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และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 



 
 

 

คู่มอืการส่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
  
 

 คู่มือการส่งตรวจทางพยาธิวิทยาฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคคื์อเพื่อใหบุ้คลากรทางการแพทย ์ และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในการใชบ้ริการทางหอ้งปฏิบติัการทางพยาธิวทิยา  ไดท้ราบถึงประเภทของงานบริการของ
ภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยาและใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกชนิดและเก็บส่ิงส่งตรวจไดถู้กตอ้ง  ทั้งน้ีส่ิงส่งตรวจท่ี
เหมาะสมรวมถึงประวติัขอ้มูลของผูป่้วย จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการตรวจวิเคราะห์และผลการวนิิจฉยั 
รวมทั้งผลต่อการรักษา การพยากรณ์โรคและผลต่อการติดตามการรักษาต่อไป 
 เน้ือหาในคู่มือฉบบัน้ี ประกอบดว้ยประเภทของงานบริการของภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยาท่ีอยูใ่นความ
ดูแลรับผดิชอบ ขอ้ตกลง การเตรียมตวัอยา่งตามหลกัวิชาการ ขั้นตอนการส่งส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
เกณฑก์ารปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ การนดัหมายผลทางพยาธิวทิยา การจดัการส่ิงส่งตรวจท่ีเหลือ โดยการอธิบาย
แยกตามหมวดหมู่ท่ีใหบ้ริการ นอกจากน้ีในภาคผนวกยงับรรจุเน้ือหาของรายการท่ีสั่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
รหสักรมบญัชีกลาง รายการ จ านวนเงินท่ีสามารถเบิกกบัทางราชการได ้
 ภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยา หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าคู่มือการส่งตรวจทางพยาธิวิทยาฉบบัน้ี นอกจากจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผูใ้ช้บริการทางห้องปฏิบติัการทางพยาธิวิทยาแลว้  ยงัมีส่วนช่วยในการพฒันางานทาง
หอ้งปฏิบติัการทางพยาธิวทิยาของภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยา ใหมี้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
  
 

 

   รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์มบูรณ์ คีลาวฒัน์ 

                   หวัหนา้ภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยา 

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและ 

                                                                                    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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วตัถุประสงค์ 

1. เป็นคู่มือส าหรับแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์ใช้ในการเตรียมส่ิงส่งตรวจให้

ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และการน าส่งตวัอยา่งมาถึงจุดรับส่ิงส่งตรวจของฝ่าย/ภาควิชาพยาธิ

วทิยาไดต้ามมาตรฐาน ตามขอ้ตกลงเพื่อให้ผลของการตรวจวนิิจฉยัถูกตอ้งและเป็นประโยชน์

ต่อการดูแลรักษาผูป่้วย 

2. เพื่อให้งานบริการของฝ่าย/ภาควชิาพยาธิวทิยามีประสิทธิภาพและเป็นระบบท่ีดีตามมาตรฐาน

คุณภาพหอ้งปฏิบติัการ 

3. เพื่อควบคุมและป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการรับตวัอย่างประเภทต่างๆ

และการส่งรายงานผลการตรวจทางพยาธิวทิยา 

4. เพื่อให้การให้บริการขอปรึกษาทางพยาธิวิทยาจากแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น สาขาอ่ืน เป็น

ระบบได้ตามมาตรฐาน ตามขอ้ตกลง เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอนและหรือเป็น

ประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผูป่้วย 

 

นโยบาย 

 การให้บริการตรวจทางพยาธิวิทยาไดคุ้ณภาพและถูกตอ้งโดยเร่ิมจากการดูแลและน าส่งส่ิงส่ง

ตรวจท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการตั้งแต่ตน้ทางหรือระยะก่อนห้องปฏิบติัการ และมีการท างานประสานกนั

เป็นทีมระหวา่งแพทยผ์ูส่้งตรวจ พยาธิแพทย ์พยาบาล  เจา้หนา้ท่ีเวรเปลและเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน-รับส่ิงส่ง

ตรวจทางพยาธิวิทยา โดยทางห้องปฏิบติัการทางพยาธิวิทยาจะท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจท่ีติดเช้ือร้ายแรง 

เช่น Ebola virus, MERS virus, prion, VCDJ(Variant Creutz feldt-Jacob), Antrax เป็นตน้ 

 

บุคลากร/หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 แพทยผ์ูรั้กษาพยาบาลเจา้หนา้ท่ีท่ีส่งส่ิงส่งตรวจ เจา้หนา้ท่ีหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิงส่งตรวจทาง

พยาธิวทิยา 
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รายช่ืออาจารย์พยาธิแพทย์ คุณวุฒ ิความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและเวลาปฏิบัตงิาน 

รายช่ืออาจารย์ 

พยาธิแพทย์ 

คุณวุฒิ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน 

เวลา
ปฏิบัตงิาน 

รศ.นพ.สมบูรณ์  คีลาวฒัน์ พ.บ., Doctor of Medicine from Cebu 
Doctor’s College of Medicine,  
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

Head & Neck Pathology เตม็เวลา 

ศ.นพ.ชนพ  ช่วงโชติ พ.บ.,ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวภิาค), 
ว.ว.(พยาธิวทิยากายวิภาค) 

Neuropathology เตม็เวลา 

ศ.นพ.มานะ  ทววีศิิษฎ ์ พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

Pediatric pathology / 
GI pathology 

เตม็เวลา 

รศ.พญ.นฤมล  คลา้ยแกว้ พ.บ.,ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวภิาค),
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

GI pathology/Hepatobilinary and  
Pancreas pathology 

เตม็เวลา 

รศ.พญวรนุช  ธนากิจ พ.บ.,ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวภิาค),
ว.ว.(พยาธิวทิยากายวิภาค) 

Soft tissue and Bone pathology, 
Breast pathology 

เตม็เวลา 

รศ.นพ.ธรรมธร   
อาศนะเสน 

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวภิาค),
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

Hematopathology เตม็เวลา 

รศ.นพ.ปุญชวษิฐ ์  
จนัทรานุวฒัน ์

พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค), 
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

Heart pathology/Lung pathology เตม็เวลา 

ผศ.ดร.ศุภางค ์มณีศรี 
เลอกรองด ์

วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์,วท.ม.
(วทิยาศาสตร์การแพทย)์, 
วท.ด.(สาขาวชิาสรีรวทิยา) 

Electronmicroscopy เตม็เวลา 

ผศ.พญ.ดวงเพญ็  ถิระ
บญัชาศกัด์ิ 

พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

Pancreas pathology/ 
Breast pathology/GI pathology 

เตม็เวลา 

อ.นพ.อนพชั  สรรพาวตัร พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค),
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 
Clinical Fellowship in Gastrointestinal 
and hepatobiliary pathology (University 
of Toronto,Canada) 
 
 
 

GI pathology/  
Hepatobiliary pathology 

เตม็เวลา 
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รายช่ืออาจารย์ 

พยาธิแพทย์ 

คุณวุฒิ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน 

เวลา
ปฏิบัตงิาน 

อ.พญ.ลลนา  แสนโสภา วท.บ. (ชีววทิยา),พ.บ. FATIMA 
XOLLEGE OF MEDICINE,MANILA 
PHILIPPINES,  
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

General pathology เตม็เวลา 

อ.นพ.กรุณยพ์งษ ์  
เอ่ียมเพญ็แข 

พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค), 
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

Kidney pathology/Uropathology/ 
Breast pathology 

เตม็เวลา 

อ.นพ.คมกฤต  
เรืองฤทธ์ิชาญกลุ 

พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค), 
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

General pathology/CVT 
pathology 

เตม็เวลา 

อ.นพ.ณฤทธี สุกไสว พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค), 
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

General pathology/Lumph node/ 
Hematopathology/ 
Head&Neck pathology 

เตม็เวลา 

อ.นพ.จีรสิทธ์ิ  
สุรินทร์สภานนท ์

พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค), 
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

General pathology/Kidney 
pathology/ 
Uropathology 

เตม็เวลา 

อ.นพ.สกลุ สนัติสุขวงศโ์ชติ พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค), 
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 
 

General 
pathology/Cardiovascular 
pathology 

เตม็เวลา 

อ.พญ.ฑิฆมัพร 
จิตรพสุธรรม 

พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค), 
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

General pathology/ 
Breast pathology/Cytopathology 

เตม็เวลา 

อ.พญ.ณิชธิดา ตั้งนนัทชยั พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค), 
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

General pathology/ 
Hematopathology 

เตม็เวลา 

อ.พญ.ณฐัวดี เลิศธนธรรม พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค), 
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

General pathology/ 
GI pathology 

เตม็เวลา 

อ.พญ.ณชัชา  
วรรณปิยะรัตน ์

พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยากายวิภาค), 
ว.ว. (พยาธิวทิยากายวภิาค) 

General pathology/ 
GI pathology 

เตม็เวลา 
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รายช่ือผู้ช่วยพยาธิแพทย์ วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์และเวลาปฏิบัตงิาน 

รายช่ือผู้ช่วยพยาธิแพทย์ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ เวลาปฏิบัตงิาน 
นางสาววลัลภา  วงษท์บัทิม  (หวัหนา้หน่วย) ปริญญาตรี 32 ปี เตม็เวลา 
นางสาวจนัทร์จิรา กูน้าม ปริญญาตรี 11 ปี เตม็เวลา 
นายนพพร ต๊ิบปะระวงศ ์ ปริญญาตรี 8 ปี เตม็เวลา 
นางสาวกนกวรรณ  เตียวประเสริฐ ปริญญาตรี 1 ปี เตม็เวลา 

 

สถานทีแ่ละเวลาท าการ 

หน่วยรับส่งส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยา  

ตึกอปร.ชั้น 13หมายเลขโทรศพัทส์ายใน 3510,4235ต่อ304 

  หมายเลขโทรศพัท ์สายนอก 02-256-4000 ต่อ3510 

   02-256-4235, 02-256-4581ต่อ304 

 เวลาท าการปกติ   ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-16.00น. (เวน้วนัหยดุราชการ) 

