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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
คู่มือส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
งานบริการภาควชิาพยาธิวทิยา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปี พ.ศ. 2563 
เอกสารไม่ควบคุม 
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คู่มือการส่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
 
คู่มือการส่งตรวจทางพยาธิวิทยาฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคคื์อเพื่อใหบุ้คลากรทางการแพทย ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใชบ้ริการทางห้องปฏิบติัการทางพยาธิวทิยา ได้
ทราบถึงประเภทของงานบริการของภาควชิาพยาธิวทิยาและใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกชนิดและเก็บส่ิงส่งตรวจไดถู้กตอ้ง ทั้งน้ีส่ิงส่งตรวจท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็นปัจจยั
สาคญัท่ีส่งผลต่อการตรวจวเิคราะห์และผลการวนิิจฉยั รวมทั้งผลต่อการรักษา การพยากรณ์โรคและผลต่อการติดตามการรักษาต่อไป  
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ข้อมูลงานบริการภาควชิาพยาธิวทิยา 
นโยบายในการด าเนินการ 

งานบริการพยาธิวทิยา ภาควิชาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มีนโยบายรับส่ิงส่งตรวจท่ีไดจ้ากการเก็บของแพทยห์รือบุคลากรทาง
การแพทยเ์ท่านั้น 
สถานทีต่ั้ง   : ชั้น 3 ตึกวทิยาศาสตร์คลินิก 2  
ขอบเขตการให้บริการ : 1.  ใหบ้ริการผูป่้วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ดงัน้ีคือ 

-  การวนิิจฉยัทางศลัยพยาธิวทิยา (Surgical Pathology) 
-  การวนิิจฉยัทางเซลลพ์ยาธิวทิยา (Cytopathology) 
- การตรวจเพิ่มเติมโดยวธีิยอ้มพิเศษ อิมมูโนเคมี และเทคนิคทางอณูวทิยา 
-  การวนิิจฉยัทางเซลลพ์นัธุศาสตร์ (Cytogenetic) 
-  การตรวจศพ (Autopsy) 

2.   สามารถน าส่งส่ิงส่งตรวจไดโ้ดยตรง หรือส่งผา่นงานทะเบียนกลางหอ้งปฏิบติัการเวชศาสตร์ชนัสูตร พร้อมใบน าส่ง (request 
form) 

3. ตอ้งมีเอกสารใบรับส่งส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยาพร้อมส าเนา เพื่อเป็นหลกัฐานในการน าส่ง และ เซ็นช่ือก ากบัทั้งผูส่้งและผูรั้บ 
(ยกเวน้การส่ง Frozen section และ Kidney biopsy) 

เวลาการให้บริการ  : ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
หมายเลขติดต่อ : เบอร์โทรศพัทภ์ายใน  :63726 , 63112 
  เบอร์โทรศพัทภ์ายนอก  :043 363726 และ 043 363112 
หัวหน้างานบริการพยาธิวิทยา : อ. ปิติ อ้ึงอารียว์ทิยา 
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คู่มือการเกบ็ส่ิงส่งตรวจออนไลน์ 
ท่านสามารถเขา้ดูคู่มือส่ิงส่งตรวจแยกทีละรายการผา่นทางเวป๊ไชด ์โดยปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. เขา้สู่เวป๊ไชดเ์พื่อดูคู่มือส่ิงส่งตรวจผา่นทางเวป๊ไชด ์http://202.28.95.4/mdlab/   

หรือ สแกน QR code ขา้งล่าง 
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2. คล๊ิกเลือก คู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจ ภาควชิาพยาธิวทิยา 
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3. เลือกรายการท่ีตอ้งการส่งตรวจ 
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บุคลากรงานบริการพยาธิวทิยา 

พยาธิแพทย์ 
ขอบข่ายงานของหอ้งปฏิบติัการ: ใหก้ารวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยากายวภิาค เซลลพ์ยาธิวทิยา  ตลอดจนแปลผมการยอ้มพิเศษและ Immunohistochemistry  

1. รศ.นพ.ชวลิต ไพโรจน์กลุ 

 

การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 

การปฏิบติังาน  บางเวลา 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์คลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค รพ.รามาธิบดี ม.

มหิดล 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 
ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (39 ปี) 

 ความเช่ียวชาญพิเศษทางพยาธิวทิยาระบบทางเดินอาหารและตบั 

2. ผศ.นพ.อนุชา พวัไพโรจน์ 

 
 

การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 
 

การปฏิบติังาน  บางเวลา 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์คลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค รพ.ศิริราช ม.มหิดล 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (35 ปี) 
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  ความเช่ียวชาญพิเศษทางพยาธิวทิยาระบบไตและทางเดินปัสสาวะ 

3. พญ.จุไรรัตน์  กหุลาบแกว้ 

 
 

การท างาน  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 

การปฏิบติังาน  บางเวลา 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 อนุมติับตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (37 ปี) 
 ความเช่ียวชาญพิเศษทางพยาธิวทิยาระบบทางเดินอาหารและตบั 

4. รศ.พญ.สุพินดา  คูณมี 

 

การท างาน  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (21 ปี) 
 ความเช่ียวชาญพิเศษทางพยาธิวทิยาพยาธิวทิยาเตา้นม 

5. นพ.สุรชาติ  ชยัวริิยกลุ การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 
 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
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คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 
 American Board of Pathology, USA 

 อนุมติับตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (32 ปี) 

6. ผศ.นพ.ศกัดา  วราอศัวปติ 

 

การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาคศาสตร์ 

 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

 Certificate of fellowship in Neuropathology, Toda Chuo general hospital, Saitama, Japan 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (8 ปี) 
 ความเช่ียวชาญพิเศษทางพยาธิวทิยาระบบประสาท 

7. ผศ.นพ.ปิติ  อ้ึงอารียว์ทิยา การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 

 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 
 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 
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 อนุมติับตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาโลหิตพยาธิวทิยา 

 Certificate of fellowship in Hematopathology, UCLA, USA 

 Certificate of fellowship in Soft tissue Pathology, UCLA, USA 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (7 ปี) 
 ความเช่ียวชาญพิเศษทางพยาธิวทิยาระบบโรคเลือดและต่อมน ้ าเหลือง 

 ความเช่ียวชาญพิเศษทางพยาธิวทิยากระดูกและเน้ือเยือ่ 
8. นพ.สกัการ  สงัฆมานนท ์

 
 

การท างาน 

 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 
 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

 Certificate of fellowship in Kidney and Uropathology, Calgary, Canada 

 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (6 ปี) 
 ความเช่ียวชาญพิเศษทางพยาธิวทิยาระบบไตและทางเดินปัสสาวะ 

 

9. นพ.นิพนธ์  ไชยสุริยา การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 
 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

การปฏิบติังาน  ประจ า 

คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (5 ปี) 
 

10. พญ.ปิยภารมย ์อินทรวเิชียร 

 
 

การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 
 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

 Postgraduate of fellowship in Cytology, Utah university, USA 
 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (4 ปี) 

 ความเช่ียวชาญพิเศษทางเซลลว์ทิยา 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

11. นพ. ชยัวชัร อภิวาทนสิริ 

 

การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 

 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (3 ปี) 

 

12. นพ.ประกาศิต เสง่ียมวบูิล 

 

การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 

 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (2 ปี) 

13. พญ.ศศิธร วชิรเดชวทิยา    การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 

 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (2 ปี) 

14. พญ.กตญัญู สวา่งศรี 

 

การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 

 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค (2 ปี) 

15. พญ.วริษฐา เปรมพินิจ 

 

การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 
 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค  
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

16. พญ.วลยัลกัษณ์ บ ารุงกิจ 

 

การท างาน 

 

 ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค 

 ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

การปฏิบติังาน  ประจ า 
คุณวฒิุ  พบ. แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร การแพทยค์ลินิก สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค ม.ขอนแก่น 

 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

ความเช่ียวชาญ  ตรวจวนิิจฉยัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยากายวิภาค  
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

หน่วย ศัลยพยาธิวทิยา  
ขอบข่ายงานของหอ้งปฏิบติัการ: หอ้งปฏิบติัการศลัพยาธิวทิยา ท าหนา้ท่ีในกระบวนการเตรียมช้ินเน้ือเพ่ือการตรวจช้ินเน้ือท่ีไดจ้ากการผา่ตดั เพ่ือการวนิิจฉยัทางศลัยพยาธิวทิยา โดยเร่ิมตน้จาก
การลงทะเบียนรับช้ินเน้ือ ตรวจช้ินเน้ือ เลือกตดัช้ินเน้ือตวัอยา่งเพ่ือท าเป็นสไลดเ์น้ือเยือ่บาง ยอ้มสีช้ินเน้ือ H&E ยอ้มสีช้ินเน้ือวธีิพิเศษทั้ง Histochemistry และ Immunohistochemistry 

บุคลากร 
1.นายวารินทร์      ทองศรี 
  

  
 

การท างาน ตดั เตรียมสไลดช้ิ์นเน้ือเพ่ือยอ้มสีพิเศษ  
ยอ้มสีช้ินเน้ือวธีิพิเศษ Histochemistry 
 

คุณวฒิุ ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต  
 

ความเช่ียวชาญ ตดัสไลดช้ิ์นเน้ือเยือ่บางเพ่ือยอ้มสีพิเศษ ยอ้มสีช้ินเน้ือวธีิพิเศษ Histochemistry 
งานพสัดุ 
ประสบการณ์ท างาน  41 ปี 
 

 

2. นายปรีดี บุญโชติ      

 

การท างาน ตรวจตดัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการศลัพยาธิ 
 

คุณวฒิุ  ปริญญาโท ทางพยาธิวทิยา. 
 รับรองการผูช่้วยตรวจช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยา ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ความเช่ียวชาญ ตรวจตดัช้ินเน้ือทางศลัยพยาธิวทิยา  ตดัสไลดช้ิ์นเน้ือเยือ่บางทางพยาธิวทิยา  ตรวจศพ  Frozen section  ดูแลรักษา
เคร่ืองมือทางพยาธิวทิยา  รับผิดชอบสารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการทางพยาธิวทิยา  
ประสบการณ์ท างาน  10 ปี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

3. นายพงศศ์รณ์ ชาญธีระประวติั 
 

 

คุณวฒิุ  ปริญญาตรี ป.วชิาวทิยาศาสตร์การแพทย.์ 
 

ความเช่ียวชาญ ตดัช้ินเน้ือเยือ่บางทางศลัยพยาธิวทิยา  ช้ินเน้ือไต  ยอ้ม Immuno 
Fluorescent  ยอ้ม Masson PAS  GMS Frozen section 

ดูแลรักษาเคร่ืองมือทางพยาธิวทิยา  รับผิดชอบสารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการทางพยาธิวทิยา  
ประสบการณ์ท างาน  25  ปี 
 
 
 

4. นายประเดิม เทพมะที 

 

คุณวฒิุ  มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.6 
 

ความเช่ียวชาญ ตดัช้ินเน้ือเยือ่บางทางศลัยพยาธิวทิยา  Frozen section  ดูแลรักษาเคร่ืองมือทางพยาธิวทิยา   
ประสบการณ์ท างาน  25  ปี 
 
 
 

5. นายรัฐฐานนท ์ สุ่มประดิษฐ ์

 

คุณวฒิุ  อนุปริญญา ปวช. 
 

