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คู่มอื การส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
คู่มือการส่ งตรวจทางพยาธิ วิทยาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์คือเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในการใช้บริ การทางห้องปฏิบตั ิการทางพยาธิ วทิ ยา
ได้ทราบถึงประเภทของงานบริ การของ
ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยาและใช้เป็ นข้อมูลในการเลือกชนิ ดและเก็บสิ่ งส่ งตรวจได้ถูกต้อง ทั้งนี้สิ่งส่ งตรวจที่
เหมาะสมรวมถึงประวัติขอ้ มูลของผูป้ ่ วย จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตรวจวิเคราะห์และผลการวินิจฉัย
รวมทั้งผลต่อการรักษา การพยากรณ์โรคและผลต่อการติดตามการรักษาต่อไป
เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยประเภทของงานบริ การของภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยาที่อยูใ่ นความ
ดูแลรับผิดชอบ ข้อตกลง การเตรี ยมตัวอย่างตามหลักวิชาการ ขั้นตอนการส่ งสิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิ วทิ ยา
เกณฑ์การปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ การนัดหมายผลทางพยาธิ วทิ ยา การจัดการสิ่ งส่ งตรวจที่เหลือ โดยการอธิบาย
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รหัสกรมบัญชีกลาง รายการ จานวนเงินที่สามารถเบิกกับทางราชการได้
ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยา หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือการส่ งตรวจทางพยาธิ วิทยาฉบับนี้ นอกจากจะเป็ น
ประโยชน์สาหรับผูใ้ ช้บริ การทางห้องปฏิ บตั ิการทางพยาธิ วิทยาแล้ว ยังมีส่วนช่ วยในการพัฒนางานทาง
ห้องปฏิบตั ิการทางพยาธิวทิ ยาของภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยา ให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ คีลาวัฒน์
หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คู่มอื การส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา

วัตถุประสงค์
1. เป็ นคู่มือสาหรั บแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ในการเตรี ยมสิ่ งส่ งตรวจให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการนาส่ งตัวอย่างมาถึงจุดรับสิ่ งส่ งตรวจของฝ่ าย/ภาควิชาพยาธิ
วิทยาได้ตามมาตรฐาน ตามข้อตกลงเพื่อให้ผลของการตรวจวินิจฉัย ถูกต้องและเป็ นประโยชน์
ต่อการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
2. เพื่อให้งานบริ การของฝ่ าย/ภาควิชาพยาธิ วทิ ยามีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นระบบที่ดีตามมาตรฐาน
คุณภาพห้องปฏิบตั ิการ
3. เพื่อควบคุมและป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการรับตัวอย่างประเภทต่างๆ
และการส่ งรายงานผลการตรวจทางพยาธิ วทิ ยา
4. เพื่อให้ก ารให้บ ริ การขอปรึ กษาทางพยาธิ วิทยาจากแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน สาขาอื่น เป็ น
ระบบได้ตามมาตรฐาน ตามข้อตกลง เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ การเรี ยนการสอนและหรื อเป็ น
ประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
นโยบาย
การให้บริ การตรวจทางพยาธิ วิทยาได้คุณภาพและถูกต้องโดยเริ่ มจากการดูแลและนาส่ งสิ่ งส่ ง
ตรวจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่ตน้ ทางหรื อระยะก่อนห้องปฏิ บตั ิ การ และมี การทางานประสานกัน
เป็ นทีมระหว่างแพทย์ผสู ้ ่ งตรวจ พยาธิ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวรเปลและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน-รับสิ่ งส่ ง
ตรวจทางพยาธิ วิทยา โดยทางห้องปฏิบตั ิการทางพยาธิ วิ ทยาจะทาการปฏิ เสธสิ่ งส่ งตรวจที่ ติดเชื้ อร้ ายแรง
เช่น Ebola virus, MERS virus, prion, VCDJ(Variant Creutz feldt-Jacob), Antrax เป็ นต้น
บุคลากร/หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แพทย์ผรู้ ักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ส่งสิ่ งส่ งตรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยลงทะเบียนและรับสิ่ งส่ งตรวจทาง
พยาธิ วทิ ยา
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ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คู่มอื การส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา

รายชื่ออาจารย์ พยาธิแพทย์ คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านและเวลาปฏิบัตงิ าน
รายชื่ออาจารย์
พยาธิแพทย์

คุณวุฒิ

รศ.นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์

พ.บ., Doctor of Medicine from Cebu
Doctor’s College of Medicine,
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว.(พยาธิ วทิ ยากายวิภาค)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว.(พยาธิ วทิ ยากายวิภาค)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์),วท.ม.
(วิทยาศาสตร์การแพทย์),
วท.ด.(สาขาวิชาสรี รวิทยา)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
Clinical Fellowship in Gastrointestinal
and hepatobiliary pathology (University
of Toronto,Canada)

ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ
ศ.นพ.มานะ ทวีวศิ ิษฎ์
รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว
รศ.พญวรนุช ธนากิจ
รศ.นพ.ธรรมธร
อาศนะเสน
รศ.นพ.ปุญชวิษฐ์
จันทรานุวฒั น์
ผศ.ดร.ศุภางค์ มณี ศรี
เลอกรองด์
ผศ.พญ.ดวงเพ็ญ ถิระ
บัญชาศักดิ์
อ.นพ.อนพัช สรรพาวัตร

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ าน
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เวลา
ปฏิบัตงิ าน

Head & Neck Pathology

เต็มเวลา

Neuropathology

เต็มเวลา

Pediatric pathology /
GI pathology
GI pathology/Hepatobilinary and
Pancreas pathology
Soft tissue and Bone pathology,
Breast pathology
Hematopathology

เต็มเวลา

Heart pathology/Lung pathology

เต็มเวลา

Electronmicroscopy

เต็มเวลา

Pancreas pathology/
Breast pathology/GI pathology
GI pathology/
Hepatobiliary pathology

เต็มเวลา

เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา

เต็มเวลา

ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รายชื่ออาจารย์
พยาธิแพทย์
อ.พญ.ลลนา แสนโสภา

อ.นพ.กรุ ณย์พงษ์
เอี่ยมเพ็ญแข
อ.นพ.คมกฤต
เรื องฤทธิ์ชาญกุล
อ.นพ.ณฤทธี สุกไสว

อ.นพ.จีรสิ ทธิ์
สุรินทร์สภานนท์

คู่มอื การส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ าน

คุณวุฒิ
วท.บ. (ชีววิทยา),พ.บ. FATIMA
XOLLEGE OF MEDICINE,MANILA
PHILIPPINES,
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)

อ.นพ.สกุล สันติสุขวงศ์โชติ พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
อ.พญ.ฑิฆมั พร
จิตรพสุธรรม
อ.พญ.ณิ ชธิดา ตั้งนันทชัย
อ.พญ.ณัฐวดี เลิศธนธรรม
อ.พญ.ณัชชา
วรรณปิ ยะรัตน์

พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
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เวลา
ปฏิบัตงิ าน

General pathology

เต็มเวลา

Kidney pathology/Uropathology/
Breast pathology
General pathology/CVT
pathology
General pathology/Lumph node/
Hematopathology/
Head&Neck pathology
General pathology/Kidney
pathology/
Uropathology
General
pathology/Cardiovascular
pathology
General pathology/
Breast pathology/Cytopathology
General pathology/
Hematopathology
General pathology/
GI pathology
General pathology/
GI pathology

เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา

เต็มเวลา

เต็มเวลา

เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา

ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คู่มอื การส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา

รายชื่อผู้ช่วยพยาธิแพทย์ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และเวลาปฏิบัตงิ าน
รายชื่อผู้ช่วยพยาธิแพทย์
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
นางสาววัลลภา วงษ์ทบั ทิม (หัวหน้าหน่วย)
นางสาวจันทร์จิรา กูน้ าม
นายนพพร ติ๊บปะระวงศ์
นางสาวกนกวรรณ เตียวประเสริ ฐ

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

เวลาปฏิบัตงิ าน

32 ปี
11 ปี
8 ปี
1 ปี

เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา

สถานทีแ่ ละเวลาทาการ
หน่ วยรับส่ งสิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
ตึกอปร.ชั้น 13หมายเลขโทรศัพท์สายใน
หมายเลขโทรศัพท์ สายนอก

3510,4235ต่อ304
02-256-4000 ต่อ3510
02-256-4235, 02-256-4581ต่อ304

เวลาทาการปกติ ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลาทาการงานบริ การผลด่วน ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หน่ วยรับการตรวจศพพยาธิวทิ ยา
ตึกพยาธิวทิ ยา หมายเลขโทรศัพท์ สายใน

4484
02-256-4484

หมายเลขโทรศัพท์ สายนอก
เวลาที่รับใบรายงานขอทาการตรวจศพ - ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลาทาการตรวจศพโดยพยาธิแพทย์ - ในเวลาราชการ

ประเภทของงานบริการของภาควิชา/ฝ่ าย พยาธิวทิ ยา
1. งานบริ การศัลย์พยาธิวทิ ยา (Surgical pathology)
2. งานบริ การเซลล์พยาธิ วทิ ยา (Cytopathology)
3. งานบริ การพยาธิ วทิ ยาเร่ งด่วนระหว่างผ่าตัด (Intra-operative Diagnosis/ Frozen Section)
4. งานบริ การพยาธิวทิ ยาจุลทรรศน์อิเลคตรอน (Electron Microscopy)

5

ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คู่มอื การส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา

5. งานบริ การการตรวจโดยวิธี ย อ้ มพิ เศษ อิมมูโนเคมี และเทคนิ คทางอณู วิทยา(Special Stain,
Immunohistochemistry and Molecular Technique)
6. งานบริ การตรวจศพพยาธิวทิ ยา (Autopsy)
7. การขอปรึ กษาทางพยาธิวทิ ยา (Consultation)
8. งานบริ การผลด่วน