 เวลาท าการงานบริการผลด่วน ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. (เวน้วนัหยดุราชการ)  

หน่วยรับการตรวจศพพยาธิวทิยา 

ตึกพยาธิวทิยา  หมายเลขโทรศพัท ์สายใน 4484 

  หมายเลขโทรศพัท ์สายนอก 02-256-4484 

 เวลาท่ีรับใบรายงานขอท าการตรวจศพ   -   ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 
 เวลาท าการตรวจศพโดยพยาธิแพทย ์     -   ในเวลาราชการ 

 

ประเภทของงานบริการของภาควชิา/ฝ่าย พยาธิวทิยา 

1. งานบริการศลัยพ์ยาธิวทิยา (Surgical pathology) 

2. งานบริการเซลลพ์ยาธิวทิยา (Cytopathology) 

3. งานบริการพยาธิวทิยาเร่งด่วนระหวา่งผา่ตดั (Intra-operative Diagnosis/ Frozen Section) 

4. งานบริการพยาธิวทิยาจุลทรรศน์อิเลคตรอน (Electron Microscopy) 
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5. งานบริการการตรวจโดยวิธียอ้มพิเศษ อิมมูโนเคมี และเทคนิคทางอณูวิทยา(Special Stain, 

Immunohistochemistry and Molecular Technique) 

6. งานบริการตรวจศพพยาธิวทิยา (Autopsy) 

7. การขอปรึกษาทางพยาธิวทิยา (Consultation) 

8. งานบริการผลด่วน 

 

1. งานบริการศัลย์พยาธิวทิยา (Surgical Pathology) 
งานศลัยพ์ยาธิวิทยา หมายถึง ช้ินเน้ือขนาดเล็ก จนถึงอวยัวะ ท่ีน าออกมาจากร่างกาย ท่ีส่งมาขอ

การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ส่ิงส่งตรวจอยู่ในสภาพสด หรือ แช่มาในน ้ ายา formalin ก็ได้ ซ่ึงกรรมวิธีทาง

หอ้งปฏิบติัการจะมีการแปลงใหเ้ป็นช้ินเน้ือท่ีกลายเป็นไขฝังอยูใ่นพาราฟินบล็อก 

ส่ิงส่งตรวจท่ีน ามาส่งตรวจทางพยาธิวิทยาจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการส่งตรวจท่ีก าหนดไว ้

มิฉะนั้นทาง ภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวิทยาจะท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ เน่ืองจากไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานคุณภาพ

หอ้งปฏิบติัการ ISO 15189 

ข้อตกลง 

1. ช้ินเนื้อและอุปกรณ์ทีไ่ม่จ าเป็นต้องส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (ตามมาตรฐานราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์

แห่งประเทศไทย)ไดแ้ก่อุปกรณ์ของฟัน เคร่ืองกระตุน้หวัใจ กระดูกท่ีบริจาคแก่ธนาคารกระดูก และ

ผวิหนงัหุม้อวยัวะเพศชายของทารกแรกคลอด 

2. ช้ินเน้ือผวิหนงัท่ีตดัจากหน่วยตจวทิยา ฝ่ายอายรุกรรม ใหส่้งท่ีหน่วยตจพยาธิวทิยา 

3. ช้ินเน้ือทางนรีเวช ใหส่้งตรวจท่ี หน่วยเซลลว์ทิยาและพยาธิวทิยา ฝ่ายสูติ นรีเวชวทิยา 

4. ไม่ให้แบ่งช้ินเนื้อส่งห้องปฏิบัติการสองที่ หรือแบ่งเนื้อเยื่อบางส่วนเก็บไว้โดยไม่มีการขออนุญาต

พยาธิแพทย์ผู้ตรวจ 

การเตรียมตัวอย่างตามหลกัวชิาการ 

1. ช้ินเน้ือทุกชนิด และทุกขนาด (ยกเวน้ช้ินเน้ือท่ีไดต้กลงกนัเป็นรายๆ หรือระหวา่งสาขายอ่ย วา่จะส่ง
สด)ควรได้รับการแช่ในน ้ ายา 10% formalin ทนัที น ้ ายาท่ีใช้จะเบิกของโรงพยาบาลจุฬาฯ ซ่ึงฝ่าย
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เวชภณัฑ ์จดัซ้ือในรูปของ 10% formalin ท่ีผสมส าเร็จแลว้ พร้อมใช ้บรรจุในขวดขนาด 450 มล. หรือ 
จะขอเบิกในรูปของ 10% neutral buffer formalin จากภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยา ก็ได ้

2. ปริมาตรท่ีเหมาะสมของน ้ายา formalin คือ 10-20 เท่าของขนาดช้ินเน้ือ 
3. ช้ินเน้ือส่งในสภาพสด และช้ินเน้ือขนาดใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง หรือด้านยาวสุดของช้ินเน้ือ 

มากกวา่ 5 เซนติเมตร) ควรตอ้งส่งมาถึงหอ้งปฏิบติัการทางพยาธิวทิยา โดยเร็ว และไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
4. ช้ินเน้ือทุกประเภทท่ีแช่ในน ้ ายา 10% formalin ควรตอ้งส่งมาถึงหน่วยรับส่ิงส่งตรวจของภาควิชา/

ฝ่ายพยาธิวิทยาภายในเวลาท าการของวนันั้นกรณีน าส่งไม่ทนั ให้เก็บไวท่ี้หอผูป่้วย หรือ ตึกผูป่้วย
นอก ในอุณหภูมิหอ้ง และน าส่งวนัท าการรุ่งข้ึน 

5. ช้ินเน้ือท่ีสงสัยมะเร็งเตา้นม ควรตอ้งมีการบนัทึกเวลาขณะเน้ือออกจากร่างกาย และขณะแช่เน้ือใน 
formalin เพื่อค านวณระยะ cold period (ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง)และค านวณระยะเวลานานของช้ินเน้ือ
ใน formalin ก่อนเขา้เคร่ืองเตรียมเน้ือเยื่อ (ระยะเวลาเหมาะสมคือ 6-72 ชัว่โมง) เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASCO/CAP 2013 

6. ช้ินเน้ือ open lung biopsy หรือ wedge biopsy โดยเฉพาะอย่างยิ่ง non-neoplastic disease ควรใช้เข็ม
เบอร์ 24 ฉีดฟอร์มาลิน เขา้ในช้ินเน้ือใหพ้องออกพอสมควร เพื่อใหไ้ดพ้ยาธิสภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

7. ส าหรับช้ินเน้ือ core biopsy เช่น kidney biopsy, prostate biopsy ให้วางช้ินเน้ือบนกระดาษแข็ง  โดย
ให้ช้ินเน้ือทั้งหมดแนบพื้นผิวของกระดาษ และท าให้กระดาษช้ินโดยหยด Normal saline 1 หยด เพื่อ
ไม่ใหช้ิ้นเน้ือแหง้ 

8. ไม่ควรท าการตดัช้ินเน้ือหรือเปิดอวยัวะช้ินเน้ือ เน่ืองจากอาจท าให้การตรวจ gross examination 
ผดิพลาดได ้

9. ช้ินเน้ือท่ีต้องการดู margin ตาม anatomical position ควรท าสัญลักษณ์ด้านต่างๆให้ครบถ้วนเช่น 
suture บอกดา้นต่างๆไว ้

10. หากมีช้ินเน้ือหลายช้ินในรายเดียวกนั ให้เรียงช้ินเน้ือตามล าดบัความส าคญั เช่น เน้ืองอกให้เป็น
หมายเลขล าดบัท่ี 1 ส่วนต่อมน ้าเหลือง ใหเ้ป็นหมายเลขล าดบัถดัไป 

ขั้นตอนการส่งส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยา 

1. เม่ือแพทย์ได้ผ่าตัด หรือ biopsy ช้ินเน้ือ หรือน าช้ินส่วนหน่ึงส่วนใดจากผูป่้วย  ช้ินเน้ือนั้นหรือ

ช้ินส่วนหน่ึงส่วนใดนั้น เป็นส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวิทยาทุกราย ยกเวน้ขอ้ตกลงท่ีได้ระบุไวแ้ลว้ใน

หนา้ 3 
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2. พยาบาลจดัเตรียมภาชนะบรรจุท่ีใส่ fixative (10% formalin) ปริมาณอย่างน้อย 10 เท่า ของปริมาตร

ส่ิงส่งตรวจ พร้อมติดฉลากดา้นขา้งท่ีใส่ช่ือ-นามสกุล เพศ และ HN.(Hospital Number) ของผูป่้วย 

3. แพทยผ์ูส่้งตรวจตอ้งกรอกขอ้มูลผูป่้วยในแบบฟอร์มการขอส่งตรวจให้ถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์

กล่าวคือ Clinical information, Diagnosis, Operation รวมถึงหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัแพทยผ์ูส่้ง 

(ควรเป็นแพทย์ผูรั้บผิดชอบ) และรายละเอียดของช้ินเน้ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ  านวน ขนาดและ

ต าแหน่ง 

4. ในการลงบันทึกใบสั่งตรวจควรเขียนตัวบรรจง และลดการใช้ตัวย่อใน  Clinical information, 

Diagnosis, Operation ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตวัยอ่ท่ีไม่เป็นสากล 

5. ในกรณีการท าหตัถการคร้ังเดียวไดส่ิ้งส่งตรวจ(specimen)หลายชนิดท่ีไม่สัมพนัธ์กนั เช่น จากอวยัวะ

คนละระบบให้แยกใบสั่งตรวจหากเขียนใบสั่งตรวจทางพยาธิวิทยาโดยใช้กระดาษส าเนา ให้

ตรวจสอบการระบุชนิดของวธีิการผา่ตดัในแต่ละ specimenในแต่ละใบสั่งตรวจใหถู้กตอ้ง 

6. ส่งแบบฟอร์มการขอส่งตรวจ (บ.6332) ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหแ้ก่พยาบาล 