ความเช่ียวชาญ ตดัช้ินเน้ือเยือ่บางทางศลัยพยาธิวทิยา  ตรวจศพ  Frozen section  ดูแลรักษาเคร่ืองมือทางพยาธิวทิยา   
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

6. นายนิกร ชีวาจร 
 

 
 

 
การท างาน 

 

ตรวจตดัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการศลัยพยาธิ 

 
 
คุณวฒิุ 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ชีววทิยา) 
 รับรองการผูช่้วยตรวจช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยา ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ความเช่ียวชาญ ตรวจตดัช้ินเน้ือทางศลัยพยาธิวทิยา 15 ปี 

7. นายสมพงษ ์พวงสด 

 

 
การท างาน 

 
ตรวจตดัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการศลัยพยาธิ 

คุณวฒิุ • ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เกษตรศาสตร์) 
• รับรองการผูช่้วยตรวจช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยา ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ความเช่ียวชาญ ตรวจตดัช้ินเน้ือทางศลัยพยาธิวทิยา 10 ปี 
 

8. นส. กนกทิพย ์นามเปือย 
 
 

 
 
 

 
การท างาน 

การจดัเก็บคน้บลอ็กพาราฟิน  

คุณวฒิุ • ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (จุลชีววทิยา) 

ความเช่ียวชาญ ปฎิบติัการทางพยาธิวทิยา การจดัเก็บคน้บลอ็กพาราฟิน 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

หน่วย Immunohistochemistry and molecular pathology 
ขอบข่ายงานของหอ้งปฏิบติัการ: หอ้งปฏิบติัการ Immunohistochemistry and molecular pathology  ท าหนา้ท่ีในตรวจหาชนิดของโปนตีน (แอนติเจน), ความผดิปกติยนี  รวมถึงการติด
เช้ือต่างๆในช้ินเน้ือผูป่้วยท่ีผา่นกระบวนการเตรียมช้ินเน้ือมาตรฐานทางศลัยพยาธิ  โดยเร่ิมตน้จากการรับ order การตรวจจากพยาธิแพทยผ์า่นระบบ TD บนัทึก SN พร้อมเตรียมสไลด ์
positive control  ตดัช้ินเน้ือตวัอยา่งท าเป็นสไลดเ์น้ือเยือ่บางเพ่ือหาการแสดงออกของโปรตีนและยนี ดว้ยเทคนิค Immunohistochemistry และ In situ hybridization รวมถึงการสกดั 
DNA/RNA เพื่อตรวจหาความผิดปกติของยนี ดว้ยเทคนิค Real Time PCR  
บุคลากร 
 
1.เอมอร พนมศรี      

 

การท างาน ตรวจตดัช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการ Immunohistochemistry and molecular pathology   
คุณวฒิุ  ปริญญาโทชีวเคมีทางการแพทย ์

 

ความเช่ียวชาญ เทคนิคดา้น –   Immunohistochemistry 
- Molecular pathology 

- Molecular technique 

โดยมีประสบการท างาน 25 ปี 
 

2. ธชัณนั กองพนัธ์ คุณวฒิุ  ปริญญาโทเภสชัวทิยา 
 

ความเช่ียวชาญ เทคนิคดา้น  -  Immunohistochemistry 
- Molecular pathology 

- Molecular technique 

โดยมีประสบการท างาน 4 ปี 
 



 

19 
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

3. ทิพวรรณ  
เตรียมวทิยานนท ์ 

 
 

คุณวฒิุ  ปริญญาตรี  
 

ความเช่ียวชาญ เทคนิคดา้น  -  Immunohistochemistry 
โดยมีประสบการณ์ท างาน 10 ปี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
หน่วยเซลล์วทิยา 

ขอบข่ายงานของหอ้งปฏิบติัการ: หอ้งปฏิบติัการเซลลว์ทิยา ท าหนา้ท่ีในการเตรียมส่ิงส่งตรวจ ยอ้มสีและตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา ส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ทิยาประกอบไปดว้ย สารน ้ า
ต่างๆจากร่างกาย การใชเ้ขม็ขนาดเลก็เจาะดูดกอ้นต่างๆจากร่างกาย การตรวจหามะเร็งปากมดลูกโดยวธีิธรรมดา(Pap smear) การตรวจหามะเร็งปากมดลูกโดยวธีิ Liquid based(Thinprep) 
การตรวจหาไวรัส HPV ดว้ยวธีิ PCR (COBAS 4800) การเตรียม cell Block เพื่อน าไปตรวจวนิิจฉยัทางพยาธิวทิยา 
บุคลากร 
1.  นางจงรักษ ์ศรีภา  

  

การท างาน เตรียมส่ิงส่งตรวจและวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 
คุณวฒิุ  ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บณัฑิต (ส.บ) 

 CERT. THE INTERNATIONAL  ACADEMY OF CYTOLOGY 

  
ความเช่ียวชาญ ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา และเตรียมส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ทิยา 37 ปี 

