การจั ด การสิ่ ง ส่ ง ตรวจ Specimen Management
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ ก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ (Specimen Containers)
1) อุปกรณ์สาหรับเก็บชิ ้นเนื ้อ (Tissue)
a) ขวดแก้ ว หรื อ ขวดพลาสติกใส ปากกว้ าง และมีฝาปิ ด
สนิท สามารถกันการไหลออกของ Formalin หรื อ
Fixative ที่เป็ นของเหลวได้
b) ถุงพลาสติกใสที่มีความยืดหยุน่ ทนต่อการแตก หรื อ
ฉีกขาดได้ ง่าย
2) อุปกรณ์สาหรับเก็บเซลล์วิทยา (Cytology)
a) Slide ปลายฝ้ า (Frosted Slide)
b) ขวดแก้ ว หรื อ ขวดพลาสติกใส ปากกว้ าง และมีฝาปิ ด
สนิท ขนาดบรรจุประมาณ 50 cc.

3) ใบสัง่ ตรวจ (Requisition Form)
a) ใบสัง่ ตรวจชิ ้นเนื ้อ Histopathology Requisition
Form
b) ใบสัง่ ตรวจเซลล์วิทยา Cytopathology Requisition
Form
4) ป้ายฉลากชี ้บ่ง (Lab Label)
5) ดินสอดา สาหรับเขียนรายละเอียดผู้ป่วยติดที่ Slide ฝ้ า

สารรั ก ษาสภาพชิ้ น เนื้ อ หรื อ เซลล์ (Fixatives)
1) สาหรับ Histopathology
a) น ้ายา GreenFix@Diapath ใช้ แทน 10% Formalin
b) 10% Formalin หรื อ 10% Neutral buffered
formalin

2) สาหรับ Cytology
a) 95% Ethyl Alcohol (Ethanol) สาหรับแช่ Slide ที่
ป้ายเซลล์
b) น ้ายา Saccomanno สาหรับ Bronchial Washing
c) น ้ายารักษาสภาพเซลล์ของ Liquid Based Cytology
ยี่ห้อต่างๆ

การจั ด การสิ่ ง ส่ ง ตรวจ (Specimen Handling)
1) การตรวจทางศัลยพยาธิวิทยา (Surgical Pathology)
a) ชิ ้นเนื ้อ (Tissue) หมายถึง เนื ้อเยื่อของอวัยวะ ตลอดจนวัสดุแปลกปลอม และวัสดุเทียมต่างๆทีน่ าออกมาจากร่างกายมนุษย์จาก
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยทีช่ ิ ้นเนื ้อทุกชิ ้นต้ องนาส่งตรวจทางพยาธิวิทยา และชิ ้นเนื ้อที่ออกมา
จากร่างกายในคราวเดียวกัน ต้ องทาการส่งตรวจทางพยาธิวิทยาทังหมด
้
i) นาชิ ้นเนื ้อแช่ในน ้ายา 10 % Formalin หรื อ 10% Neutral buffered formalin ทันที โดยใช้ ปริ มาตรน ้ายาไม่น้อยกว่า 10 เท่า
ของปริ มาตรชิ ้นเนื ้อ และต้ องให้ ทกุ ส่วนของชิ ้นเนื ้อจมอยูใ่ นน ้ายารักษาสภาพชิ ้นเนื ้อ เพื่อให้ ชิ ้นเนื ้อได้ รับการดองอย่างทัว่ ถึง
ii) เลือกขนาดของภาชนะบรรจุให้ เหมาะสม ควรเป็ นภาชนะที่มีปากกว้ างพอที่จะเอาชิ ้นเนื ้อออกมาได้ โดยง่าย เมื่อชิ ้นเนื ้อแข็ง
เต็มที่ และมีฝาปิ ดสนิท เพื่อป้องกันการระเหย หรื อหกของน ้ายา หรื อใช้ ถงุ พลาสติกเป็ นภาชนะบรรจุ แต่ควรใช้ อย่างน้ อย 2 ชัน้
เพื่อป้องกันการแตก และรัดปากถุงแต่ละชันให้
้ แน่น