7. พยาบาลจดัเตรียมและส่งต่อการน าส่งส่ิงส่งตรวจพร้อมแบบฟอร์มการขอส่งตรวจ (บ.6332)ให้

เจา้หนา้ท่ีหรือญาติผูป่้วยน าส่งท่ีหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิงส่งตรวจตึก อปร ชั้น13 ในวนัและเวลา

ท าการ(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

เกณฑ์การปฏเิสธส่ิงส่งตรวจ 
1. ส่ิงส่งตรวจท่ีมี ช่ือ-นามสกุล HN.ของผูป่้วยในใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวิทยาและบนภาชนะหรือบน

บรรจุภณัฑท่ี์บรรจุตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจไม่ชดัเจนหรือไม่ตรงกนั 
2. จ านวน ประเภทของส่ิงส่งตรวจ ไม่ตรงกนั กบัท่ีระบุในใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
3. ส่ิงส่งตรวจไม่ตรงกบัท่ีระบุไวใ้นใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
4. ส่ิงส่งตรวจ ท่ียงัไม่ไดผ้า่นการเงินหรือระบบเงินเช่ือ  
5. ส่ิงส่งตรวจไม่ไดเ้ก็บรักษาไวใ้นน ้ ายาคงสภาพท่ีเหมาะสม ก่อนน าส่งตรวจทางพยาธิวิทยาและท าให้

เกิดผลเสียต่อการตรวจวนิิจฉยัทางพยาธิวทิยา 
 

 หมายเหตุ เม่ือมีการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ หากมีส่ิงส่งตรวจถูกทิ้งคา้งไว ้เจา้หนา้ท่ีของภาควิชา/ฝ่าย พยาธิ
วทิยา และจะพยายามติดต่อแพทยเ์จา้ของไข ้ใหท้ราบและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้มาด าเนินการรับ
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ส่ิงส่งตรวจกลับภายในทันที  จึงจ าเป็นท่ีแพทย์ต้องระบุตนและมีหมายเลขโทรศพัท์ให้ชัดเจนใน
แบบฟอร์มใบขอสัง่ตรวจทางพยาธิวทิยา (บ.6332)  

การนัดหมายผลทางพยาธิวทิยา 
1. ผลทางพยาธิวทิยาเป็นเอกสารรับไดห้ลงั 5 วนัท าการส าหรับช้ินเน้ือทัว่ไปขนาดเล็ก และ 10วนัท าการ

ส าหรับช้ินเน้ือขนาดใหญ่ หรือ ช้ินเน้ือเล็กท่ีตอ้งมีขั้นตอนการเตรียมพิเศษ 
2. แพทยแ์ละพยาบาลท่ีมีรหสัและไดรั้บการอนุญาตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    สามารถตรวจสอบดู 
  ผลและพิมพร์ายงานพยาธิวิทยา ไดท้างคอมพิวเตอร์ท่ีหอผูป่้วยท่ีผูป่้วยอยู่  ส่วนผูป่้วยนอกสามารถ

ตรวจสอบผลไดท้างคอมพิวเตอร์ท่ีฝ่ายผูป่้วยนอกท่ีผูป่้วยไปตรวจรักษา 

การจัดการกบัส่ิงส่งตรวจทีเ่หลอื 
1. ภาควิชา/ฝ่าย พยาธิวิทยา มีระบบการจดัการส่ิงส่งตรวจท่ีเหลือจากการตรวจ  โดยส่ิงส่งตรวจท่ีเป็น

ช้ินเน้ือทุกชนิดจะถูกท าลายภายหลงัการรายงานผลไปแลว้ 2 สัปดาห์หากตอ้งการเก็บช้ินเน้ือนานกวา่
ท่ีก าหนด ใหแ้พทยผ์ูรั้กษาท าการติดต่อกบัพยาธิแพทยโ์ดยตรง 

2. พาราฟินบล็อกและสไลดจ์ะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 
3. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 

 

2. งานบริการเซลล์พยาธิวทิยา (Cytopathology) 
งานเซลล์พยาธิวิทยา หมายถึง ตวัอยา่งทางเซลล์วิทยา และหรือสารน ้ า ท่ีน าออกมาจากร่างกาย ท่ี

ส่งมาขอการวินิจฉยัทางพยาธิวิทยา ส่ิงส่งตรวจอยูใ่นสภาพตวัอยา่งของเหลว หรือ ในรูปของสไลด์ (slide) 

แช่มาในน ้ ายา 95% ethanolก็ได ้ซ่ึงกรรมวิธีทางห้องปฏิบติัการจะมีการแปลงให้เป็นสเมียร์ท่ีอยู่บนสไลด์ 

(smear) และกอ้นเซลลท่ี์ฝังในพาราฟินบล็อก(cell block) 

ส่ิงส่งตรวจท่ีน ามาส่งตรวจทางพยาธิวิทยาจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการส่งตรวจท่ีก าหนดไว ้

มิฉะนั้นทางภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยาจะท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ เน่ืองจากไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานคุณภาพ

หอ้งปฏิบติัการ ISO 15189 

ข้อตกลง 

1. การตรวจเซลล์วิทยา ของภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยา โดยทัว่ไป จะใช้การเตรียมสเมียร์แบบ wet-fixed 

คือสเมียร์ท่ีอยูบ่นสไลดจุ่์มลงในโถท่ีมี 95% ethanol ทนัที และก่อนท่ีสเมียร์จะแหง้  
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2. Cervical smear (Pap smear) ใหส่้งตรวจท่ี หน่วยเซลลว์ทิยาและพยาธิวทิยา ฝ่ายสูตินรีเวชวทิยา 

3. ควรส่งตวัอยา่งทั้งหมด ยกเวน้ effusion ท่ีมีปริมาณมาก ใหส่้งจ านวนประมาณ 100 มล. 

4. การเตรียม cell block จะด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรหรือตามท่ีร้องขอ เม่ือตวัอย่างมีปริมาณมาก

เพียงพอเท่านั้น 

 

การเตรียมตัวอย่างตามหลกัวชิาการ 

1. ตวัอยา่งของเหลว ควรส่งมาท่ีหอ้งปฏิบติัการของภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยาโดยเร็ว เพื่อจะไดด้ าเนินการ
เตรียมเป็นสเมียร์ กรณีท่ีน าส่งไม่ทนัในวนัเดียวกนั ให้เก็บตวัอยา่งไวใ้นตูเ้ยน็ ท่ีอุณหภูมิ 4-8 องศา
เซลเซียส 

2. การ fix สเมียร์ท่ีอยูบ่นสไลดใ์ห้ใช ้95% ethanol ซ่ึงเบิกจากฝ่ายเวชภณัฑ์โรงพยาบาลจุฬาฯ  และตอ้ง
ระวงัน ้ายาท่ีเทออกมานานๆ หรือใชซ้ ้ า (ความเขม้ขน้ของ95% ethanol จะลดลงเน่ืองจากมีการระเหย)  
โดยปริมาตรท่ีเหมาะสมของ 95% ethanol จะต้องท่วมอย่างน้อย 3 ใน 4 ของสไลด์ขณะตั้งอยู่ใน
ภาชนะท่ีส่งตรวจ 

3. ตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจท่ีไดป้ริมาณนอ้ยกวา่ 0.5 มล. เช่น CSF, Vitreous fluid ควรเตรียมแบบสเมียร์และ
จุ่มใน 95% alcohol ทนัที 

4. ส่ิงส่งตรวจท่ีอยู่กบัแปรง (brush) ให้จุ่มหัวแปรงในขวดท่ีบรรจุ 70% ethanolและน าส่ง หรือน าหัว
แปรงมาถูบนสไลด์เพื่อให้ส่ิงส่งตรวจหลุดออกมา ท าเป็นสเมียร์บนสไลด์ และจุ่มในขวดท่ีบรรจุ 
95% ethanol แลว้น าส่ง 

5. ส าหรับ FNA หากพบเศษช้ินเน้ือขนาด 1 มม. ข้ึนไปขณะสเมียร์บนสไลด ์ ใหเ้ข่ียเศษเน้ือใส่ในขวดท่ี
มี 10% formalinเพื่อท าการเตรียมเศษช้ินเน้ือนั้นเป็น cell block  

6. หากท าการสเมียร์โดยวิธีประกบสไลด์เขา้ด้วยกนั  ให้ใช้แรงกดบนสไลด์เพียงเล็กน้อยจนตวัอย่าง
กระจายทัว่พื้นท่ีดว้ยตวัเอง  แลว้จึงค่อยเล่ือนสไลด์แยกออกจากกนัแลว้จุ่มลงในโถท่ีมี 95% ethanol 
ทนัที ก่อนท่ีสเมียร์จะแหง้ 

7. กรณีท่ีเตรียมสเมียร์มากกวา่ 2 แผน่ ให้ใชค้ลิปหนีบสไลด์เพื่อป้องกนัไม่ให้สไลดติ์ดกนัโดยหนัหนา้
สไลด์ท่ีไม่มีสเมียร์ชนกนั โดยหัวสไลด์จะตอ้งระบุช่ือและ HN. ของผูป่้วยให้ชดัเจน(ใช้ดินสอ HB
เท่านั้น) 
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ขั้นตอนการส่งส่ิงส่งตรวจทางเซลล์วทิยา 

1. กรณีท่ีส่ิงส่งตรวจเป็นสไลด์ เพื่อวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา  ควรน าส่งจ านวน 2-4 สไลด์พร้อมกบัน า

สไลด์ท่ีไดใ้ส่ลงในภาชนะท่ีมีfixative (95% alcohol) ทนัที โดยให้ระดบัน ้ ายา fixative ท่วมบริเวณท่ี

ป้ายส่ิงส่งตรวจบนสไลด ์พร้อมติดฉลากดา้นขา้งท่ีใส่ช่ือ-นามสกุล เพศ และ HN. (Hospital Number)