1. งานบริการศัลย์ พยาธิวทิ ยา (Surgical Pathology)
งานศัลย์พยาธิ วิทยา หมายถึ ง ชิ้ นเนื้ อขนาดเล็ก จนถึ งอวัยวะ ที่นาออกมาจากร่ างกาย ที่ส่งมาขอ
การวินิจฉัยทางพยาธิ วิทยา สิ่ งส่ งตรวจอยู่ในสภาพสด หรื อ แช่ มาในน้ ายา formalin ก็ได้ ซึ่ งกรรมวิธีทาง
ห้องปฏิบตั ิการจะมีการแปลงให้เป็ นชิ้นเนื้อที่กลายเป็ นไขฝังอยูใ่ นพาราฟิ นบล็อก
สิ่ งส่ งตรวจที่ นามาส่ งตรวจทางพยาธิ วิทยาจะต้องปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอนการส่ งตรวจที่ กาหนดไว้
มิฉะนั้นทาง ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยาจะทาการปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ เนื่ องจากไม่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ
ห้องปฏิบตั ิการ ISO 15189
ข้ อตกลง
1. ชิ้นเนื้อและอุปกรณ์ ทไี่ ม่ จาเป็ นต้ องส่ งตรวจทางพยาธิวิทยา (ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
แห่ งประเทศไทย)ได้แก่อุปกรณ์ของฟั น เครื่ องกระตุน้ หัวใจ กระดูกที่บริ จาคแก่ธนาคารกระดูก และ
ผิวหนังหุม้ อวัยวะเพศชายของทารกแรกคลอด
2. ชิ้นเนื้อผิวหนังที่ตดั จากหน่วยตจวิทยา ฝ่ ายอายุรกรรม ให้ส่งที่หน่วยตจพยาธิ วทิ ยา
3. ชิ้นเนื้อทางนรี เวช ให้ส่งตรวจที่ หน่วยเซลล์วทิ ยาและพยาธิ วทิ ยา ฝ่ ายสู ติ นรี เวชวิทยา
4. ไม่ ให้ แบ่ งชิ้ นเนื้อส่ งห้ องปฏิบัติการสองที่ หรื อแบ่ งเนื้อเยื่อบางส่ วนเก็บไว้ โดยไม่ มีการขออนุ ญาต
พยาธิแพทย์ ผ้ ตู รวจ

การเตรียมตัวอย่ างตามหลักวิชาการ
1. ชิ้นเนื้ อทุกชนิ ด และทุกขนาด (ยกเว้นชิ้นเนื้ อที่ได้ตกลงกันเป็ นรายๆ หรื อระหว่างสาขาย่อย ว่าจะส่ ง
สด)ควรได้รับการแช่ ในน้ ายา 10% formalin ทันที น้ ายาที่ ใช้จะเบิกของโรงพยาบาลจุฬาฯ ซึ่ งฝ่ าย
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เวชภัณฑ์ จัดซื้ อในรู ปของ 10% formalin ที่ผสมสาเร็ จแล้ว พร้อมใช้ บรรจุในขวดขนาด 450 มล. หรื อ
จะขอเบิกในรู ปของ 10% neutral buffer formalin จากภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยา ก็ได้
2. ปริ มาตรที่เหมาะสมของน้ ายา formalin คือ 10-20 เท่าของขนาดชิ้นเนื้อ
3. ชิ้ นเนื้ อส่ ง ในสภาพสด และชิ้ นเนื้ อขนาดใหญ่ (เส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลาง หรื อด้า นยาวสุ ดของชิ้ น เนื้ อ
มากกว่า 5 เซนติเมตร) ควรต้องส่ งมาถึงห้องปฏิบตั ิการทางพยาธิวทิ ยา โดยเร็ ว และไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
4. ชิ้ นเนื้ อทุ กประเภทที่ แช่ ในน้ ายา 10% formalin ควรต้องส่ งมาถึ งหน่ วยรับสิ่ งส่ งตรวจของภาควิชา/
ฝ่ ายพยาธิ วิทยาภายในเวลาทาการของวันนั้นกรณี นาส่ งไม่ทนั ให้เก็บไว้ที่หอผูป้ ่ วย หรื อ ตึ กผูป้ ่ วย
นอก ในอุณหภูมิหอ้ ง และนาส่ งวันทาการรุ่ งขึ้น
5. ชิ้นเนื้ อที่สงสัยมะเร็ งเต้านม ควรต้องมีการบันทึกเวลาขณะเนื้ อออกจากร่ างกาย และขณะแช่ เนื้ อใน
formalin เพื่อคานวณระยะ cold period (ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง)และคานวณระยะเวลานานของชิ้นเนื้ อ
ใน formalin ก่อนเข้าเครื่ องเตรี ยมเนื้ อเยื่อ (ระยะเวลาเหมาะสมคือ 6-72 ชัว่ โมง) เพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ASCO/CAP 2013
6. ชิ้ นเนื้ อ open lung biopsy หรื อ wedge biopsy โดยเฉพาะอย่างยิ่ง non-neoplastic disease ควรใช้เข็ม
เบอร์ 24 ฉี ดฟอร์ มาลิน เข้าในชิ้นเนื้อให้พองออกพอสมควร เพื่อให้ได้พยาธิ สภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
7. สาหรับชิ้ นเนื้ อ core biopsy เช่ น kidney biopsy, prostate biopsy ให้วางชิ้ นเนื้ อบนกระดาษแข็ง โดย
ให้ชิ้นเนื้ อทั้งหมดแนบพื้นผิวของกระดาษ และทาให้กระดาษชิ้นโดยหยด Normal saline 1 หยด เพื่อ
ไม่ให้ชิ้นเนื้อแห้ง
8. ไม่ ค วรท าการตัด ชิ้ นเนื้ อหรื อเปิ ดอวัย วะชิ้ น เนื้ อ เนื่ องจากอาจท าให้ก ารตรวจ gross examination
ผิดพลาดได้
9. ชิ้ นเนื้ อที่ ต้องการดู margin ตาม anatomical position ควรท าสั ญลัก ษณ์ ด้า นต่ า งๆให้ ค รบถ้วนเช่ น
suture บอกด้านต่างๆไว้
10. หากมี ชิ้ นเนื้ อหลายชิ้ นในรายเดี ยวกัน ให้เรี ย งชิ้ นเนื้ อตามลาดับ ความสาคัญ เช่ น เนื้ องอกให้เป็ น
หมายเลขลาดับที่ 1 ส่ วนต่อมน้ าเหลือง ให้เป็ นหมายเลขลาดับถัดไป

ขั้นตอนการส่ งสิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
1. เมื่ อ แพทย์ไ ด้ผ่า ตัด หรื อ biopsy ชิ้ น เนื้ อ หรื อ นาชิ้ นส่ วนหนึ่ ง ส่ วนใดจากผูป้ ่ วย ชิ้ นเนื้ อ นั้น หรื อ
ชิ้ นส่ วนหนึ่ งส่ วนใดนั้น เป็ นสิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิ วิทยาทุกราย ยกเว้นข้อตกลงที่ได้ระบุไว้แล้วใน
หน้า 3
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2. พยาบาลจัดเตรี ยมภาชนะบรรจุที่ใส่ fixative (10% formalin) ปริ มาณอย่างน้อย 10 เท่า ของปริ มาตร
สิ่ งส่ งตรวจ พร้อมติดฉลากด้านข้างที่ใส่ ชื่อ-นามสกุล เพศ และ HN.(Hospital Number) ของผูป้ ่ วย
3. แพทย์ผสู ้ ่ งตรวจต้องกรอกข้อมูลผูป้ ่ วยในแบบฟอร์ มการขอส่ งตรวจให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
กล่าวคือ Clinical information, Diagnosis, Operation รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับแพทย์ผสู ้ ่ ง
(ควรเป็ นแพทย์ผูร้ ั บ ผิดชอบ) และรายละเอี ย ดของชิ้ นเนื้ อ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง จานวน ขนาดและ
ตาแหน่ง
4. ในการลงบัน ทึ ก ใบสั่ ง ตรวจควรเขี ย นตัว บรรจง และลดการใช้ ต ัว ย่ อ ใน Clinical information,
Diagnosis, Operation ให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวย่อที่ไม่เป็ นสากล
5. ในกรณี การทาหัตถการครั้งเดียวได้สิ่งส่ งตรวจ(specimen)หลายชนิดที่ไม่สัมพันธ์กนั เช่น จากอวัยวะ
คนละระบบให้ แ ยกใบสั่ ง ตรวจหากเขี ย นใบสั่ ง ตรวจทางพยาธิ วิท ยาโดยใช้ก ระดาษส าเนา ให้
ตรวจสอบการระบุชนิดของวิธีการผ่าตัดในแต่ละ specimenในแต่ละใบสั่งตรวจให้ถูกต้อง
6. ส่ งแบบฟอร์ มการขอส่ งตรวจ (บ.6332) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้แก่พยาบาล
7. พยาบาลจัดเตรี ย มและส่ ง ต่ อการนาส่ ง สิ่ ง ส่ ง ตรวจพร้ อมแบบฟอร์ ม การขอส่ ง ตรวจ (บ.6332)ให้
เจ้าหน้าที่หรื อญาติผปู ้ ่ วยนาส่ งที่หน่ วยลงทะเบียนและรับสิ่ งส่ งตรวจตึก อปร ชั้น13 ในวันและเวลา
ทาการ(ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