 
 
 
 
 

2.นางสาวปัณณธร ศิริเวช  การท างาน เตรียมส่ิงส่งตรวจและวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

คุณวฒิุ  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต(วท.บ.) 
 CERT. THE INTERNATIONAL  ACADEMY OF CYTOLOGY 

ความเช่ียวชาญ ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา และเตรียมส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ทิยา 15 ปี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 

3.นางสาวรัชนีกร ทองบ่อ  
 

 
 

การท างาน 
 

เตรียมส่ิงส่งตรวจและวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา 

คุณวฒิุ 
 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต(วท.บ.) 
 CERT. THE INTERNATIONAL  ACADEMY OF CYTOLOGY 

ความเช่ียวชาญ ตรวจวนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยา และเตรียมส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ทิยา 15 ปี 
 
 
 
 
 
 

4.นางกลัยา  
บุญสวสัด์ิกลุชยั  
ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ี
วทิยาศาสตร์ 
 

การท างาน เตรียมส่ิงส่งตรวจและยอ้มสีทางเซลลว์ทิยา 
คุณวฒิุ  ม.6 

ความเช่ียวชาญ เตรียมส่ิงส่งตรวจและยอ้มสีทางเซลลว์ทิยา 24 ปี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

   
 

5. นางอนงคล์กัษณ์  
ทิพยสุ์ภา  
ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์  

 

การท างาน งานทะเบียนรับส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ทิยาและเซลลพ์นัธุศาสตร์   
 
 

คุณวฒิุ มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

ความเช่ียวชาญ รับส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ทิยา 40 ปี  
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

หน่วยเซลล์พนัธุศาสตร์ 
ขอบข่ายการใหบ้ริการ: เพื่อใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์โครโมโซมในผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัเบ้ืองตน้วา่มีความผดิปกติหรือมีลกัษณะแสดงออกท่ีสัมพนัธ์กบักลุ่ม
อาการท่ีเกิดจากความผดิปกติของโครโมโซม  ตรวจวเิคราะห์โครโมโซมจากตวัอยา่ง เลือด ไขกระดูก และเซลลจ์ากน ้าคร ่ าโดยวธีิการเพาะเล้ียงเซลล ์และตรวจ
โครโมโซมโดยวธีิ G-banding และ C-banding และ ตรวจวนิิจฉยัความผดิปกติในระดบัยนีดว้ยเทคนิคฟลูออเรสเซ็นตอิ์นซิตูไฮบริไดเซชัน่ (Fluorescence in situ 
hybridization) ทั้งในระยะเมทาเฟส (metaphase cell) และในระยะอินเทอร์เฟส (interphase cell) 
บุคลากร 
1. น.ส.จุรีพร ค าพนัธ์ 

 

การท างาน  เพาะเล้ียงและเตรียมสไลดโ์ครโมโซมจากเลือดและไขกระดูกส าหรับยอ้มสไลดด์ว้ยเทคนิคเทคนิคฟลูออเรสเซ็นตอิ์น
ซิตูไฮบริไดเซชัน่ 

 เพาะเล้ียงและเตรียมสไลดโ์ครโมโซมจากเซลลน์ ้ าคร ่ า 

 ถ่ายรูปโครโมโซมและจดั Karyotype 

 อ่านสไลดโ์ครโมโซมและสไลดด์ว้ยเทคนิคเทคนิคฟลูออเรสเซ็นตอิ์นซิตูไฮบริไดเซชัน่ 

คุณวฒิุ  วทบ.ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มศว.มหาสารคา 

 วทม.ชีวเคมีทางการแพทย ์คณะแพทยศาสาตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ความเช่ียวชาญ  กระดูกส าหรับยอ้มสไลดด์ว้ยเทคนิคเทคนิคฟลูออเรสเซ็นตอิ์นซิตไูฮบริไดเซชัน่ 

 อ่านสไลดโ์ครโมโซมและสไลดด์ว้ยเทคนิคเทคนิคฟลูออเรสเซ็นตอิ์นซิตูไฮบริไดเซชัน่ 

2. นายปองสนัต ์สรรพวา
นิชกิจ 

 

การท างาน  เพาะเล้ียงและเตรียมสไลดโ์ครโมโซมจากเซลลน์ ้ าคร ่ า  
 ถ่ายรูปโครโมโซมและจดั Karyotype 

 อ่านสไลดโ์ครโมโซม 

คุณวฒิุ  วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ความเช่ียวชาญ  เพาะเล้ียงและเตรียมสไลดโ์ครโมโซมจากเซลลน์ ้ าคร ่ า 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

  อ่านสไลดโ์ครโมโซม 

3.น.ส.ธารทิพย ์ เขียว
อ่อน 

 

การท างาน  เพาะเล้ียงและเตรียมสไลดโ์ครโมโซมจากเลือดและไขกระดูก 

 เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองแกว้ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเซลลพ์นัธุศาสตร์ 

คุณวฒิุ  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

ความเช่ียวชาญ  เพาะเล้ียงและเตรียมสไลดโ์ครโมโซมจากเลือดและไขกระดูก 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