ของผูป่้วย 

2. กรณีท่ีสิ่งส่งตรวจท่ีเป็นของเหลวควรมีปริมาตรตั้งแต่ 10 มล.แต่ไม่เกิน100 มล.โดยบรรจุลงใน

ภาชนะพร้อมฝาปิดให้เรียบร้อย และติดฉลากด้านขา้งท่ีใส่ช่ือ-นามสกุล เพศ และ HN. (Hospital 

Number)ของผูป่้วย 

3. ในกรณีการท าหัตถการคร้ังเดียวได้ส่ิงส่งตรวจ (specimen) หลายชนิด เช่น ท า Bronchoscopy คร้ัง
เดียวกนัได้ specimen เป็น Bronchial brush,  Bronchial wash และBronchoalveolar lavage ให้ท าการ
แยกใบสั่งตรวจส าหรับแต่ละส่ิงส่งตรวจ  หากเขียนใบสั่งตรวจหลายใบในคร้ังเดียวโดยใชก้ระดาษ
ส าเนา  ตอ้งแยกระบุชนิดของส่ิงส่งตรวจในแต่ละใบสั่งตรวจใหถู้กตอ้ง 

4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวิทยา (บ.6332) ให้ครบถว้น และส่งแบบฟอร์มใบ
ขอสั่งตรวจทางพยาธิวทิยา (บ.6332) ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 

5. น าส่ิงส่งตรวจพร้อมแบบฟอร์มใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวิทยา (บ.6332) ให้เจา้หนา้ท่ีหรือญาติผูป่้วย
น าส่งท่ีหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิงส่งตรวจ ตึก อปร ชั้น13 (ในวนัท าการจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 
16.00 น.) 

เกณฑ์การปฏเิสธส่ิงส่งตรวจ 
1. ส่ิงส่งตรวจท่ีมี ช่ือ-นามสกุล HN. ของผูป่้วยในใบสั่งตรวจทางเซลล์วิทยา และบนภาชนะหรือบน

บรรจุภณัฑท่ี์บรรจุตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ทิยาไม่ชดัเจนหรือไม่ตรงกนั 
2. จ านวน ประเภทของส่ิงส่งตรวจ ไม่ตรงกบัท่ีระบุในใบขอสั่งตรวจทางเซลลว์ทิยา 
3. ส่ิงส่งตรวจไม่ตรงกบัท่ีระบุไวใ้นใบขอสั่งตรวจทางเซลลว์ทิยา 
4. ส่ิงส่งตรวจ ท่ียงัไม่ไดผ้า่นการเงินหรือระบบเงินเช่ือ  

 

 หมายเหตุ เม่ือมีการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ หากมีส่ิงส่งตรวจถูกทิ้งคา้งไว ้เจา้หนา้ท่ีของภาควิชา/ฝ่าย พยาธิ
วทิยา และจะพยายามติดต่อแพทยเ์จา้ของไข ้ใหท้ราบและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้มาด าเนินการรับ
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ส่ิงส่งตรวจกลับภายในทันที  จึงจ าเป็นท่ีแพทย์ต้องระบุตนและมีหมายเลขโทรศพัท์ให้ชัดเจนใน
แบบฟอร์มใบขอสัง่ตรวจทางพยาธิวทิยา (บ.6332) 

  

การนัดหมายผลทางพยาธิวทิยา 
1. ผลรายงานออกในรูปเอกสารสามารถรับผลไดห้ลงั 5 วนัท าการ หรือตามวนัท่ีแพทยร์ะบุในใบ 

ขอตรวจวา่จะใชผ้ลในการดูแลผูป่้วย (ในกรณีหลงัน้ี พยาธิแพทยผ์ูอ่้านผลตอ้งลงนามรับรอง) 
2. แพทยแ์ละพยาบาล สามารถตรวจสอบดูผลและพิมพ์รายงานเซลล์วิทยา ได้ทางคอมพิวเตอร์ท่ีหอ

ผูป่้วยท่ีผูป่้วยอยู ่ส่วนผูป่้วยนอกสามารถตรวจสอบผลไดท้างคอมพิวเตอร์ท่ีฝ่ายผูป่้วยนอกท่ีผูป่้วยไป
ตรวจรักษา 

การจัดการกบัส่ิงส่งตรวจเหลอื 
1. ภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยามีระบบในการจดัการกบัส่ิงส่งตรวจภายหลงัการรายงานผลโดยส่ิงส่งตรวจ 
 ท่ีเป็นเซลลว์ทิยาทุกชนิดจะถูกท าลายภายหลงัการรายงานผลไปแลว้ 1 สัปดาห์ 
2. สไลดท์างเซลลว์ทิยาจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 
3. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 

 

3. งานบริการพยาธิวิทยาเร่งด่วนระหว่างผ่าตัด (Intra-operative 

Diagnosis/ Frozen section) 
การวินิจฉยัทางพยาธิวิทยาเร่งด่วนระหวา่งผา่ตดัเป็นงานบริการท่ีเฉพาะ  จะตอ้งมีขอ้บ่งช้ีชดัเจน

วา่ศลัยแพทยต์อ้งการรอผลการวินิจฉยัจากพยาธิแพทย ์เพื่อตดัสินใจขณะท าการผา่ตดั  ส่ิงส่งตรวจตอ้งเป็น

ช้ินเน้ือสด(ไม่แช่ฟอร์มาลิน)  และน าส่งมาถึงท่ีหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิงส่งตรวจตึก อปร 13 โดยเร็วท่ีสุด 

(ถึงหน่วยพยาธิวทิยา ไม่ควรเกิน 30 นาทีหลงัช้ินเน้ือออกจากผูป่้วย) 

ข้อตกลง 

1. บริการน้ี ควรตอ้งมีการนดัหมายใหพ้ยาธิแพทย ์ทราบล่วงหนา้ หากไม่มีการนดัหมาย อาจไม่มี 
พยาธิแพทยอ์ยูใ่หบ้ริการโดยทัว่ไปช่วงเวลาการใหบ้ริการ คือ 8.30 – 14.30 น. ในเวลาราชการ 

2. หากพยาธิแพทยส์งสัยช้ินเน้ือท่ีส่งมาตรวจเป็นวณัโรค อาจท าการสเมียร์หรือ imprint แทนการท า
frozen section 
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3. frozen section จะไม่ใช่ดู margin ทุกด้านให้เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลานาน  โดยพยาธิแพทย์จะ
ด าเนินการตรวจ frozen section เฉพาะดา้นท่ีชิดรอยโรคท่ีสุดส่วน margin อ่ืนๆท่ีเหลือจะท าการตรวจ
อย่างละเอียดและรายงานใน permanent section ต่อไปในกรณีท่ีศัลยแพทย์ระบุจุด หรือตัดแยก 
margin ดา้นท่ีตอ้งการให้ตรวจส่งมา พยาธิแพทยจ์ะด าเนินการตรวจ frozen section ตามท่ีระบุ หรือ 
ช้ินเน้ือท่ีตดัแยกมานั้น ทั้งน้ีไม่ควรระบุเกิน 4 จุด หรือ 4 ช้ิน 

4. โดยทัว่ไปการท า frozen section สามารถรายงานผลไดภ้ายใน 45 นาที หลงัจากไดรั้บช้ินเน้ือ ทั้งน้ีการ

รายงานผลอาจมีความล่าช้า หากมีการส่งช้ินเน้ือมาตรวจหลายช้ิน หรือมีการส่งตรวจพร้อมๆกัน

มากกวา่หน่ึงราย ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีพยาธิแพทยจ์ะแจง้ใหศ้ลัยแพทยท์ราบก่อนการตรวจ 

5. ส่ิงส่งตรวจจะตอ้งระบุ HIV status ของผูป่้วย ซ่ึงทางภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยา ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปฏิเสธการท า frozen section ในกรณีท่ีผูป่้วยติดเช้ือ HIV หรือโรคอนัตรายร้ายแรงอ่ืนๆ ตามท่ีพยาธิ

แพทยเ์ห็นสมควร 

การเตรียมตัวอย่างตามหลกัวชิาการ 

1. ส าหรับช้ินเน้ือท่ีตอ้งการดู margin ตาม anatomical position ควรท าสัญลกัษณ์ดา้นต่างๆให้ครบถว้น

เช่น suture บอกต าแหน่งนั้นไว ้

2. การบรรจุช้ินเน้ือเพื่อส่งตรวจ frozen section ให้ใส่ในถุงพลาสติกผกูรัดปากถุงให้สนิท แลว้บรรจุลง

ในภาชนะท่ีสามารถเก็บความเยน็ซ่ึงบรรจุน ้าแขง็ไว ้

ขั้นตอนการส่งส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยาเร่งด่วน (Frozen section) 

1. ใหแ้จง้การขอตรวจ frozen section ลงในตารางการผา่ตดั และส่งมายงัธุรการของภาควชิาพยาธิวทิยา

ล่วงหนา้ก่อนการผา่ตดัอยา่งนอ้ย 1 วนั 
2. กรณีท่ีต้องการส่งตรวจ frozen section นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นตารางการผ่าตัด ต้องแจ้งให้

เจา้หนา้ท่ีห้องตดัช้ินเน้ือตึกอปรชั้น13 หรือพยาธิแพทยผ์ูรั้บผิดชอบทราบทนัทีท่ีแพทยรู้์วา่ตอ้งการ
ส่งตรวจ โดยควรแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนส่งส่ิงส่งตรวจมาท่ีภาควิชาฯ โดยแจง้มาท่ี

หมายเลขโทรศพัทส์ายใน4235หรือ4581ต่อ328, 329 

3. บรรจุในภาชนะและติดฉลาก 
4. ส่งส่ิงส่งตรวจสด/แช่เยน็ พร้อมกบัใบขอส่งตรวจทางศลัยพ์ยาธิวทิยา (บ.6332)ท่ีกรอกรายละเอียด