iii) ติดฉลากป้ายชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ H.N. หอผู้ป่วย/วอร์ ด ชื่อแพทย์ผ้ ทู าการผ่าตัด รวมทังต
้ าแหน่งของชิ ้นเนื ้อว่าตัดมาจาก
อวัยวะใด ส่วนใดของร่างกาย ข้ างขวาหรื อซ้ าย และการวินิจฉัยโรค บนภาชนะหรื อถุงให้ ชดั เจน ข้ อมูลนี ้ต้ องตรงกับ
รายละเอียดของผู้ป่วยในใบสัง่ ตรวจ
iv) กรณีที่ชิ ้นเนื ้อตัดมาจากหลายตาแหน่งในผู้ป่วยรายเดียวกัน ให้ ทาการแยกภาชนะบรรจุ พร้ อมทังติ
้ ดฉลากป้ายชื่อของ
ผู้ป่วย และระบุตาแหน่งของชิ ้นเนื ้อให้ ชดั เจนว่ามาจากอวัยวะใด ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ป่วย เนื่องจากการ
วินิจฉัยโรคในแต่ละตาแหน่งอาจแตกต่างกัน
v) ข้ อควรปฏิบตั ิอื่นๆสาหรับการส่งตรวจชิ ้นเนื ้อ
(1) ชิ ้นเนื ้อไขกระดูกให้ แช่ใน Bouin’s solution (น ้ายาสีเหลืองใส)
(2) ชิ ้นเนื ้อที่มีขนาดเล็กมาก (0.1- 0.3 cm.) ให้ วางลงบนกระดาษสีขาวที่ไม่เปื่ อยยุย่ เมื่อถูกน ้า กรณีของ GI Biopsy ให้
หงายด้ านทีเ่ ป็ นชัน้ Mucosa ขึ ้นด้ านบน แล้ วแช่ในน ้ายารักษาสภาพชิ ้นเนื ้อ
(3) กรณีที่ต้องการให้ พยาธิแพทย์ทาการตรวจในตาแหน่งที่ต้องการ ขอให้ ทาเครื่ องหมายหรื อระบุตาแหน่งที่ต้องการให้
ชัดเจน
(4) กรณีชิ ้นเนื ้อที่มขี นาดใหญ่มาก หรื อ เยื่อหุ้ม เช่น ต่อมน ้าเหลือง ก้ อนเนือ้ จากเต้ านม หรื อ มดลูก น ้ายารักษาสภาพไม่
สามารถแทรกซึมเข้ าไปได้ ทาให้ เนื ้อเยื่อเสือ่ มสภาพหรื อเน่า (Autolysis) ซึง่ อาจส่งผลให้ การวินิจฉัยผิดพลาดได้
โดยเฉพาะการส่งตรวจทางด้ าน Immunohistochemistry จะทาให้ เกิดผลลบลวงได้ ดังนัน้ จึงควรผ่าชิ ้นเนื ้อโดยไม่ขาด
จากกันความหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร ในแนวใดแนวหนึง่ เท่านัน้ เพื่อให้ น ้ายารักษาสภาพสามารถแทรกซึมได้
อย่างทัว่ ถึง และพยาธิแพทย์สามารถจัดเรี ยงชิ ้นเนื ้อเป็ นรูปแบบเดิมได้ ขณะทาการตรวจดูด้วยตาเปล่า (Gross
Examination)
(5) ชิ ้นเนื ้อกระเพาะ หรื อ ลาไส้ ควรผ่าเปิ ดตามความยาว และทาการล้ างเอาเศษอาหาร หรื ออุจจาระออกให้ หมดก่อนทา
การแช่ในน ้ายารักษาสภาพ ห้ ามใช้ มือถู Mucosa อย่างรุนแรง
(6) ชิ ้นเนื ้อที่บอกได้ ยากว่าส่วนใดเป็ นอะไร หรื อต้ องการดูขอบของก้ อนมะเร็ งนัน้ แพทย์ผ้ ทู าการผ่าตัดควรทาเครื่ องหมาย
โดยการเย็บหรื อผูกด้ ายไว้ แล้ วเขียนอธิบาย หรื อวาดรูปบรรยายไว้ ในใบสัง่ ตรวจทุกครัง้
b) การย้ อมทาง Histochemistry (Special Stain) หรื อ Immunohistochemistry สิง่ ส่งตรวจได้ แก่ ชิ ้นเนื ้อที่แช่ใน Formalin, ชิ ้นเนื ้อ
สด, ชิ ้นเนื ้อพาราฟิ นบล็อค
c) การขอทบทวน Slide สิง่ ส่งตรวจ คือ Slide ที่ได้ มาจากลูกค้ า

