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การส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค 
 

ห้องปฏิบัติการ  หน่วยพยาธิวทิยากายวิภาค(Anatomical Pathology Unit) 
ที่ตั้ง    ชั้น  4  อาคารพยาธิวิทยา  
วันและเวลาท าการ  จันทร-์เสาร ์เวลา 08:30-16:30 น.  เว้นวันหยุดราชการ 

(ยกเว้นรับ-จ าหน่ายศพ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวนั) 
 

 
หมายเลขโทรศัพท์ 

074-451591-2 

ส านักงานหนว่ยพยาธิวิทยากายวิภาค 
แจ้งการส่งตรวจชิน้เนื้อระหว่างการผ่าตัด (frozen section) 

ติดต่อเพื่อส่งย้อมพิเศษ immunofluorescence 

รับ-จ าหน่ายศพในเวลาราชการ 
074-451590 ห้องตรวจทางเซลล์วิทยา 
074-451594 ห้องย้อมพิเศษ immunohistochemistry 

074-451556 รับ-จ าหน่ายศพนอกเวลาราชการ 
 
สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
1. หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคารพยาธิวิทยา โทรศัพท์ 074-451591-2 
 โทรศัพท์ ภายใน 1591-1592 ในวันราชการ เวลา 08:30-16:30 น. 
 

2.  จุดจัดเก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา  
 โทรศัพท์ 074-451560 โทรศัพท์ภายใน 1560 ตามเวลา ดังนี้ 
 วันราชการ เวลา 07:00-20:00 น.  
 วันหยุดราชการ เวลา 08:00-16:00 น. 
 
การให้บริการของหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค 
1. ตรวจวินิจฉัยทางศัลยพยาธิวิทยา (Surgical pathology) 
 1.1 การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยทั่วไป 
 1.2 การให้ค าปรึกษาระหว่างการผ่าตัด (Intraoperative consultation or frozen section) 
 1.3 การย้อมพิเศษทาง histochemistry (Special stain) 
 1.4 การย้อมพิเศษทาง immunohistochemistry 
 1.5 การย้อมพิเศษทาง immunofluorescence 
 1.6 การย้อมเชื้อราด้วย Gomori Methenamine Silver stain (GMS) 
 1.7 การขอทบทวนสไลด์ (Slide review) 
 1.8 การขอยืมสไลด์และ/หรือบล็อกพาราฟิน 
2. ตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา (Cytology) 
 2.1 เซลล์วิทยานรีเวช (Gynecologic cytology) ชนิด conventional Pap smear  
 2.2 เซลล์วิทยาของสารน้ าจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Body fluid cytology) 
    2.3 เซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Fine needle aspiration; FNA)  
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3. พยาธิวิทยาทางอณูชีวโมเลกุล (Molecular pathology) 
4. ตรวจศพทางวิชาการและเก็บรักษาศพ 
 4.1 การผ่าตรวจศพ (Autopsy)  
 4.2 การรับศพ รักษาศพ และจ าหน่ายศพ 
 4.3 การฉีดยาศพ  
 
