
  

 

การจัดการสิ่งส่งตรวจ Specimen Management 
 

 

วัสดุอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ (Specimen Containers)  

1) อปุกรณ์ส าหรับเก็บชิน้เนือ้ (Tissue) 
a) ขวดแก้ว หรือ ขวดพลาสติกใส ปากกว้าง และมีฝาปิด

สนิท สามารถกนัการไหลออกของ Formalin หรือ 
Fixative ที่เป็นของเหลวได้ 

b) ถงุพลาสตกิใสที่มีความยดืหยุน่ ทนตอ่การแตก หรือ 
ฉีกขาดได้ง่าย 

2) อปุกรณ์ส าหรับเก็บเซลล์วิทยา (Cytology) 
a) Slide ปลายฝ้า (Frosted Slide) 
b) ขวดแก้ว หรือ ขวดพลาสติกใส ปากกว้าง และมีฝาปิด

สนิท ขนาดบรรจปุระมาณ 50 cc. 

3) ใบสัง่ตรวจ (Requisition Form) 
a) ใบสัง่ตรวจชิน้เนือ้ Histopathology Requisition 

Form  
b) ใบสัง่ตรวจเซลล์วิทยา Cytopathology Requisition 

Form 
4) ป้ายฉลากชีบ้ง่ (Lab Label) 
5) ดินสอด า ส าหรับเขยีนรายละเอียดผู้ ป่วยตดิที่ Slide ฝ้า 
 

 

สารรักษาสภาพชิ้นเนื้อ หรือ เซลล์ (Fixatives) 

1) ส าหรับ Histopathology 
a) น า้ยา GreenFix@Diapath ใช้แทน 10% Formalin  
b) 10% Formalin หรือ 10% Neutral buffered 

formalin  
 
 

2) ส าหรับ Cytology   
a) 95% Ethyl Alcohol (Ethanol) ส าหรับแช่ Slide ที่

ป้ายเซลล์ 
b) น า้ยา Saccomanno ส าหรับ Bronchial Washing 
c) น า้ยารักษาสภาพเซลล์ของ Liquid Based Cytology 

ยี่ห้อตา่งๆ
 

การจัดการสิ่งส่งตรวจ (Specimen Handling) 

1) การตรวจทางศัลยพยาธิวิทยา (Surgical Pathology) 

a) ชิน้เนือ้ (Tissue) หมายถึง เนือ้เยื่อของอวยัวะ ตลอดจนวสัดแุปลกปลอม และวสัดเุทียมตา่งๆทีน่ าออกมาจากร่างกายมนษุย์จาก
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยทีชิ่น้เนือ้ทกุชิน้ต้องน าสง่ตรวจทางพยาธิวิทยา และชิน้เนือ้ที่ออกมา
จากร่างกายในคราวเดียวกนั ต้องท าการสง่ตรวจทางพยาธิวิทยาทัง้หมด 
i) น าชิน้เนือ้แช่ในน า้ยา 10 % Formalin หรือ 10% Neutral buffered formalin ทนัที โดยใช้ปริมาตรน า้ยาไมน้่อยกวา่ 10 เทา่

ของปริมาตรชิน้เนือ้ และต้องให้ทกุสว่นของชิน้เนือ้จมอยูใ่นน า้ยารักษาสภาพชิน้เนือ้ เพื่อให้ชิน้เนือ้ได้รับการดองอยา่งทัว่ถึง 
ii) เลอืกขนาดของภาชนะบรรจใุห้เหมาะสม ควรเป็นภาชนะที่มีปากกว้างพอท่ีจะเอาชิน้เนือ้ออกมาได้โดยงา่ย เมื่อชิน้เนือ้แข็ง

เต็มที่ และมีฝาปิดสนิท เพื่อป้องกนัการระเหย หรือหกของน า้ยา หรือใช้ถงุพลาสติกเป็นภาชนะบรรจ ุแตค่วรใช้อยา่งน้อย 2 ชัน้ 
เพื่อป้องกนัการแตก และรัดปากถงุแตล่ะชัน้ให้แนน่ 



  