2) Cytopathology
a) เซลล์ วทิ ยานรีเวช (Gynecological Cytology) สิง่ ส่งตรวจได้ แก่ เซลล์บริ เวณ Endocervix, Cervix และ Vagina
i) การเก็บสิง่ ส่งตรวจ
(1) สาหรับการตรวจ Conventional Pap Smear
(a) สิง่ ส่งตรวจควรเก็บโดยสูติ-นรี แพทย์ แพทย์สาขาอื่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ ที่ผา่ นการฝึ กอบรมมาแล้ ว
(b) หลังเก็บสิง่ ส่งตรวจ ต้ องแช่สไลด์ลงใน 95% ethyl alcohol ทันที อย่าปล่อยให้ สไลด์แห้ งในอากาศ เพราะจะทาให้
โครงสร้ างของเซลล์เปลีย่ นแปลงไป (drying artifact) จนอาจทาให้ ไม่สามารถวินิจฉัยได้ ต้ องใส่น ้ายาให้ ทว่ ม
บริ เวณที่สเมียร์ ปิ ดฝาภาชนะให้ สนิท เพื่อป้องกันการระเหยของ alcohol ขณะนาส่งจะแช่ใน 95% alcohol หรื อ
จัดส่งในลักษณะสไลด์แห้ ง โดยผึง่ สไลด์ให้ แห้ งหลังแช่ไว้ อย่างน้ อย 30 นาที หากสถานที่สง่ อยูไ่ กล ควรแช่สไลด์ไว้
ในน ้ายา 95% ethyl alcohol อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง ก่อนนามาผึง่ ให้ แห้ งเพื่อเตรี ยมส่ง
(2) สาหรับการตรวจ Liquid Based Pap Smear
(a) ใช้ อปุ กรณ์ในการป้ายเซลล์ของแต่ละยี่ห้อ ทาการป้ายเซลล์