เรียบร้อยแลว้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เหตุผลของการท า frozen section และขอ้มูลท่ีตอ้งการไดรั้บจากการ



                         
ภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวิทยา 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย 

 

คู่มอืการส่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
 

 
 

14 
 

  

ท า frozen section มายงัหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิงส่งตรวจตึกอปรชั้น 13  ทนัที พร้อมระบุวธีิการ
ติดต่อกลบัใหช้ดัเจนเพื่อรายงานผลการตรวจ 

5. การรายงานผลการตรวจทางพยาธิวทิยาเร่งด่วนโดยวธีิแช่แขง็  จะรายงานโดยพยาธิแพทยเ์ท่านั้น 

เกณฑ์การปฏเิสธส่ิงส่งตรวจ 
1. พยาธิแพทยอ์าจไม่ไดอ้ยูค่อย กรณีท่ีผดินดัเวลาและไม่ไดแ้จง้เกินกวา่ 2 ชัว่โมง 
2. ช้ินเน้ือถูกส่งมา โดยไม่มีการนดัหมาย และไม่มีพยาธิแพทยอ์ยูด่  าเนินการให ้
3. ช้ินเน้ือถูกแช่ใน formalin แลว้ 
หมายเหตุ กรณีท่ีไม่สามารถใหบ้ริการแบบfrozen section ช้ินเน้ือท่ีไดรั้บไวจ้ะถูกด าเนินการเป็นประเภท
ศลัยพ์ยาธิวทิยา 

การนัดหมายผลทางพยาธิวทิยา 
1. การรายงานผลทางพยาธิวิทยาเร่งด่วนโดยวิธีแช่แข็ง (frozen section)จะรายงานผลทางโทรศพัท์ถึง

แพทยเ์จา้ของไขภ้ายใน 45 นาที  โดยนบัตั้งแต่ระยะเวลาท่ีไดล้งทะเบียนและรับช้ินเน้ือ 
2. แพทยแ์ละพยาบาล สามารถตรวจสอบดูผลและพิมพร์ายงานผลทางพยาธิวทิยา ไดท้างคอมพิวเตอร์ท่ี 

หอผูป่้วยท่ีผูป่้วยอยู ่ หลงัจากพยาธิแพทยไ์ดต้รวจ permanent section และท าการบนัทึก final report 
แลว้ 

การจัดการกบัส่ิงส่งตรวจทีเ่หลอื 
1. ภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยามีระบบในการจดัการกบัส่ิงส่งตรวจภายหลงัการรายงานผล frozen section  

โดยส่ิงส่งตรวจท่ีเป็นช้ินเน้ือแช่แขง็ (frozen section) ท่ีเหลือจากการท า frozen section  แลว้เจา้หนา้ท่ี
ทางหอ้งตดัช้ินเน้ือจะท าการใส่ในน ้ายา fixative (10% formalin) และท าเช่นเดียวกบัช้ินเน้ือทาง 
ศลัยพ์ยาธิวทิยา (Surgical pathology) 

2. พาราฟินบล็อกและสไลดจ์ะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 
3. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 

 

4. งานบริการพยาธิวทิยาจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน (Electron Microscopy) 
งานพยาธิวิทยาจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หมายถึง การศึกษาการเปล่ียนแปลงในระดบัเซลล์และออร์

กาเนลล์ของตวัอยา่งดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โดยตวัอยา่งอาจเป็นช้ินเน้ือ หรือเซลล์ท่ีอยูใ่นสาร
น ้าท่ีน าออกมาจากร่างกายก็ไดโ้ดยหากเป็นช้ินเน้ือตอ้งแช่อยูใ่นน ้ายา 3% glutaraldehyde 
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ข้อตกลง 

1. ส่ิงส่งตรวจท่ีน ามาส่งตรวจทางพยาธิวทิยาจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนั้นจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการส่ง
ตรวจท่ีก าหนดไว ้มิฉะนั้นทางภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยาจะท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ เน่ืองจากไม่
ถูกตอ้งตามมาตรฐานคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ ISO 15189 

2. น ้ ายา fixative ส าหรับงานพยาธิวิทยาจุลทรรศน์อิเล็กตรอนท่ีเหมาะสม คือ 3% glutaraldehyde
สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ห้องปฏิบติัการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ตึกอปร ชั้น 1 ห้อง 110 (ในวนัท าการ
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)โดยตอ้งโทรแจง้เจา้หน้าท่ีก่อนมารับน ้ ายาหมายเลขโทรศพัท์ 

สายใน3519  น ้ายาท่ียงัไม่ไดใ้ชต้อ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสห้ามแช่แข็ง 

3. หากตวัอยา่งเป็นเซลล์ท่ีอยู่ในสารน ้ าท่ีน าออกมาจากร่างกายตอ้งรีบน าส่งห้องปฏิบติัการจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนทนัที 

การเตรียมตัวอย่างตามหลกัวชิาการ 

1. ช้ินเน้ือท่ีส่งตรวจวินิจฉัยทางจุลทรรศน์อิเลคตรอนควรมีขนาดเล็ก เน่ืองจาก3% glutaraldehydeมี

คุณสมบติัซึมผา่นไดน้อ้ย ช้ินเน้ือควรมีขนาดไม่เกิน 1x1 มม. 

2. ช้ินเน้ือท่ีถูกตดัออกมาจากร่างกายควรไดรั้บการแช่ในน ้ ายา 3% glutaraldehyde ทนัที โดยปริมาตรท่ี

เหมาะสมของน ้ายา glutaraldehyde คือ 10-20 เท่าของขนาดช้ินเน้ือ 

3. ช้ินเน้ือท่ีแช่ในน ้ ายา 3% glutaraldehyde  ตอ้งส่งมาถึงหน่วยรับส่ิงส่งตรวจของภาควิชา/ฝ่ายพยาธิ

วทิยาภายในเวลาท าการของวนันั้นกรณีน าส่งไม่ทนัใหเ้ก็บไวใ้นตูเ้ยน็ และน าส่งวนัท าการรุ่งข้ึนทนัที 

 

ขั้นตอนการส่งส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยาจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน 

1. พยาบาลหรือผูเ้ก่ียวขอ้งจดัเตรียมภาชนะบรรจุท่ีใส่ 3% glutaraldehydeปริมาณอยา่งนอ้ย 10 เท่า ของ

ปริมาตรส่ิงส่งตรวจ พร้อมติดฉลากดา้นขา้งท่ีใส่ช่ือ-นามสกุล เพศ และ HN.(Hospital Number) ของ

ผูป่้วย 

2. แพทย์ผูส่้งตรวจจะต้องกรอกข้อมูลผูป่้วยในแบบฟอร์มการขอส่งตรวจให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมบูรณ์กล่าวคือ Clinical information, Diagnosis, Operation รวมถึงหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลับ

แพทยผ์ูส่้ง (ควรเป็นแพทยผ์ูรั้บผดิชอบ)  
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3. ส่งแบบฟอร์มใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวิทยา (บ.6332) ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้กับ

เจา้หนา้ท่ี 

4. พยาบาลจดัเตรียมและน าส่ิงส่งตรวจพร้อมแบบฟอร์มใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวทิยา (บ.6332) และช้ิน

เน้ือให้เจ้าหน้าท่ีหรือญาติผู ้ป่วยน าส่งท่ีหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิงส่งตรวจ ตึก อปร ชั้ น13                        

(ในวนัท าการจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.) 

เกณฑ์การปฏเิสธส่ิงส่งตรวจ 
ส่ิงส่งตรวจท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นดงักรณีต่อไปน้ีจะถูกปฏิเสธในการใหบ้ริการพยาธิวทิยาจุลทรรศน์ 

อิเลคตรอน 
1. ช่ือของผูป่้วยในใบ request ไม่ตรงกบัช่ือท่ีระบุในภาชนะส่งตรวจ 
2. จ านวน ประเภทของส่ิงส่งตรวจ ไม่ตรงกบัท่ีระบุในใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
3. ช้ินเน้ือท่ีส่งตรวจมีขนาดใหญ่กวา่ 1x1 มม. 
4. ช้ินเน้ือถูกแช่ในน ้ ายาอ่ืนท่ีมิใช่ 3% glutaraldehydeยกเวน้ในกรณีท่ีไดมี้การตกลงกบัเจา้หนา้ท่ีประจ า

หอ้งปฏิบติัการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไวแ้ลว้ 

ขั้นตอนการรายงานผลทางพยาธิวทิยา 
1. การรายงานผลพยาธิวิทยาโดยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอน  20 วนัท าการส าหรับการรายงานผลพยาธิ

วทิยาโดยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอน 
2. แพทยแ์ละพยาบาลท่ีมีรหสัและไดรั้บการอนุญาตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถตรวจสอบดู

ผลและพิมพ์รายงานพยาธิวิทยา ไดท้างคอมพิวเตอร์ท่ีหอผูป่้วยท่ีผูป่้วยพ านักอยู่  ส่วนผูป่้วยนอก
สามารถตรวจสอบผลไดท้างคอมพิวเตอร์ท่ีฝ่ายผูป่้วยนอกท่ีผูป่้วยไปท าการตรวจรักษา 

การจัดการกบัส่ิงส่งตรวจเหลอื 
1. ภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยามีระบบในการจดัการกับส่ิงส่งตรวจภายหลงัการรายงานผลพยาธิวิทยา

จุลทรรศน์อิเลคตรอนโดยพลาสติกบล็อกตวัอย่างและสไลด์จะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี และกริด
ตวัอยา่งจะเก็บไวเ้ป็นเวลา 5 ปีหลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 

2. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 
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5. งานบริการการตรวจเพิ่มเติมโดยวิธีย้อมพิเศษ อิมมูโนเคมี และ
เทคนิคทางอณูวิทยา (Special Stain, Immunohistochemistry and 
Molecular Technique) 

