเหตุ: กำรรำยงำนผล: รำยงำน class, type และ pattern ของอิมมูโนโกลบุลิน (IgG, IgA,IgM), คอมพลี

เมนต์ (C3), Fribrinogen ที่พบควำมผิดปกติ 

14. การขอผลด่วน 

• ให้ด ำเนินกำรส่งสิ่งตรวจตำมชนิดในข้อ 1.-13. ตำมปกติ แต่ให้ระบุเพ่ิมในใบขอส่งตรวจว่ำ 

“ขอผลด่วน” ที่ห้วกระดาษให้อ่านชัดเจน 

 

15. การทบทวนผลการวินิจฉัยสไลด์และบล็อกพาราฟิน (Review of slides and Paraffin blocks) 

15.1  ข้อบ่งชี้: การทบทวนผลการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา (Review of pathology results) จะ

กระท าในกรณีที่ 

• แพทย์ผู้ท ำกำรรักษำผู้ป่วยต้องกำรให้พยำธิแพทย์ทบทวนผลกำรอ่ำนอีกครั้ง เช่น มีข้อ

สงสัยในรำยงำนผล หรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประโยชน์ของกำรรักษำ 

• เป็นกำรทบทวนผลของผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัยทำงพยำธิวิทยำจำกโรงพยำบำลอื่น และมำ

รักษำต่อที่โรงพยำบำลสุทธำเวช 

•  
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15.2  ขั้นตอนการขอทบทวนสไลด์และบล็อกพาราฟิน 

15.2.1 การขอทบทวนผลการวินิจฉัยฯ ของสิ่งส่งตรวจที่ส่งจากภายใน รพ. สุทธาเวช 

 แพทย์เขียนใบขอส่งตรวจตำมชนิดสไลด์ คือ ใช้ใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิ

วิทยา เซลล์วิทยานรีเวช หรือ เซลล์วิทยาระบบอ่ืนๆ ท่ีตรงตามชนิด และ

เขียนในส่วนประวัติว่า “ขอ review slide ….(หมายเลข).... เพื่อ.... (ระบุ

เหตุผล).....” และกรอกข้อมูลชื่อแพทย์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ

กลับเพื่อท ำกำรนัดหมำยภำยหลัง 

 ให้พยำบำลหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ OPD/IPD น ำส่งใบขอส่งตรวจที่แพทย์

เจ้ำของไข้เขียนให้ที่ระบุว่ำต้องกำรขอทบทวนสไลด์ ที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำร

แพทย์ 

 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบว่ำองค์ประกอบกำรขอส่งตรวจดังกล่ำวครบถ้วนถูกต้อง

หรือไม่ ถ้ำครบจะท ำกำรแจ้งไปยังพยำธิแพทย์ให้ติดต่อเพ่ือนัดหมำยวัน

ทบทวนสไลด์อีกครั้ง หรือ หำกเป็นเคสที่ไม่ซับซ้อนจะไม่ได้นัดหมำย แต่จะ

ออกผลในระบบ HosXP ให้ภำยในเวลำ 7 วันท ำกำรแทน 

15.2.2 การขอทบทวนผลการวินิจฉัยฯ ของสิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลอื่น 

• สไลด์ศัลยพยาธิวิทยา หรือ เซลล์วิทยา  

 แพทย์เขียนใบขอส่งตรวจตำมชนิดสไลด์ คือ ใช้ใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิ

วิทยา เซลล์วิทยานรีเวช หรือ เซลล์วิทยาระบบอ่ืนๆ ท่ีตรงตามชนิด และ

เขียนในส่วนประวัติว่า “ขอ review slide ….(หมายเลข).... เพื่อ.... (ระบุ

เหตุผล).....” และกรอกข้อมูลชื่อแพทย์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ

กลับเพื่อท ำกำรนัดหมำยภำยหลัง 
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 ให้ผู้ป่วยหรือผู้แทนน ำ น ำสไลด์ ใบผลกำรวินิจเก่ำจำกโรงพยำบำลอ่ืน(ถ้ำม)ี 