หน่วยทะเบียน  
ขอบข่ายงานของหอ้งปฏิบติัการ: รับส่ิงส่งตรวจและลงทะเบียนส่ิงส่งตรวจ จดัเก็บรายงานผลทางพยาธิวทิยากายวิภาคตามมาตรฐานวชิาชีพ  ติดต่อประสานงาน เช่น ขอบลอ็ก/สไลดเ์พ่ือ
รักษาต่อท่ีสถาบนัอ่ืน   งานพิมพค์  าบรรยายช้ินเน้ือตามท่ีไดรั้บมอบหมายและเบิก-จ่ายวสัดุส านกังาน     งานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือท ารายงานสถิติต่างๆ  รวบรวมขอ้มูลในจดัท าดชันีช้ีวดั
คุณภาพ   ด าเนินการส่งตรวจต่อหอ้งปฏิบติัการรับช่วงเหมา     

 

บุคลากร 
1. นางภานุศิลป์ สิมา
รับ 

 

การท างาน งานทะเบียนรับส่ิงส่งตรวจทางศลัยพยาธิวทิยา   
 

คุณวฒิุ มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 

ความเช่ียวชาญ รับส่ิงส่งตรวจทางศลัยพยาธิวทิยา  32 ปี  
2.นางล าไพ จนัที  การท างาน พนกังานธุรการ(งานพิมพ ์ ติดต่อประสานงาน เบิก-จ่ายวสัดุส านกังาน)  

 

คุณวฒิุ ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 ความเช่ียวชาญ งานพิมพ ์  
3. นางอนงคล์กัษณ์ 
ทิพยสุ์ภา  
 

การท างาน งานทะเบียนรับส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ทิยาและเซลลพ์นัธุศาสตร์   
 
 

 

คุณวฒิุ มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 ความเช่ียวชาญ รับส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ทิยา 40 ปี  
 

4. นางสาวทิพวรรณ 
เตรียมวทิยานนท ์  

 

การท างาน งานทะเบียน(ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อท ารายงานสถิติ) 

 คุณวฒิุ วท.บ.(เคมี)  
 

 ความเช่ียวชาญ งานขอ้มูลสารสนเทศ และงานหอ้งปฏิบติัการยอ้ม 24 ปี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

1. งานบริการศัลย์พยาธิวทิยา (Surgical Pathology)  
งานศลัยพ์ยาธิวทิยา หมายถึง ช้ินเน้ือขนาดเล็ก จนถึงอวยัวะ ท่ีนาออกมาจากร่างกาย ท่ีส่งมาขอการวินิจฉยัทางพยาธิวทิยา ส่ิงส่งตรวจอยูใ่นสภาพสด หรือ 

แช่มาในนา้ยา formalin ก็ได ้ซ่ึงกรรมวธีิทางหอ้งปฏิบติัการจะมีการแปลงใหเ้ป็นช้ินเน้ือท่ีกลายเป็นไขฝังอยูใ่นพาราฟินบล็อก  
ส่ิงส่งตรวจท่ีนามาส่งตรวจทางพยาธิวทิยาจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการส่งตรวจท่ีก าหนดไว ้มิฉะนั้นทาง งานบริการพยาธิวทิยาจะท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ   
 
ช้ินเน้ือและอุปกรณ์ทีไ่ม่จ าเป็นต้องส่งตรวจทางพยาธิวิทยส (ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย) 

 กระดูกหรือส่วนของกระดูกจาก corrective หรือ reconstructive orthopaedic procedure 
 เลนส์ตาจากการ remove cataract 
 เน้ือเยือ่ไขมนัจากการท า liposuction 
 หนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศของเด็กทารกจากการผา่ตดั circumscision 
 Intrauterine contraceptive devices ท่ีไม่มีเน้ือเยื่ออ่ืนๆ ติดอยู ่
 Teeth ท่ีไม่มีเน้ือเยือ่อ่ืน ๆ ติดอยู ่
 อุปกรณ์ทางการแพทย ์เช่น catheters, gastrostomy tube, stent, suture 
 Skin และ normal tissue อ่ืน ๆ ท่ีน าออกมาจากร่างกายระหวา่งการท า cosmetic surgery 

 
ส่ิงส่งตรวจทีต่รวจด้วยตาเปล่าและไม่จ าเป็นต้องท า microscopic examination : 

 Accessory digits 
 Bunions and hammer toes 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 Extraocular muscle จากการท า corrective surgery 
 Nasal bone and cartilage จากการท า rhinoplasty 
 Prosthetic breast implants 
 Prosthetic cardiac valve ท่ีไม่มีเน้ือเยือ่อ่ืน ๆ ติดอยู ่
 Torn menincus 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Appendix 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            
 4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินรัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 

1 ชั้น ในกรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 

  

Appendix 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

 
 

 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 240 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

1. รายการตรวจ : Biopsy 2-5 cm. 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 

  

Biopsy 2-5 cm. 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 

1. รายการตรวจ : Biopsy <2 cm. 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 

  

Biopsy <2 cm. 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 240 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

 

1. รายการตรวจ : Biopsy >5 cm. 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                           

 4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 

  

Biopsy >5 cm.  
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 

1. รายการตรวจ : Bone marrow biopsy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 

  

Bone marrow biopsy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 240 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 



 

39 
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Bone(tumor-en bloc resection pelvectomy,sacretomy) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก       

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 

  

Bone(tumor-en bloc resection pelvectomy,sacretomy) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

 
 

 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Breast (core needle biopsy,multiple pieces) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 

  

Breast (core needle biopsy,multiple pieces) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 
 Breast (mass,excision, > 5 cm) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

1. รายการตรวจ : Breast (mass,excision, > 5 cm) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

 
Breast (mass,excision,2-5 cm) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

1. รายการตรวจ : Breast (mass,excision,2-5 cm) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 

1. รายการตรวจ : Breast (mass,excision, < 5 cm) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