1. ตรวจวินิจฉัยทางศัลยพยาธิวิทยา (Surgical pathology) 
 มาตรฐานการส่งตรวจทางศัลยพยาธิวิทยา 
 ชิ้นเนื้อ หมายถึง เนื้อเยื่อส่วนของอวัยวะ ตลอดจนวัสดุแปลกปลอมและวัสดุเทียมต่างๆ ที่น าออกจากร่างกาย
 มนุษย์ จากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยที่ 
 1. ชิ้นเนื้อทุกชิ้นที่น าออกจากร่างกายมนุษย์จากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  ต้องส่งตรวจทางพยาธิวิทยา  
 2. ชิ้นเนื้อที่น าออกจากร่างกายผู้ป่วยในคราวเดียวกันต้องส่งชิ้นเนื้อตรวจทั้งหมด การแบ่งแยกเป็นหลายส่วน 
  อาจท าให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัย และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย เพราะชิ้นเนื้อแต่ละส่วนอาจมีพยาธิ 
  สภาพที่แตกต่างกัน ในกรณีแพทย์ผู้ส่งตรวจแบ่งแยกชิ้นเนื้อก่อนส่งตรวจ หรือละเลยไม่ส่งตรวจ แพทย์ผู้นั้น
  ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระท าดังกล่าว 
 3. การส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเป็นการปรึกษาพยาธิแพทย์จึงควรถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการปรึกษาแพทย์ต่าง
  ภาควิชา/หน่วยงาน 
 วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ  
 ตามข้อก าหนดของแพทย์ทางคลินิกในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 1.1 การส่งตรวจชิ้นเนื้อเพ่ือการวินิจฉัยทั่วไป 
  1.1.1 สิ่งที่ต้องเตรียม 
   1.1.1.1 ภาชนะบรรจุปากกว้างที่มีฝาปิดสนิท หรือถุงพลาสติก 
   1.1.1.2 ฉลากติดภาชนะระบุข้อมูลผู้ป่วย เช่น ชื่อ-สกุล เพศ อายุ HN หอผู้ป่วย/หน่วยงานที่น าส่ง 
    ชื่อแพทย์ผู้ท าการผ่าตัด ต าแหน่งของชิ้นเนื้อ ว่าตัดมาจากส่วนใดของร่างกาย ข้างซ้ายหรือ
    ข้างขวาและการวินิจฉัยโรคโดยเขียนด้วยวัสดุที่ไม่ลบเลือนและลายมือตัวบรรจงอ่านง่าย ข้อมูล
    ที่ปรากฏนี้ ต้องเหมือนกันกับข้อมูลในใบขอส่งตรวจ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์
    เครือข่าย 
   1.1.1.3 น้ ายา 10% neutral buffered formalin โดยที่หน่วยงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
    ขอรับน้ ายาได้ที่ห้องเตรียมสารละลาย ชั้น basement อาคารพยาธิวิทยา ส่วนหน่วยงาน/
    โรงพยาบาลอื่นต้องจัดเตรียมเอง ดังนี้ 
    1. Formalin (37-40% formaldehyde)   100 มล.  
    2. Sodium phosphate dibasic (anhydrous)  6.5 กรัม  
    3. Sodium phosphate monobasic   4 กรัม 
    4. น้ ากลั่น      900 มล. 
    ผสมเกลือทั้งสองชนิดในน้ ากลั่น 500 มล. จนละลาย แล้วเติมฟอร์มาลิน 100 มล. คนให้เข้า
    กัน ปรับให้ได้ pH 7.0 ด้วย sodium phosphate หรือ NaOH แล้วเติมน้ ากลั่นจนได้ 
    ปริมาตร 1 ลิตร กรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.45m เก็บในตู้เย็น สามารถเก็บได้นาน 
    30 วัน ตรวจสอบ pH หากเป็นกรดแสดงว่า หมดอายุ 
   1.1.1.4 ใบขอส่งตรวจชิ้นเนื้อ (กรณีที่ส่งตรวจจากหน่วยงาน/โรงพยาบาลอื่น) 
   1.1.1.5 ใบน าส่งถึงหัวหน้าหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค (กรณีที่ส่งตรวจจากหน่วยงาน/โรงพยาบาลอื่น) 
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  1.1.2 การเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ 
   1.1.2.1 แช่ชิ้นเนื้อในน้ ายา 10% neutral buffered formalin โดยใช้ปริมาตรน้ ายาไม่น้อยกว่า 10 
    เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อ และต้องให้ทุกส่วนของชิ้นเนื้อจมอยู่ในน้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้อเพื่อ 
    ให้ชิ้นเนื้อได้รับการดองน้ ายาอย่างทั่วถึง 
   1.1.2.2 เลือกขนาดภาชนะบรรจุให้เหมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ภาชนะที่ใส่ควรเป็นภาชนะที่มี
    ปากกว้างพอที่จะสามารถเอาชิ้นเนื้อออกมาได้ เมื่อชิ้นเนื้อแข็งเต็มที่ (การดองฟอร์มาลินจะ
    ท าให้ชิ้นเนื้อแข็งขึ้น) และควรมีฝาปิดสนิท เพื่อป้องกันการระเหยหรือการหกของน้ ายา ใน
    บางกรณีอาจใช้ถุงพลาสติกเป็นภาชนะบรรจุได้ แต่ควรใช้อย่างน้อย 2 ชั้น และรัดปากถุงแต่
    ละชั้นให้แน่น 
   1.1.2.3 ปิดฉลากที่ภาชนะเพื่อป้องกันการสับเปลี่ยน ฉลากจะต้องเขียนข้อมูลที่ชัดเจน อ่านง่ายและ
    ตรงกับข้อมูลในใบขอส่งตรวจชิ้นเนื้อ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายโดยจะ 
    ต้องมีชื่อ-สกุลของผู้ป่วย เลขที่ HN หอผู้ป่วย หน่วยงาน ชื่ออวัยวะที่ส่งตรวจและต าแหน่งที่
    ตัดชิ้นเนื้อ โดยแพทย์ผู้ส่งควรตรวจสอบฉลากให้ถูกต้องว่าตรงและครบถ้วนตามข้อมูลในใบ
    ขอส่งตรวจ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือไม่ 
   1.1.2.4 ชิ้นเนื้อที่ตัดจากหลายต าแหน่งในผู้ป่วยรายเดียวกัน ให้แยกภาชนะบรรจุและติดฉลากระบุ
    ต าแหน่งให้ชัดเจนครบถ้วน ไม่ควรเขียนเฉพาะหมายเลขล าดับของชิ้นเนื้อเพียงอย่างเดียว
    โดยไม่เขียนระบุต าแหน่งที่ตัดออกมา 
  1.1.3 ข้อควรปฏิบัติส าหรับชิ้นเนื้อบางประเภท 
   1.1.3.1 ชิ้นเนื้อไขกระดูกให้แช่ใน Bouin’s solution (น้ ายาสีเหลืองใส) ซึ่งสามารถรับได้ที่หน่วย
    จ่ายกลางภาควิชาพยาธิวิทยา 
   1.1.3.2 ชิ้นเนื้อที่ต้องการตรวจหาผลึกยูริกให้ติดต่อห้องตัดย้อมชิ้นเนื้อเพื่อขอน้ ายารักษาสภาพชิ้น
    เนื้อชนิดพิเศษ 
   1.1.3.3 ชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็กมาก (0.1 - 0.3 ซม.) ให้วางลงบนกระดาษสีขาวที่ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อถูกน้ า 
    ในกรณีของ GI biopsy ให้หงายด้านที่เป็นชั้น mucosa ขึ้นด้านบน แล้วแช่ในฟอร์มาลิน 
   1.1.3.4 ชิ้นเนื้อที่มีขนาดใหญ่หรือมีเยื่อหุ้ม (capsule) หนา เช่น ต่อมน้ าเหลือง ก้อนเนื้อจากส่วน
    ต่างๆ เต้านม หรือมดลูก น้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้อ ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ ท าให้เนื้อเยื่อ
    เสื่อมสภาพหรือเน่า (autolysis) ซึ่งอาจส่งผลให้การวินิจฉัยผิดพลาดได้ รวมถึงกรณีที่จ าเป็น 
    ต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธี immunohistochemistry ชิ้นเนื้อที่เสื่อมสภาพจากการดองที่ไม่
    เหมาะสม จะท าให้เกิดผลลบลวงได้ ดังนั้นควรผ่าชิ้นเนื้อโดยไม่ขาดจากกันความหนาประมาณ 
    1-2 ซม. ในแนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้น้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้อแทรกซึมได้อย่างทั่วถึง
    และพยาธิแพทย์สามารถจัดเรียงเป็นรูปแบบเดิมได้ขณะท าการตรวจด้วยตาเปล่า 
   1.1.3.5 ชิ้นเนื้อกระเพาะหรือล าไส้ ควรผ่าเปิดตามความยาว และล้างเอาเศษอาหารหรืออุจจาระ
    ออกให้หมดก่อนแช่ในน้ ายา ห้ามใช้มือถู mucus อย่างรุนแรง 
   1.1.3.6 ชิ้นเนื้อที่บอกได้ยากว่าส่วนใดเป็นอะไรหรือต้องการดูขอบของก้อนมะเร็งนั้น แพทย์ผู้ส่งตรวจ
    ควรท าเครื่องหมายโดยการเย็บหรือผูกไว้ แล้วเขียนอธิบาย หรือวาดรูปบรรยายไว้ในใบขอ
    ส่งตรวจทุกครั้ง 
  1.1.4 ใบขอส่งตรวจ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
   1.1.4.1 กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ เพศ HN หอผู้ป่วย/หน่วยงานที่
    ส่ง ชื่อแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
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   1.1.4.2 ระบุชนิด ลักษณะและขนาดโดยประมาณของชิ้นเนื้อ รายละเอียด ความเจ็บป่วย รอยโรค
    ในผู้ป่วย และการวินิจฉัยเบื้องต้นทางคลินิก ซึ่งจะช่วยท าให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเป็น 
    ไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง ชิ้นเนื้อที่มีข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ 
    - การส่งตรวจไขกระดูก ต้องระบุอายุ และรายละเอียดการตรวจพบทางโลหิตวิทยา อัน
     ได้แก่ CBC และ bone marrow aspiration 
    - การส่งตรวจชิ้นเนื้อกระดูก ต้องให้รายละเอียดทางรังสีวิทยาด้วยทุกครั้ง 
    - การส่งตรวจชิ้นเนื้อจากสมอง ต้องระบุต าแหน่งของรอยโรค ลักษณะทางรังสีวิทยา และ
     การวินิจฉัยเบื้องต้น 
    - การส่งตรวจชิ้นเนื้อทางนรีเวชวิทยาต้องให้รายละเอียดเก่ียวกับ ประจ าเดือนครั้งสุดท้าย 
     การคุมก าเนิด การใช้ฮอร์โมน ความผิดปกติจากการตรวจภายในและทางรังสีวิทยา (ถ้ามี) 
   1.1.4.3 การส่งตรวจชิ้นเนื้อจากหลายต าแหน่งในคราวเดียวกันต้องระบุต าแหน่งให้ชัดเจนและครบถ้วน 
    และใช้ใบขอส่งตรวจเพียงใบเดียว 
   1.1.4.4 ในกรณีที่เคยมีการส่งตรวจทางพยาธิวิทยาที่เกี่ยวข้องมาก่อน ทั้งการตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจ
    ทางเซลล์วิทยา ให้ระบุหมายเลขของรายงานนั้นด้วย หากผู้ป่วยเคยได้รับการตรวจจากที่อื่น 
    ให้ระบุว่าเป็นการตรวจจากสถาบันใด พร้อมทั้งการวินิจฉัยครั้งก่อน 
   1.1.4.5 กรณีที่ต้องการผลเร่งด่วน ให้เขียนระบุไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีพิเศษ
    ที่จ าเป็นจริงๆ ต่อการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น 
   1.1.4.6 แพทย์ผู้ส่งตรวจควรเป็นผู้เขียนหรือลงข้อมูลในแบบฟอร์มส่งตรวจด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