และใบขอส่งตรวจที่แพทย์เจ้ำของไข้เขียนให้ที่ระบุว่ำต้องกำรขอทบทวน

สไลด์ ส่งที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 

 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบว่ำองค์ประกอบกำรขอส่งตรวจดังกล่ำวครบถ้วนถูกต้อง

หรือไม่ ถ้ำครบจะท ำกำรแจ้งไปยังพยำธิแพทย์ให้ติดต่อเพ่ือนัดหมำยวัน

ทบทวนสไลด์อีกครั้ง หรือ หำกเป็นเคสที่ไม่ซับซ้อนจะไม่ได้นัดหมำย แต่จะ

ออกผลในระบบ HosXP ให้ภำยในเวลำ 7 วันท ำกำร แทน 

 เมื่อกำรทบทวนเสร็จแล้ว หน่วยพยำธิวิทยำเก็บสไลด์ไว้ในห้องเก็บสไลด์ 

 

• บล็อกพาราฟิน 

 แพทย์เขียนใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยา และเขียนในส่วนประวัติว่า 

“ขอ review block ….(หมายเลข).... เพื่อ.... (ระบุเหตุผล และ/หรือ 

ระบุรายการที่ต้องการตรวจ).....” และกรอกข้อมูลชื่อแพทย์ และเบอร์

โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อกลับเพื่อท ำกำรนัดหมำยภำยหลัง 

 *การระบุรายการที่ต้องการตรวจ: หำกไม่ได้ระบุกำรย้อมสีใดเป็นพิเศษ ทำง

หน่วยจะระบุกำรย้อมสีเป็น Hematoxylin and Eosin ธรรมดำ ซึ่งสำมำรถ

ออกผลทบทวนได้ภำยใน 7 วันท ำกำร แต่หำกต้องมีกำรย้อมพิเศษเพ่ิมเติม

จะสำมำรถออกผลทบทวนได้ภำยใน 14-21 วันท ำกำรแทน 

 ให้ผู้ป่วยหรือผู้แทนน ำ น ำสไลด์ ใบผลกำรวินิจเก่ำจำกโรงพยำบำลอ่ืน(ถ้ำม)ี 

และใบขอส่งตรวจที่แพทย์เจ้ำของไข้เขียนให้ที่ระบุว่ำต้องกำรขอทบทวน

สไลด์ ส่งที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 

 เมื่อกำรทบทวนเสร็จแล้ว หน่วยพยำธิวิทยำเก็บบล็อกไว้ในห้องเก็บสไลด์ 



 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

เอกสารสนับสนุน 
เรื่อง: คูมื่อการสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบตักิารพยาธิวิทยา 

เอกสารเลขที่ 
MSUH-SD-PAT-001 

หน้า 44 จาก 68 

แก้ไขครั้งที่ 00 วันที่เริ่มใช้ 
21 มีนาคม 2562 

ผู้จัดท า : นายพีรวัส ภารา หน่วยงาน : หน่วยพยาธิวิทยา 
 

หมายเหตุ:  

- หน่วยพยำธิวิทยำอำจปฏิเสธกำรรับสไลด์, บล็อกชิ้นเนื้อที่ส่งมำเพ่ือกำรทบทวนผลในกรณีเช่น สไลด์, 

บล็อกชิ้นเนื้ออยู่ในสภำพแตกหักหรือเสียหำยจนไม่สำมำรถตรวจได้ หรือไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำสิ่งส่งตรวจ

นั้นเป็นของผู้ป่วยจริงหรือไม่ ในกรณีดังกล่ำว บุคลำกรห้องรับสิ่งส่งตรวจจะให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ป่วย ผู้แทน

หรือแพทย์ผู้ส่งตรวจในกำรแก้ไขเพ่ือให้สำมำรถนำสิ่งส่งตรวจกลับมำส่งได้ (ดูรำยละเอียดในเกณฑ์ปฏิเสธ

สิ่งตรวจ) 

- เมื่อทำงห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำได้รับใบขอส่งตรวจ พร้อมสไลด์หรือบล็อกชิ้นเนื้อแล้ว ทำงหน่วยพยำธิ