Breast (mass,excision, < 5 cm) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 240 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

1. รายการตรวจ : Breast (simple mastectomy) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 

Breast (simple mastectomy) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ
ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

 
 

 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Breast,mastectomy (simple,radicl,modified radical) and axillary content 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
  

Breast,mastectomy (simple,radicl,modified radical) and axillary content 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Cervical conization,LEEP 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                           

 4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 

  

Cervical conization,LEEP 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 

1. รายการตรวจ : Colon,colectomy with nodes 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

Colon,colectomy with nodes 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 
 

 

1. รายการตรวจ : Colon,colectomy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  

Colon,colectomy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

 

1. รายการตรวจ : Esophagus,esophagectomy with nodes 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                           

Esophagus,esophagectomy with nodes 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Esophagus,esophagectomy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 

  

Esophagus,esophagectomy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

 
 

 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Excisional biopsy with margin examination 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

Excisional biopsy with margin examination 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 
 

 

1. รายการตรวจ : Extremities,amputation with tumor 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  

Extremities,amputation with tumor 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 3,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Eye ball,enucleation 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

Eye ball,enucleation 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Eye ball,excenteration 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

Eye ball,excenteration 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Fallopian tube,tubal pregnancy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

Fallopian tube,tubal pregnancy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 240 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 
 

 

1. รายการตรวจ : Fallopian tube,tubal steritization 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  

Fallopian tube,tubal steritization 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                           

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 

 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 240 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Gallbladder 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

Gallbladder 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Heart vale 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 

Heart vale 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

 

1. รายการตรวจ : Kidney,needle biopsy (with IP study) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 

Kidney,needle biopsy (with IP study) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,350 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

1. รายการตรวจ : Kidney,needle biopsy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  

Kidney,needle biopsy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 750 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Kidney,nephrectomy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

Kidney,nephrectomy 



 

83 
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

 

1. รายการตรวจ : Kidney,wedge biopsy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 

Kidney,wedge biopsy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Leg amputation(AK,BK) for non-tumor 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Leg amputation(AK,BK) for non-tumor 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Liver needle biopsy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

Liver needle biopsy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Liver resection 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 
 

Liver resection 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

 

1. รายการตรวจ : Liver wedge biopsy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 

Liver wedge biopsy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ
ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

1. รายการตรวจ : Lung,lobectomy with lymph node 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

Lung,lobectomy with lymph node 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

 

1. รายการตรวจ : Lung,lobectomy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 

Lung,lobectomy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 

 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Lung,wedge biopsy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 
 

Lung,wedge biopsy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 

 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Lymph node,radical dissection 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 
 

Lymph node,radical dissection 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

1. รายการตรวจ : Muscle biopsy with special study 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 

Muscle biopsy with special study 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ
ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : Muscle biopsy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 

Muscle biopsy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Nerve with resin study 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                           

 4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

Nerve with resin study 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,350 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Omentectomy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

Omentectomy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Ovarian mass 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Ovarian mass 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Pelvic exenteration(uterus with urinary bladder or colon and lymph node) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 

Pelvic exenteration(uterus with urinary bladder or colon and lymph node) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 3,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Prostate gland,prostatectomy for BPH 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 

Prostate gland,prostatectomy for BPH 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Prostate gland,prostatectomy with nodes 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

Prostate gland,prostatectomy with nodes 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Prostate gland,prostatic chips (TUR) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

  4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

Prostate gland,prostatic chips (TUR) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,450 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : Prostate,needle biopsy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 
 

Prostate,needle biopsy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 

 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Rectum with nodes 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Rectum with nodes 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Rectum 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

Rectum 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

  



 

126 
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Skin biopsy(dermatosis) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Skin biopsy(dermatosis) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 
 
 
 
 

1. รายการตรวจ : Small bowel,resection with nodes 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  

Small bowel,resection with nodes 



 

128 
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

1. รายการตรวจ : Small bowel,resection 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

Small bowel,resection 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Stomach,gastrectomy with nodes 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Stomach,gastrectomy with nodes 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Stomach,gastrectomy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  

Stomach,gastrectomy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Testis,orchidectomy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                           

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Testis,orchidectomy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 

 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Thyroidectomy with node dissection 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Thyroidectomy with node dissection 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 
 
 
 

1. รายการตรวจ : Thyroidectomy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  

Thyroidectomy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                           4.2 หาก
เป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ในกรณีเนื้อ
ใหญ ่

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Tonsil,each specimen 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

Tonsil,each specimen 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 240 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Urinary bladder,cystectomy with node 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                           

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Urinary bladder,cystectomy with node 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 

 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Urinary bladder,cystectomy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                           

 4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Urinary bladder,cystectomy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : Urinary bladder,cystoscopic biopsy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Urinary bladder,cystoscopic biopsy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 240 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Urinary bladder,TUR-tumor 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  

Urinary bladder,TUR-tumor 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

 

 

1. รายการตรวจ : Uterus with cervical conization 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

Uterus with cervical conization 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 
 

1. รายการตรวจ : Uterus with multiple groups of lymph nodes 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

Uterus with multiple groups of lymph nodes 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 

 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : Uterus with ovarian tumor 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 

Uterus with ovarian tumor 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : Uterus,hysterectomy with adnexa 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 

Uterus,hysterectomy with adnexa 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 

1. รายการตรวจ : Uterus,hysterectomy(TAH) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

Uterus,hysterectomy(TAH) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 

 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : Vasectomy 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 

Vasectomy 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 240 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : Wertheim,s operation 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                           