    ใบขอส่งตรวจหรือการสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและควรตรวจทานใบขอส่ง
    ตรวจทุกครั้ง ในกรณีที่ไม่ได้เขียนหรือลงข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อความถูกต้องและครบถ้วน
    ของข้อมูล ควรระบุเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ผู้ส่งตรวจด้วย เพื่อการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    เมื่อมีความจ าเป็น 
    ข้อแนะน าเพิ่มเติมส าหรับการสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (เฉพาะภายใน
    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) 
    1. ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าการขอส่งสิ่งส่งตรวจและการคิดราคาสิ่งส่งตรวจตามที่ปรากฏบน 
     หน้าจอคอมพิวเตอร์ 
    2. ให้ลงข้อมูลเมื่อมีสิ่งส่งตรวจพร้อมที่จะส่งแล้วเท่านั้น ไม่ควรลงข้อมูลส่งตรวจทางคอมพิวเตอร์
     ไว้ล่วงหน้า เพราะถ้าไม่สามารถตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจได้ จะท าให้มีข้อมูลค้างอยู่ในระบบ
     คอมพิวเตอร์ซึ่งทางหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคไม่สามารถลบออกได้เอง ต้องให้แพทย์ผู้
     ส่งตรวจเป็นผู้ลบข้อมูลออก นอกจากนั้นยังท าให้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีสิ่งส่ง
     ตรวจอีกด้วย 
    3. ให้กรอกรายละเอียดเฉพาะที่ส าคัญและจ าเป็นในการวินิจฉัยโรค เท่านั้น ไม่ควรคัดลอก
     ประวัติมาทั้งหมด 
  1.1.5 การน าส่ง 
   1.1.5.1 ผู้น าส่งต้องน าชิ้นเนื้อลงทะเบียนในสมุดรับชิ้นเนื้อของหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคกับเจ้าหน้าที่
    เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงชื่อรับชิ้นเนื้อทุกครั้ง 
   1.1.5.2 การส่งตรวจชิ้นเนื้อจากโรงพยาบาลอื่น ให้ห่อชิ้นเนื้อและใบขอส่งตรวจ ตามระเบียบของ
    พัสดุไปรษณีย์ เพื่อป้องกันการช ารุดเสียหายระหว่างทาง โดยส่งพร้อมหนังสือราชการน าส่ง
    และแจ้งจ านวนพร้อมรายชื่อผู้ป่วย 
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  1.1.6 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   1.1.6.1 ไม่มีใบขอส่งตรวจ/ไม่มี การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
   1.1.6.2 กรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่จ าเป็นไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะ ชื่อ-เพศ และอายุ 
   1.1.6.3 ชื่อ-สกุล และ HN ของผู้ป่วยไม่ตรงกับใบขอส่งตรวจ 
   1.1.6.4 ไม่มีประวัติผู้ป่วยในส่วนที่เก่ียวข้องกับชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจ 
   1.1.6.5 ใบขอส่งตรวจที่เขียนด้วยลายมือที่ไม่สามารถอ่านออกได้ 
   1.1.6.6 ชิ้นเนื้อเน่า  
   1.1.6.7 ชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าเป็นกลุ่ม prion disease 
   1.1.6.8 ชิ้นเนื้อที่ไม่ Fix Formalin 
   ในกรณีที่ตรวจพบว่า ใบขอส่งตรวจชิ้นเนื้อและ/หรือชิ้นเนื้อส่งตรวจไม่สมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้น หน่วย
   พยาธิวิทยากายวิภาคจะส่งคืนสิ่งส่งตรวจพร้อมใบปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ซึ่งจะแจ้งเหตุผลทางการปฏิเสธ 
   หลังจากหน่วยงานแก้ไขเรียบร้อยต้องส่งสิ่งส่งตรวจอีกครั้งพร้อมใบปฏิเสธคืนพร้อมระบุสิ่งที่แก้ไข
   หรือวิธีการแก้ไขในเอกสารและส่งคืนหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค การรับสิ่งส่งตรวจจึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
  1.1.7 การขอทดสอบเพิ่ม 
   หลังจากรายงานผลแล้วทางหน่วยฯ จะเก็บชิ้นเนื้อไว้ 3 เดือน ก่อนส่งท าลาย แพทย์ผู้ส่งตรวจสามารถ
   ตรวจเพิ่มได้ตามรายการ และข้อก าหนดของการทดสอบที่ทางหน่วยเปิดให้บริการ 
 1.2 การขอค าปรึกษาระหว่างการผ่าตัด (Intraoperative consultation or frozen section) 
  การให้ค าปรึกษาระหว่างผ่าตัด เป็นบริการการตรวจชิ้นเนื้อในระหว่างการผ่าตัดด้วยวิธี  frozen section 
  หรือการท า imprint ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการรักษาระหว่างผ่าตัด การตัดสินใจตรวจ frozen 
  section เป็นดุลยพินิจของพยาธิแพทย์ กรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้ เช่น ไม่มีความจ าเป็นหรือเร่งด่วนในการทราบผล
  เพื่อการรักษา หรือวินิจฉัยได้จากตาเปล่า พยาธิแพทย์อาจพิจารณาส่งชิ้นเนื้อเข้าสู่กระบวนการปกติโดยไม่
  ท า frozen section เนื่องจาก tissue section จากกระบวนการปกติ ให้คุณภาพที่ดีกว่ามาก ซึ่งเป็นปัจจัย
  ส าคัญในการให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นย า 
  1.2.1 ข้อปฏิบัติในการส่งตรวจ frozen section 
   1.2.1.1 ก่อนส่งทุกครั้ง แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-451591-2 เพื่อเตรียมบุคลากร 
    (พยาธิแพทย์และเจ้าหน้าที่) น้ ายาและเครื่องมือให้พร้อม กรณีที่เป็น elective case ควร
    แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ส่วนในรายที่เร่งด่วน (emergency case) ให้โทรศัพท์
    แจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะส่งชิ้นเนื้อตรวจ กรณีที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆ อาจพิจารณาไม่รับตรวจ 
    ต่อ 
    หมายเหตุ รับสิ่งส่งตรวจในการตรวจ Frozen ไม่เกิน 16:00 น. 
   1.2.1.2 เตรียมภาชนะปากกว้าง เช่น ขวดที่มีฝาปิดสนิท หรือถุงพลาสติก โดยไม่ต้องใส่น้ ายารักษา
    สภาพเซลล์ในภาชนะ 
   1.2.1.3 กรอกข้อมูลในใบขอส่งตรวจ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเช่นเดียวกันกับ
    การส่งตรวจชิ้นเนื้อพยาธิศัลยกรรม แต่ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์กลับ หมายเลขห้องผ่าตัด 
    รวมทั้งความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ในการส่ง frozen section อาทิ ต้องการทราบว่าเป็น
    มะเร็งหรือไม่ ต้องการหา ganglion cells ต้องการดูขอบของก้อนว่ามีมะเร็งเหลืออยู่หรือไม่ 
    เป็นต้น  
   1.2.1.4 ปิดฉลากข้อมูลผู้ป่วย คือ ชื่อ-สกุล HN เพศ อายุ หน่วยงาน ชื่อแพทย์ผู้ท าการผ่าตัด ต าแหน่ง
    ของชิ้นเนื้อว่ามาจากอวัยวะส่วนใด การวินิจฉัยโรค โดยเขียนให้อ่านง่ายและชัดเจน 
   1.2.1.5 ในกรณีที่งดการส่งตรวจหรือเลื่อนเวลาส่ง ต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้ง 
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  1.2.2 การน าส่งชิ้นเนื้อเพื่อตรวจ frozen section 
   1.2.2.1 ห่อชิ้นเนื้อด้วยผ้าก๊อซชุบ normal saline หมาดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นเนื้อแห้งระหว่างการน าส่ง 
    ถ้าชิ้นเนื้อมีขนาดเล็ก (0.1 - 0.3 ซม.) ให้ใส่ชิ้นเนื้อในขวดขนาดเล็กที่มีฝาปิด หยดด้วย 
    normal saline 1 - 2 หยด โดยไม่ต้องห่อด้วยผ้าก๊อซหรือวางชิ้นเนื้อบนกระดาษ 
   1.2.2.2 ห้ามแช่ชิ้นเนื้อในน้ ายารักษาสภาพเซลล์ใดๆ ทั้งสิ้น 
   1.2.2.3 บรรจุชิ้นเนื้อในภาชนะและปิดฉลากที่เตรียมไว้ แล้วรีบน าส่งพร้อมใบขอส่งตรวจทันที 
   1.2.2.4 ในระหว่างการรอผล ควรงดใช้โทรศัพท์หมายเลขที่ระบุไว้ในใบส่งตรวจ เพื่อให้พยาธิแพทย์
    สามารถติดต่อรายงานผลได้ทันที 
  1.2.3 เกณฑ์การปฏิเสธส าหรับ frozen section 
   1.2.3.1 ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าทั้งรายที่เป็น elective case และ emergency case 
   1.2.3.2 ส่งชิ้นเนื้อมาถึงหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคช้ากว่าก าหนดมา 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้โทรแจ้งการ
    เลื่อนเวลา 
   1.2.3.3 ชิ้นเนื้อกระดูก (bone) หรือชิ้นเนื้อแข็งคล้ายกระดูก (calcifiedtissue) 
   1.2.3.4 ชิ้นเนื้อที่ได้รับการแช่น้ ายาอื่นๆ มาก่อนยกเว้น normal saline 
   1.2.3.5 ชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อวัณโรค 
   1.2.3.6 ชิ้นเนื้อจากผู้ป่วยที่มีผลเลือดผิดปกติ ได้แก่ HIV และไวรัสตับอักเสบ 
   1.2.3.7 การตรวจนอกเวลาราชการ ยกเว้นรายที่ผ่าตัดต่อเนื่องมาจากในเวลาราชการ ซึ่งให้ด าเนินการ 
    เช่นเดียวกับการขอตรวจ frozen section ที่ ระบุไว้ข้างต้น 
  1.2.4 การรายงานผล frozen section  
   รายงานผลทางโทรศัพท์ โดยบันทึกชื่อแพทย์ผู้รับผล เวลาที่รายงาน และพยาธิแพทย์ลงนามในใบรายงาน
   ผล frozen section ไว้เป็นหลักฐานเพื่อทวนสอบ   
 1.3 การย้อมพิเศษทาง histochemistry (Special stain) 
  การย้อมพิเศษทาง histochemistry หรือที่เรียกว่า special stain นั้น เป็นการตรวจที่ช่วยในการยืนยันพยาธิ 
  สภาพของโรค เช่น ตัวเชื้อโรค ผลผลิตของเซลล์ สารเคมี หรือโลหะที่ตกตะกอนในเซลล์หรือเนื้อเยื่อ หรือ
  ชนิดของเซลล์ เป็นต้น ทั้งนี้การส่งย้อมพิเศษทาง histochemistry ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพยาธิแพทย์ว่าจะ
  ท าการตรวจหรือไม่ หรือตรวจอะไรบ้าง 
  สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ ชิ้นเนื้อแช่ฟอร์มาลินหรือน้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้ออื่นๆ ชิ้นเนื้อสด และชิ้นเนื้อที่ฝังในพาราฟิน 
  tissue section, cytospin, cell block หรือ cell smear 
  รายการย้อมพิเศษทาง histochemistry (special stain) ที่มี ได้แก ่