วิทยำ จะท ำหนังสือบันทึกไปยังโรงพยำบำล สถำบันหรือห้องปฏิบัติกำรต้นทำงท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอเก็บ

สไลด์, บล็อกชิ้นเนื้อไว้เพ่ือกำรรักษำต่อไป  

- ถ้ำห้องปฏิบัติกำรต้นทำงต้องกำรสไลด์, บล็อกชิ้นเนื้อกลับคืน สำมำรถแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์

อักษรหน่วยวิชำพยำธิวิทยำ โดยส่งถึงหัวหน้ำภำคหน่วยพยำธิวิทยำ ซึ่งทำงหน่วยรำยงำนและสถิติเวช

ระเบียนจะประสำนงำนเพ่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 

 

16. การขอยืมสไลด์และหรือบล็อกพาราฟินออกนอกหน่วยพยาธิวิทยา 

16.1  ข้อบ่งช้ี กำรขอยืมหรือน ำสไลด์และหรือบล็อกพำรำฟินออกนอกภำควิชำฯ ท ำได้ในกรณีที่ 

• ผู้ป่วยย้ำยไปรักษำต่อที่โรงพยำบำลอื่นและต้องมีกำรทบทวนผลกำรวินิจฉัยทำงพยำธิวิทยำ 

• ต้องกำรน ำไปตรวจเพ่ิมเติมที่ห้องปฏิบัติกำรอ่ืนทั้งในและนอกโรงพยำบำล 

16.2  ขั้นตอนการขอยืมสไลด์และหรือบล็อกพาราฟิน 

• แพทย์ผู้รับผิดชอบกำรขอยืม เขียนบันทึกข้อความมำท่ีหน่วยพยำธิวิทยำ เพื่อขออนุญำต

จำกพยำธิแพทย์ผู้รับผิดชอบ โดยส่งหนังสือมำท่ีจุดรับสิ่งส่งตรวจ ห้องปฏิบัติกำรทำง

กำรแพทย์ 
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• เจ้ำหน้ำที่จะประสำนงำนให้กรอก แบบฟอร์มขอยืมสไลด์และหรือบล็อกพาราฟิน และมี

กำรนัดหมำยล่วงหน้ำ เพ่ือให้มำรับสไลด์และหรือบล็อกชิ้นเนื้อท่ีขอยืมตำมวันและเวลำที่

ก ำหนดหรือภำยใน 3 วันท ำกำร ที่จุดรับสิ่งส่งตรวจ ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 

• หน่วยพยำธิวิทยำ จะท ำกำรมอบสไลด์และหรือบล็อกพำรำฟิน ให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้

มำรับ โดยแนบส ำเนำบันทึกข้อควำมกำรขอยืม พร้อมกำรขอควำมคิดเห็น หรือกำรวินิจฉัย

ของแพทย์ในกรณีกำรขอยืมเพ่ือทบทวนผลกำรวินิจฉัย โดยให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้องกรอกข้อมูล

ส่งคืนกลับมำพร้อมกับสไลด์และหรือบล็อกพำรำฟิน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ 

1. พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจ า OPD/IPD/ห้องผ่าตัด น ารายการต่อนี้มาส่งที่เค้าท์เตอร์รับสิ่งส่ง

ตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุทธาเวช 

1) ใบขอส่งตรวจที่มีกำรกรอกข้อมูลอย่ำงครบถ้วนและถูกต้องตำมชนิดของสิ่งส่งตรวจ 

2) ภำชนะสิ่งส่งตรวจที่ติดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนผู้ป่วยบนขวดหรือถุงพลำสติก โดยเป็นสติ๊กเกอร์

ต้องไม่ฉีกขำดง่ำยเมื่อถูกน้ ำ สำมำรถใช้ได้ทั้งแบบที่ปริ้นท์จำก OPD / IPD / ห้องผ่ำตัด หรือ

กรณีท่ีไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ปรินท์ ให้ติดกระดำษสติ๊กเกอร์เปล่ำและเขียนข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

ปำกกำที่มีหมึกไม่ละลำยน้ ำผู้ป่วย: ชื่อ-นำมสกุลผู้ป่วย อำยุ เพศ เลขประจ ำตัวผู้ป่วย (HN) 