 

iii) ติดฉลากป้ายช่ือ-นามสกลุ เพศ อาย ุ H.N. หอผู้ ป่วย/วอร์ด ช่ือแพทย์ผู้ท าการผา่ตดั รวมทัง้ต าแหนง่ของชิน้เนือ้วา่ตดัมาจาก
อวยัวะใด  สว่นใดของร่างกาย  ข้างขวาหรือซ้าย และการวินิจฉยัโรค บนภาชนะหรือถงุให้ชดัเจน ข้อมลูนีต้้องตรงกบั
รายละเอียดของผู้ ป่วยในใบสัง่ตรวจ 

iv) กรณีที่ชิน้เนือ้ตดัมาจากหลายต าแหนง่ในผู้ ป่วยรายเดียวกนั ให้ท าการแยกภาชนะบรรจ ุ พร้อมทัง้ตดิฉลากป้ายช่ือของ
ผู้ ป่วย และระบตุ าแหนง่ของชิน้เนือ้ให้ชดัเจนวา่มาจากอวยัวะใด ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ป่วย เนื่องจากการ
วินิจฉยัโรคในแตล่ะต าแหนง่อาจแตกตา่งกนั  

v) ข้อควรปฏิบตัิอื่นๆส าหรับการสง่ตรวจชิน้เนือ้ 
(1) ชิน้เนือ้ไขกระดกูให้แช่ใน Bouin’s solution (น า้ยาสเีหลอืงใส)  
(2) ชิน้เนือ้ที่มีขนาดเลก็มาก (0.1- 0.3 cm.) ให้วางลงบนกระดาษสขีาวที่ไมเ่ป่ือยยุย่เมื่อถกูน า้ กรณีของ GI Biopsy ให้

หงายด้านท่ีเป็นชัน้ Mucosa ขึน้ด้านบน แล้วแชใ่นน า้ยารักษาสภาพชิน้เนือ้  
(3) กรณีที่ต้องการให้พยาธิแพทย์ท าการตรวจในต าแหนง่ที่ต้องการ ขอให้ท าเคร่ืองหมายหรือระบตุ าแหนง่ที่ต้องการให้

ชดัเจน 
(4) กรณีชิน้เนือ้ที่มขีนาดใหญ่มาก หรือ เยื่อหุ้ม เช่น ตอ่มน า้เหลอืง ก้อนเนือ้จากเต้านม หรือ มดลกู  น า้ยารักษาสภาพไม่

สามารถแทรกซมึเข้าไปได้ ท าให้เนือ้เยื่อเสือ่มสภาพหรือเนา่ (Autolysis) ซึง่อาจสง่ผลให้การวินิจฉยัผิดพลาดได้ 
โดยเฉพาะการสง่ตรวจทางด้าน Immunohistochemistry จะท าให้เกิดผลลบลวงได้ ดงันัน้ จึงควรผา่ชิน้เนือ้โดยไมข่าด
จากกนัความหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร  ในแนวใดแนวหนึง่เทา่นัน้ เพื่อให้น า้ยารักษาสภาพสามารถแทรกซมึได้
อยา่งทัว่ถงึ และพยาธิแพทย์สามารถจดัเรียงชิน้เนือ้เป็นรูปแบบเดิมได้ขณะท าการตรวจดดู้วยตาเปลา่ (Gross 
Examination) 

(5) ชิน้เนือ้กระเพาะ หรือ ล าไส้ ควรผา่เปิดตามความยาว และท าการล้างเอาเศษอาหาร หรืออจุจาระออกให้หมดก่อนท า
การแชใ่นน า้ยารักษาสภาพ ห้ามใช้มือถ ูMucosa อยา่งรุนแรง 

(6) ชิน้เนือ้ที่บอกได้ยากวา่สว่นใดเป็นอะไร หรือต้องการดขูอบของก้อนมะเร็งนัน้ แพทย์ผู้ท าการผา่ตดัควรท าเคร่ืองหมาย
โดยการเย็บหรือผกูด้ายไว้ แล้วเขยีนอธิบาย หรือวาดรูปบรรยายไว้ในใบสัง่ตรวจทกุครัง้ 

b) การย้อมทาง Histochemistry (Special Stain) หรือ Immunohistochemistry สิง่สง่ตรวจได้แก่ ชิน้เนือ้ที่แช่ใน Formalin, ชิน้เนือ้
สด, ชิน้เนือ้พาราฟินบลอ็ค 

c) การขอทบทวน Slide สิง่สง่ตรวจ คือ Slide ที่ได้มาจากลกูค้า 

2) Cytopathology 

a) เซลล์วทิยานรีเวช (Gynecological Cytology) สิง่สง่ตรวจได้แก่ เซลล์บริเวณ Endocervix, Cervix และ Vagina  
i) การเก็บสิง่สง่ตรวจ 