(b) นาส่วนปลายของอุปกรณ์ดงั กล่าวแช่ลงไปในน ้ายารักษาสภาพเซลล์ของแต่ละยี่ห้อ
(c) ปิ ดฝากระป๋ องสาหรับเก็บเซลล์ให้ สนิท
(d) ติดป้ายชื่อผู้ป่วยให้ เรียบร้ อย
b) เซลล์ วทิ ยาของสารนา้ จากส่ วนต่ างๆ ของร่ างกาย (Body Fluid Cytology)
i) สิง่ ส่งตรวจ สารน ้าที่ได้ จากส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น จากช่องปอด ช่องท้ อง ช่องหัวใจ น ้าไขสันหลัง น ้าจากข้ อต่างๆ
เสมหะ ปั สสาวะ น ้าล้ างจากทางเดินหายใจ น ้าล้ าง ช่องท้ อง เป็ นต้ น
ii) การเก็บสิง่ ส่งตรวจ
(1) สิง่ ส่งตรวจที่เป็ นสารน ้าทุกชนิดไม่ต้องเติมน ้ายารักษาสภาพเซลล์ให้ นาส่งเร็ วที่สดุ เท่าที่จะทาได้ หากส่งไม่ทนั ภายใน
30 นาที ให้ เก็บไว้ ในตู้เย็นที่ 4 องศาเซลเซียส แล้ วรี บนาส่งอีกเช่นกัน ห้ ามเก็บไว้ ในช่องแช่แข็งหรื อวางไว้ ใน
อุณหภูมิห้องหรื ออาจเลือกใช้ วธิ ีป้ายสิง่ ส่งตรวจลงบนสไลด์ และแช่สไลด์ใน 95% ethyl alcohol ทันที แช่ไว้ อย่างน้ อย
24 ชม. แล้ วนามาผึง่ ให้ แห้ ง และส่งตรวจ
(2) สาหรับสารน ้าที่ได้ จาก bronchoalveolar lavage หรื อ bronchial washing ให้ ผสมกับน ้ายา Saccomanno อัตราส่วน
1:1
(3) ปิ ดฉลากที่ภาชนะป้องกันการสลับราย สลับตาแหน่ง หรื อชนิดของสิง่ ส่งตรวจ
(4) การนาส่งในลักษณะของสไลด์ สามารถทาได้ โดยนาสารน ้าไปปั่ นตกตะกอน (centrifuge) ที่ความเร็ วรอบ 2,000 rpm.
นาน 5 นาที แล้ วเทน ้าส่วนบนทิ ้ง นาส่วนทีเ่ ป็ นตะกอนมาป้ายบนสไลด์ จานวน 4 แผ่น ไถแบบเดียวกับการเจาะเลือด
ทา blood smear หรื อป้ายประกบ แล้ วดึงแยกจากกัน แช่สไลด์ลงใน 95% ethyl alcohol ทันที อย่างน้ อย 24 ชม.
นามาผึง่ ให้ แห้ งก่อนส่ง ไม่ควรส่งสิง่ ส่งตรวจมาทังหมดโดยไม่
้
ได้ แช่ในน ้ายารักษาสภาพเซลล์ เนือ่ งจากเซลล์จะเสือ่ ม
สลาย (autolysis) ทาให้ มีปัญหาในการวินิจฉัย
c) เซลล์ วทิ ยาจากการเจาะดูดด้ วยเข็มเล็ก(Fine Needle Aspiration; FNA)
i) สิง่ ส่งตรวจ ได้ แก่ สารน ้าหรื อสไลด์ที่ป้ายสารน ้า ที่ได้ จากการทาหัตถการเจาะดูดจากอวัยวะต่างๆ ด้ วยเข็มเล็ก เช่น จาก
ต่อมไทรอยด์ (thyroid gland), ต่อมน ้าเหลือง (lymph node), เต้ านม (breast) หรื ออวัยวะอื่นๆ
ii) การเก็บสิง่ ส่งตรวจ
(1) หยดสิง่ ที่เจาะดูดได้ ลงบนสไลด์ จานวน 4 แผ่น ไถแบบเดียวกับการเจาะเลือดทา blood smear หรื อป้ายประกบ แล้ ว
ดึงแยกจากกัน แช่สไลด์ใน 95% ethyl alcohol ทันที ทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 30 นาที
(2) ในกรณีที่เจาะดูดได้ ของเหลวให้ บรรจุลงในภาชนะสาหรับบรรจุสงิ่ ส่งตรวจทางเซลล์วิทยา ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการส่ง
ตรวจสารน ้าจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย
(3) กรณีที่ต้องการส่ง Slide ให้ แช่สไลด์ไว้ ใน 95% ethyl alcohol อย่างน้ อย 24 ชม. ก่อน นามาผึง่ ให้ แห้ งก่อนส่ง ไม่ควร
ส่งสิง่ ส่งตรวจมาทังหมดโดยไม่
้
ได้ แช่ในน ้ายารักษาสภาพเซลล์ เนื่องจากเซลล์จะเสือ่ มสลาย (autolysis) ทาให้ มีปัญหา
ในการวินิจฉัย