และวันที่-เวลำที่ท ำกำรเก็บสิ่งส่งตรวจ และข้อมูลต้องตรงกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 

3) สิ่งส่งตรวจที่ชนิดและปริมำณตรงกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 

2. เจ้ำหน้ำทีร่ับลงทะเบียน ตรวจสอบว่ำเข้ำข่ำยเกณฑ์ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจหรือไม่ โดยหน่วยพยำธิวิทยำ 

จะไม่รับสิ่งส่งตรวจดังต่อไปนี้ 

2.2.1 การระบุ (Identification) สิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง ได้แก่ 

2.2.1.1 ไม่มีใบขอส่งตรวจ 
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2.2.1.2 ใบขอส่งตรวจไม่ระบุชื่อ – นำมสกุล และ/หรือ เบอร์สไลด์ และ/หรือ บล็อก

พำรำฟินของผู้ป่วย 

2.2.1.3 ชื่อ-นำมสกุล ของผู้ป่วยไม่ตรงกับ ชื่อ-นำมสกุล ที่ปรำกฏบนฉลำกหรือภำชนะ

ส่งตรวจ และ/หรือ เบอร์สไลด์/บล็อกพำรำฟินของผู้ป่วย 

2.2.1.4 ภำชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจไม่ระบุหรือไม่ติดฉลำก ชื่อ-นำมสกุล ของผู้ป่วย 

2.2.1.5 ชนิดของสิ่งส่งตรวจและต ำแหน่งไม่สอดคล้องกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ 

2.2.1.6 จ ำนวนและขนำดของสิ่งส่งตรวจไม่สอดคล้องกับระบุในใบขอส่งตรวจ 

2.2.2 ภาชนะท่ีบรรจุช ารุดเสียหายท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าส่งสิ่งตรวจมีการสูญ

หายหรือไม่ 

2.2.3 สารเคมีที่ใช้แช่หรือคงสภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม 

2.2.4 สไลด์และ/หรือ บล็อกพาราฟิน (Paraffin block) ที่มาจากภายนอกเพื่อทบทวนผล

การวินิจฉัย (review of slides and Paraffin blocks) และ/หรือ ขอย้อมพิเศษ

หรือขอตรวจเพิ่มมีปัญหา ดังต่อไปนี้ 

2.2.4.1 แตกหักไม่สำมำรถตรวจได้ 

2.2.4.2 ไม่มีส ำเนำใบรำยงำนผลกำรตรวจ เพ่ือยืนยันว่ำสิ่งส่งตรวจนั้นเป็นของผู้ป่วย

จริง 

2.2.4.3 ไม่มีฉลำกแสดงเลขท่ีส่งตรวจที่สอดคล้องกับใบรำยงำนผลกำรตรวจ 

2.2.5 เป็นชิ้นเนื้อที่เกี่ยวกับคดีหรือมีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกับคดี (เป็นชิ้นเนื้อที่จะต้องน าไป

เป็นวัตถุพยาน) 

2.2.6 ไม่ระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.2.6.1 ไม่ระบุชนิดของสิ่งส่งตรวจ 

2.2.6.2 ไม่ระบุประเภทของกำรส่งตรวจ 
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2.2.6.3 ไม่ระบุชื่อแพทย์ผู้ขอส่งตรวจ 

2.2.6.4 ไม่ระบุประวัติ อำกำรของโรค ลักษณะทำงคลินิก ข้อมูลทำงคลินิก และกำร

วินิจฉัยโรคทำงคลินิก 

2.2.6.5 ไม่ระบุวัน เวลำ ที่เก็บสิ่งส่งตรวจ และวันที่ส่งสิ่งส่งตรวจ 

2.2.6.6 รำยกำรส่งตรวจในใบขอตรวจไม่ตรงกับข้อมูลขอตรวจในระบบ HosXP 

3. ถ้ำรำยกำรทุกอย่ำงในข้อ 1. และ 2. ถูกต้องและครบถ้วน เจ้ำหน้ำทีจ่ะท ำกำรลงทะเบียน ถ้ำไม่