การตรวจ เพิ่ ม เ ติมใน ท่ี น้ีหมาย ถึง  การ ศึกษา ส่ิ ง ส่ งตรวจโดยใช้ เทคนิค  Special stain, 

Immunohistochemistry และ Molecular techniqueเพื่อท าใหก้ารวนิิจฉยัทางพยาธิวทิยามีความสมบูรณ์ ส่ิงส่ง

ตรวจอาจเป็นช้ินเน้ือท่ีอยู่ในสภาพสด ช้ินเน้ือท่ีอยู่ในรูปพาราฟินบล็อก สไลด์ช้ินเน้ือหรือตวัอย่างเลือด

ผูป่้วย (โดยใชห้ลอดเก็บเลือดฝาสีม่วงท่ีมีสาร EDTA) 

ข้อตกลง 

1. การรับตรวจตามรายการขอตรวจเป็นดุลยพินิจของพยาธิแพทยผ์ูรั้บผิดชอบ ซ่ึงจะพิจารณาความ
สมเหตุสมผลตามหลกัวิชาการ โดยท่ีพยาธิแพทยอ์าจปรับเปล่ียนรายการท่ีมีความเหมาะสมมากกว่า
ใหห้รือขอยกเลิกใบสั่งตรวจนั้น 

2. การบริการน้ี ส าหรับผูป่้วยท่ีมีรหัสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือสั่งตรวจโดยพยาธิแพทย์ของ
ภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยา 

3. กรณีสั่งตรวจโดยใช้ตวัอย่างจากบล็อกช้ินเน้ือท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยา
และเป็นรายการท่ีทางภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยา มีการให้บริการและจะไม่อนุญาตให้ตดัเน้ือเยื่อจาก
บล็อกช้ินเน้ือเพื่อน าส่งตรวจท่ีอ่ืน 

4. กรณีท่ีส่ิงส่งตรวจ จ าเป็นตอ้งด าเนินการในตูค้วามปลอดภยัทางจุลชีววิทยา (Microbiological safety 
carbinet) ทางภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยา จะแนะน าใหส่้งตรวจท่ีหอ้งปฏิบติัการอ่ืน 

ขั้นตอนการส่งส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยา 

1. แพทยเ์ป็นผูส่้งตรวจตอ้งกรอกขอ้มูลผูป่้วยในแบบฟอร์มการขอส่งตรวจให้ถูกตอ้งและครบถ้วน
สมบูรณ์กล่าวคือ Clinical information, Diagnosis, Operation รวมถึงหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลับ
แพทยผ์ูส่้ง (ควรเป็นแพทยผ์ูรั้บผดิชอบ) และรายละเอียดของช้ินเน้ือ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจ  านวน ขนาด
และต าแหน่ง 

2. ส่งแบบฟอร์มใบขอสั่งตรวจทางพยาธิวทิยา (บ.6332)ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหแ้ก่พยาบาล 
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3. พยาบาลจดัเตรียมและส่งต่อการน าส่งส่ิงส่งตรวจพร้อมแบบฟอร์มการขอส่งตรวจ (บ.6332)ให้
เจา้หนา้ท่ีหรือญาติผูป่้วยน าส่งท่ีหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิงส่งตรวจ ตึก อปร ชั้น13 ในวนัและเวลา 
ท าการ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

4. กรณีเป็นพาราฟินบล็อกหรือสไลด์จากภายนอกโรงพยาบาล ให้น าส่งท่ีหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิง
ส่งตรวจตึก อปร.ชั้น 13 พร้อมใบรายงานผลทางพยาธิวทิยาเดิม 

เกณฑ์การปฏเิสธส่ิงส่งตรวจและการยกเลกิการขอตรวจ 
1. แบบฟอร์มการขอส่งตรวจยอ้มพิเศษ(บ.6333) มีการระบุการสั่งตรวจยอ้มพิเศษท่ีไม่ชดัเจน 

2. แบบฟอร์มการขอส่งตรวจยอ้มพิเศษ(บ.6333)ท่ีมี ช่ือ-นามสกุล HN. ของผูป่้วยแนบมากบัใบรายงาน

ผลการตรวจทางพยาธิวทิยา (Pathology report)(บ.6352) ท่ีไม่ชดัเจนหรือไม่ตรงกนั 

3. การสั่งยอ้มพิเศษจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากพยาธิแพทย์  จึงจะเสร็จสมบูรณ์พยาธิแพทยมี์สิทธ์ิขอ

ยกเลิกหมายเลขการขอตรวจนั้นเม่ือเห็นวา่ เป็นรายการท่ีไม่เหมาะสม หรือ มีตวัอยา่งไม่เพียงพอ 

ขั้นตอนการรายงานผลทางพยาธิวทิยา 
1. การรายงานผลส าหรับการยอ้มพิเศษและการส่งตรวจทางอณูพยาธิวทิยา 10วนัท าการส าหรับการยอ้ม

พิเศษ อิมมูโนเคมี และการส่งตรวจทางอณูพยาธิวทิยา 
2. แพทยแ์ละพยาบาลท่ีมีรหสัและไดรั้บการอนุญาตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถตรวจสอบดู

ผลและพิมพ์รายงานพยาธิวิทยา ไดท้างคอมพิวเตอร์ท่ีหอผูป่้วยท่ีผูป่้วยพ านักอยู่  ส่วนผูป่้วยนอก
สามารถตรวจสอบผลไดท้างคอมพิวเตอร์ท่ีฝ่ายผูป่้วยนอกท่ีผูป่้วยไปท าการตรวจรักษา 

การจัดการกบัส่ิงส่งตรวจ 
1. พาราฟินบล็อกและสไลดจ์ะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 
2. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 

 

6. งานบริการตรวจศพพยาธิวทิยา (Autopsy) 
งานตรวจศพพยาธิวิทยาหมายถึง การให้บริการของภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยาในการตรวจศพเพื่อ

ตรวจหาสาเหตุการตาย  เพื่อยืนยนัโรคท่ีสงสัย ตรวจสอบความรุนแรงของโรคท่ีสงสัย รวมถึงตรวจหา
ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ  
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ข้อตกลง (ระเบียบการตรวจศพ) 
1. หน้าท่ีการลงความเห็นว่าคนไขน้ั้นถึงแก่กรรมเป็นของแพทย์ผูรั้กษา หรือแพทย์ประจ าบ้านทาง

คลินิก 
2. การส่งศพไปยงัห้องศพ จะตอ้งมีใบส่งศพ ( ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีพยาบาลเป็นผูบ้นัทึกขอ้ความ) และมอบศพ

พร้อมใบส่งศพใหเ้จา้หนา้ท่ีหน่วยตรวจศพลงช่ือเป็นหลกัฐานทั้งผูม้อบและผูรั้บในใบส่งศพ 
3. การขออนุญาตตรวจศพเป็นหนา้ท่ีของแพทยฝ่์ายการรักษาเป็นผูข้อจากญาติผูเ้สียชีวิต (ควรขอตรวจ

ศพทุกส่วนของร่างกาย ดูเพิ่มเติมขั้นตอนการด าเนินการขอตรวจศพทาง พยาธิวทิยา ขอ้ 6)  
 ผูมี้สิทธิอนุญาตใหท้ าการตรวจศพได ้คือ ญาติซ่ึงเรียงตามล าดบัความใกลชิ้ดดงัต่อไปน้ี  

1. คู่สมรส    2. บุตร ธิดา  
3.   บุตรบุญธรรม  4. บิดา มารดา (อนัดบั1 ถา้ผูต้ายยงัไม่บรรลุนิติภาวะ)       
5.   พี่นอ้งร่วมบิดา มารดา 6. พี่นอ้งร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกนั 
7.  ปู่  ยา่ ตา ยาย   8. ลุง ป้า นา้ อา 
9. ญาติและผูดู้แลตามกฎหมายท่ีรับผิดชอบเป็นผูป้กครองดูแลกนัมาตลอดเป็นเวลานาน เช่น 
ลูกสะใภลู้กเขย  
10. ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ในกรณีท่ีไม่มีญาติมาแสดงตนภายใน 24 ชัว่โมง 
ผูเ้ซ็นอนุญาตท่ีกล่าวมาทั้งหมด 10 ประเภท ตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ 

4. เม่ือไดรั้บการอนุญาตแลว้ ให้แพทยผ์ูข้ออนุญาตเป็นผูก้รอกขอ้ความในใบรายงานขอท าการตรวจศพ 
และให้ญาติลงนามในช่องผู้อนุญาต โดยต้องมีพยานจ านวน 2 คน ลงนามต่อหนา้ผูอ้นุญาต ทั้งน้ีการ
ขออนุญาตจะตอ้งไม่เป็นการบีบบงัคบัใหญ้าติยนิยอม 

 หมายเหตุ   ถา้มีปัญหาทางคลินิกหรือมีปัญหาท่ีตอ้งการให้พยาธิแพทยต์รวจสอบอวยัวะหรือระบบ

ใดเป็นพิเศษ ขอใหแ้พทยผ์ูข้ออนุญาตเขียนระบุไวใ้นใบขออนุญาตท าการตรวจศพใหช้ดัเจนดว้ย 

5. ทางหน่วยจะท าการตรวจศพเฉพาะท่ีขอตรวจทั้งตวัเท่านั้น จะไม่ตรวจในกรณีท่ีขอเป็นบางอวยัวะ 
เช่นขอตรวจเฉพาะปอด ตบั ฯลฯ เป็นตน้  