เกณฑ์ การปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ
1. สิ่ งส่ งตรวจที่มี ชื่ อ-นามสกุล HN.ของผูป้ ่ วยในใบขอสั่งตรวจทางพยาธิ วิทยาและบนภาชนะหรื อบน
บรรจุภณั ฑ์ที่บรรจุตวั อย่างสิ่ งส่ งตรวจไม่ชดั เจนหรื อไม่ตรงกัน
2. จานวน ประเภทของสิ่ งส่ งตรวจ ไม่ตรงกัน กับที่ระบุในใบขอสั่งตรวจทางพยาธิ วทิ ยา
3. สิ่ งส่ งตรวจไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบขอสั่งตรวจทางพยาธิ วทิ ยา
4. สิ่ งส่ งตรวจ ที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการเงินหรื อระบบเงินเชื่อ
5. สิ่ งส่ งตรวจไม่ได้เก็บรักษาไว้ในน้ ายาคงสภาพที่เหมาะสม ก่อนนาส่ งตรวจทางพยาธิ วิทยาและทาให้
เกิดผลเสี ยต่อการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิ วทิ ยา
หมายเหตุ เมื่อมีการปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ หากมีสิ่งส่ งตรวจถูกทิ้งค้างไว้ เจ้าหน้าที่ของภาควิชา/ฝ่ าย พยาธิ
วิทยา และจะพยายามติดต่อแพทย์เจ้าของไข้ ให้ทราบและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาดาเนินการรับ
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สิ่ ง ส่ ง ตรวจกลับ ภายในทัน ที จึ ง จาเป็ นที่ แพทย์ต้องระบุ ตนและมี ห มายเลขโทรศัพ ท์ใ ห้ชัด เจนใน
แบบฟอร์มใบขอสัง่ ตรวจทางพยาธิวทิ ยา (บ.6332)

การนัดหมายผลทางพยาธิวทิ ยา
1. ผลทางพยาธิวทิ ยาเป็ นเอกสารรับได้หลัง 5 วันทาการสาหรับชิ้นเนื้อทัว่ ไปขนาดเล็ก และ 10วันทาการ
สาหรับชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ หรื อ ชิ้นเนื้อเล็กที่ตอ้ งมีข้ นั ตอนการเตรี ยมพิเศษ
2. แพทย์และพยาบาลที่มีรหัสและได้รับการอนุญาตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถตรวจสอบดู
ผลและพิมพ์รายงานพยาธิ วิทยา ได้ทางคอมพิวเตอร์ ที่หอผูป้ ่ วยที่ผปู ้ ่ วยอยู่ ส่ วนผูป้ ่ วยนอกสามารถ
ตรวจสอบผลได้ทางคอมพิวเตอร์ที่ฝ่ายผูป้ ่ วยนอกที่ผปู้ ่ วยไปตรวจรักษา

การจัดการกับสิ่ งส่ งตรวจทีเ่ หลือ
1. ภาควิชา/ฝ่ าย พยาธิ วิทยา มีระบบการจัดการสิ่ งส่ งตรวจที่เหลือจากการตรวจ โดยสิ่ งส่ งตรวจที่เป็ น
ชิ้นเนื้อทุกชนิ ดจะถูกทาลายภายหลังการรายงานผลไปแล้ว 2 สัปดาห์หากต้องการเก็บชิ้นเนื้อนานกว่า
ที่กาหนด ให้แพทย์ผรู ้ ักษาทาการติดต่อกับพยาธิ แพทย์โดยตรง
2. พาราฟิ นบล็อกและสไลด์จะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย
3. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย

2. งานบริการเซลล์ พยาธิวทิ ยา (Cytopathology)
งานเซลล์พยาธิ วิทยา หมายถึง ตัวอย่างทางเซลล์วิทยา และหรื อสารน้ า ที่นาออกมาจากร่ างกาย ที่
ส่ งมาขอการวินิจฉัยทางพยาธิ วิทยา สิ่ งส่ งตรวจอยูใ่ นสภาพตัวอย่างของเหลว หรื อ ในรู ปของสไลด์ (slide)
แช่ มาในน้ ายา 95% ethanolก็ได้ ซึ่ งกรรมวิธีทางห้องปฏิ บตั ิการจะมีการแปลงให้เป็ นสเมียร์ ที่อยู่บนสไลด์
(smear) และก้อนเซลล์ที่ฝังในพาราฟิ นบล็อก(cell block)
สิ่ งส่ งตรวจที่ นามาส่ งตรวจทางพยาธิ วิทยาจะต้องปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอนการส่ งตรวจที่ กาหนดไว้
มิฉะนั้นทางภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยาจะทาการปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ เนื่ องจากไม่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ
ห้องปฏิบตั ิการ ISO 15189
ข้ อตกลง
1. การตรวจเซลล์วิทยา ของภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยา โดยทัว่ ไป จะใช้การเตรี ยมสเมียร์ แบบ wet-fixed
คือสเมียร์ ที่อยูบ่ นสไลด์จุ่มลงในโถที่มี 95% ethanol ทันที และก่อนที่สเมียร์ จะแห้ง

9

ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คู่มอื การส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา

2. Cervical smear (Pap smear) ให้ส่งตรวจที่ หน่วยเซลล์วทิ ยาและพยาธิวทิ ยา ฝ่ ายสู ตินรี เวชวิทยา
3. ควรส่ งตัวอย่างทั้งหมด ยกเว้น effusion ที่มีปริ มาณมาก ให้ส่งจานวนประมาณ 100 มล.
4. การเตรี ยม cell block จะดาเนิ นการตามที่ เห็ นสมควรหรื อตามที่ ร้องขอ เมื่ อตัวอย่างมี ปริ มาณมาก
เพียงพอเท่านั้น

การเตรียมตัวอย่ างตามหลักวิชาการ
1. ตัวอย่างของเหลว ควรส่ งมาที่หอ้ งปฏิบตั ิการของภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยาโดยเร็ ว เพื่อจะได้ดาเนินการ
เตรี ยมเป็ นสเมียร์ กรณี ที่นาส่ งไม่ทนั ในวันเดี ยวกัน ให้เก็บตัวอย่างไว้ในตูเ้ ย็น ที่อุณหภูมิ 4-8 องศา
เซลเซียส
2. การ fix สเมียร์ ที่อยูบ่ นสไลด์ให้ใช้ 95% ethanol ซึ่ งเบิกจากฝ่ ายเวชภัณฑ์โรงพยาบาลจุฬาฯ และต้อง
ระวังน้ ายาที่เทออกมานานๆ หรื อใช้ซ้ า (ความเข้มข้นของ95% ethanol จะลดลงเนื่องจากมีการระเหย)
โดยปริ ม าตรที่เหมาะสมของ 95% ethanol จะต้องท่วมอย่า งน้อย 3 ใน 4 ของสไลด์ข ณะตั้งอยู่ใ น
ภาชนะที่ส่งตรวจ
3. ตัวอย่างสิ่ งส่ งตรวจที่ได้ปริ มาณน้อยกว่า 0.5 มล. เช่น CSF, Vitreous fluid ควรเตรี ยมแบบสเมียร์และ
จุ่มใน 95% alcohol ทันที
4. สิ่ งส่ งตรวจที่ อยู่กบั แปรง (brush) ให้จุ่มหัวแปรงในขวดที่ บรรจุ 70% ethanolและนาส่ ง หรื อนาหัว
แปรงมาถู บนสไลด์เพื่อให้สิ่งส่ งตรวจหลุ ดออกมา ทาเป็ นสเมี ยร์ บนสไลด์ และจุ่มในขวดที่บรรจุ
95% ethanol แล้วนาส่ ง
5. สาหรับ FNA หากพบเศษชิ้นเนื้อขนาด 1 มม. ขึ้นไปขณะสเมียร์ บนสไลด์ ให้เขี่ยเศษเนื้ อใส่ ในขวดที่
มี 10% formalinเพื่อทาการเตรี ยมเศษชิ้นเนื้อนั้นเป็ น cell block
6. หากทาการสเมียร์ โดยวิธีประกบสไลด์เข้าด้วยกัน ให้ใช้แรงกดบนสไลด์เพียงเล็กน้อยจนตัวอย่าง
กระจายทัว่ พื้นที่ดว้ ยตัวเอง แล้วจึงค่อยเลื่อนสไลด์แยกออกจากกันแล้วจุ่มลงในโถที่มี 95% ethanol
ทันที ก่อนที่สเมียร์ จะแห้ง
7. กรณี ที่เตรี ยมสเมียร์ มากกว่า 2 แผ่น ให้ใช้คลิปหนี บสไลด์เพื่อป้ องกันไม่ให้สไลด์ติดกันโดยหันหน้า
สไลด์ที่ไม่มีสเมียร์ ชนกัน โดยหัวสไลด์จะต้องระบุชื่อและ HN. ของผูป้ ่ วยให้ชดั เจน(ใช้ดินสอ HB
เท่านั้น)
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ขั้นตอนการส่ งสิ่ งส่ งตรวจทางเซลล์วทิ ยา
1. กรณี ที่สิ่งส่ งตรวจเป็ นสไลด์ เพื่อวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา ควรนาส่ งจานวน 2-4 สไลด์พร้ อมกับนา
สไลด์ที่ได้ใส่ ลงในภาชนะที่มีfixative (95% alcohol) ทันที โดยให้ระดับน้ ายา fixative ท่วมบริ เวณที่
ป้ ายสิ่ งส่ งตรวจบนสไลด์ พร้อมติดฉลากด้านข้างที่ใส่ ชื่อ-นามสกุล เพศ และ HN. (Hospital Number)
ของผูป้ ่ วย
2. กรณี ที่ สิ่ ง ส่ ง ตรวจที่ เป็ นของเหลวควรมี ป ริ ม าตรตั้ง แต่ 10 มล.แต่ ไ ม่ เกิ น100 มล.โดยบรรจุ ล งใน
ภาชนะพร้ อมฝาปิ ดให้เรี ย บร้ อย และติดฉลากด้านข้า งที่ ใส่ ชื่อ-นามสกุล เพศ และ HN. (Hospital
Number)ของผูป้ ่ วย
3. ในกรณี การทาหัตถการครั้งเดี ยวได้สิ่งส่ งตรวจ (specimen) หลายชนิ ด เช่ น ทา Bronchoscopy ครั้ ง
เดี ยวกันได้ specimen เป็ น Bronchial brush, Bronchial wash และBronchoalveolar lavage ให้ทาการ
แยกใบสั่งตรวจสาหรับแต่ละสิ่ งส่ งตรวจ หากเขียนใบสั่งตรวจหลายใบในครั้งเดียวโดยใช้กระดาษ
สาเนา ต้องแยกระบุชนิดของสิ่ งส่ งตรวจในแต่ละใบสั่งตรวจให้ถูกต้อง
4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มใบขอสั่งตรวจทางพยาธิ วิทยา (บ.6332) ให้ครบถ้วน และส่ งแบบฟอร์ มใบ
ขอสัง่ ตรวจทางพยาธิวทิ ยา (บ.6332) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กบั เจ้าหน้าที่
5. นาสิ่ งส่ งตรวจพร้อมแบบฟอร์ มใบขอสั่งตรวจทางพยาธิ วิทยา (บ.6332) ให้เจ้าหน้าที่หรื อญาติผปู้ ่ วย
นาส่ งที่หน่ วยลงทะเบียนและรับสิ่ งส่ งตรวจ ตึก อปร ชั้น13 (ในวันทาการจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 –
16.00 น.)