ครบถ้วนจะติดต่อพยำบำลประจ ำหน่วยงำนต้นทำงหรือแพทย์เจ้ำของไข้ พร้อมแจ้งเหตุผล เพ่ือให้

น ำไปแก้ไขก่อนส่งอีกครั้ง และทำงหน่วยจะมีกำรลงบันทึกในสมุดลงทะเบียน และ incidence 

report รวมถึงเฝ้ำติดตำมว่ำหน่วยงำนต้นทำงได้น ำมำส่งซ้ ำหรือไม่ 

4. กำรให้เลขรหัสสิ่งส่งตรวจ มีกำรแบ่งชนิดดังต่อไปนี้ 

4.1 สิ่งส่งตรวจทางศัลยพยาธิวิทยา (surgical pathology) และการตรวจพิเศษชนิดอื่นๆ 

(Special studies) (รหัสสิ่งส่งตรวจ SX) 

1) สิ่งส่งตรวจที่ส่งมำจำกภำยในโรงพยำบำลสุทธำเวช และสไลด์ชิ้นเนื้อ หรือ 

2) บล็อกพำรำฟินที่ส่งมำจำกโรงพยำบำลหรือห้องปฏิบัติกำรภำยนอกโรงพยำบำลสุทธำ

เวช หรือ 

3) สไลด์หรือบล็อกพำรำฟินสิ่งส่งตรวจทำงศัลยพยำธิวิทยำ ที่ส่งย้อมพิเศษ (Special 

stain), ย้อมทำงอิมมูโน (Immunohistochemistry stain) หรือ กำรตรวจพิเศษชนิด

อ่ืนๆ (Special studies) 
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4.2  สไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ที่มีการป้ายภายในโรงพยาบาลสุทธาเวช หรือ 

ส่งมาจากโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลสุทธาเวช (รหัสสิ่งส่งตรวจ 

CP) 

4.3 ส่ิงส่งตรวจทางเซลล์วิทยาระบบอ่ืนๆ (Non-gynecologic cytology) ที่มีการเก็บภายใน

โรงพยาบาลสุทธาเวช หรือ สไลด์ส่งมาจากโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการภายนอก

โรงพยาบาลสุทธาเวช (รหัสสิ่งส่งตรวจ CY) 

ขัน้ตอนของหน่วยพยาธิวิทยาเพื่อใหไ้ด้ซึ่งผลวินิจฉัย (Service Flow chart) 

เนื่องจำกในปี 2562 หน่วยพยำธิวิทยำมีข้อจ ำกัดในกำรเตรียมสไลด์เอง จึงใช้วิธิส่งสิ่งส่งตรวจ

ออกไปยังห้องปฏิบัติกำรภำยนอกแล้วน ำสไลด์กลับมำอ่ำนออกผลเอง หรือ ได้ผลวินิจฉัยส ำเร็จรูปมำลงใน

ระบบ HosXP ภำยหลัง ซึ่งมีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนโดยสังเขป ดังนี้ 
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ภาพที่ 14 แผนผังกำรรับ-ตรวจสิ่งส่งตรวจ ระยะเวลำกำรรำยงำนผลโดยภำพรวม และช่องทำงกำรรับผล 
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ภาพที่ 15 แผนผังกำรรับ-ตรวจสิ่งส่งตรวจ และ

ระยะเวลำกำรรำยงำนผลของสิ่งส่งตรวจแต่ละ

ประเภท 
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ภาพที่ 16 แผนผังกำรรับ-ตรวจสิ่งส่งตรวจ และระยะเวลำกำรรำยงำนผลของสิ่งส่งตรวจศัลยพยำธิวิทยำ 
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ภาพที่ 17.1 ภำพขยำยของแผนผังกำรรับ-ตรวจสิ่งส่งตรวจ และระยะเวลำกำรรำยงำนผลของสิ่งส่งตรวจศัลย

พยำธิวิทยำ (ส่วนที่ 1 จำก 2) 
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ภาพที่ 17.2 ภำพขยำยของแผนผังกำรรับ-ตรวจสิ่งส่งตรวจ และระยะเวลำกำรรำยงำนผลของสิ่งส่งตรวจศัลย