6. ในรายท่ีญาติไม่อนุญาตให้ตรวจสมอง ทางหน่วยจะท า autopsy ก็ต่อเม่ือผูป่้วยไม่มีอาการทางสมอง
เท่านั้น หากมีอาการทางสมองหรือญาติไม่อนุญาตให้ตรวจสมองทางหน่วยจะไม่ท า autopsy แพทยผ์ู ้
ขออนุญาตตรวจศพควรเขียนสรุปรายละเอียดประวติั ผลการตรวจร่างกายการวินิจฉัยโรคและ
ผลการรักษาโดยละเอียด ถา้เป็นไปไดค้วรส่งหนา้ป้ายท่ีครบถว้นสมบูรณ์มาให้ดว้ยพร้อมการส่งศพ  
เพื่อมิใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 
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 หมายเหตุ 
ก. ภาควิชา/ฝ่าย พยาธิวิทยา จะส่งคืนหนา้ป้ายไปท่ีฝ่ายเวชระเบียน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เม่ือใชง้านเสร็จเรียบร้อย 
ข. กรณีส่งตรวจศพเร่งด่วน ซ่ึงทางหอผูป่้วยยงัไม่อาจส่งประวติัการรักษาและหรือหน้าป้ายมา

พร้อมกบัศพ ขอให้มีบนัทึกสาเหตุขดัขอ้ง พร้อมลงช่ือในสมุดทะเบียนการตรวจศพวา่ยงัขาด
ประวติัการรักษาและหรือหนา้ป้าย เพื่อทางเจา้หนา้ท่ีของภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยา จะไดติ้ดตาม
หากเกิน 24 ชัว่โมง 

7. ศพทุกรายตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้หรือรองหัวหนา้หน่วยตรวจศพของภาควิชา/ฝ่าย พยาธิวิทยา
ก่อนจึงสามารถท าการตรวจได้ในวนัหยุดราชการผูท่ี้มีสิทธิอนุมัติการตรวจศพมี จ านวน 3 ท่าน 
ตามล าดบัดงัน้ี คือ 

1. หวัหนา้ภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยา 

2. ศาสตราจารยน์ายแพทยช์นพ  ช่วงโชติ 

3. รองศาสตราจารยน์ายแพทยธ์รรมธร อาศนะเสน 

 หมายเหตุขอความกรุณาแพทยท่ี์ส่ง case ไดติ้ดต่อโดยตรงกบัอาจารยท์่านใดท่านหน่ึงในจ านวน 3 

ท่านโดยให้เจา้หน้าท่ีห้องตรวจศพเป็นผูป้ระสานงานกบัแพทยผ์ูข้อ autopsy และรายงานอาจารย์

พยาธิแพทยด์ว้ยตนเอง  จึงจะสามารถกระท าไดเ้พื่อใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นก่อนท าการตรวจ 

8. ผู ้ป่วยท่ีผลการตรวจเลือดเป็นบวกต่อเช้ือ HIV จะไม่มีการท า autopsy กรณีท่ีเป็น case severe 
infection  เช่น Miliary tuberculosis, MRSA ฯลฯ   กรุณาแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีห้องตรวจศพทราบดว้ยเพื่อ
ป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

9. ผลการตรวจศพ ทางหน่วยตรวจศพสามารถแจง้ผลการตรวจศพขั้นตน้ไดภ้ายใน 24 ชัว่โมงหลงั 
การตรวจศพโดยขอดูไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีห้องตรวจศพ หรือติดต่อโดยตรงท่ีพยาธิแพทยผ์ูท้  าการตรวจ
ศพ   และผลการตรวจศพขั้นสุดทา้ย (Final anatomical diagnosis) จะออกภายใน 90 วนัหลงัจากการ
ตรวจศพ โดยทางภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยา จะส่งรายงานผลการตรวจไปท่ีภาควชิา/ฝ่าย ท่ีเป็นตน้เร่ือง  

 หมายเหตุการติดต่อภายหลงัท่ีท าการตรวจศพแลว้ เช่น ตอ้งการผลเบ้ืองตน้ เพื่อพิจารณาท าCPC หรือ 
Dead case conference ให้ติดต่อท่ีหน่วยการเรียนการสอน ของภาควิชา/ฝ่าย พยาธิวิทยา อาคารอปร 

ชั้น 13  หมายเลขโทรศพัท์ สายใน3614หรือ4581,4235ต่อ306เพื่อประสานงานพยาธิแพทย์
ผูรั้บผดิชอบ 
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10. กรณีท่ีญาติตอ้งการรับศพด่วน กรุณาให้แพทยผ์ูข้อ autopsy ติดต่อกบัอาจารย ์ท่านใดท่านหน่ึงใน 3 
ท่านขา้งตน้เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการก่อนเสมอ ทางหน่วยจะไม่ท า autopsy เร่งด่วน
ถา้ไม่มีการประสานของแพทยท่ี์ขอท า autopsyและควรปฏิบติัในขอ้ 7 ให้ครบถว้นดว้ย เพื่อมิให้ขาด
รายละเอียดขอ้มูลท่ีจะไดจ้ากการตรวจศพก่อนส่งศพคืนญาติ 

 หมายเหตุหากแพทย์ผูรั้กษาต้องการท า  necropsy ผูป่้วยท่ีเสียชีวิต ให้ตดัช้ินเน้ือบริเวณท่ีต้องการ
ทราบพยาธิสภาพส่งมาท่ีภาควิชาพยาธิวิทยาเหมือนกบัการส่งตรวจทางศลัยกรรมทัว่ไปทางห้อง
ตรวจศพไม่มีบริการในส่วนน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินการขอตรวจศพทางพยาธิวทิยา 
1. แพทยผ์ูข้อ autopsy ขออนุญาตจากญาติสายตรงให้เซ็นยินยอมในใบขอท าการตรวจศพ โดยแพทย์

ควรช้ีแจงขอ้มูลวิธีการตรวจศพท่ีแทจ้ริงให้กบัญาติในกรณีท่ีญาติสงสัยไม่ควรบิดเบือนขอ้มูลเพื่อให้
ญาติยนิยอมใหต้รวจศพซ่ึงอาจเกิดปัญหาในภายหลงั 

2. ท าการโทรแจง้ เจา้หนา้ท่ีหอ้งตรวจศพ หมายเลขโทรศพัทส์ายใน 4484 

3. แพทยผ์ูข้อ autopsy สรุปประวติัการด าเนินโรคและประเด็นปัญหาท่ีสนใจให้พยาธิแพทยต์รวจเป็น
พิเศษในการท า autopsy ลงในใบขอท าการตรวจศพ 

4. ถ้าหากเป็นไปได้แพทย์ผูข้อ autopsyควรลงมาดูการท า autopsy ด้วยเพื่อให้ข้อมูลท่ีมีความส าคญั
บางอยา่งแก่พยาธิแพทยใ์หค้รบถว้น 

5. ในกรณีท่ีไดรั้บขอ้มูลว่าผูป่้วยมีผลบวกต่อเช้ือ HIV หรือโรคติดต่อร้ายแรงเช่น Miliary tuberculosis, 
MRSA ต้องรีบรายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยตรวจศพทราบโดยเร็วท่ีสุดเพื่อป้องกนัการแพร่กระจาย 

6. การนดัเวลารับศพควรติดต่อกบัทางห้องตรวจศพหรือพยาธิแพทยก่์อนตกลงกบัญาติหากมีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองเวลาควรรีบติดต่อหวัหนา้หน่วยตรวจศพโดยด่วน 

7. ศพท่ีไม่มีญาติมาติดต่อเกิน 24 ชัว่โมง หากตอ้งการท า autopsy ให้แพทยผ์ูข้อ autopsyท าบนัทึกถึง
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อขออนุมติั 

8. ควรส่งเวชระเบียนผูเ้สียชีวิตพร้อมใบขอท าการตรวจศพมายงัห้องศพโดยเร็วก่อนท่ีจะมีการท า 
autopsy ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเร่ิมด าเนินการภายใน 3 ชัว่โมง 
 

ข้อแนะน ากรณีท่ีญาติตอ้งการรับศพด่วน กรุณาให้แพทยผ์ูข้อ autopsy ติดต่อกบัอาจารย ์ท่านใดท่านหน่ึง
ใน 3 ท่านขา้งตน้เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการก่อนเสมอ 
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เกณฑ์การปฏเิสธการขอตรวจศพทางพยาธิวทิยา 
1. ผูป่้วยท่ีผลการตรวจเลือดเป็นบวกต่อเช้ือ HIV จะไม่มีการท า autopsy 
2. ผูป่้วยท่ีมิไดเ้สียชีวติในโรงพยาบาล 
3. ผูป่้วยท่ีตายผดิธรรมชาติ หรือเขา้เกณฑต์รวจศพทางนิติเวช 
4. ผูท่ี้เป็นโรค Prion disease, Ebola, Anthrax และโรคติดเช้ือรุนแรงท่ีมีอตัราการแพร่กระจายสูง 
5. ไม่มีใบอนุญาตขอตรวจศพมาพร้อมกบัศพ 

ขั้นตอนการรายงานผลทางพยาธิวทิยา 
  ผลการขอตรวจศพทางพยาธิวทิยาสามารถมารับไดห้ลงัการตรวจศพ 90 วนั 
 

การจัดการกบัส่ิงส่งตรวจ 
1. พาราฟินบล็อกและสไลดจ์ะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 
2. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 
3. ภาควิชา/ฝ่าย พยาธิวิทยา มีระบบการจดัการส่ิงส่งตรวจท่ีเหลือจากการตรวจ  โดยส่ิงส่งตรวจท่ีเป็น

ช้ินเน้ือทุกชนิดจะถูกท าลายภายหลงัการรายงานผลไปแลว้ 2 สัปดาห์  หากตอ้งการเก็บช้ินเน้ือนาน
กวา่ท่ีก าหนด ใหแ้พทยผ์ูรั้กษาท าการติดต่อกบัพยาธิแพทยโ์ดยตรง 
 

7. การขอปรึกษาทางพยาธิวทิยา (Consultation) 
การขอปรึกษา (consultation)  หมายถึงกรณีท่ีแพทยผ์ูท้  าการรักษาผูป่้วย ตอ้งการให้พยาธิแพทย์

อ่านสไลด์อีกคร้ังหน่ึงเม่ือมีข้อสงสัยหรือต้องการขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของการรักษา หรือ เพื่อ

ประโยชน์ของการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบา้น  นอกจากน้ีรวมถึงการไดรั้บพาราฟินบล็อกและ/หรือสไลด์