เกณฑ์ การปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ
1. สิ่ งส่ งตรวจที่มี ชื่ อ-นามสกุล HN. ของผูป้ ่ วยในใบสั่งตรวจทางเซลล์วิทยา และบนภาชนะหรื อบน
บรรจุภณั ฑ์ที่บรรจุตวั อย่างสิ่ งส่ งตรวจทางเซลล์วทิ ยาไม่ชดั เจนหรื อไม่ตรงกัน
2. จานวน ประเภทของสิ่ งส่ งตรวจ ไม่ตรงกับที่ระบุในใบขอสั่งตรวจทางเซลล์วทิ ยา
3. สิ่ งส่ งตรวจไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบขอสั่งตรวจทางเซลล์วทิ ยา
4. สิ่ งส่ งตรวจ ที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการเงินหรื อระบบเงินเชื่อ
หมายเหตุ เมื่อมีการปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ หากมีสิ่งส่ งตรวจถูกทิ้งค้างไว้ เจ้าหน้าที่ของภาควิชา/ฝ่ าย พยาธิ
วิทยา และจะพยายามติดต่อแพทย์เจ้าของไข้ ให้ทราบและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาดาเนินการรับ
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สิ่ ง ส่ ง ตรวจกลับ ภายในทัน ที จึ ง จาเป็ นที่ แพทย์ต้องระบุ ตนและมี ห มายเลขโทรศัพ ท์ใ ห้ ชัด เจนใน
แบบฟอร์มใบขอสัง่ ตรวจทางพยาธิวทิ ยา (บ.6332)

การนัดหมายผลทางพยาธิวทิ ยา
1. ผลรายงานออกในรู ปเอกสารสามารถรับผลได้หลัง 5 วันทาการ หรื อตามวันที่แพทย์ระบุในใบ
ขอตรวจว่าจะใช้ผลในการดูแลผูป้ ่ วย (ในกรณี หลังนี้ พยาธิ แพทย์ผอู ้ ่านผลต้องลงนามรับรอง)
2. แพทย์และพยาบาล สามารถตรวจสอบดูผลและพิมพ์รายงานเซลล์วิทยา ได้ทางคอมพิวเตอร์ ที่หอ
ผูป้ ่ วยที่ผปู ้ ่ วยอยู่ ส่ วนผูป้ ่ วยนอกสามารถตรวจสอบผลได้ทางคอมพิวเตอร์ ที่ฝ่ายผูป้ ่ วยนอกที่ผปู ้ ่ วยไป
ตรวจรักษา

การจัดการกับสิ่ งส่ งตรวจเหลือ
1. ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยามีระบบในการจัดการกับสิ่ งส่ งตรวจภายหลังการรายงานผลโดยสิ่ งส่ งตรวจ
ที่เป็ นเซลล์วทิ ยาทุกชนิดจะถูกทาลายภายหลังการรายงานผลไปแล้ว 1 สัปดาห์
2. สไลด์ทางเซลล์วทิ ยาจะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย
3. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย

3. งานบริ ก ารพยาธิ วิ ท ยาเร่ งด่ ว นระหว่ า งผ่ า ตั ด (Intra-operative
Diagnosis/ Frozen section)
การวินิจฉัยทางพยาธิ วิทยาเร่ งด่วนระหว่างผ่าตัดเป็ นงานบริ การที่เฉพาะ จะต้องมีขอ้ บ่งชี้ ชดั เจน
ว่าศัลยแพทย์ตอ้ งการรอผลการวินิจฉัยจากพยาธิ แพทย์ เพื่อตัดสิ นใจขณะทาการผ่าตัด สิ่ งส่ งตรวจต้องเป็ น
ชิ้นเนื้อสด(ไม่แช่ฟอร์ มาลิน) และนาส่ งมาถึงที่หน่วยลงทะเบียนและรับสิ่ งส่ งตรวจตึก อปร 13 โดยเร็ วที่สุด
(ถึงหน่วยพยาธิวทิ ยา ไม่ควรเกิน 30 นาทีหลังชิ้นเนื้อออกจากผูป้ ่ วย)
ข้ อตกลง
1. บริ การนี้ ควรต้องมีการนัดหมายให้พยาธิ แพทย์ ทราบล่วงหน้า หากไม่มีการนัดหมาย อาจไม่มี
พยาธิ แพทย์อยูใ่ ห้บริ การโดยทัว่ ไปช่วงเวลาการให้บริ การ คือ 8.30 – 14.30 น. ในเวลาราชการ
2. หากพยาธิ แพทย์สงสัยชิ้ นเนื้ อที่ ส่งมาตรวจเป็ นวัณโรค อาจทาการสเมี ยร์ หรื อ imprint แทนการทา
frozen section
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3. frozen section จะไม่ ใ ช่ ดู margin ทุ ก ด้านให้เ นื่ องจากต้องใช้ร ะยะเวลานาน โดยพยาธิ แ พทย์จ ะ
ดาเนินการตรวจ frozen section เฉพาะด้านที่ชิดรอยโรคที่สุดส่ วน margin อื่นๆที่เหลือจะทาการตรวจ
อย่า งละเอี ย ดและรายงานใน permanent section ต่ อ ไปในกรณี ที่ ศ ัล ยแพทย์ร ะบุ จุ ด หรื อ ตัด แยก
margin ด้านที่ตอ้ งการให้ตรวจส่ งมา พยาธิ แพทย์จะดาเนิ นการตรวจ frozen section ตามที่ระบุ หรื อ
ชิ้นเนื้อที่ตดั แยกมานั้น ทั้งนี้ไม่ควรระบุเกิน 4 จุด หรื อ 4 ชิ้น
4. โดยทัว่ ไปการทา frozen section สามารถรายงานผลได้ภายใน 45 นาที หลังจากได้รับชิ้นเนื้ อ ทั้งนี้การ
รายงานผลอาจมี ความล่ าช้า หากมี การส่ ง ชิ้ นเนื้ อมาตรวจหลายชิ้ น หรื อมี ก ารส่ งตรวจพร้ อมๆกัน
มากกว่าหนึ่งราย ซึ่ งในกรณี เช่นนี้พยาธิ แพทย์จะแจ้งให้ศลั ยแพทย์ทราบก่อนการตรวจ
5. สิ่ งส่ งตรวจจะต้องระบุ HIV status ของผูป้ ่ วย ซึ่ งทางภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยา ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปฏิเสธการทา frozen section ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยติดเชื้ อ HIV หรื อโรคอันตรายร้ายแรงอื่นๆ ตามที่พยาธิ
แพทย์เห็นสมควร

การเตรียมตัวอย่ างตามหลักวิชาการ
1. สาหรับชิ้ นเนื้ อที่ตอ้ งการดู margin ตาม anatomical position ควรทาสัญลักษณ์ดา้ นต่างๆให้ครบถ้วน
เช่น suture บอกตาแหน่งนั้นไว้
2. การบรรจุชิ้นเนื้ อเพื่อส่ งตรวจ frozen section ให้ใส่ ในถุงพลาสติกผูกรัดปากถุงให้สนิ ท แล้วบรรจุลง
ในภาชนะที่สามารถเก็บความเย็นซึ่ งบรรจุน้ าแข็งไว้

ขั้นตอนการส่ งสิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยาเร่ งด่ วน (Frozen section)
1. ให้แจ้งการขอตรวจ frozen section ลงในตารางการผ่าตัด และส่ งมายังธุ รการของภาควิชาพยาธิ วทิ ยา
ล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 1 วัน
2. กรณี ที่ ต้อ งการส่ ง ตรวจ frozen section นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นตารางการผ่า ตัด ต้อ งแจ้ง ให้
เจ้าหน้าที่ห้องตัดชิ้นเนื้ อตึกอปรชั้น13 หรื อพยาธิ แพทย์ผรู้ ับผิดชอบทราบทันทีที่แพทย์รู้วา่ ต้องการ
ส่ งตรวจ โดยควรแจ้ง ล่ วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่ อนส่ งสิ่ งส่ งตรวจมาที่ ภาควิชาฯ โดยแจ้งมาที่
หมายเลขโทรศัพท์สายใน4235หรื อ4581ต่อ328, 329
3. บรรจุในภาชนะและติดฉลาก
4. ส่ งสิ่ งส่ งตรวจสด/แช่เย็น พร้อมกับใบขอส่ งตรวจทางศัลย์พยาธิวทิ ยา (บ.6332)ที่กรอกรายละเอียด
เรี ยบร้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ เหตุผลของการทา frozen section และข้อมูลที่ตอ้ งการได้รับจากการ
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ทา frozen section มายังหน่วยลงทะเบียนและรับสิ่ งส่ งตรวจตึกอปรชั้น 13 ทันที พร้อมระบุวธิ ีการ
ติดต่อกลับให้ชดั เจนเพื่อรายงานผลการตรวจ
5. การรายงานผลการตรวจทางพยาธิ วทิ ยาเร่ งด่วนโดยวิธีแช่แข็ง จะรายงานโดยพยาธิ แพทย์เท่านั้น