 

1. Acid Fast Bacilli (AFB) 12. Masson trichrome 
2. Alcian blue 13. Mucin 
3. Calcium 14. Oil red O 
4. Crystal violet 15. Periodic acid-Schiff (PAS) 
5. Congo red 16. Periodic acid-Schiff-diastase 
6. Elastin digestion (PAS-D) 
7. Fite’s stain 17. Periodic acid-methenamine silver 
8. Fontana (PAMS) 
9. Giemsa 18. Reticulin 
10. Gomori Methenamine Silver stain (GMS) 19. Spirochete 
11. Iron  
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1.4 การย้อมพิเศษทาง immunohistochemistry 
การย้อมพิเศษทาง immunohistochemistry เป็นการตรวจที่ช่วยในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรค และ
ศึกษาปัจจัยพยากรณ์โรค ทั้งนี้การส่งย้อมพิเศษทาง immunohistochemistry ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพยาธิ
แพทย์ว่าจะท าการย้อมหรือไม่และย้อมอะไรบ้าง 

  สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ ชิ้นเนื้อที่แช่ฟอร์มาลินและฝังในพาราฟิน cell block หรือ tissue section ที่วางบนสไลด์
  ที่เคลือบด้วยสารตรึงชิ้นเนื้อแล้ว 
  เนื่องจากชนิดของแอนติบอดีที่ใช้ย้อมมีการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จึงขอให้ติดตามชนิดของแอนติบอดีได้จาก 
  website ของภาควิชาฯ 
 1.5 การย้อมพิเศษทาง immunofluorescence 
  สิ่งส่งตรวจ คือ ชิ้นเนื้อสด เท่านั้น ชนิดของแอนติบอดีที่มีการตรวจ ได้แก่ IgA, IgG, IgM, C3c, C1q เฉพาะ  
  Kidney เพิ่ม Kappa, Lamda, Fibrinogen 
  1.5.1 ค าแนะน าในการส่งตรวจ immunofluorescence 
   1.5.1.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนส่งตรวจที่โทรศัพท์หมายเลข 074-451591-2 หรือเบอร์ภายใน 
    155993 
   1.5.1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเก็บชิ้นเนื้อ ซึ่งประกอบด้วย Petri-dish ส าหรับใส่ชิ้นเนื้อพร้อม 
    ฝาปิด ผ้าก๊อซ และ normal saline (สามารถติดต่อขอรับอุปกรณ์ทั้งหมดได้ที่หน่วยพยาธิ
    วิทยากายวิภาค) 
   1.5.1.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปรับตัวอย่างชิ้นเนื้อทันทีที่ตัดชิ้นเนื้อออกจากผู้ป่วย ไม่ควรวางทิ้งไว้นาน 
    เนื่องจากจะท าให้แอนติเจนบนเนื้อเยื่อเสื่อมสภาพและให้ผลลบลวงได้ 
   1.5.1.4 ไม่รับตรวจชิ้นเนื้อจากผู้ป่วยที่มีผลเลือดผิดปกติ ได้แก่ HIV ไวรัสตับอักเสบ เนื่องจากในขั้นตอน
    การตรวจนั้น เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ สัมผัสกับชิ้นเนื้อสดโดยตรง 
   1.5.1.5 ห้ามแช่ชิ้นเนื้อในน้ ายาทุกชนิด ยกเว้น normal saline 
  1.5.2 การส่งตรวจ immunofluorescence 
   1.5.2.1 ชิ้นเนื้อไต ให้วางบนผ้าก๊อซที่ชุบ normalsaline หมาดๆ ใส่ใน Petri-dishแล้วน าส่งห้อง
    ตัดย้อมชิ้นเนื้อทันที 
   1.5.2.2 ชิ้นเนื้อส่วนอื่นๆ เช่น ผิวหนัง ปอด เยื่อบุช่องปาก ให้แบ่งชิ้นเนื้อเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
    - ส่วนที่หนึ่ง ให้วางบนผ้าก๊อซที่ชุบ normalsaline หมาดๆ ใส่ใน Petri-dish ส าหรับย้อม 
     immunofluorescence 
    - ส่วนที่สองแช่ใน 10% neutral buffered formalin ส าหรับ ย้อม H & E 
   1.5.2.3 ให้ส่งชิ้นเนื้อถึงห้องตัดย้อมภายในเวลาท าการและก่อน 12:00 น. ของวันศุกร์ หากเลยเวลา
    ดังกล่าวจะไม่สามารถย้อมได้ทันเวลา ต้องรอผลในวันจันทร์ 
 1.6 การส่งสเมียร์ sputum หรือ bronchial lavage เพื่อย้อมเชื้อราด้วย Gomori-Methenamine Silver 
  stain (GMS) 
  การย้อม GMS บนสเมียร์ ใช้ส าหรับการตรวจหาเชื้อราอย่างหยาบเท่านั้น เช่น Candida, Histoplasma, 
  Cryptococcus หรือ Pneumocystis แต่ไม่สามารถจ าแนกย่อยจนถึง species ได้ 
  1.6.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ เตรียมสไลด์ปลายฝ้า (frosted slide) เขียนชื่อ-สกุล และ HN ผู้ป่วย ด้วยดินสอ
   ด าลงบนสไลด์ส่วนที่เป็นฝ้าให้ชัดเจน อ่านออก ป้ายสิ่งส่งตรวจลงบนสไลด์ แล้วแช่ใน 95% ethyl 
   alcohol ทันที อย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือน าสไลด์ไปลนไฟให้แห้งเหมือนการป้ายสไลด์ย้อมเชื้อทางจุลชีว 
   วิทยา แล้วน าส่งที่หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค (เขียนชนิดของการย้อมให้ชัดเจน เช่น GMS เป็นต้น) 
  1.6.2 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   1.6.2.1 ไม่มีใบขอส่งตรวจ/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือสิ่งส่งตรวจ  
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   1.6.2.2 กรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ-สกุล เพศ และ HN หรือข้อมูลในใบ
    ขอส่งตรวจกับสิ่งส่งตรวจไม่ตรงกัน 
   1.6.2.3 ไม่มีข้อมูลว่า สิ่งส่งตรวจนั้นได้มาจากส่วนใดของร่างกายและไม่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งส่ง
    ตรวจ 
   1.6.2.4 ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ป่วยบนสไลด์ หรือภาชนะส่งตรวจ 
   1.6.2.5 สไลด์แตกเสียหายจนไม่สามารถประกอบเป็นแผ่นเหมือนเดิมได้ 
   1.6.2.6 รายละเอียดของฉลากบนสิ่งส่งตรวจหรือใบขอส่งตรวจไม่สามารถอ่านออกได้ 
 1.7 การขอทบทวนสไลด์ (Slide review) 
  ในกรณีที่ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัยทางคลินิก หรือตรวจไม่สมบูรณ์ แพทย์เจ้าของ 
  ไข้สามารถขอให้มีการทบทวนสไลด์ได้ โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ คือ 
  1.7.1 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อแจ้งให้พยาธิแพทย์ผู้ให้การวินิจฉัยทราบ 
  1.7.2 แจ้งเบอร์สไลด์ ชื่อผู้ขอทบทวน เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งควรนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า เพื่อที่จะได้จัดเตรียม
   สไลด์ไว้ให้พร้อม 
  1.7.3 การขอทบทวนสไลด์กรณีเร่งด่วนให้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้องธุรการหน่วยพยาธิวิทยากาย 
   วิภาคเพื่อนัดหมายเวลากับพยาธิแพทย์หรือหากแพทย์ได้มีการตกลงกับพยาธิแพทย์ผู้ให้การวินิจัฉัยไว้ 
   ล่วงหน้าแล้วให้แพทย์ผู้ขอทบทวนสไลด์แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องธุรการหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อ 
   จัดเตรียมหาสไลด์ 
  1.7.4 กรอกข้อมูลในใบขอทบทวนสไลด์ (ขอได้จากเจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค) ก่อนเข้า
   ทบทวนสไลด์ร่วมกับพยาธิแพทย์ 
  ส าหรับการทบทวนสไลด์ที่ส่งมาจากห้องปฏิบัติการอื่น ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอทบทวนสไลด์ที่ได้รับการ
  วินิจฉัยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แต่จะต้องน าใบรายงานผลเดิมมาด้วย เพื่อตรวจสอบว่าสไลด์ดังกล่าว
  ตรงกันกับชื่อผู้ป่วยที่ปรากฏในใบรายงานผลหรือไม่ กรณีที่พยาธิแพทย์มีความเห็นว่าต้องมีการย้อมพิเศษเพิ่มเติม 
  พยาธิแพทย์อาจจะต้องให้แพทย์ผู้ขอทบทวนสไลด์ติดต่อญาติเพื่อขอยืมบล็อกพาราฟินจากสถาบันนั้นๆ ซึ่ง
  ในกรณีนี้แพทย์ผู้ขอทบทวนสไลด์จะต้องลงข้อมูลขอส่งตรวจในคอมพิวเตอร์ (การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์ 
  เครือข่าย) โดยระบุว่า สิ่งส่งตรวจเป็นบล็อกพาราฟิน 
  หมายเหตุ การขอทบทวนสไลด์อย่างเดียวไม่คิดค่าบริการ 
 1.8 การขอยืมสไลด์และ/หรือบล็อกพาราฟิน 
  การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ควรยืมสไลด์ชิ้นเนื้อ และแนบผลการตรวจชิ้นเนื้อไปพร้อม
  ผู้ป่วยเนื่องจากแพทย์ในสถาบันที่รับส่งต่อมักจะขอให้มีการทบทวนสไลด์ก่อนท าการผ่าตัดและ/หรือรักษา 
  ขั้นตอนในการด าเนินการ 
  1.8.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคก่อน อย่างน้อย 2 วันท าการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 
   074-451591-2 เพื่อด าเนินการผลิตและเตรียมแผ่นสไลด์รวมทั้งใบรายงานผลให้พร้อม 
  1.8.2 แจ้งชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และนัดหมายเวลาที่จะมารับสไลด์ 
  1.8.3 กรณีต้องการยืมสไลด์และ/หรือบล็อกพาราฟินเพื่อรักษาต่อสถานพยาบาลอื่นๆ หน่วยงานที่ต้องการ

ยืมต้องเขียนบันทึกข้อความระบุสิ่งที่ต้องการขอ (สไลด์และหรือบล็อกพาราฟิน) พร้ออมระบุสาเหตุ
ในการขอให้ชัดเจน 

   หมายเหตุ เอกสารที่ต้องแนบ 
    - ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วยพร้อมรับรองส าเนา 
    - กรณีผู้ป่วยสามารถรับสไลด์ด้วยตัวเองและให้ญาติ หรือผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องแนบ 
      ส าเนาบัตรประชาชนของญาติหรือผู้รับแทนพร้อมรับรองส าเนาและใบแสดงความยินยอม 
      จากผู้ป่วยให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิ์รับแทน 
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  1.8.4 ผู้มารับสไลด์จะต้องลงลายมือชื่อใน เอกสารการขอสไลด์และพาราฟินบล็อกเพื่อการรักษาต่อ ทุกครั้ง
ก่อนการน าสไลด์ออกจากหน่วยฯ 

  1.8.5 ในกรณียืมบล็อกพาราฟิน ให้ติดต่อพยาธิแพทย์ เพื่อพิจารณาความจ าเป็น เป็นรายๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
   การสูญหายของบล็อกพาราฟิน โดยปกติหน่วยฯ จะเตรียมแผ่นสไลด์ชนิดที่ยังไม่ได้ย้อมสี (unstained 
   slide) ให้แทนซึ่งโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้รักษาต่อสามารถด าเนินการตรวจเพิ่มเติมทาง histochemistry 
   และ immunohistochemistry ได้โดยไม่ต้องน าบล็อกพาราฟินไป 
 1.9 การขอถ่ายภาพทางพยาธิวิทยา 
  ขั้นตอนในการด าเนินการ 
  1.9.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องธุรการหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคที่หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค 
  1.9.2 กรอกแบบฟอร์มการขอถ่ายภาพทางพยาธิวิทยา โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
   1.9.2.1. ชื่อ-สกุล H.N, Surgical No. 
   1.9.2.2. วัถตุประสงค์ในการถ่าบภาพ 
   1.9.2.3 รายละเอียดที่ต้องการจากภาพ 
   1.9.2.4  วิธีการจัดส่งรูป 
  1.9.3 ระยะเวลาในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์ 
 
2. ตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา (Cytology) บริการรับตรวจ 3 รายการดังต่อไปนี้ 
 2.1 เซลล์วิทยานรีเวช (Gynecologic cytology)  
  2.1.1 ชนิด conventional pap smear 
   สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ เซลล์บริเวณ endocervix, cervix และ vagina ที่ป้ายลงบนสไลด์ 
   2.1.1.1 สิ่งที่ต้องเตรียม 
    a) สไลด์ปลายฝ้า (frosted slide) เขียนชื่อ-สกุลและ H.N. ผู้ป่วยด้วย ดินสอ ด าลงบน
     สไลด์ด้านที่เป็นฝ้า 
    b) น้ ายารักษาสภาพเซลล์ (fixative) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการรักษาสภาพของเซลล์ให้คง
     รูปร่างและโครงสร้างใกล้เคียงกับสภาพเมื่อมีชีวิตอยู่ fixative ที่นิยมใช้ คือ 95% alcohol 
     หรือใช้ spray fixative ที่มีส่วนประกอบของ carbowax และ alcohol  
   2.1.1.2 การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
    a) สิ่งส่งตรวจควรเก็บโดยสูติ-นรีแพทย์แพทย์สาขาอื่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 
    b) หลังเก็บสิ่งส่งตรวจต้องแช่สไลด์ลงใน 95% ethyl alcohol ทันทีอย่าปล่อยให้สไลด์แห้ง
     ในอากาศ เพราะจะท าให้โครงสร้างของเซลล์เปลี่ยนแปลงไป (drying artifact) จนอาจ
     ท าให้ไม่สามารถวินิจฉัยได้ต้องใส่น้ ายาให้ท่วมบริเวณที่สเมียร์ปิดฝาภาชนะให้สนิทเพื่อ
     ป้องกันการระเหยของ alcohol ขณะน าส่งจะแช่ใน 95% alcohol หรือจัดส่งในลักษณะ
     สไลด์แห้ง โดยผึ่งสไลด์ให้แห้งหลังแช่ไว้อย่างน้อย 30 นาที หากสถานที่ส่งอยู่ไกลควรแช่
     สไลด์ไว้ในน้ ายา 95% alcohol อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนน ามาผึ่งให้แห้งเพื่อเตรียมส่ง
     ในกรณีที่ใช้ spray fixative ให้พ่นทันทีหลังจากป้ายสไลด์เสร็จ โดยถือขวด spray พ่น
     ห่างจากแผ่นสไลด์ ประมาณ 6-8 นิ้ว และพ่นให้ทั่วสไลด์ (ถ้าพ่นใกล้กว่าระยะนี้อาจท า
     ให้เซลล์หลุดออกจากสไลด์ได้) ผึ่งสไลด์ให้แห้งก่อนเรียงใส่ถาดส าหรับใส่แผ่นสไลด์ หรือ
     ซองซิปพลาสติก เพื่อเตรียมส่ง 
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  2.1.2 ชนิด liquid based (ThinPrep pap test) 
   สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ เซลล์บริเวณ endocervix, cervix และ vagina 
   2.1.2.1 สิ่งที่ต้องเตรียม 
    a) ขวดน้ ายา PreservCyt solution ส าหรับเก็บรักษาสภาพเซลล์ให้คงรูปร่างและโครงสร้าง
     ใกล้เคียงกับสภาพเมื่อมีชีวิตอยู่ 
    b) Cytobrush แบบ broom หรือแบบ plastic spatula และ endocervical brush 
     ส าหรับ เก็บเซลล์จากบริเวณปากมดลูก 
    c) ฉลากติดภาชนะที่ระบุชื่อ-สกุล H.N. อายุ วันที่เก็บ หน่วยงานที่ส่ง สมบูรณ์และชัดเจน 
   2.1.2.2 การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
    a) สิ่งส่งตรวจควรเก็บโดยสูติ-นรีแพทย์แพทย์สาขาอื่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 
    b) กรณีที่ใช้ Cytobrush แบบ broom เก็บเซลล์จากด้านนอกและด้านในผนังปากมดลูก
     โดยให้ส่วนกลางของ broom เข้าไปด้านในของปากมดลูก (หมุน 5 รอบในทิศทางเดียวกัน) 
     น า broom มาแกว่งไปมาในน้ ายา PreservCyt solution เพื่อให้เซลล์หลุดออกจาก 
     broomให้หมด แล้วปิดฝาขวดน้ ายา PreservCyt solution ให้สนิท (ขีดสีด าที่ฝาตรง
     กับขีดสีด าที่ขวด) 
    c) กรณีที่ใช้ Cytobrush แบบ plastic spatula และ endocervical brush เก็บเซลล์
     จากผนังด้านนอกปากมดลูกโดยใช้ plastic spatula(หมุน 1 รอบ) น า plastic spatula 
     มาแกว่งไปมาในน้ ายา PreservCyt solution เพื่อให้เซลล์หลุดออกมา แล้วใช้endocervical 
     brush เก็บเซลล์จากผนังด้านในปากมดลูก (หมุน ครึ่งรอบ) แล้วน า endocervical 
     brush มาแกว่งไปมาในน้ ายา PreservCyt solution ปิดฝาขวดน้ ายา PreservCyt 
     solution ให้สนิท (ขีดสีด าที่ฝาตรงกับขีดสีด าที่ขวด) 
    d) ติดฉลากที่ภาชนะ โดยปิดทับฉลากน้ ายาข้างขวด เพื่อเว้นช่องว่างให้เห็นระดับน้ ายาใน

ขวดได้ 
  2.1.3 การขอส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวช 
   2.1.3.1 หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้กรอกข้อมูลการขอส่งตรวจผา่นระบบคอมพิวเตอร์
    เครือข่าย (การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย) ส าหรับหน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาล
    อื่นให้ใช้ใบขอส่งตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวช (ดูตัวอย่างจากท้ายเล่ม) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
    และอ่านง่าย 
   2.1.3.2  กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ เพศ H.N. หน่วยงานที่ส่ง วันที่เก็บสิ่งส่ง 

ตรวจ แพทย์ผู้ส่งตรวจพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสอบถามประวัติเพิ่มเติมในกรณีที่จ าเป็น 
   2.1.3.3 ประวัติโดยย่อรวมทั้งการตรวจพบที่ส าคัญของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ได้แก่ 
    - อาการส าคัญ : มาตรวจตามปกติหรือมีอาการผิดปกติที่ต้องตรวจ pap smear  
    - ประจ าเดือนคร้ังสุดท้าย (last menstrual period)  
    - จ านวนคร้ังของการคลอด (parity)  
    - ประวัติเกี่ยวกับอาการและการรักษาเช่นการได้รับฮอร์โมนการฉายแสง เคมีบ าบัด เป็นต้น 
    - ผลการตรวจครั้งก่อนพร้อมหมายเลขการตรวจทางเซลล์วิทยา (ถ้ามี)  
    - ผลการตรวจร่างกายทางนรีเวชวิทยาที่ส าคัญ (PV examination)  
    - การวินิจฉัยทางคลินิก 
  2.1.4 การน าส่ง 
   2.1.4.1 หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์น าส่งสิ่งส่งตรวจที่กรอกการสั่งตรวจทางระบบ
    คอมพิวเตอร์เครือข่ายเรียบร้อยแล้วส่วนหน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาลอื่นให้แนบใบขอส่ง
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    ตรวจและหนังสือราชการน าส่งทีร่ะบุจ านวน รายชื่อผู้ป่วยและควรห่อแผ่นสไลด์ให้แน่นหนา
    เพื่อป้องกันการช ารุดเสียหายระหว่างน าส่ง 
   2.1.4.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 
 
 2.2 เซลล์วิทยาของสารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย (Body fluid cytology)  
  สิ่งส่งตรวจ ได้แก ่สารน้ าที่ได้จากส่วนต่างๆ ของร่างกายเช่นจากช่องปอดช่องท้องช่องหัวใจน้ าไขสันหลังน้ า
  จากข้อต่างๆ เสมหะ ปัสสาวะ น้ าล้างจากทางเดินหายใจ น้ าล้างช่องท้อง เป็นต้น 
  2.2.1 สิ่งที่ต้องเตรียม 
   2.2.1.1 ภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาขนาด 50 มล. หรือภาชนะอื่นที่สะอาดมีฝาปิด
    สนิทเหมาะสมกับปริมาณสารน้ าที่ส่งตรวจกรณีที่ ใช้ภาชนะอื่นให้ระบุห้องปฏิบัติการเซลล์
    วิทยา (cytology) ไว้ด้วยป้องกันการส่งผิดพลาด 
   2.2.1.2 น้ ายารักษาสภาพเซลล์ (fixative) ที่ใช้คือ 95% alcohol ส าหรับสารน้ าที่ป้ายลงบนสไลด์
    และน้ ายา Saccomanno ส าหรับ bronchoalveolar lavage หรือ bronchial washing  
   2.2.1.3  ฉลากติดภาชนะที่ระบุชื่อ-สกุล H.N. เพศ อายุ หน่วยงาน ชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ ชนิดสิ่งส่ง

ตรวจ และวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจให้ชัดเจน 
   2.2.1.4 ใบขอส่งตรวจทางเซลล์วิทยา/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
  2.2.2 การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
   2.2.2.1 สิ่งส่งตรวจที่เป็นสารน้ าทุกชนิดไม่ต้องเติมน้ ายารักษาสภาพเซลล์ ให้น าส่งเร็วที่สุดเท่าที่จะ
    ท าได้หากส่งไม่ทันภายใน 30 นาที ให้เก็บไว้ในตู้เย็นที่ 4 °C แล้วรีบน าส่งอีกเช่นกันห้ามเก็บ
    ไว้ในช่องแช่แข็งหรือวางไว้ในอุณหภูมิห้องหรืออาจเลือกใช้วิธีป้ายสิ่งส่งตรวจลงบนสไลด์และ
    แช่สไลด์ใน 95% ethyl alcohol ทันทีแช่ไว้อย่างน้อย 24 ชม. แล้วน ามาผึ่งให้แห้งและส่ง
    ตรวจ 
   2.2.2.2 ส าหรับสารน้ าที่ได้จาก bronchoalveolar lavage หรือ bronchial washing ให้ผสมกับ
    น้ ายา Saccomanno อัตราส่วน 1:1  
   2.2.2.3 ปิดฉลากที่ภาชนะป้องกันการสลับรายสลับต าแหน่งหรือชนิดของสิ่งส่งตรวจ 
   2.2.2.4  กรณีหน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาลอื่นอาจน าส่งในลักษณะของสไลด์โดยน าสารน้ าไปปั่น
    ตกตะกอน (centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 2,000 rpm. นาน 5 นาทีแล้วเทน้ าส่วนบนทิ้งน า
    ส่วนที่เป็นตะกอนมาป้ายบนสไลด์ จ านวน 4 แผ่นไถแบบเดียวกับการเจาะเลือดท า blood 
    smear หรือป้ายประกบแล้วดึงแยกจากกันแช่สไลด์ลงใน 95% alcohol ทันทีอย่างน้อย 
    24 ชม. น ามาผึ่งให้แห้งก่อนส่ง ไม่ควรส่งสิ่งส่งตรวจมาทั้งหมด โดยไม่ได้แช่ในน้ ายารักษา 
    สภาพเซลล์เนื่องจากเซลล์จะเสื่อมสลาย (autolysis) ท าให้มีปัญหาในการวินิจฉัย 
  2.2.3 การขอส่งตรวจสารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย 
   2.2.3.1 กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยในใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยา/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์

เครือข่ายได้แก่ชื่อ-สกุล H.N. อายุ เพศ หน่วยงานที่ส่ง ชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจพร้อมเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจประวัติส าคัญและสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบพร้อม
การวินิจฉัย กรณีของการสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่ควรคัดลอกประวัติมา
ทั้งหมดให้กรอกรายละเอียดเฉพาะที่ส าคัญและจ าเป็นในการวินิจฉัยเท่านั้น 