พยำธิวิทยำ (ส่วนที่ 2 จำก 2) 
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ขั้นตอนการรายงานผล 

1. รูปแบบรายงานผล 

1.1 ในระบบ HosXP 

1.1.1 กรณีท่ีเป็นเคสที่หน่วยพยำธิวิทยำออกผลเอง: หน่วยพยำธิวิทยำจะลงผลใน

ระบบ HosXP โดยพยำธิแพทย์ และ/หรือ นักเซลล์วิทยำ โดยมีกำรลงวันที่และ

เวลำที่ออกผล และอำจมีกำรแนบไฟล์ .pdf ในระบบ HosXP และมีรูปถ่ำยสิ่ง

ส่งตรวจหรือภำพถ่ำยสไลด์ประกอบ 

1.1.2 ในกรณีที่เป็นเคสที่ได้ผลอ่ำนส ำเร็จรูปจำกห้องปฏิบัติกำรภำยนอก จะแนบไฟล์ 

.pdf ซึ่งเป็นไฟล์แสกนผลอ่ำนนั้นๆ ลงระบบ 

1.2 รปูแบบกระดาษ 

1.2.1 ทางหน่วยพยาธิวิทยาจะปริ้นท์ผลทางการให้ในกรณีต่อไปนี้ 

• ระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำลขัดข้องไม่สำมำรถเรียกดูผลกำรตรวจได้ 

ซ่ึง จะให้ผู้ที่มำรับผลลงชื่อ ต ำแหน่งงำนและสังกัดหน่วยงำน เบอร์ติดต่อ 

และวัน เวลำที่มำรับผล ลงในสมุดบันทึกกำรรับผลแบบกระดำษ 

• ผู้ป่วยต้องกำรน ำผลไปรักษำต่อที่โรงพยำบำลอื่น 

1.2.2 รำยงำนรูปแบบกระดำษเป็นแบบ digital sign คือสำมำรถใช้งำนได้เมื่อมี

หรือไม่มีลำยเซ็นพยำธิแพทย์หรือนักเซลล์วิทยำได้ 
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2. ระยะเวลาการออกผล 

กำรรำยงำนผล จะท ำภำยในก ำหนดกำรรำยงำนผล (Turnaround time) ต่อไปนี้ 

ชนิดสิ่งส่งตรวจ ระยะเวลาที่ออกผล 

สิ่งส่งตรวจทำงศัลยพยำธิวิทยำ                     
(Surgical pathology) 

รายงานผลครั้งแรก (first report)  

ภายใน 7 วนัท าการ 

รายงานผลเพิ่มเติม (Additional report)  

ภำยใน 14-21 วันท ำกำร หลังกำรรำยงำนผลครั้งแรก 

หรือผลก่อนหน้ำในกรณีที่มีกำรส่งตรวจหลำยครั้ง  

(หมายเหต:ุ เผ่ือเวลาส าหรับการสง่ปรึกษาภายนอก

และการย้อมพิเศษ การย้อมอิมมโูน และการตรวจ

พิเศษชนิดอ่ืนๆ) 

สิ่งส่งตรวจทำงเซลล์วิทยำนรีเวช (Gynecologic 

cytology หรือ Pap smear) และสิ่งสง่ตรวจ

เซลล์วิทยาระบบอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่เซลล์วิทยานรีเวช 

(Non-gynecologic cytology) 

ภำยใน 7 วันท ำกำร 

กำรทบทวนผลกำรวินิจฉัย สไลด์หรือบล็อก

พำรำฟิน กรณีรับผู้ป่วยมำรักษำต่อจำกท่ีอ่ืน 

ภำยใน 7 วันท ำกำร 

เคสที่ขอผลด่วน ภำยใน 4 วันท ำกำร 
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หมำยเหตุ:  
1) หำกมีควำมจ ำเป็นต้องออกผลช้ำหำกจ ำเป็นต้องออกผลช้ำกว่ำที่ก ำหนดจริง จะพิมพ์ข้อควำมแจ้งไว้ใน