(1) ส าหรับการตรวจ Conventional Pap Smear 
(a) สิง่สง่ตรวจควรเก็บโดยสตูิ-นรีแพทย์ แพทย์สาขาอื่นหรือเจ้าหน้าที ่ที่ผา่นการฝึกอบรมมาแล้ว 
(b) หลงัเก็บสิง่สง่ตรวจ ต้องแช่สไลด์ลงใน 95% ethyl alcohol ทนัที อยา่ปลอ่ยให้สไลด์แห้งในอากาศ เพราะจะท าให้

โครงสร้างของเซลล์เปลีย่นแปลงไป (drying artifact) จนอาจท าให้ไมส่ามารถวินิจฉยัได้ ต้องใสน่ า้ยาให้ทว่ม
บริเวณที่สเมยีร์ ปิดฝาภาชนะให้สนิท เพื่อป้องกนัการระเหยของ alcohol ขณะน าสง่จะแชใ่น 95% alcohol หรือ
จดัสง่ในลกัษณะสไลด์แห้ง โดยผึง่สไลด์ให้แห้งหลงัแช่ไว้อยา่งน้อย 30 นาที หากสถานท่ีสง่อยูไ่กล ควรแช่สไลด์ไว้
ในน า้ยา 95% ethyl alcohol อยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ก่อนน ามาผึง่ให้แห้งเพื่อเตรียมสง่ 

(2) ส าหรับการตรวจ Liquid Based Pap Smear  
(a) ใช้อปุกรณ์ในการป้ายเซลล์ของแตล่ะยี่ห้อ ท าการป้ายเซลล์  



  

 

(b) น าสว่นปลายของอปุกรณ์ดงักลา่วแช่ลงไปในน า้ยารักษาสภาพเซลล์ของแตล่ะยี่ห้อ 
(c) ปิดฝากระป๋องส าหรับเก็บเซลล์ให้สนิท 
(d) ติดป้ายช่ือผู้ ป่วยให้เรียบร้อย 

b) เซลล์วทิยาของสารน า้จากส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Body Fluid Cytology)  
i) สิง่สง่ตรวจ สารน า้ที่ได้จากสว่นตา่งๆ ของร่างกาย เช่น จากช่องปอด ช่องท้อง ช่องหวัใจ น า้ไขสนัหลงั น า้จากข้อตา่งๆ 

เสมหะ ปัสสาวะ น า้ล้างจากทางเดินหายใจ น า้ล้าง ช่องท้อง เป็นต้น 
ii) การเก็บสิง่สง่ตรวจ 

(1) สิง่สง่ตรวจที่เป็นสารน า้ทกุชนดิไมต้่องเติมน า้ยารักษาสภาพเซลล์ให้น าสง่เร็วที่สดุเทา่ที่จะท าได้ หากสง่ไมท่นัภายใน 
30 นาที ให้เก็บไว้ในตู้เย็นที ่ 4 องศาเซลเซียส แล้วรีบน าสง่อีกเช่นกนั ห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แขง็หรือวางไว้ใน
อณุหภมูิห้องหรืออาจเลอืกใช้วธีิป้ายสิง่สง่ตรวจลงบนสไลด์ และแช่สไลด์ใน 95% ethyl alcohol ทนัที แช่ไว้อยา่งน้อย 
24 ชม. แล้วน ามาผึง่ให้แห้ง และสง่ตรวจ 

(2) ส าหรับสารน า้ที่ได้จาก bronchoalveolar lavage หรือ bronchial washing ให้ผสมกบัน า้ยา Saccomanno อตัราสว่น 
1:1 

(3) ปิดฉลากที่ภาชนะป้องกนัการสลบัราย สลบัต าแหนง่ หรือชนดิของสิง่สง่ตรวจ 
(4) การน าสง่ในลกัษณะของสไลด์ สามารถท าได้โดยน าสารน า้ไปป่ันตกตะกอน (centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 2,000 rpm. 

นาน 5 นาที แล้วเทน า้สว่นบนทิง้ น าสว่นท่ีเป็นตะกอนมาป้ายบนสไลด์ จ านวน 4 แผน่ ไถแบบเดียวกบัการเจาะเลอืด
ท า blood smear หรือป้ายประกบ แล้วดงึแยกจากกนั แช่สไลด์ลงใน 95% ethyl alcohol ทนัที อยา่งน้อย 24 ชม. 
น ามาผึง่ให้แห้งก่อนสง่ ไมค่วรสง่สิง่สง่ตรวจมาทัง้หมดโดยไมไ่ด้แช่ในน า้ยารักษาสภาพเซลล์ เนือ่งจากเซลล์จะเสือ่ม
สลาย (autolysis) ท าให้มีปัญหาในการวินิจฉยั 

c) เซลล์วทิยาจากการเจาะดดูด้วยเข็มเล็ก(Fine Needle Aspiration; FNA) 
i) สิง่สง่ตรวจ ได้แก่ สารน า้หรือสไลด์ที่ป้ายสารน า้ ที่ได้จากการท าหตัถการเจาะดดูจากอวยัวะต่างๆ ด้วยเขม็เลก็ เช่น จาก