   2.2.3.2 ระบุชนิดปริมาณและลักษณะของสิ่งส่งตรวจส าหรับสิ่งส่งตรวจที่เป็นสไลด์ต้องระบุจ านวน
    สไลด์ที่ส่งมาด้วย 
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  2.2.4 การน าส่ง 
   2.2.4.1 หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์น าส่งสิ่งส่งตรวจที่กรอกการสั่งตรวจทางระบบ
    คอมพิวเตอร์เครือข่ายเรียบร้อยแล้วส่วนหน่วยงานภายนอก/ โรงพยาบาลอื่นให้แนบใบขอ
    ส่งตรวจและหนังสือราชการน าส่งที่ระบุจ านวนรายชื่อผู้ป่วย กรณีที่เป็นสไลด์ควรห่อแผ่นสไลด์
    ให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการช ารุดเสียหาย ระหว่างน าส่ง 
   2.2.4.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 
 
 2.3 เซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Fine needle aspiration; FNA)  
  สิ่งส่งตรวจได้แก่สารน้ าหรือสไลด์ที่ป้ายสารน้ าที่ได้จากการท าหัตถการเจาะดูดจากอวัยวะต่างๆ ด้วยเข็มเล็ก
  เช่น จากต่อมธัยรอยด์ (thyroid gland), ต่อมน้ าเหลือง (lymph node), เต้านม (breast) หรืออวัยวะอื่นๆ 
  2.3.1 สิ่งที่ต้องเตรียม 
   2.3.1.1 สไลด์ปลายฝ้า (frosted slide) เขียนชื่อ-สกุลและ H.N. ผู้ป่วยด้วยดินสอด าลงบนสไลด์ด้าน
    ที่เป็นฝ้า 
   2.3.1.2 ภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาขนาด 50 มล. หรือภาชนะอื่นที่สะอาดมีฝา
    ปิดสนิทเหมาะสมกับปริมาณสารน้ าที่ส่งตรวจกรณีที่ใช้ภาชนะอื่นให้ระบุห้องปฏิบัติการเซลล์ 
    วิทยา (cytology) ไว้ด้วยป้องกันการส่งผิดพลาด 
   2.3.1.3  ฉลากติดภาชนะที่ระบุชื่อ-สกุล H.N. เพศอายุหน่วยงานชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจชนิดสิ่งส่งตรวจ 
    และวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจให้ชัดเจน 
   2.3.1.4  น้ ายารักษาสภาพเซลล์ (fixative) ที่ใช้ คือ 95% alcohol  
   2.3.1.5  ใบขอส่งตรวจทางเซลล์วิทยา/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
  2.3.2 การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
   2.3.2.1 หยดสิ่งที่เจาะดูดได้ลงบนสไลด์จ านวน 4 แผ่น ไถแบบเดียวกับการเจาะเลือดท า blood 
    smear หรือป้ายประกบแล้วดึงแยกจากกันแช่สไลด์ใน 95% alcohol ทันทีทิ้งไว้อย่างน้อย 
    30 นาที 
   2.3.2.2 ในกรณีที่เจาะดูดได้ของเหลวให้บรรจุลงในภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา
    ปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งตรวจสารน้ าจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
   2.3.2.3 หน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาลอื่นให้แช่สไลด์ไว้ใน 95% alcohol อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
    ก่อนน ามาผึ่งให้แห้งก่อนส่งไม่ควรส่งสิ่งส่งตรวจมาทั้งหมดโดยไม่ได้แช่ในน้ ายารักษาสภาพ
    เซลล์ เนื่องจากเซลล์จะเสื่อมสลาย (autolysis) ท าให้มีปัญหาในการวินิจฉัย 
  2.3.3 การขอส่งตรวจสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยาโดยการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก 
   2.3.3.1 กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยในใบขอส่งตรวจเซลล์วิทยา/การสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์
    เครือข่าย ได้แก่ ชื่อ-สกุล H.N. อายุเพศหน่วยงานที่ส่งชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ พร้อมเบอร์ 
    โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจประวัติส าคัญ และสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบพร้อม
    การวินิจฉัยกรณีของการสั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่ควรคัดลอกประวัติมา
    ทั้งหมดให้กรอกรายละเอียดเฉพาะที่ส าคัญและจ าเป็นในการวินิจฉัยเท่านั้น 
   2.3.3.2 ระบุชนิดปริมาณและลักษณะของสิ่งส่งตรวจส าหรับสิ่งส่งตรวจที่เป็นสไลด์ต้องระบุจ านวน
    สไลด์ที่ส่งมาด้วย 
  2.3.4 การน าส่ง 
   2.3.4.1 หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์น าส่งสิ่งส่งตรวจที่กรอกการสั่งตรวจทางระบบ
    คอมพิวเตอร์เครือข่ายเรียบร้อยแล้วส่วนหน่วยงานภายนอก/ โรงพยาบาลอื่นให้แนบใบขอ
    ส่งตรวจและหนังสือราชการน าส่งที่ระบุจ านวนรายชื่อผู้ป่วยและควรห่อแผ่นสไลด์ให้แน่นหนา
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    เพื่อป้องกันการช ารุดเสียหายระหว่างน าส่ง 
   2.3.4.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 
 
  เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา 

1. ไม่มีชื่อ-สกุล H.N. ผู้ป่วยบนภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ หรือที่ปลายด้านฝ้าของสไลด์ 
2. ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ หรือสไลด์เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมหรือด าเนินการตรวจวินิจฉัยได้ 
3. มี Specimen แต่ไม่มีใบ Request 
4. ชนิด Specimen และ Request ไม่ตรงกัน 
5. สไลด์ Pap smar มากกว่า 1 แผ่นในผู้ป่วย 1 คน  
6. Specimen มากกว่า 1 ตัวอย่างในต าแหน่งเดียวกัน 
7. ข้อสงสัยอื่นๆ  

  หมายเหตุ  ในกรณีปฏิเสธหรือขอให้ตรวจสอบเพื่อยืนยันการส่งตรวจให้บันทึกใน .แบบฟอร์มการขอปฏิเสธ
และตรวจสอบเพื่อการยืนยันการส่งตรวจเซลล์วิทยา (SD-Fo-AP-CT-16)” 
 
3. พยาธิวิทยาทางอณูชีวโมเลกุล (Molecular pathology) 
 3.1 การตรวจยีน BCR-ABL gene เชิงคุณภาพ (RT-PCR) (BCR-ABL detection by RT-PCR) 
  3.1.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) 
   เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเร้ือรังแบบมัยอีลอยด์ (Chronic Myeloid Leukemia, CML) 
  3.1.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 

เลือดปริมาณ 5-10 มล. หรือไขกระดูกประมาณ 2-3 มล. ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือด
ชนิด EDTA และกลับหลอดสิ่งส่งตรวจไปมาเพื่อให้สิ่งส่งตรวจผสมกับสารกันเลือดแข็งตัว 

  3.1.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) 
   สิ่งส่งตรวจควรน าส่งห้องปฏิบัติการในทันทีหลังจากเจาะเลือด ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 
   4C ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
  3.1.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule) 
   รับสิ่งส่งตรวจในวันเวลาราชการ 8.30 -16.30 
  3.1.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 10 วันท าการ 
  3.1.6 การรายงานผล 
   BCR-ABL transcript (major) b2a2 = positive/negative 
   BCR-ABL transcript (major) b3a2 = positive/negative 
   BCR-ABL transcript (minor) e1a2 = positive/negative 
  3.1.7 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference): 
   สิ่งส่งตรวจที่ใช้ heparin เป็นสารกันการแข็งตัวของเลือด 
  3.1.8 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   3.1.8.1 ข้อมูลของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 
   3.1.8.2 สิ่งส่งตรวจที่แข็งตัว เช่น เก็บใน dry ice 
   3.1.8.3 สิ่งส่งตรวจเก็บไว้ที่ 4C นานกว่า 24 ชั่วโมงหรือไม่เก็บที่ 4C ทันทีหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ 
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 3.2 การตรวจยีน BCR-ABL gene เชิงปริมาณ (RQ-PCR) (Real time quantitative PCR) 
  3.2.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) 
   เพื่อติดตามการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (Chronic Myeloid Leukemia, 
   CML) 
  3.2.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 
   เลือดปริมาณ 10 มล. หรือไขกระดูกประมาณ 5 มล. ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือดชนิด 
   EDTA และกลับหลอดสิ่งส่งตรวจไปมาเพื่อให้สิ่งส่งตรวจผสมกับสารกันเลือดแข็งตัว 
  3.2.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) 
   สิ่งส่งตรวจควรน าส่งห้องปฏิบัติการในทันทีหลังจากเจาะเลือด ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ ต้องเก็บไว้ที่
   อุณหภูมิ 4C ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
  3.2.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule) 
   รับสิ่งส่งตรวจในวันเวลาราชการ 8.30 -16.30 
  3.2.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 10 - 15 วันท าการ 
  3.2.6 การรายงานผล:  รายงานผลเป็นระบบ International Scale (IS): %BCR-ABL/ABL 
  3.2.7 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference): สิ่งส่งตรวจที่ใช้ heparin เป็นสารกันการแข็งตัวของ