ระบบ HosXP และ/หรือ โทรศัพท์แจ้งหน่วยงำนต้นทำงหรือแพทย์เจ้ำของไข้ท่ีส่งสิ่งส่งตรวจให้ทรำบ
ว่ำต้องออกผลช้ำ พร้อมแจ้งเหตุผล 

2) หำกจ ำเป็นต้องมีกำรแก้ผลวินิจฉัย จะออกใบรำยงำนผลที่มีเลขสิ่งส่งตรวจเดิม โดยพิมพ์หัวกระดำษว่ำ 
“Edit report of …..(ตามด้วยเลขรหัสสิ่งส่งตรวจก่อนหน้าของเคสเดียวกัน)...” และ/หรือ 
โทรศัพท์แจ้งหน่วยงำนต้นทำงหรือแพทย์เจ้ำของไข้ที่ส่งสิ่งส่งตรวจให้ทรำบว่ำต้องออกผลช้ำ พร้อมแจ้ง
เหตุผล 
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5. สถำบันพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. คู่มือการให้บริการการส่งส่ิงส่งตรวจ สถาบัน

พยาธิวิทยา. Available at: https://old.iop.or.th/manual/. Access March 18, 2019. 

6. คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล. คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. Available at: 

http://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/pathology/140_10_1.pdf. Access March 18, 2019. 

7. คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล. คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชา

ทางคลินิก ห้องปฏิบัติการโครโมโซมวินิจฉัยก่อนคลอด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. 2010. Available at: 

http://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/a09.htm. Access March 18, 2019. 

8. คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล. คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชา

ทางคลินิก ห้องปฏิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 2010. Available at: 

http://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/Document/a05/Direct%20Immunofluorescence.h

tm. Access March 18, 2019.   
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ราคาค่าส่งตรวจหน่วยพยาธิวิทยา หน่วยพยาธิวทิยา โรงพยาบาลสุทธาเวช 

หมำยเหตุ: *ค่ำไปรษณีย์ส่งสิ่งส่งตรวจ ไปยังหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือท ำสไลด์หรือย้อมสี 100 บำท/เคส/ครั้ง 

เลขรหัส
กรมบัญชีกลาง 

 
ชนิดสิ่งส่งตรวจ 

ราคาของ
ห้องปฏิบัติการ

ภายนอก  
ไม่อ้างอิงราคา
กรมบัญชีกลาง 

(บาท) 

ค่า
ไปรษณีย์* 

 

แหล่งที่ส่งท าสไลด์
ภายนอก 

38302 สิ่งส่งตรวจทำงเซลล์วิทยำนรีเวช (Pap 
smear) 

70 - งำนพยำธิวิทยำกำย
วิภำค โรงพยำบำล
มหำสำรคำม 

38301 สิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยำระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่
เซลล์วิทยำนรีเวช (Non-gynecologic 
cytology) 

(500) / มิตรภำพพยำธิแลบ  
จ.ขอนแก่น 

Exfoliative cytology / 

FNA / 

สิ่งส่งตรวจทางศัลยพยาธิวิทยา (Surgical pathology) 

38001 Biopsy ชิ้นเนื้อควำมยำวมำกสุดไม่เกิน 2 
ซม. 

168 / มิตรภำพพยำธิแลบ  
จ.ขอนแก่น 

38002 Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 
2 ซม. แต่ไม่เกิน 5 ซม. 

350 / 

38003 Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 
5 ซม. 

700 / 
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38030 Thyroidectomy 400 / 

38031 Thyroidectomy with node 
dissection 

550 / 

38060 Tonsil, each specimen 350 / 

38090 Lymph node, radical dissection 1200 / 

38104 Small bowel, resection 550 / 

38106 Appendix 250 / 

38109 Rectum 550 / 

38110 Rectum with node dissection 550 / 

38121 Liver needle biopsy 400 / 

38124 Gallbladder 300 / 

38173 Fallopian tube, Tubal steritization 350 / 

38174 Fallopian tube, tubal pregnancy 350 / 

38191 Bone marrow biopsy 350 / 

38230 Skin biopsy (Dermatosis) 500 / 

38220 Breast (mass, excision, 2-5 cm) 550 / 
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38221 Breast (mass, excision, > 5 cm) 550 / 