การนาส่ ง สิ่ ง ส่ ง ตรวจ (Specimen Transportation)
1) นาส่งสิง่ ส่งตรวจ และใบสัง่ ตรวจบรรจุลงในถุงพลาสติก
และมัดปากถุงให้ แน่น
2) บรรจุสงิ่ ส่งตรวจพร้ อมใบสัง่ ตรวจในข้ อ 1 ลงในถังโฟม
3) จัดทาใบสรุปรายการส่งตรวจทังหมด
้
4) ตรวจสอบว่าครบถ้ วนหรื อไม่
5) ถ้ าครบถ้ วนแล้ ว ให้ ทาการปิ ดฝากล่องโฟมให้ มิดชิด เพื่อ
กันไม่ให้ กลิน่ Formalin หลุดลอดออกมา

6) นาส่งสิง่ ส่งตรวจ โดย
a) บริ ษัทขนส่งที่ บริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่
เซอร์ วิส จากัด จัดเตรี ยมไว้ ให้
b) บริ ษัทขนส่งที่ลกู ค้ ามีการใช้ บริ การเป็ นประจา
7) การแจ้ งการส่งสิง่ ส่งตรวจ ลูกค้ าแจ้ งมาทาง บริ ษัท อินโน
เทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด โดย
a) ทางโทรศัพท์
02-881-0862
b) ทางโทรสาร (Fax)
02-881-0863
c) ทาง E-mail
info@innotechlab.co.th

การรั บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ (Specimen Receiving)
1) บริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด ทาการตรวจ
รับสิง่ ส่งตรวจ ทังในแง่
้
ของเอกสาร สิง่ ส่งตรวจ (ชนิด และ
จานวน) ป้ายชื่อ และรายละเอียดของผู้ป่วยที่ตดิ ที่ป้ายชื่อ
และใบสัง่ ตรวจ ว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน ตรงกันหรื อไม่
2) บริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด จะทาการ
แจ้ งจานวนสิง่ ส่งตรวจทังหมด
้
และ ใบสัง่ ตรวจ ตามใบสรุป
ที่ทางลูกค้ าส่งมาให้

3) กรณีที่สงิ่ ส่งตรวจ หรื อ ใบสัง่ ตรวจ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่
ถูกต้ องตามใบสรุป หรื อ ตามรายะเอียดในใบสัง่ ตรวจ หรื อ
ป้ายชื่อ ทางบริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด
จะทาการทวนสอบไปยังลูกค้ าเพือ่ ทาการแก้ ไขทันที และ
เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า

การปฏิ เ สธสิ่ ง ส่ ง ตรวจ (Specimen Rejection) และการแก้ ไ ข (Corrective Action)
1) บริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด จะทาการ
ปฏิเสธการรับสิง่ ส่งตรวจในกรณีดงั ต่อไปนี ้
a) รายละเอียดในใบสัง่ ตรวจ ไม่สามารถระบุไปยังผู้ป่วย
ได้ เช่น มีแต่ชื่อ ไม่มีนามสกุล
b) รายละเอียดในใบสัง่ ตรวจ ไม่ตรงกับรายละเอียดที่
ป้ายชื่อทีต่ ิดที่ภาชนะของสิง่ ส่งตรวจ
c) ไม่มีใบสัง่ ตรวจ
d) ไม่มีป้ายชื่อติดที่สงิ่ ส่งตรวจ
e) ชิ ้นเนื ้อเน่า
f) Slide อยูใ่ นสภาพแตกหักเสียหาย
g) สิง่ ส่งตรวจไม่อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม เช่น ชิ ้นเนื ้อไม่ได้
แช่น ้ายารักษาสภาพ