เกณฑ์ การปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ
1. พยาธิ แพทย์อาจไม่ได้อยูค่ อย กรณี ที่ผดิ นัดเวลาและไม่ได้แจ้งเกินกว่า 2 ชัว่ โมง
2. ชิ้นเนื้อถูกส่ งมา โดยไม่มีการนัดหมาย และไม่มีพยาธิ แพทย์อยูด่ าเนินการให้
3. ชิ้นเนื้อถูกแช่ใน formalin แล้ว
หมายเหตุ กรณี ที่ไม่สามารถให้บริ การแบบfrozen section ชิ้นเนื้อที่ได้รับไว้จะถูกดาเนินการเป็ นประเภท
ศัลย์พยาธิวทิ ยา

การนัดหมายผลทางพยาธิวทิ ยา
1. การรายงานผลทางพยาธิ วิทยาเร่ งด่วนโดยวิธีแช่ แข็ง (frozen section)จะรายงานผลทางโทรศัพท์ถึง
แพทย์เจ้าของไข้ภายใน 45 นาที โดยนับตั้งแต่ระยะเวลาที่ได้ลงทะเบียนและรับชิ้นเนื้อ
2. แพทย์และพยาบาล สามารถตรวจสอบดูผลและพิมพ์รายงานผลทางพยาธิวทิ ยา ได้ทางคอมพิวเตอร์ที่
หอผูป้ ่ วยที่ผปู ้ ่ วยอยู่ หลังจากพยาธิ แพทย์ได้ตรวจ permanent section และทาการบันทึก final report
แล้ว

การจัดการกับสิ่ งส่ งตรวจทีเ่ หลือ
1. ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยามีระบบในการจัดการกับสิ่ งส่ งตรวจภายหลังการรายงานผล frozen section
โดยสิ่ งส่ งตรวจที่เป็ นชิ้นเนื้ อแช่แข็ง (frozen section) ที่เหลือจากการทา frozen section แล้วเจ้าหน้าที่
ทางห้องตัดชิ้นเนื้อจะทาการใส่ ในน้ ายา fixative (10% formalin) และทาเช่นเดียวกับชิ้นเนื้ อทาง
ศัลย์พยาธิวทิ ยา (Surgical pathology)
2. พาราฟิ นบล็อกและสไลด์จะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย
3. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย

4. งานบริการพยาธิวทิ ยาจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอน (Electron Microscopy)
งานพยาธิ วิทยาจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หมายถึง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์และออร์
กาเนลล์ของตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โดยตัวอย่างอาจเป็ นชิ้นเนื้ อ หรื อเซลล์ที่อยูใ่ นสาร
น้ าที่นาออกมาจากร่ างกายก็ได้โดยหากเป็ นชิ้นเนื้อต้องแช่อยูใ่ นน้ ายา 3% glutaraldehyde
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ข้ อตกลง
1. สิ่ งส่ งตรวจที่นามาส่ งตรวจทางพยาธิ วทิ ยาจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนั้นจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนการส่ ง
ตรวจที่ กาหนดไว้ มิ ฉะนั้นทางภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยาจะทาการปฏิ เสธสิ่ งส่ ง ตรวจ เนื่ องจากไม่
ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ ISO 15189
2. น้ า ยา fixative ส าหรั บ งานพยาธิ วิท ยาจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนที่ เ หมาะสม คื อ 3% glutaraldehyde
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องปฏิบตั ิการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ตึกอปร ชั้น 1 ห้อง 110 (ในวันทาการ
จันทร์ -ศุ กร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)โดยต้องโทรแจ้ง เจ้า หน้า ที่ ก่อนมารั บ น้ ายาหมายเลขโทรศัพท์
สายใน3519 น้ ายาที่ยงั ไม่ได้ใช้ตอ้ งเก็บไว้ในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสห้ ามแช่ แข็ง
3. หากตัวอย่างเป็ นเซลล์ที่อยู่ในสารน้ าที่นาออกมาจากร่ างกายต้องรี บนาส่ งห้องปฏิ บตั ิการจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนทันที

การเตรียมตัวอย่ างตามหลักวิชาการ
1. ชิ้ นเนื้ อที่ ส่ง ตรวจวินิจฉัยทางจุ ลทรรศน์อิเลคตรอนควรมี ขนาดเล็ก เนื่ องจาก3% glutaraldehydeมี
คุณสมบัติซึมผ่านได้นอ้ ย ชิ้นเนื้อควรมีขนาดไม่เกิน 1x1 มม.
2. ชิ้นเนื้ อที่ถูกตัดออกมาจากร่ างกายควรได้รับการแช่ ในน้ ายา 3% glutaraldehyde ทันที โดยปริ มาตรที่
เหมาะสมของน้ ายา glutaraldehyde คือ 10-20 เท่าของขนาดชิ้นเนื้อ
3. ชิ้ นเนื้ อที่ แช่ ในน้ ายา 3% glutaraldehyde ต้องส่ งมาถึ งหน่ วยรั บสิ่ งส่ งตรวจของภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ
วิทยาภายในเวลาทาการของวันนั้นกรณี นาส่ งไม่ทนั ให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็น และนาส่ งวันทาการรุ่ งขึ้นทันที

ขั้นตอนการส่ งสิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยาจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอน
1. พยาบาลหรื อผูเ้ กี่ยวข้องจัดเตรี ยมภาชนะบรรจุที่ใส่ 3% glutaraldehydeปริ มาณอย่างน้อย 10 เท่า ของ
ปริ มาตรสิ่ งส่ งตรวจ พร้อมติดฉลากด้านข้างที่ใส่ ชื่อ-นามสกุล เพศ และ HN.(Hospital Number) ของ
ผูป้ ่ วย
2. แพทย์ผูส้ ่ ง ตรวจจะต้องกรอกข้อมู ล ผูป้ ่ วยในแบบฟอร์ ม การขอส่ ง ตรวจให้ถู ก ต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ กล่ าวคื อ Clinical information, Diagnosis, Operation รวมถึ งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
แพทย์ผสู ้ ่ ง (ควรเป็ นแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบ)

15

ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คู่มอื การส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา

3. ส่ ง แบบฟอร์ ม ใบขอสั่ ง ตรวจทางพยาธิ วิทยา (บ.6332) ที่ ก รอกข้อมูล ครบถ้วนถู ก ต้องแล้ว ให้ก ับ
เจ้าหน้าที่
4. พยาบาลจัดเตรี ยมและนาสิ่ งส่ งตรวจพร้อมแบบฟอร์มใบขอสัง่ ตรวจทางพยาธิวทิ ยา (บ.6332) และชิ้น
เนื้ อ ให้ เ จ้า หน้ า ที่ ห รื อ ญาติ ผู ้ป่ วยน าส่ ง ที่ ห น่ ว ยลงทะเบี ย นและรั บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ ตึ ก อปร ชั้น 13
(ในวันทาการจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)

เกณฑ์ การปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ
สิ่ งส่ งตรวจที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนดังกรณี ต่อไปนี้จะถูกปฏิเสธในการให้บริ การพยาธิวทิ ยาจุลทรรศน์
อิเลคตรอน
1. ชื่อของผูป้ ่ วยในใบ request ไม่ตรงกับชื่อที่ระบุในภาชนะส่ งตรวจ
2. จานวน ประเภทของสิ่ งส่ งตรวจ ไม่ตรงกับที่ระบุในใบขอสัง่ ตรวจทางพยาธิ วทิ ยา
3. ชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจมีขนาดใหญ่กว่า 1x1 มม.
4. ชิ้นเนื้ อถูกแช่ในน้ ายาอื่นที่มิใช่ 3% glutaraldehydeยกเว้นในกรณี ที่ได้มีการตกลงกับเจ้าหน้าที่ประจา
ห้องปฏิบตั ิการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไว้แล้ว

ขั้นตอนการรายงานผลทางพยาธิวทิ ยา
1. การรายงานผลพยาธิ วิทยาโดยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน 20 วันทาการสาหรับการรายงานผลพยาธิ
วิทยาโดยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน
2. แพทย์และพยาบาลที่มีรหัสและได้รับการอนุญาตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถตรวจสอบดู
ผลและพิมพ์รายงานพยาธิ วิทยา ได้ทางคอมพิวเตอร์ ที่หอผูป้ ่ วยที่ ผูป้ ่ วยพานักอยู่ ส่ วนผูป้ ่ วยนอก
สามารถตรวจสอบผลได้ทางคอมพิวเตอร์ที่ฝ่ายผูป้ ่ วยนอกที่ผปู้ ่ วยไปทาการตรวจรักษา