38222 Breast (mass, excision, less than 2 
cm) 

550 / 

38223 Breast (Core needle biopsy) 550 / 

38401 Special staining ทุกชนิด เช่น เช่น PAS, 
PAS with diastase, GMS, Masson's 
trichrome, Reticulin, Gram's stain, 
AFB, Mucicarcine, Warthin-Starry, 
Indian ink, Oil Red O, Congo Red 
เป็นต้น 

60 / สถำบันพยำธิวิทยำ 
กรมกำรแพทย์ 

การย้อมอิมมูโน (Immunohistochemistry stains) 
38504 AE1/AE3 300 / สถำบันพยำธิวิทยำ 

กรมกำรแพทย์ 
38508 Amyloid  A 540 / 

38516 34-beta-E12 350 / 

38522 C1q 280 / 

38523 C3c 280 / 

38524 Calcitonin 440 / 

38525 Caldesmon 340 / 
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38531 CD3 430 / 

38532 CD4 420 / 

38534 CD8 480 / 

38535 CD10 430 / 

38537 CD20 360 / 

38540 CD30 330 / 

38541 CD31 320 / 

38542 CD34 390 / 

38546 CD56 350 / 

38550 CD79a 400 / 

38552 CD117 560 / 

38553 CD138 310 / 

38557 CDX-2 320 / 

38558 CEA 320 / 

38560 Chromogranin A 450 / 
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38561 CK-5/6 410 / 

38562 CK-7 350 / 

38565 CK-20 340 / 

38571 Cyclin D1 430 / 

38572 Desmin 430 / 

38578 E-cadherin 360 / 

38580 EMA 280 / 

38582 ER 570 / 

38583 Factor VIII 310 / 

38589 GCDFP 15 400 / 

38590 GFAP 330 / 

38594 Granzyme B 430 / 

38602 Hepatocyte 370 / 

38603 HER-2 740 / 

38606 HMB - 45 360 / 
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38608 HPV 260 / 

38610 IgA 280 / 

38612 IgG 280 / 

38613 IgM 250 / 

38618 Ki-67 (MIB-1) 390 / 

38625 Melan A 400 / 

38629 MUC-2 640 / 

38630 MUC-5AC 640 / 

38631 MUM-1 410 / 

38633 Myeloperoxidase 310 / 

38634 Myogenin 380 / 

38637 Neuroblastoma 300 / 

38638 Neurofilament 330 / 

38640 NSE 460 / 

38642 OCT-3/4 350 / 
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38646 p53 390 / 

38648 p63 450 / 

38649 Parathyroid hormone 380 / 

38654 PLAP 320 / 

38658 PR 570 / 

38659 Prolactin 360 / 

38660 PSA 290 / 

38664 S-100 310 / 

38671 Smooth m.actin 310 / 

38676 Synaptophysin 360 / 

38678 TdT 2 670 / 

38680 Thyroglobulins (TG) 270 / 

38682 TTF-1 400 / 

38683 Tyrosinase 470 / 

38688 Vimentin 360 / 
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38689 Wilms' tumor 370 / 

การตรวจโฟลไซโตเมทรี (Flow cytometry) 

30501 Flow cytometry เพ่ือแยกชนิด 

lymphoma 2300 

/ สถำบันพยำธิวิทยำ 
กรมกำรแพทย์ 
 
 

การตรวจ Fluorescent in situ hybridization (FISH) 
37999 และ 

3899 
Fluorescent in situ hybridization 

(FISH) for HER-2 10000 

/ สถำบันพยำธิวิทยำ 
กรมกำรแพทย์ 

37999 FISH for N-Myc 4000  

37999 FISH for Ewing sarcoma 4000  

Chromosome study 

30401 Chromosome study from blood/BM (1500)   

30402 Chromosome study from amniotic 

fluid/ chorionic villus 
(2500) 

  

PCR 

30405 RT-PCR for BCR/ABL gene for 

diagnosis 

of CML (1000) 

100 สถำบันพยำธิวิทยำ 
กรมกำรแพทย์ 
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Directed immunofluoresecent (DIF) 

37999  
700 

100  

 