เลือด 
  3.2.8 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   3.2.8.1 ข้อมูลของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 
   3.2.8.2 สิ่งส่งตรวจที่แข็งตัว เช่น เก็บใน dry ice 
   3.2.8.3 สิ่งส่งตรวจเก็บไว้ที่ 4C นานกว่า 24 ชั่วโมงหรือไม่เก็บที่ 4C ทันทีหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 3.3 การตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BCR-ABL (Mutation analysis by sequencing) 
  3.3.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) 
   ผู้ป่วย CML ที่ได้รับการรักษาและเกิดการดื้อยา 
  3.3.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ  
   เลือดปริมาณ 5-10 มล. หรือไขกระดูกประมาณ 2-3 มล. ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือด
   ชนิด EDTA และกลับหลอดสิ่งส่งตรวจไปมาเพื่อให้สิ่งส่งตรวจผสมกับสารกันเลือดแข็งตัว 
  3.3.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) 
   สิ่งส่งตรวจควรน าส่งห้องปฏิบัติการในทันทีหลังจากเจาะเลือด ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 
   4C ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
  3.3.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule) 
   รับสิ่งส่งตรวจในวันเวลาราชการ 8.30 -16.30 
  3.3.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 15 - 20 วันท าการ 
  3.3.6 การรายงานผล: BCR-ABLKD (exon4-10) mutation = mutation/no mutation 
  3.3.7 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference): สิ่งส่งตรวจที่ใช้ heparin เป็นสารกันการแข็งตัวของ  
   เลือด 
  3.3.8 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   3.3.8.1 ข้อมูลของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 
   3.3.8.2 สิ่งส่งตรวจที่แข็งตัว เช่น เก็บใน dry ice 
   3.3.8.3 สิ่งส่งตรวจเก็บไว้ที่ 4C นานกว่า 24 ชั่วโมงหรือไม่เก็บที่ 4C ทันทีหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

109 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

 3.4 การทดสอบ HPV DNA 
  3.4.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) 
   3.4.1.1 Equivocal Pap smear กรณี ASC-US และ ASC-H 
   3.4.1.2 Test of cure กรณีการติดตามผู้ป่วยเพื่อติดตามหลังการรักษาเสร็จสิ้น 
   3.4.1.3 กรณีอื่นๆ 
  3.4.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 
   3.4.2.1 เก็บเซลล์ใน PreservCyt solution โดยใช้อุปกรณืที่เรียกว่า Broom-type device (Cytobrush)  
  3.4.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) 

สิ่งส่งตรวจควรน าส่งห้องปฏิบัติการในทันทีหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ต้องเก็บที่
อุณหภูมิ 4C หรือ อุณหภูมิห้อง 20 -30C ได้นาน 18  สัปดาห ์

  3.4.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule): รับสิ่งส่งตรวจในวันเวลาราชการ 8.30 -16.30 
  3.4.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 1 - 3 สัปดาห์ 
  3.4.6 การรายงานผล:  

- Positive high-risk types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) หรือ HPV 
type 16, 18 
- negative for 14 high-risk HPV types 

  3.4.7 การตรวจวิเคราะห์ (methodology):  Cervista HPV HR 
  3.4.8 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference): การเก็บเซลล์ได้ปริมาณน้อยและมีมูกมาก อาจท าให้เกิด 
   ผลลบลวงได้ 
  3.4.9 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   3.4.9.1 ข้อมูลของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 
   3.4.9.2 สิ่งส่งตรวจเก็บที่อุณหภูมิสุงกว่า 30C 
 3.5  การตรวจยีน KRAS mutation  
  3.5.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)  

ตรวจประเมินเพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์ใช้เป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยด้วยยากลุ่ม KRAS tyrosine 
kinase inhibitor 

  3.5.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 
   ชิ้นเนื้อ Paraffin block (ชิ้นเนื้อแช่ใน 4-10% formalin ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนท า block) 
  3.5.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : 
   ชิ้นเนื้อ Paraffin block น าส่งพร้อม H&E slide และใบรายงานผลตรวจทางพยาธิวิทยา 
  3.5.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ 
   รับสิ่งส่งตรวจในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 
  3.5.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):  
      รายงานผลภายใน 5 วันท าการ หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจเป็น Paraffin block 
  3.5.6 การรายงายผล  
       KRAS (codon12,13, 59, 61,117,146)= Mutation detected/ No mutation detected 
          exon 2: codon 12 (6 mutations) 
           codon 13 (G13D, c.38G>A) 
    exon 3: codon 59 (3 mutations) 
      codon 61 (4 mutations) 
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    exon 4:  codon 117 (K117N, c.351A>C; c.351A>T) 
      codon 146 (3 mutations) 
  3.5.7 วิธีการตรวจวิเคราะห์ (Methodology) 
   Idylla KRAS mutation kit โดยตรวจ exon 2, 3, 4 ของ KRAS 
  3.5.8 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference)  
   คุณภาพและปริมาณของ DNA  
 
 3.6 การตรวจยีน JAK2 V167F ด้วยเทคนิค ARMS-PCR (Amplification refractory mutation system- 
  PCR) 
  3.6.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)  
   เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรคในกลุ่ม  Myeloproliferative neoplasms (MPN) 
  3.6.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 

เลือดปริมาณ 3-5 มล.  ใส่หลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA  กลับหลอดสิ่งส่งตรวจไป
มาเพื่อให้สิ่งส่งตรวจผสมกับสารกันเลือดแข็งตัว 

  3.6.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : 
   สิ่งส่งตรวจควรน าส่งห้องปฏิบัติการในทันทีหลังจากเจาะเลือด ถ้าไม่สามารถน าส่งได้ ต้องเก็บไว้ที่
   อุณหภูมิ 4C ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
  3.6.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule)  
   รับสิ่งส่งตรวจในวันเวลาราชการ 8.30 -16.30           
  3.6.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT): 10 วันท าการ 
 3.6.6  การรายงานผล  
  JAK2 617V (wild)  = positive/negative 

JAK2 617F (mutant) = positive/negative 
 3.6.7  สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference)  
   สิ่งส่งตรวจที่ใช้ heparin เป็นสารกันการแข็งตัวของเลือด 
  3.6.8 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   3.6.8.1 ข้อมูลของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 
   3.6.8.2 สิ่งส่งตรวจที่แข็งตัว เช่น เก็บใน dry ice 
   3.6.8.3 สิ่งส่งตรวจเก็บไว้ที่ 4 C นานกว่า 72 ชั่วโมง หรือไม่เก็บที่ 4 C ทันทีหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 3.7 การตรวจยีน EGFR mutation  
   3.7.1 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)  

ตรวจประเมินเพื่อท านายผลตอบสนองต่อการใช้ยากลุ่ม  EGFR  tyrosine kinase inhibitor 
  3.7.2 สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ 
        Paraffin block (ชิ้นเนื้อแช่ใน 4-10% formalin ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนท า block) 
  3.7.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : 
        ชิ้นเนื้อ Paraffin block น าส่งพร้อม H&E slide และใบรายงานผลตรวจทางพยาธิวิทยา 
  3.7.4 วันและเวลาที่ท าการตรวจ (testing schedule)  
        รับสิ่งส่งตรวจในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 
  3.7.5 การประกันเวลาการทดสอบ (TAT):   
   รายงานผลภายใน  5 วันท าการ หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจเป็น Paraffin block 
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      3.7.6 การรายงานผล  
   3.7.6.1 Therascreen kit 
              EGFR exon 18-21:  Mutation detected/ No mutation detected 
        EGFR exon 18: G719X (G719A, G719S, G719C) 
        EGFR exon 19: Del (Presence of any of 19 deletions) 
         EGFR Exon 20: S768I, T790M, Ins (Presence of any of 3 insertions) 
     EGFR exon 21: L858R, L861Q 
      3.7.6.2 Idylla EGFR kit 
             EGFR exon 18-21:  Mutation detected/ No mutation detected 
    EGFR exon 18: G719X (Presence of any of 4 mutations) 
        EGFR exon 19: Del (Presence of any of 38 deletions) 
        EGFR Exon 20: S768I, T790M, Ins (Presence of any of 5 insertions) 
     EGFR exon 21: L858R (Presence of any of 3 mutations), L861Q 
      3.7.7 วิธีการตรวจวิเคราะห์ (Methodology) 
        Therascreen EGFR RGQ PCR Kit  หรือ Idylla EGFR mutation assay  
  3.7.8 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference)  
       คุณภาพและปริมาณของ DNA 
 