ตอ่มไทรอยด์ (thyroid gland), ตอ่มน า้เหลอืง (lymph node), เต้านม (breast) หรืออวยัวะอื่นๆ 
ii) การเก็บสิง่สง่ตรวจ 

(1) หยดสิง่ที่เจาะดดูได้ลงบนสไลด์ จ านวน 4 แผน่ ไถแบบเดียวกบัการเจาะเลอืดท า blood smear หรือป้ายประกบ แล้ว
ดงึแยกจากกนั แช่สไลด์ใน 95% ethyl alcohol ทนัที ทิง้ไว้อยา่งน้อย 30 นาที 

(2) ในกรณีที่เจาะดดูได้ของเหลวให้บรรจลุงในภาชนะส าหรับบรรจสุิง่สง่ตรวจทางเซลล์วิทยา ปฏิบตัิเช่นเดียวกบัการสง่
ตรวจสารน า้จากสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 

(3) กรณีที่ต้องการสง่ Slide ให้แช่สไลด์ไว้ใน 95% ethyl alcohol อยา่งน้อย 24 ชม. ก่อน น ามาผึง่ให้แห้งก่อนสง่ ไมค่วร
สง่สิง่สง่ตรวจมาทัง้หมดโดยไมไ่ด้แช่ในน า้ยารักษาสภาพเซลล์ เนื่องจากเซลล์จะเสือ่มสลาย (autolysis) ท าให้มีปัญหา
ในการวินิจฉยั 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 การน าส่งสิ่งส่งตรวจ  (Specimen Transportation) 

1) น าสง่สิง่สง่ตรวจ และใบสัง่ตรวจบรรจลุงในถงุพลาสติก
และมดัปากถงุให้แนน่ 

2) บรรจสุิง่สง่ตรวจพร้อมใบสัง่ตรวจในข้อ 1 ลงในถงัโฟม 
3) จดัท าใบสรุปรายการสง่ตรวจทัง้หมด 
4) ตรวจสอบวา่ครบถ้วนหรือไม ่ 
5) ถ้าครบถ้วนแล้ว ให้ท าการปิดฝากลอ่งโฟมให้มิดชิด เพื่อ

กนัไมใ่ห้กลิน่ Formalin หลดุลอดออกมา 
 
 

6) น าสง่สิง่สง่ตรวจ โดย 
a) บริษัทขนสง่ที่ บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี 

เซอร์วิส จ ากดั จดัเตรียมไว้ให้ 
b) บริษัทขนสง่ที่ลกูค้ามีการใช้บริการเป็นประจ า 

7) การแจ้งการสง่สิง่สง่ตรวจ ลกูค้าแจ้งมาทาง บริษัท อินโน
เทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั โดย 

a) ทางโทรศพัท์  02-881-0862 
b) ทางโทรสาร (Fax) 02-881-0863 
c) ทาง E-mail  info@innotechlab.co.th 

 

การรับสิ่งส่งตรวจ  (Specimen Receiving)  

1) บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั ท าการตรวจ
รับสิง่สง่ตรวจ ทัง้ในแง่ของเอกสาร สิง่สง่ตรวจ (ชนิด และ
จ านวน) ป้ายช่ือ และรายละเอยีดของผู้ ป่วยที่ตดิที่ป้ายช่ือ 
และใบสัง่ตรวจ วา่ถกูต้อง ครบถ้วน ตรงกนัหรือไม ่

2) บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั จะท าการ
แจ้งจ านวนสิง่สง่ตรวจทัง้หมด และ ใบสัง่ตรวจ ตามใบสรุป
ที่ทางลกูค้าสง่มาให้ 

3) กรณีที่สิง่สง่ตรวจ หรือ ใบสัง่ตรวจ ไมค่รบถ้วนหรือไม่
ถกูต้องตามใบสรุป หรือ ตามรายะเอียดในใบสัง่ตรวจ หรือ
ป้ายช่ือ ทางบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั 
จะท าการทวนสอบไปยงัลกูค้าเพือ่ท าการแก้ไขทนัที และ
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้า 

 

การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ (Specimen Rejection) และการแก้ไข (Corrective Action) 

1) บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั จะท าการ
ปฏิเสธการรับสิง่สง่ตรวจในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
a) รายละเอียดในใบสัง่ตรวจ ไมส่ามารถระบไุปยงัผู้ ป่วย

ได้ เช่น มีแตช่ื่อ ไมม่ีนามสกลุ 
b) รายละเอียดในใบสัง่ตรวจ ไมต่รงกบัรายละเอยีดที่

ป้ายช่ือทีต่ิดที่ภาชนะของสิง่สง่ตรวจ 
c) ไมม่ีใบสัง่ตรวจ 
d) ไมม่ีป้ายช่ือติดที่สิง่สง่ตรวจ 
e) ชิน้เนือ้เนา่ 
f) Slide อยูใ่นสภาพแตกหกัเสยีหาย 
g) สิง่สง่ตรวจไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม เช่น ชิน้เนือ้ไมไ่ด้

แช่น า้ยารักษาสภาพ 

2) การแก้ไข (Corrective Action) บริษัท อินโนเทค ลาบอรา
ทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั 
a) ประสานงานกบัลกูค้า เพื่อแจ้งรายการข้อบกพร่อง 

หรือแจ้งสว่นท่ีเป็นปัญหา 
b) สรุปร่วมกบัลกูค้าเก่ียวกบัแนวทางในการแก้ไข

ข้อบกพร่องดงักลา่ว 
c) ประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินการตามที่ตกลง  
d) สง่สิง่สง่ตรวจเข้าสูก่ระบวนการตรวจวเิคราะห์ กรณีที่

ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว 
e) จดัเก็บบนัทกึเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่ว 

 
 



  

 

การรายงานผลการตรวจ  (Laboratory Report ing) 

บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั บริการจดัสง่ใบรายงานผล และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ ดงันี ้
1) จดัสง่ใบรายงายผล โดยเจ้าหน้าที่รับสิง่สง่ตรวจ 
2) จดัสง่ใบรายงานผลทางไปรษณีย์ 
3) แจ้งการรายงานผลทางไปรษณีย์อิเลคโทรนิคส์ (E-mail; info@innotechlab.co.th) 
4) แจ้งการรายงานผลทางโทรศพัท์   02-881-0862 
5) แจ้งการรายงานผลทางโทรสาร   02-881-0863 
6) ตรวจสอบใบรายงานผลทางอินเตอร์เน็ต (http://www.innotechlab.co.th) 

 

การขอยืมสไลด์ และ/หรือ พาราฟินบล็อค  (Request for Sl ide and/or Paraff in Blocked)

1) สง่หนงัสอืขอยืมสไลด์ และ/หรือ พาราฟินบลอ็ค ที่ลงนามโดยแพทย์ที่ผู้สัง่ตรวจ หรือแพทย์ฝ่ายบริหารของลกูค้า พร้อม
รายละเอียดของหนว่ยงาน ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ มายงับริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั ที่ 
a) หมายเลขโทรสาร  02-881-0863 
b) E-mail; info@innotechlab.co.th 

2) บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั จะนดัหมายเวลารับสไลด์  และ/หรือ พาราฟินบลอ็ค 
3) บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั จะท าการเตรียมสไลด์ และ/หรือ พาราฟินบลอ็ค และท าการจดัสง่ไปให้ที่อยูต่ามที่

ได้รับแจ้ง 
4) ผู้ รับลงนามในเอกสารการรับสไลด์ และ/หรือ พาราฟินบลอ็ค และน าสง่กลบัให้กบับริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั 

โดยอาจสง่มาพร้อมกบัการสง่สิง่สง่ตรวจในครัง้ถดัไป 
 

 
 
 
 
 



  

 

 การจัดเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์ (Specimen Keeping)

บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั ท าการเก็บรักษาสิง่สง่ตรวจที่ผา่นขัน้ตอนการวเิคราะห์แล้ว ไว้ในสถานท่ีที่มี

อณุหภมูิที่เหมาะสม โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ในการยืนยนั สอบกลบั หรือตรวจเพิ่มเติมตามที่ได้รับการร้องขอ โดยก าหนดระยะเวลาใน

การจดัเก็บ ดงันี ้

 

สิง่สง่ตรวจ (Specimens) ระยะเวลาจดัเก็บ (Storage Time) 

1. Formalin Fixed Tissue         1   เดือน 
2. Paraffin Blocked Tissue 10    ปี 
3. Histopathology Stained Slide   5    ปี 
4. Cytology Stained Slide   1    ปี 
5. Photographic (Gross, Microscopic examination) 10    ปี 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