จากหน่วยงานภายนอกเพื่อน ามาให้พยาธิแพทยอ่์านสไลดอี์กคร้ังหน่ึงและออกเป็นรายงานอยา่งเป็นทางการ

จากภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยา 

ข้อตกลง 

1. หากน าพาราฟินบล็อกและ/หรือสไลด์ ภายนอกมาท าการ review ตอ้งมีใบรายงานผลทางพยาธิวิทยา
ของส่ิงส่งตรวจนั้นมาดว้ยทุกคร้ัง  



                         
ภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวิทยา 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย 

 

คู่มอืการส่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
 

 
 

23 
 

  

2. เป็นดุลยพินิจของพยาธิแพทย์ในการระบุว่าผูท่ี้จะมาร่วมดูสไลด์ จะเป็นแพทย์ประจ าบ้านหรือ
จ าเป็นตอ้งมีอาจารยแ์พทยม์าร่วมดูดว้ย 
 

ขั้นตอนการขอปรึกษาทางพยาธิวทิยา 

1. การขอ review slide ตอ้งเป็นแพทยท่ี์ดูแลคนไข ้และตอ้งเป็นกรณีท่ีมีการรายงานผลเป็นท่ีเรียบร้อ

แล้ว และมีการเปล่ียนแปลงทางคลินิกหรือมีข้อมูลการรักษาใหม่เพิ่มเติม โดยท าการติดต่อกับ

เจา้หน้าท่ีท่ีหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิงส่งตรวจ พร้อมกบักรอกแบบฟอร์มการขอ review slide ซ่ึง

เจ้าหน้าท่ีจะเป็นผูติ้ดต่อและประสานงานกับพยาธิแพทย์ผูรั้บผิดชอบ ตามระเบียบปฏิบัติของ

ภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยาและรอการนดัหมายเพื่อมาดูสไลดร่์วมกบัพยาธิแพทยต่์อไป 

หมายเหตุ กรณีท่ีตอ้งการดูสไลด์ร่วมกนั ให้ท านดักบัอาจารยแ์ต่ละท่าน (* ควรนัดคร้ังเดียวในแต่ละ 

case) หากไม่จ  าเป็นตอ้งดูสไลดร่์วมกนั ขอให้กรอกช่ือ เบอร์โทรศพัท ์แผนก ของผูท่ี้ขอ review slide 

ด้วยลายมือท่ีชัดเจนลงในแบบฟอร์ม เพื่อท่ีเจา้หน้าท่ีจะได้ด าเนินการติดต่อกลบัในการนัดหมาย

ต่อไป 

2. ถา้ตอ้งการน าพาราฟินบล็อกและ/หรือสไลด์ ภายนอกมาท าการ review ให้น าพาราฟินบล็อกและ/

หรือสไลด ์พร้อมใบรายงานผลทางพยาธิ มาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิงส่งตรวจ

เม่ือลงทะเบียนเสร็จแลว้ เจา้หนา้ท่ีท่ีหน่วยลงทะเบียน  จะท าการส่งพาราฟินบล็อกและ/หรือสไลด์

พร้อมใบรายงานผลให้ทางห้องปฏิบติัการกลาง เพื่อจดัท าHematoxylin &Eosin slide (ในกรณีท่ีมีแต่

พาราฟินบล็อก) และส่งให้พยาธิแพทยท่ี์รับผิดชอบอ่านตามระเบียบของภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยา

ต่อไป 

ขั้นตอนการรายงานผลทางพยาธิวทิยา 
1. ในกรณีreview slide ภายในพยาธิแพทยจ์ะออกผลเป็น additional report  
2. ส าหรับกรณี review slide ภายนอก ผลทางพยาธิวิทยาจะออกไดภ้ายใน 5วนัท าการส าหรับช้ินเน้ือ

ขนาดเล็ก และ ภายใน10วนัท าการส าหรับช้ินเน้ือใหญ่  
ยกเวน้  ในกรณีท่ีมีการยอ้มเพิ่มและตอ้งตามคน้หาพาราฟินบล็อก อาจตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ
เพิ่มข้ึน 
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หมายเหตุ กรณีท่ีอยูใ่นระหวา่งกระบวนการทางห้องปฏิบติัการจดัท าสไลด์และยงัไม่เสร็จส้ิน ไม่ถือ
เป็นการขอ review slide 

3.  แพทยแ์ละพยาบาลท่ีมีรหัสและไดรั้บการอนุญาตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถตรวจสอบดู
ผลและพิมพร์ายงานพยาธิวิทยาไดท้างคอมพิวเตอร์ท่ีหอผูป่้วยท่ีผูป่้วยอยู่  ส่วนผูป่้วยนอกสามารถ
ตรวจสอบผลไดท้างคอมพิวเตอร์ท่ีฝ่ายผูป่้วยนอกท่ีผูป่้วยไปท าการตรวจรักษา 

การจัดการกบัส่ิงส่งตรวจทีเ่หลอื 
1. พาราฟินบล็อกและ/หรือสไลด์จะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 
2. ใบรายงานผลจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้นจะถูกท าลาย 
3. ในกรณีท่ีเป็นพาราฟินบล็อกและ/หรือสไลด์จากภายนอก ทางภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยา จะดูแลรักษา

จนกว่าผูป่้วย ญาติผูป่้วย หรือผูมี้อ  านาจทางกฎหมายมาติดต่อขอรับคืน โดยจะตอ้งน าหลกัฐานมา
แสดงและหลกัฐานการมอบอ านาจของผูป่้วยมาแสดง 

 

8. งานบริการผลด่วน 

8.1  งานบริการผลด่วนชนิด Fast Tract Service) 
งานบริการผลด่วน เพื่อช่วยการบริหารอตัราครองเตียงของผูป่้วยในให้มีประสิทธิภาพและผูป่้วย

นอก ท่ีมารับการรักษาให้ไดรั้บผลรวดเร็วทนัการรักษาต่อโดยเป้าหมายของการบริการคือ ให้ได้ผลวินิจฉยั
ทางพยาธิวทิยาและหรือเซลลว์ทิยาในวนัท าการถดัไป  

เกณฑ์การให้บริการผลด่วน (Fast Tract Service)   
ข้อตกลง 

การบริการน้ี ตอ้งครบองคป์ระกอบ 3 อยา่ง ไดแ้ก่  

1. มีการระบุจากแพทยผ์ูส่้งวา่มีความจ าเป็นตอ้งการผลด่วน  

2. เป็นช้ินเน้ือมีขนาดเล็ก สามารถเตรียมเป็นบล็อกได ้โดยใชโ้ปรแกรมเตรียมช้ินเน้ือระยะเวลาสั้นได้

และหรือ เป็นตวัอยา่งเซลลว์ทิยาท่ีเป็นสเมียร์อยูบ่นสไลดแ์ลว้ 

3. มีพยาธิแพทยท่ี์รับจะเป็นผูดู้แลและออกผล 

หมายเหตุ หากไม่อยูใ่นเกณฑ ์Fast Tract Service จดัเป็น case ทัว่ไป 
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ขั้นตอนการส่งตรวจ 
 

1. พยาบาลจัดเตรียมและน าส่ิงส่งตรวจพร้อมแบบฟอร์มการขอส่งตรวจ(บ.6332)และช้ินเน้ือให้

เจา้หนา้ท่ีหรือญาติผูป่้วยน าส่งท่ีหน่วยลงทะเบียนและรับส่ิงส่งตรวจ ตึก อปร ชั้น 13 (ในวนัท าการ 

จนัทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น.) โดยระบุวา่ตอ้งการส่งเขา้บริการผลด่วน (Fast Tract Service) 

2. แบบฟอร์มใบขอสัง่ตรวจทางพยาธิวทิยา (บ.6332) ตอ้งระบุช่ือแพทยผ์ูส่้ง และเบอร์โทรศพัท ์

3. ขนาดของช้ินเน้ือตัวอย่างต้องมีขนาดไม่เกิน 2x2 ซม.และช้ินเน้ือควรแช่ในน ้ ายา fixative (10% 

formalin) อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อนส่งตรวจทางพยาธิวทิยา 

4. ตวัอยา่งเซลลว์ทิยา ตอ้งเป็นสเมียร์ท่ีอยูบ่นสไลด ์แช่อยูใ่น 95% ethanol 

5. ส่ิงส่งตรวจท่ีเขา้ระบบงานบริการผลด่วนได้ จะตอ้งให้พยาธิแพทยรั์บรองโดยทางหน่วยฯจะแจง้

ยนืยนัใหแ้พทยผ์ูส่้งหรือพยาบาลดูแลคนไขท้ราบ วา่สามารถรับเป็นบริการด่วนไดห้รือไม่   

หมายเหตุ กรณีท่ีไม่ไดรั้บเป็นงานบริการด่วน ส่ิงส่งตรวจจะไดรั้บการดูแลเป็นประเภทศลัยพ์ยาธิ

วทิยา หรือ เซลลพ์ยาธิวทิยา แลว้แต่กรณี 

 

8.2 งานบริการผลด่วน 
ถา้เป็นกรณีผลด่วน เพื่อให้การรักษาทนัท่วงที ให้แพทยเ์จา้ของไข ้ติดต่อพยาธิแพทยท่ี์

ตอ้งการใหอ่้านผลโดยตรงเท่านั้น เพื่อท าการนดัหมายแจง้กลบัการรายงานผลทางพยาธิวทิยา 

 

 
หมายเหตุ  

1.ภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยา ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตรวจบางรายการโดยมิไดแ้จง้ให้
ทราบล่วงหนา้   ทั้งน้ีภาควชิา/ฝ่ายพยาธิวทิยาจะค านึงถึงผูใ้ชบ้ริการเป็นส่ิงส าคญั 

2.หากมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อมาได้ท่ีภาควิชา/ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

หมายเลขโทรศพัท ์02-256-4000ต่อ 3510 
 