4. ตรวจศพทางวิชาการและการเก็บรักษาศพ 
 4.1 การผ่าตรวจศพ (Autopsy) 
  หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคให้บริการตรวจศพทางวิชาการ หมายถึง การตรวจศพผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและ
  เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมทั้งศพทารกที่แพทย์ต้องการขอตรวจ นอกจากนี้ยังรับปรึกษา
  จากแพทย์นิติเวชในกรณีที่มีการร้องขอ โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1.1 การขออนุญาตตรวจศพ 
   4.1.1.1 แพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ต้องขออนุญาตจากญาติผู้ป่วย ให้ท าการผ่าศพได้ซึ่งต้องเป็น
    ญาติที่ใกล้ชิดเรียงล าดับ ดังนี้ 
    - คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
    - บุตร ธิดาที่บรรลุนิติภาวะ 
    - บิดา มารดา (อันดับ 1 กรณีที่ผู้ตายยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
    - พี่ น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกันที่บรรลุนิติภาวะ 
    - พี่ น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกันที่บรรลุนิติภาวะ 
    - ปู่ ย่า ตา ยาย 
    - ลุง ป้า น้า อา 
    - ญาติที่รับผิดชอบเป็นผู้ปกครองดูแลกันมาตลอด ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาต จะท า
     การผ่าศพไม่ได้ 
   4.1.1.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ไม่สามารถเซ็นอนุญาตให้ท าการผ่าศพได้ 
   4.1.1.3 แพทย์ผู้ขอท าการตรวจศพ ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ การผ่าศพอย่างชัดเจน 
    ซึ่งโดยปกติในการผ่าตรวจศพแต่ละราย ลงมีดเป็นรูปตัว “Y” จากหน้าอกไปจนถึงบริเวณ
    หัวเหน่า เพื่อน าอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องออกมาตรวจ และเก็บตัวอย่างไปเพื่อท า 
    การศึกษาต่อ ในส่วนของศีรษะจะเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อน าเอาสมองออกมาตรวจอย่างละเอียด 
    ส่วนอวัยวะที่ไม่ได้เก็บไปศึกษาเพิ่มเติมนั้น จะน าคืนใส่ในตัวผู้ตายแล้วเย็บแผล อาบน้ าศพ 
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    และแต่งศพ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยใช้เวลาในการตรวจศพทั้งสิ้นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
   4.1.1.4 ไม่รับตรวจศพผู้ป่วย HIV หรือเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ 
  4.1.2 ข้อควรปฏิบัติในการขอตรวจศพ 
   4.1.2.1 แพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจศพต้องติดต่อกับพยาธิแพทย์ผู้มีหน้าที่ผ่าตรวจศพในวันนั้น โดยใน
    วันและเวลาราชการสามารถติดต่อผ่านธุรการ หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค (โทรศัพท์ 1591-2) 
    กรณีที่ต้องมีการผ่าตรวจศพนอกเวลาราชการให้แพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจศพติดต่อประสานงาน 
    กับเจ้าหน้าที่ห้องศพที่อยู่ประจ าวันนั้น (โทรศัพท์ 1556) เพื่อด าเนินการแจ้งให้พยาธิแพทย์
    ทราบ 
   4.1.2.2 ผู้เขียนใบขออนุญาตผ่าศพต้องเป็นแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยและสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เท่านั้น 
    เมื่อญาติผู้ป่วยอนุญาตให้ท าการผ่าตรวจศพแล้วให้แพทย์ผู้ขออนุญาตกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
    ผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการตรวจร่างกายแรกรับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษา
    ที่ได้รับ การด าเนินของโรค การวินิจฉัยโรค ตลอดจนประเด็นที่ต้องการให้พยาธิแพทย์ตรวจ
    เป็นพิเศษในขณะท าการผ่าศพ ข้อมูลทางคลินิกที่ครบถ้วนจะช่วยให้การผ่าตรวจศพเป็นไป
    ได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง (ตัวอย่างใบขออนุญาตผ่าตรวจศพดูได้ท้ายเล่ม) 
   4.1.2.3 ให้ญาติลงนามยินยอมการผ่าตรวจศพในช่องผู้อนุญาต โดยที่การขออนุญาตจะต้องไม่เป็น
    การบังคับให้ญาติยินยอม 
   4.1.2.4 แพทย์ผู้ขออนุญาตลงชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อการติดต่อใน
    กรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ขออนุญาต
    ท าการผ่าตรวจศพ ต้องให้อาจารย์เจ้าของไข้เซ็นชื่อรับรองด้วย 
   4.1.2.5 แพทย์ผู้ขออนุญาตต้องระบุในช่องให้ชัดเจนว่า ได้ขออนุญาตผ่าศพเพื่อตรวจทุกอวัยวะหรือ
    เพื่อตรวจเฉพาะบางอวัยวะ ในกรณีทั่วไปการตรวจทุกอวัยวะ จะหมายถึง การตรวจอวัยวะ
    ในช่องอก ช่องท้อง และสมอง ถ้าญาติอนุญาตให้ตรวจศพเป็นบางอวัยวะ แพทย์ผู้ขอต้อง
    ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการตรวจอวัยวะในส่วนไหน เช่น อวัยวะในช่องอก ช่องท้อง หรือสมอง 
    ถ้าแพทย์ผู้ขอระบุในช่องขอผ่าตรวจบางอวัยวะ พยาธิแพทย์จะท าการตรวจเฉพาะอวัยวะที่
    ระบุไว้เท่านั้น 
   4.1.2.6 การผ่าตรวจศพทารกในกรณีที่ทารกนั้นมีอายุครรภ์มากกว่า 16 สัปดาห์ หรือน้ าหนักมากกว่า 
    500 กรัม จะต้องส่งรกมาด้วยทุกคร้ัง โดยทารกและรกที่รอส่งตรวจให้เก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดา 
    ห้ามแช่แข็ง ส าหรับทารกที่อายุครรภ์น้อยกว่า 16 สัปดาห์หรือน้ าหนักตัวน้อยกว่า 500 กรัม 
    ให้ส่งตรวจแบบการส่งตรวจชิ้นเนื้อพยาธิศัลยกรรมคือ ให้แช่ 10% neutral buffered 
    formalin 
   4.1.2.7 ส่งใบขออนุญาตผ่าตรวจศพที่สมบูรณ์มายังหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค 
หมายเหตุ การขอผ่าตรวจศพทารกจากโรงพยาบาลอื่น ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการขอผ่าตรวจศพทารกที่เสียชีวิต
   ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
  4.1.3 เกณฑ์การปฏิเสธการตรวจศพ 
   4.1.3.1 ไม่มีใบขออนุญาตตรวจศพ 
   4.1.3.2 ไม่มีการลงนามอนุญาตของผู้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการอนุญาตให้ตรวจศพ 
   4.1.3.3 ไม่มีชื่อแพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจศพ 
   4.1.3.4 กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่มีประวัติการเจ็บป่วยที่ชัดเจนหรือที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต 
   4.1.3.5 เขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก 
   4.1.3.6 ชื่อ นามสกุลและเลขที่เวชระเบียนของศพในใบขออนุญาตตรวจศพไม่ตรงกับชื่อ นามสกุล
    และเลขที่เวชระเบียนที่ระบุไว้กับศพ 
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   4.1.3.7 ศพที่มีการติดเชื้อที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อพยาธิแพทย์และผู้ช่วยผ่าศพ เช่น ติดเชื้อ HIV 
    และอื่น ๆ แล้วแต่กรณีหรือสงสัยว่ามีการติดเชื้ออย่างรุนแรง แต่ยังไม่มีผลการตรวจทาง
    ห้องปฏิบัติการยืนยัน 
   4.1.3.8 ศพที่ได้รับสารกัมมันตรังสีหรือสารพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อพยาธิแพทย์และผู้ช่วยผ่าศพ 
   4.1.3.9 ศพผู้ป่วย HIV และพาหะไวรัสตับอักเสบ 
   4.1.3.10 ศพเน่า 
   4.1.3.11 ศพทารกที่ตายมาแล้วมากกว่า 10 วัน เนื่องจากมีการสลายตัว (autolysis) ของเนื้อเยื่อที่มี
    ผลท าให้การวินิจฉัยไม่สามารถท าได้ 
   4.1.3.12 ศพที่ต้องได้รับการตรวจศพทางนิติเวชศาสตร์ 
 4.2 การรับศพ รักษาศพและจ าหน่ายศพ 
  4.2.1 ระเบียบและขั้นตอนการรับและรักษาศพ 
   4.2.1.1 เจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ป่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องศพทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดย
    ในเวลาราชการติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 155992 และนอกเวลาราชการ ให้ติดต่อที่เบอร์ 1556 
   4.2.1.2 ศพติดเชื้อที่ติดต่อได้ทางเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น ตับอักเสบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ห้อง
    ศพทราบก่อนทุกครั้ง 
   4.2.1.3 เจ้าหน้าที่ห้องศพจะเก็บศพไว้ในตู้เย็นเก็บศพ พร้อมลงทะเบียนรับศพเข้าเพื่อรอให้ญาติมา
    รับศพ 
   4.2.1.4 ศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาศพ 
    แต่ศพจากที่อื่นที่น ามาฝากไว้ในตู้เย็นห้องเก็บศพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะต้อง
    เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาศพ เป็นจ านวนเงิน 500 บาทต่อวัน 
   4.2.1.5 หากญาติมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ฉีดยารักษาศพให้ ให้ญาติติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องศพ 
    และช าระค่าฉีดยารักษาศพ จ านวน 500 บาท โดยด าเนินการจ่ายเงินที่ห้องการเงินผู้ป่วย
    ในบริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล แล้วน าเอกสารการจ่ายเงินกลับมาที่ห้องศพก่อนรับศพ
    ออกไป เจ้าหน้าที่จะฉีดยาศพที่ห้องเก็บศพเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที และเปิดให้ 
    บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
   4.2.1.6 เมื่อญาติน าใบจ าหน่ายผู้ป่วยจากฝ่ายการเงินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มายื่นเป็นหลักฐาน
    ในการน าศพออกจากโรงพยาบาลแล้ว จึงจะด าเนินการต่อได้ 
   4.2.1.7 เจ้าหน้าที่ห้องศพ ลงบันทึกการจ าหน่ายศพโดยกรอกเอกสารเกี่ยวกับผู้ตาย และรายละเอียด
    ของผู้รับศพ โดยต้องเป็นทายาทของผู้ตายตามล าดับขั้น หรือผู้มีอ านาจที่ได้รับมอบหมาย
    ตามกฎหมายเท่านั้นเป็นผู้รับศพ 
   4.2.1.8 กรณีไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพภายใน 1 สัปดาห์ จะด าเนินการให้มูลนิธิน าศพไปฝังเพื่อรอ
    ญาติต่อไป 
  4.2.2 ระเบียบและขั้นตอนการจ าหน่ายศพ 
   ญาติติดต่อขอรับศพได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   4.2.2.1 ญาติน าใบจ าหน่ายผู้ป่วยจากหน่วยเงินรายได้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ 
    ห้องศพ 
   4.2.2.2 แสดงบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ห้องศพ เพื่อกรอกรายละเอียดของผู้รับศพในบันทึก
    การส่งศพ 
   4.2.2.3 เซ็นรับศพในใบส่งศพ 
   4.2.2.4 ญาติสามารถน ารถมารับศพได้ที่ด้านข้างห้องพักญาติซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ 
   4.2.2.5 ญาติสามารถรอรับศพได้ที่ห้องพักญาติซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ 
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 4.3 การฉีดยารักษาศพ 
  4.3.1 ระเบียบและขั้นตอนการฉีดรักษายาศพ 
   4.3.1.1 ญาติผู้ตายติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องศพโดยตรงทางโทรศัพท์ ในเวลาราชการที่หมายเลข 1591-2 
    นอกเวลาราชการที่ 1556 หรือติดต่อด้วยตนเองในเวลาราชการที่หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค 
    ชั้น 4 อาคารพยาธิวิทยา หรือนอกเวลาราชการที่ห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องศพ ชั้น basement 
    อาคารพยาธิวิทยา 
   4.3.1.2 ญาติผู้ตายต้องช าระค่าฉีดศพ จ านวน 500 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะออก ใบเสร็จรับเงินให้ 
   4.3.1.3 เจ้าหน้าที่จะฉีดยาศพที่ห้องเก็บศพเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
   4.3.1.4 เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
  4.3.2 เกณฑ์การปฏิเสธ 
   ไม่ฉีดยาศพในรายที่มีผลเลือด anti-HIV เป็นบวก หรือติดเชื้อที่ระบาดรุนแรง 
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