การจัดการกับสิ่ งส่ งตรวจเหลือ
1. ภาควิช า/ฝ่ ายพยาธิ วิทยามี ระบบในการจัดการกับ สิ่ ง ส่ งตรวจภายหลัง การรายงานผลพยาธิ วิทยา
จุลทรรศน์อิเลคตรอนโดยพลาสติก บล็อกตัวอย่า งและสไลด์จะถู กเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี และกริ ด
ตัวอย่างจะเก็บไว้เป็ นเวลา 5 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย
2. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย
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5. งานบริ ก ารการตรวจเพิ่ม เติ ม โดยวิ ธี ย้ อ มพิ เ ศษ อิ ม มู โ นเคมี และ
เทคนิ ค ทางอณู วิ ท ยา (Special Stain, Immunohistochemistry and
Molecular Technique)
การตรวจเพิ่ ม เติ ม ในที่ น้ ี หมายถึ ง การศึ ก ษาสิ่ งส่ งตรวจโดยใช้ เ ทคนิ ค Special stain,
Immunohistochemistry และ Molecular techniqueเพื่อทาให้การวินิจฉัยทางพยาธิ วทิ ยามีความสมบูรณ์ สิ่ งส่ ง
ตรวจอาจเป็ นชิ้ นเนื้ อที่ อยู่ในสภาพสด ชิ้ นเนื้ อที่ อยู่ในรู ปพาราฟิ นบล็อก สไลด์ชิ้นเนื้ อหรื อตัวอย่างเลื อด
ผูป้ ่ วย (โดยใช้หลอดเก็บเลือดฝาสี ม่วงที่มีสาร EDTA)
ข้ อตกลง
1. การรั บตรวจตามรายการขอตรวจเป็ นดุ ลยพินิจของพยาธิ แพทย์ผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ งจะพิจารณาความ
สมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ โดยที่พยาธิ แพทย์อาจปรับเปลี่ยนรายการที่มีความเหมาะสมมากกว่า
ให้หรื อขอยกเลิกใบสั่งตรวจนั้น
2. การบริ ก ารนี้ ส าหรั บ ผูป้ ่ วยที่ มี ร หัส โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ หรื อ สั่ งตรวจโดยพยาธิ แพทย์ข อง
ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิวทิ ยา
3. กรณี สั่งตรวจโดยใช้ตวั อย่างจากบล็อกชิ้ นเนื้ อที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยา
และเป็ นรายการที่ทางภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยา มีการให้บริ การและจะไม่อนุ ญาตให้ตดั เนื้ อเยื่อจาก
บล็อกชิ้นเนื้อเพื่อนาส่ งตรวจที่อื่น
4. กรณี ที่สิ่งส่ งตรวจ จาเป็ นต้องดาเนินการในตูค้ วามปลอดภัยทางจุลชี ววิทยา (Microbiological safety
carbinet) ทางภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยา จะแนะนาให้ส่งตรวจที่หอ้ งปฏิบตั ิการอื่น

ขั้นตอนการส่ งสิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
1. แพทย์เป็ นผูส้ ่ งตรวจต้องกรอกข้อมู ลผูป้ ่ วยในแบบฟอร์ มการขอส่ งตรวจให้ถูก ต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ กล่ าวคื อ Clinical information, Diagnosis, Operation รวมถึ งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
แพทย์ผสู ้ ่ ง (ควรเป็ นแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบ) และรายละเอียดของชิ้นเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจานวน ขนาด
และตาแหน่ง
2. ส่ งแบบฟอร์มใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวทิ ยา (บ.6332)ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้แก่พยาบาล
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3. พยาบาลจัดเตรี ย มและส่ ง ต่ อการนาส่ ง สิ่ ง ส่ ง ตรวจพร้ อมแบบฟอร์ ม การขอส่ ง ตรวจ (บ.6332)ให้
เจ้าหน้าที่หรื อญาติผปู ้ ่ วยนาส่ งที่หน่วยลงทะเบียนและรับสิ่ งส่ งตรวจ ตึก อปร ชั้น13 ในวันและเวลา
ทาการ (ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
4. กรณี เป็ นพาราฟิ นบล็อกหรื อสไลด์จากภายนอกโรงพยาบาล ให้นาส่ งที่หน่วยลงทะเบียนและรับสิ่ ง
ส่ งตรวจตึก อปร.ชั้น 13 พร้อมใบรายงานผลทางพยาธิ วทิ ยาเดิม

เกณฑ์ การปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจและการยกเลิกการขอตรวจ
1. แบบฟอร์ มการขอส่ งตรวจย้อมพิเศษ(บ.6333) มีการระบุการสั่งตรวจย้อมพิเศษที่ไม่ชดั เจน
2. แบบฟอร์ มการขอส่ งตรวจย้อมพิเศษ(บ.6333)ที่มี ชื่อ-นามสกุล HN. ของผูป้ ่ วยแนบมากับใบรายงาน
ผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยา (Pathology report)(บ.6352) ที่ไม่ชดั เจนหรื อไม่ตรงกัน
3. การสั่งย้อมพิเศษจะต้องได้รับการอนุ มตั ิจากพยาธิ แพทย์ จึงจะเสร็ จสมบูรณ์ พยาธิ แพทย์มีสิทธิ์ ขอ
ยกเลิกหมายเลขการขอตรวจนั้นเมื่อเห็นว่า เป็ นรายการที่ไม่เหมาะสม หรื อ มีตวั อย่างไม่เพียงพอ

ขั้นตอนการรายงานผลทางพยาธิวทิ ยา
1. การรายงานผลสาหรับการย้อมพิเศษและการส่ งตรวจทางอณูพยาธิ วทิ ยา 10วันทาการสาหรับการย้อม
พิเศษ อิมมูโนเคมี และการส่ งตรวจทางอณูพยาธิ วทิ ยา
2. แพทย์และพยาบาลที่มีรหัสและได้รับการอนุญาตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถตรวจสอบดู
ผลและพิมพ์รายงานพยาธิ วิทยา ได้ทางคอมพิวเตอร์ ที่หอผูป้ ่ วยที่ ผูป้ ่ วยพานักอยู่ ส่ วนผูป้ ่ วยนอก
สามารถตรวจสอบผลได้ทางคอมพิวเตอร์ที่ฝ่ายผูป้ ่ วยนอกที่ผปู้ ่ วยไปทาการตรวจรักษา

การจัดการกับสิ่ งส่ งตรวจ
1. พาราฟิ นบล็อกและสไลด์จะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย
2. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย

6. งานบริการตรวจศพพยาธิวทิ ยา (Autopsy)
งานตรวจศพพยาธิ วิทยาหมายถึง การให้บริ การของภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยาในการตรวจศพเพื่อ
ตรวจหาสาเหตุการตาย เพื่อยืนยันโรคที่ สงสัย ตรวจสอบความรุ นแรงของโรคที่ส งสัย รวมถึ งตรวจหา
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
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ข้ อตกลง (ระเบียบการตรวจศพ)
1. หน้า ที่ ก ารลงความเห็ นว่าคนไข้น้ นั ถึ ง แก่ กรรมเป็ นของแพทย์ผูร้ ั ก ษา หรื อแพทย์ประจาบ้านทาง
คลินิก
2. การส่ งศพไปยังห้องศพ จะต้องมีใบส่ งศพ ( ซึ่ งเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อความ) และมอบศพ
พร้อมใบส่ งศพให้เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจศพลงชื่อเป็ นหลักฐานทั้งผูม้ อบและผูร้ ับในใบส่ งศพ
3. การขออนุญาตตรวจศพเป็ นหน้าที่ของแพทย์ฝ่ายการรักษาเป็ นผูข้ อจากญาติผเู้ สี ยชีวิต (ควรขอตรวจ
ศพทุกส่ วนของร่ างกาย ดูเพิม่ เติมขั้นตอนการดาเนินการขอตรวจศพทาง พยาธิ วทิ ยา ข้อ 6)
ผูม้ ีสิทธิ อนุญาตให้ทาการตรวจศพได้ คือ ญาติซ่ ึ งเรี ยงตามลาดับความใกล้ชิดดังต่อไปนี้
1. คู่สมรส
2. บุตร ธิดา
3. บุตรบุญธรรม
4. บิดา มารดา (อันดับ1 ถ้าผูต้ ายยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
5. พี่นอ้ งร่ วมบิดา มารดา
6. พี่นอ้ งร่ วมบิดา หรื อร่ วมมารดาเดียวกัน
7. ปู่ ย่า ตา ยาย
8. ลุง ป้ า น้า อา
9. ญาติ และผูด้ ู แลตามกฎหมายที่ รับ ผิดชอบเป็ นผูป้ กครองดู แลกันมาตลอดเป็ นเวลานาน เช่ น
ลูกสะใภ้ลูกเขย
10. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ในกรณี ที่ไม่มีญาติมาแสดงตนภายใน 24 ชัว่ โมง
ผูเ้ ซ็นอนุญาตที่กล่าวมาทั้งหมด 10 ประเภท ต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว
4. เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ให้แพทย์ผขู้ ออนุญาตเป็ นผูก้ รอกข้อความในใบรายงานขอทาการตรวจศพ
และให้ญาติลงนามในช่ องผู้อนุญาต โดยต้ องมีพยานจานวน 2 คน ลงนามต่อหน้าผูอ้ นุญาต ทั้งนี้ การ
ขออนุญาตจะต้องไม่เป็ นการบีบบังคับให้ญาติยนิ ยอม
หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาทางคลินิกหรื อมีปัญหาที่ตอ้ งการให้พยาธิ แพทย์ตรวจสอบอวัยวะหรื อระบบ
ใดเป็ นพิเศษ ขอให้แพทย์ผขู้ ออนุญาตเขียนระบุไว้ในใบขออนุญาตทาการตรวจศพให้ชดั เจนด้วย
5. ทางหน่ วยจะทาการตรวจศพเฉพาะที่ขอตรวจทั้งตัวเท่านั้น จะไม่ตรวจในกรณี ที่ขอเป็ นบางอวัยวะ
เช่นขอตรวจเฉพาะปอด ตับ ฯลฯ เป็ นต้น
6. ในรายที่ญาติไม่อนุ ญาตให้ตรวจสมอง ทางหน่ วยจะทา autopsy ก็ต่อเมื่อผูป้ ่ วยไม่มีอาการทางสมอง
เท่านั้น หากมีอาการทางสมองหรื อญาติไม่อนุญาตให้ตรวจสมองทางหน่วยจะไม่ทา autopsy แพทย์ผู้
ขออนุ ญาตตรวจศพควรเขี ย นสรุ ป รายละเอี ย ดประวัติ ผลการตรวจร่ า งกายการวินิจ ฉัย โรคและ
ผลการรักษาโดยละเอียด ถ้าเป็ นไปได้ควรส่ งหน้าป้ ายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มาให้ดว้ ยพร้อมการส่ งศพ
เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
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หมายเหตุ
ก. ภาควิชา/ฝ่ าย พยาธิ วิทยา จะส่ งคืนหน้าป้ ายไปที่ฝ่ายเวชระเบียน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อใช้งานเสร็ จเรี ยบร้อย
ข. กรณี ส่งตรวจศพเร่ งด่วน ซึ่ งทางหอผูป้ ่ วยยังไม่อาจส่ งประวัติการรักษาและหรื อหน้าป้ ายมา
พร้อมกับศพ ขอให้มีบนั ทึกสาเหตุขดั ข้อง พร้อมลงชื่ อในสมุดทะเบียนการตรวจศพว่ายังขาด
ประวัติการรักษาและหรื อหน้าป้ าย เพื่อทางเจ้าหน้าที่ของภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยา จะได้ติดตาม
หากเกิน 24 ชัว่ โมง
7. ศพทุกรายต้องได้รับการอนุ มตั ิจากหัวหน้าหรื อรองหัวหน้าหน่วยตรวจศพของภาควิชา/ฝ่ าย พยาธิ วิทยา
ก่ อ นจึ ง สามารถท าการตรวจได้ ใ นวัน หยุ ด ราชการผูท้ ี่ มี สิ ท ธิ อ นุ ม ัติ ก ารตรวจศพมี จ านวน 3 ท่ า น
ตามลาดับดังนี้ คือ
1. หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิวทิ ยา
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ชนพ