2) การแก้ ไข (Corrective Action) บริ ษัท อินโนเทค ลาบอรา
ทอรี่ เซอร์ วิส จากัด
a) ประสานงานกับลูกค้ า เพื่อแจ้ งรายการข้ อบกพร่อง
หรื อแจ้ งส่วนที่เป็ นปั ญหา
b) สรุปร่วมกับลูกค้ าเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องดังกล่าว
c) ประสานงานเกี่ยวกับการดาเนินการตามที่ตกลง
d) ส่งสิง่ ส่งตรวจเข้ าสูก่ ระบวนการตรวจวิเคราะห์ กรณีที่
ข้ อบกพร่องได้ รับการแก้ ไขแล้ ว
e) จัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าว

การรายงานผลการตรวจ (Laboratory Reporting)
บริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด บริ การจัดส่งใบรายงานผล และแจ้ งผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี ้
1) จัดส่งใบรายงายผล โดยเจ้ าหน้ าที่รับสิง่ ส่งตรวจ
2) จัดส่งใบรายงานผลทางไปรษณีย์
3) แจ้ งการรายงานผลทางไปรษณีย์อิเลคโทรนิคส์ (E-mail; info@innotechlab.co.th)
4) แจ้ งการรายงานผลทางโทรศัพท์ 02-881-0862
5) แจ้ งการรายงานผลทางโทรสาร 02-881-0863
6) ตรวจสอบใบรายงานผลทางอินเตอร์ เน็ต (http://www.innotechlab.co.th)

การขอยื ม สไลด์ และ/หรื อ พาราฟิ น บล็ อ ค (Request for Slide and/or Paraffin Blocked)
1) ส่งหนังสือขอยืมสไลด์ และ/หรื อ พาราฟิ นบล็อค ที่ลงนามโดยแพทย์ที่ผ้ สู งั่ ตรวจ หรื อแพทย์ฝ่ายบริ หารของลูกค้ า พร้ อม
รายละเอียดของหน่วยงาน ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อ มายังบริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด ที่
a) หมายเลขโทรสาร 02-881-0863
b) E-mail; info@innotechlab.co.th
2) บริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด จะนัดหมายเวลารับสไลด์ และ/หรื อ พาราฟิ นบล็อค
3) บริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด จะทาการเตรียมสไลด์ และ/หรื อ พาราฟิ นบล็อค และทาการจัดส่งไปให้ ที่อยูต่ ามที่
ได้ รับแจ้ ง
4) ผู้รับลงนามในเอกสารการรับสไลด์ และ/หรื อ พาราฟิ นบล็อค และนาส่งกลับให้ กบั บริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด
โดยอาจส่งมาพร้ อมกับการส่งสิง่ ส่งตรวจในครัง้ ถัดไป

การจั ด เก็ บ รั ก ษาสิ่ ง ส่ ง ตรวจหลั ง การตรวจวิ เ คราะห์ (Specimen Keeping)
บริ ษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์ วิส จากัด ทาการเก็บรักษาสิง่ ส่งตรวจที่ผา่ นขันตอนการวิ
้
เคราะห์แล้ ว ไว้ ในสถานที่ที่มี
อุณหภูมิที่เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการยืนยัน สอบกลับ หรื อตรวจเพิ่มเติมตามที่ได้ รับการร้ องขอ โดยกาหนดระยะเวลาใน
การจัดเก็บ ดังนี ้
สิง่ ส่งตรวจ (Specimens)
1.
2.
3.
4.
5.

Formalin Fixed Tissue
Paraffin Blocked Tissue
Histopathology Stained Slide
Cytology Stained Slide
Photographic (Gross, Microscopic examination)

ระยะเวลาจัดเก็บ (Storage Time)
1
10
5
1
10

เดือน
ปี
ปี
ปี
ปี