ช่วงโชติ

3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธรรมธร

อาศนะเสน

หมายเหตุขอความกรุ ณาแพทย์ที่ส่ง case ได้ติดต่อโดยตรงกับอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่ งในจานวน 3
ท่านโดยให้เจ้าหน้าที่ ห้องตรวจศพเป็ นผูป้ ระสานงานกับแพทย์ผูข้ อ autopsy และรายงานอาจารย์
พยาธิแพทย์ดว้ ยตนเอง จึงจะสามารถกระทาได้เพื่อให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนก่อนทาการตรวจ
8. ผู ้ป่ วยที่ ผ ลการตรวจเลื อ ดเป็ นบวกต่ อ เชื้ อ HIV จะไม่ มี ก ารท า autopsy กรณี ที่ เ ป็ น case severe
infection เช่น Miliary tuberculosis, MRSA ฯลฯ กรุ ณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องตรวจศพทราบด้วยเพื่อ
ป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
9. ผลการตรวจศพ ทางหน่วยตรวจศพสามารถแจ้งผลการตรวจศพขั้นต้นได้ภายใน 24 ชัว่ โมงหลัง
การตรวจศพโดยขอดูได้จากเจ้าหน้าที่ห้องตรวจศพ หรื อติดต่อโดยตรงที่พยาธิ แพทย์ผทู ้ าการตรวจ
ศพ และผลการตรวจศพขั้นสุ ดท้าย (Final anatomical diagnosis) จะออกภายใน 90 วันหลังจากการ
ตรวจศพ โดยทางภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยา จะส่ งรายงานผลการตรวจไปที่ภาควิชา/ฝ่ าย ที่เป็ นต้นเรื่ อง
หมายเหตุการติดต่อภายหลังที่ทาการตรวจศพแล้ว เช่น ต้องการผลเบื้องต้น เพื่อพิจารณาทาCPC หรื อ
Dead case conference ให้ติดต่อที่หน่ วยการเรี ยนการสอน ของภาควิชา/ฝ่ าย พยาธิ วิทยา อาคารอปร
ชั้น 13 หมายเลขโทรศัพ ท์ สายใน 3614หรื อ4581,4235ต่ อ306เพื่ อประสานงานพยาธิ แพทย์
ผูร้ ับผิดชอบ
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10. กรณี ที่ญาติตอ้ งการรับศพด่วน กรุ ณาให้แพทย์ผขู ้ อ autopsy ติดต่อกับอาจารย์ ท่านใดท่านหนึ่ งใน 3
ท่านข้างต้นเพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนิ นการก่ อนเสมอ ทางหน่วยจะไม่ทา autopsy เร่ งด่วน
ถ้าไม่มีการประสานของแพทย์ที่ขอทา autopsyและควรปฏิบตั ิในข้อ 7 ให้ครบถ้วนด้วย เพื่อมิให้ขาด
รายละเอียดข้อมูลที่จะได้จากการตรวจศพก่อนส่ งศพคืนญาติ
หมายเหตุ หากแพทย์ผูร้ ั กษาต้องการทา necropsy ผูป้ ่ วยที่เสี ย ชี วิต ให้ตดั ชิ้ นเนื้ อบริ เวณที่ต้องการ
ทราบพยาธิ สภาพส่ งมาที่ ภาควิชาพยาธิ วิทยาเหมื อนกับการส่ งตรวจทางศัลยกรรมทัว่ ไปทางห้อง
ตรวจศพไม่มีบริ การในส่ วนนี้

ขั้นตอนการดาเนินการขอตรวจศพทางพยาธิวทิ ยา
1. แพทย์ผูข้ อ autopsy ขออนุ ญาตจากญาติสายตรงให้เซ็ นยินยอมในใบขอทาการตรวจศพ โดยแพทย์
ควรชี้แจงข้อมูลวิธีการตรวจศพที่แท้จริ งให้กบั ญาติในกรณี ที่ญาติสงสัยไม่ควรบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้
ญาติยนิ ยอมให้ตรวจศพซึ่ งอาจเกิดปั ญหาในภายหลัง
2. ทาการโทรแจ้ง เจ้าหน้าที่หอ้ งตรวจศพ หมายเลขโทรศัพท์สายใน 4484
3. แพทย์ผขู้ อ autopsy สรุ ปประวัติการดาเนิ นโรคและประเด็นปั ญหาที่สนใจให้พยาธิ แพทย์ตรวจเป็ น
พิเศษในการทา autopsy ลงในใบขอทาการตรวจศพ
4. ถ้า หากเป็ นไปได้แพทย์ผูข้ อ autopsyควรลงมาดู การทา autopsy ด้วยเพื่ อให้ข้อมูล ที่มี ความสาคัญ
บางอย่างแก่พยาธิ แพทย์ให้ครบถ้วน
5. ในกรณี ที่ได้รับข้อมูลว่าผูป้ ่ วยมีผลบวกต่อเชื้ อ HIV หรื อโรคติดต่อร้ายแรงเช่น Miliary tuberculosis,
MRSA ต้ องรี บรายงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจศพทราบโดยเร็ วที่สุดเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจาย
6. การนัดเวลารับศพควรติดต่อกับทางห้องตรวจศพหรื อพยาธิ แพทย์ก่อนตกลงกับญาติหากมีขอ้ จากัด
ในเรื่ องเวลาควรรี บติดต่อหัวหน้าหน่วยตรวจศพโดยด่วน
7. ศพที่ไม่มีญาติมาติดต่อเกิ น 24 ชัว่ โมง หากต้องการทา autopsy ให้แพทย์ผูข้ อ autopsyทาบันทึกถึ ง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อขออนุมตั ิ
8. ควรส่ ง เวชระเบี ย นผูเ้ สี ย ชี วิตพร้ อมใบขอทาการตรวจศพมายัง ห้องศพโดยเร็ ว ก่ อนที่ จะมี ก ารท า
autopsy ซึ่งโดยทัว่ ไปจะเริ่ มดาเนินการภายใน 3 ชัว่ โมง
ข้ อแนะนากรณี ที่ญาติตอ้ งการรับศพด่วน กรุ ณาให้แพทย์ผขู ้ อ autopsy ติดต่อกับอาจารย์ ท่านใดท่านหนึ่ ง
ใน 3 ท่านข้างต้นเพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการก่อนเสมอ
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เกณฑ์ การปฏิเสธการขอตรวจศพทางพยาธิวทิ ยา
1.
2.
3.
4.
5.

ผูป้ ่ วยที่ผลการตรวจเลือดเป็ นบวกต่อเชื้อ HIV จะไม่มีการทา autopsy
ผูป้ ่ วยที่มิได้เสี ยชีวติ ในโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยที่ตายผิดธรรมชาติ หรื อเข้าเกณฑ์ตรวจศพทางนิติเวช
ผูท้ ี่เป็ นโรค Prion disease, Ebola, Anthrax และโรคติดเชื้อรุ นแรงที่มีอตั ราการแพร่ กระจายสู ง
ไม่มีใบอนุญาตขอตรวจศพมาพร้อมกับศพ

ขั้นตอนการรายงานผลทางพยาธิวทิ ยา
ผลการขอตรวจศพทางพยาธิวทิ ยาสามารถมารับได้หลังการตรวจศพ 90 วัน

การจัดการกับสิ่ งส่ งตรวจ
1. พาราฟิ นบล็อกและสไลด์จะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย
2. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย
3. ภาควิชา/ฝ่ าย พยาธิ วิทยา มีระบบการจัดการสิ่ งส่ งตรวจที่เหลือจากการตรวจ โดยสิ่ งส่ งตรวจที่เป็ น
ชิ้นเนื้ อทุกชนิ ดจะถูกทาลายภายหลังการรายงานผลไปแล้ว 2 สัปดาห์ หากต้องการเก็บชิ้ นเนื้ อนาน
กว่าที่กาหนด ให้แพทย์ผรู ้ ักษาทาการติดต่อกับพยาธิ แพทย์โดยตรง

7. การขอปรึกษาทางพยาธิวทิ ยา (Consultation)
การขอปรึ กษา (consultation) หมายถึงกรณี ที่แพทย์ผทู้ าการรักษาผูป้ ่ วย ต้องการให้พยาธิ แพทย์
อ่า นสไลด์อีก ครั้ งหนึ่ ง เมื่อมีข ้อสงสัย หรื อต้องการข้อมูล เพิ่ ม เติ มเพื่อประโยชน์ ของการรั กษา หรื อ เพื่ อ
ประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ของแพทย์ประจาบ้าน นอกจากนี้ รวมถึงการได้รับพาราฟิ นบล็อกและ/หรื อสไลด์
จากหน่วยงานภายนอกเพื่อนามาให้พยาธิ แพทย์อ่านสไลด์อีกครั้งหนึ่ งและออกเป็ นรายงานอย่างเป็ นทางการ
จากภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยา

ข้ อตกลง
1. หากนาพาราฟิ นบล็อกและ/หรื อสไลด์ ภายนอกมาทาการ review ต้องมีใบรายงานผลทางพยาธิ วิทยา
ของสิ่ งส่ งตรวจนั้นมาด้วยทุกครั้ง
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2. เป็ นดุ ล ยพิ นิจของพยาธิ แ พทย์ใ นการระบุ ว่า ผูท้ ี่ จะมาร่ ว มดู ส ไลด์ จะเป็ นแพทย์ป ระจ าบ้า นหรื อ
จาเป็ นต้องมีอาจารย์แพทย์มาร่ วมดูดว้ ย

ขั้นตอนการขอปรึกษาทางพยาธิวทิ ยา
1. การขอ review slide ต้องเป็ นแพทย์ที่ดูแลคนไข้ และต้องเป็ นกรณี ที่มีการรายงานผลเป็ นที่เรี ยบร้ อ
แล้ว และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางคลิ นิก หรื อ มี ข ้อมู ล การรั ก ษาใหม่ เพิ่ ม เติ ม โดยท าการติ ดต่ อกับ
เจ้าหน้าที่ที่หน่ วยลงทะเบียนและรับสิ่ งส่ งตรวจ พร้ อมกับกรอกแบบฟอร์ มการขอ review slide ซึ่ ง
เจ้า หน้า ที่ จ ะเป็ นผูต้ ิ ด ต่ อ และประสานงานกับ พยาธิ แ พทย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ ตามระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข อง
ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยาและรอการนัดหมายเพื่อมาดูสไลด์ร่วมกับพยาธิ แพทย์ต่อไป
หมายเหตุ กรณี ที่ตอ้ งการดูสไลด์ร่วมกัน ให้ทานัดกับอาจารย์แต่ละท่าน (* ควรนัดครั้งเดียวในแต่ ละ
case) หากไม่จาเป็ นต้องดูสไลด์ร่วมกัน ขอให้กรอกชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ แผนก ของผูท้ ี่ขอ review slide
ด้วยลายมือที่ ชัดเจนลงในแบบฟอร์ ม เพื่อ ที่เจ้าหน้า ที่ จะได้ดาเนิ นการติ ดต่อกลับในการนัดหมาย
ต่อไป
2. ถ้าต้องการนาพาราฟิ นบล็อกและ/หรื อสไลด์ ภายนอกมาทาการ review ให้นาพาราฟิ นบล็อกและ/
หรื อสไลด์ พร้อมใบรายงานผลทางพยาธิ มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยลงทะเบียนและรับสิ่ งส่ งตรวจ
เมื่อลงทะเบียนเสร็ จแล้ว เจ้าหน้าที่ ที่หน่ วยลงทะเบียน จะทาการส่ งพาราฟิ นบล็อกและ/หรื อสไลด์
พร้อมใบรายงานผลให้ทางห้องปฏิบตั ิการกลาง เพื่อจัดทาHematoxylin &Eosin slide (ในกรณี ที่มีแต่
พาราฟิ นบล็อก) และส่ งให้พยาธิ แพทย์ที่รับผิดชอบอ่านตามระเบียบของภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยา
ต่อไป

ขั้นตอนการรายงานผลทางพยาธิวทิ ยา
1. ในกรณี review slide ภายในพยาธิแพทย์จะออกผลเป็ น additional report
2. สาหรับกรณี review slide ภายนอก ผลทางพยาธิ วิทยาจะออกได้ภายใน 5วันทาการสาหรั บชิ้ นเนื้ อ
ขนาดเล็ก และ ภายใน10วันทาการสาหรับชิ้นเนื้อใหญ่
ยกเว้น ในกรณี ที่มีการย้อมเพิ่มและต้องตามค้นหาพาราฟิ นบล็อก อาจต้องใช้เวลาในการดาเนิ นการ
เพิ่มขึ้น
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หมายเหตุ กรณี ที่อยูใ่ นระหว่างกระบวนการทางห้องปฏิบตั ิการจัดทาสไลด์และยังไม่เสร็ จสิ้ น ไม่ถือ
เป็ นการขอ review slide
3. แพทย์และพยาบาลที่มีรหัสและได้รับการอนุญาตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถตรวจสอบดู
ผลและพิมพ์รายงานพยาธิ วิทยาได้ทางคอมพิวเตอร์ ที่หอผูป้ ่ วยที่ผูป้ ่ วยอยู่ ส่ วนผูป้ ่ วยนอกสามารถ
ตรวจสอบผลได้ทางคอมพิวเตอร์ที่ฝ่ายผูป้ ่ วยนอกที่ผปู้ ่ วยไปทาการตรวจรักษา

การจัดการกับสิ่ งส่ งตรวจทีเ่ หลือ
1. พาราฟิ นบล็อกและ/หรื อสไลด์จะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย
2. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะถูกทาลาย
3. ในกรณี ที่เป็ นพาราฟิ นบล็อกและ/หรื อสไลด์จากภายนอก ทางภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยา จะดูแลรักษา
จนกว่าผูป้ ่ วย ญาติผูป้ ่ วย หรื อผูม้ ี อานาจทางกฎหมายมาติดต่อขอรับคืน โดยจะต้องนาหลักฐานมา
แสดงและหลักฐานการมอบอานาจของผูป้ ่ วยมาแสดง

8. งานบริการผลด่ วน
8.1 งานบริการผลด่ วนชนิด Fast Tract Service)
งานบริ การผลด่วน เพื่อช่วยการบริ หารอัตราครองเตียงของผูป้ ่ วยในให้มีประสิ ทธิ ภาพและผูป้ ่ วย
นอก ที่มารับการรักษาให้ได้รับผลรวดเร็ ว ทันการรักษาต่อโดยเป้ าหมายของการบริ การคือ ให้ได้ผลวินิจฉัย
ทางพยาธิวทิ ยาและหรื อเซลล์วทิ ยาในวันทาการถัดไป

เกณฑ์ การให้ บริการผลด่ วน (Fast Tract Service)
ข้ อตกลง
การบริ การนี้ ต้องครบองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่
1. มีการระบุจากแพทย์ผสู ้ ่ งว่ามีความจาเป็ นต้องการผลด่วน
2. เป็ นชิ้นเนื้ อมีขนาดเล็ก สามารถเตรี ยมเป็ นบล็อกได้ โดยใช้โปรแกรมเตรี ยมชิ้นเนื้ อระยะเวลาสั้นได้
และหรื อ เป็ นตัวอย่างเซลล์วทิ ยาที่เป็ นสเมียร์ อยูบ่ นสไลด์แล้ว
3. มีพยาธิแพทย์ที่รับจะเป็ นผูด้ ูแลและออกผล
หมายเหตุ หากไม่อยูใ่ นเกณฑ์ Fast Tract Service จัดเป็ น case ทัว่ ไป
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ขั้นตอนการส่ งตรวจ
1. พยาบาลจัดเตรี ย มและน าสิ่ ง ส่ ง ตรวจพร้ อ มแบบฟอร์ ม การขอส่ ง ตรวจ(บ.6332)และชิ้ น เนื้ อ ให้
เจ้าหน้าที่หรื อญาติผปู ้ ่ วยนาส่ งที่หน่วยลงทะเบียนและรับสิ่ งส่ งตรวจ ตึก อปร ชั้น 13 (ในวันทาการ
จันทร์ -ศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น.) โดยระบุวา่ ต้องการส่ งเข้าบริ การผลด่วน (Fast Tract Service)
2. แบบฟอร์มใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวทิ ยา (บ.6332) ต้องระบุชื่อแพทย์ผสู ้ ่ ง และเบอร์ โทรศัพท์
3. ขนาดของชิ้ น เนื้ อตัวอย่า งต้อ งมี ข นาดไม่ เกิ น 2x2 ซม.และชิ้ น เนื้ อ ควรแช่ ใ นน้ า ยา fixative (10%
formalin) อย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อนส่ งตรวจทางพยาธิ วทิ ยา
4. ตัวอย่างเซลล์วทิ ยา ต้องเป็ นสเมียร์ ที่อยูบ่ นสไลด์ แช่อยูใ่ น 95% ethanol
5. สิ่ งส่ งตรวจที่เข้าระบบงานบริ การผลด่ วนได้ จะต้องให้พยาธิ แพทย์รับรองโดยทางหน่ วยฯจะแจ้ง
ยืนยันให้แพทย์ผสู ้ ่ งหรื อพยาบาลดูแลคนไข้ทราบ ว่าสามารถรับเป็ นบริ การด่วนได้หรื อไม่
หมายเหตุ กรณี ที่ไม่ได้รับเป็ นงานบริ การด่วน สิ่ งส่ งตรวจจะได้รับการดู แลเป็ นประเภทศัลย์พยาธิ
วิทยา หรื อ เซลล์พยาธิ วทิ ยา แล้วแต่กรณี

8.2 งานบริการผลด่ วน
ถ้าเป็ นกรณี ผลด่ วน เพื่อให้การรั กษาทันท่วงที ให้แพทย์เจ้าของไข้ ติ ดต่อพยาธิ แพทย์ที่
ต้องการให้อ่านผลโดยตรงเท่านั้น เพื่อทาการนัดหมายแจ้งกลับการรายงานผลทางพยาธิ วทิ ยา

หมายเหตุ
1.ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยา ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการตรวจบางรายการโดยมิได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วทิ ยาจะคานึงถึงผูใ้ ช้บริ การเป็ นสิ่ งสาคัญ
2.หากมี ขอ้ สงสัยประการใด สามารถติ ดต่อมาได้ที่ภาควิชา/ฝ่ ายพยาธิ วิทยา โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-4000ต่อ 3510
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