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 

Wertheim,s operation 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 3,000 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : Whipple,s specimen 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 
 

Whipple,s specimen 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 

1. รายการตรวจ : อวัยวะหรือส่วนอวัยวะที่ต้องเลาะต่อมน้ าเหลือง 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก         

4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

 

อวัยวะหรือส่วนอวัยวะที่ต้องเลาะตอ่มน ้าเหลอืง 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 
 

 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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1. รายการตรวจ : อวัยวะหรือส่วนอวัยวะที่ไม่ต้องเลาะต่อมน้ าเหลือง 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : การวินิจฉัยของพยาธิแพทย์  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีข้อก าหนด เนื่องจากตรวจทางชิ้นเนื้อศัลยกรรมหลังผ่าตัด 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ชิ้นเนื้อศัลยกรรมใส่ใน 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินให้ท่วมอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรชิ้นเนื้อในภาชนะ

ปากกว้างที่มีฝาปิดแน่น หรือถุงพลาสติก        

 4.1 ในกรณีภาชนะปากกว้างดังรูป : ต้องปิดฝาให้แน่น โดยไม่ต้องซ้อนถุง                            

4.2 หากเป็นถุงพลาสติก : น าชิ้นเนื้อใส่ถุงพลาสติก 1 ใบ และใส่ 10% นิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน รัดปากถุงให้แน่น และซ้อนถุงอีกครั้งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ใน
กรณีเนื้อใหญ่ 

การน าส่งให้เรียงสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะล าเลียงที่มิดชิดติดสัญลักษณ์ BIOHAZARD โดยตั้งกระปุกชิ้นเนื้อหรือถุงที่ไม่ซ้อนทับกัน  
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ Centrifuge Tube, Eppendorf tube, ขวดปากแคบ หรือขวดลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวางตั้ง หรือล้มง่ายในการใส่ชิ้นเนื้อ 
 

อวัยวะหรอืส่วนอวัยวะที่ไม่ต้องเลาะต่อมน ้าเหลือง  
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คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง เพราะชิ้นเนื้ออาจสูญหาย 
6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : ในวันท าการ เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,200 บาท 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ย้อมสี hematoxylin and eosin  
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการออกผลวินิจฉัย   
13. อ่ืนๆ : ไม่มี 
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2. งานบริการเซลล์พยาธิวทิยา (Cytopathology)  
งานเซลลพ์ยาธิวทิยา หมายถึง ตวัอยา่งทางเซลลว์ทิยา และหรือสารนา้ ท่ีนาออกมาจากร่างกาย ท่ีส่งมาขอการวนิิจฉยัทางพยาธิวทิยา ส่ิงส่งตรวจอยูใ่นสภาพ
ตวัอยา่งของเหลว หรือ ในรูปของสไลด ์(slide) แช่มาในนา้ยา 95% ethanolก็ได ้ซ่ึงกรรมวธีิทางหอ้งปฏิบติัการจะมีการแปลงใหเ้ป็นสเมียร์ท่ีอยูบ่นสไลด ์(smear) 
และกอ้นเซลลท่ี์ฝังในพาราฟินบล็อก (cell block) 
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1. รายการตรวจ : การตรวจเซลล์วิทยาระบบนรีเวชด้วยวิธี Conventional Pap Smear 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : ตรวจคัดกรอง หรือตรวจหาพยาธิสภาพของเยื่อบุปากมดลูก 
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มี 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ :  
4.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
- สไลด์แก้วปลายฝ้า (frosted glass slide) เขียนชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) ด้วยดินสอด าลงบนปลายสไลด์ด้านที่เป็นฝ้า 
- 95% ethyl alcohol ส าหรับรักษาสภาพเซลล์ 
4.2 วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
- เก็บสิ่งส่งตรวจโดยใช้ spatula ที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจป้ายลงบนสไลด์แก้ว จากนั้นแช่ลงในภาชนะท่ีบรรจุ 95% ethyl alcohol ทันที  
- น าส่งขณะสไลด์แช่อยู่ใน 95% ethyl alcohol โดยให้ปรมิาณของ 95% ethyl alcohol ท่วมสไลด์ และปิดฝาภาชนะหรือมัดปากถุงพลาสติกให้แน่น 

 
 
 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : 
5.1 การขอส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวช 

สั่งตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของโรงพยาบาล (Health Object: HO) และน าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวช โดยกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนและอ่านง่าย รวมถึงชื่อแพทย์ผู้ส่งพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์เพ่ือสอบถามประวัติเพ่ิมเติมในกรณีจ าเป็น โดยข้อมูลส าคัญประกอบด้วย  

- ชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานที่ส่ง  
- อาการส าคัญ ประวัติโดยย่อ  
- ประจ าเดือนครั้งล่าสุด (last menstrual period: LMP) 
- ประวัติเกี่ยวในอดีตที่เก่ียวกับการรักษา เช่น การผ่าตัด รับฮอร์โมน การฉายแสง 
- ผลการตรวจครั้งก่อน พร้อมหมายเลขการตรวจทางเซลล์วิทยา (ถ้ามี) 

การส่งตรวจทางเซลล์วทิยาระบบนรีเวชด้วยวธีิ Conventional Pap Smear 
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- ผลการตรวจร่างกายทางนรีเวช (per vaginal examination: PV) หรือการตรวจพบอ่ืนๆที่ส าคัญ 
5.2 การน าส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวช 

น าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวช โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นให้ครบถ้วน โดยน าส่งที่งานบริการพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิ
วิทยา ชั้น 3 เจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจจะท าการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจพร้อมทั้งใบขอส่งสิ่งส่งตรวจ และลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 

5.3 ข้อควรระวังในการส่ง: ควรให้ปริมาณของ 95% ethyl alcohol ท่วมสไลด์ และปิดฝาภาชนะหรือมัดปากถุงพลาสติกให้แน่น ระมัดระวังการตกแตก
ช ารุด 

6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 100 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : Papanicolaou stain 
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : สิ่งรบกวนที่เกิดจากความล่าช้าในการแช่สไลด์ลงใน 95% ethyl alcohol อาจท าให้รูปร่างของเซลล์เปลี่ยนไป (air-drying 

artifact) ซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัย 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : -  
13. อ่ืนๆ: -  

 
 
 

1. รายการตรวจ : การตรวจทางเซลล์วิทยาระบบนรีเวชด้วยวิธี Liquid Based Technique 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : ตรวจคัดกรอง หรือตรวจหาพยาธิสภาพของเยื่อบุปากมดลูก 
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มี 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ :  

a. ภาชนะ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

การส่งตรวจทางเซลล์วทิยาระบบนรีเวช ด้วยวธีิ Liquid Based Technique 
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- ฉลากติดภาชนะท่ีระบุชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ วันที่เก็บ หน่วยงานที่ส่ง โดยระบุอย่างชัดเจนและครบถ้วน 
- อุปกรณ์ป้ายเก็บสิ่งส่งตรวจ (Cytobrush) ชนิด broom-like device หรือชนิด plastic spatula/endocervical brush 
- ขวดน้ ายา PreserveCyt® solution ส าหรับเก็บและรักษาสภาพสิ่งส่งตรวจ 

b. วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

- กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจโดยใช้ broom-like device: สามารถเก็บเซลล์จากด้านนอกและด้านในปากมดลูกได้พร้อมกัน โดยให้ส่วนกลางของ broom 
สอดเข้าไปยังด้านในของปากมดลูก แล้วหมุน 5 รอบไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นน า broom มาแกว่งในภาชนะที่บรรจุน้ ายา PreserveCyt® 
solution ทันที เพ่ือให้เซลล์หลุดออกจาก broom จากนั้นปิดฝาขวดให้สนิท โดยสังเกตได้จากแถบสีด าบนภาชนะและฝาปิดจะตรงกันเมื่อปิดสนิท  

- กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจโดยใช้ plastic spatula/endocervical brush: เก็บเซลล์จากผนังปากมดลูกด้านนอกโดยใช้ plastic spatula หมุน 1 รอบ 
แล้วน า plastic spatula ไปแกว่งในภาชนะที่บรรจุน้ ายา PreserveCyt® solution ทันที จากนั้นใช้ endocervical brush เก็บเซลล์จากผนังด้าน
ในปากมดลูกแล้วหมุนช้าๆเพียง 1/4 ถึง1/2 รอบเท่านั้น  แล้วน า endocervical brush ไปแกว่งในภาชนะที่บรรจุน้ ายา PreserveCyt® solution 
ทันที ปิดฝาขวดให้สนิท โดยสังเกตได้จากแถบสีด าบนภาชนะและฝาปิดจะตรงกันเมื่อปิดสนิท  

 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง :  
a. การขอส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวช 

สั่งตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของโรงพยาบาล (Health Object: HO) และน าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวช 
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอ่านง่าย รวมถึงชื่อแพทย์ผู้ส่งพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์เพ่ือสอบถามประวัติเพ่ิมเติมในกรณีจ าเป็น โดยข้อมูลส าคัญ
ประกอบด้วย  

- ชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานที่ส่ง  
- อาการส าคัญ ประวัติโดยย่อ  
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- ประจ าเดือนครั้งล่าสุด (last menstrual period: LMP) 
- ประวัติเกี่ยวในอดีตที่เก่ียวกับการรักษา เช่น การผ่าตัด รับฮอร์โมน การฉายแสง 
- ผลการตรวจครั้งก่อน พร้อมหมายเลขการตรวจทางเซลล์วิทยา (ถ้ามี) 
- ผลการตรวจร่างกายทางนรีเวช (per vaginal examination: PV) หรือการตรวจพบอ่ืนๆที่ส าคัญ 

b. การน าส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวช 

น าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวช โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นให้ครบถ้วน โดยน าส่งที่งานบริการพยาธิวิทยา 
ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 3 เจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจจะท าการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจพร้อมทั้งใบขอส่งสิ่งส่งตรวจ และลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 

6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : Papanicolaou stain 
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายใน 2 สัปดาห์หลังออกผล 
13. อ่ืนๆ:- 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : การตรวจเซลล์วิทยาระบบนรีเวชด้วยวิธี Liquid Based Technique ร่วมกับการตรวจ HPV testing 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร่วมกับการตรวจหา DNA ของไวรัส HPV  
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มี 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ :  

a. ภาชนะ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

- ฉลากติดภาชนะท่ีระบุชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ วันที่เก็บ หน่วยงานที่ส่ง โดยระบุอย่างชัดเจนและครบถ้วน 
- อุปกรณ์ป้ายเก็บสิ่งส่งตรวจ (Cytobrush) ชนิด broom-like device หรือชนิด plastic spatula/endocervical brush 
- ขวดน้ ายา PreserveCyt® solution ส าหรับเก็บและรักษาสภาพสิ่งส่งตรวจ 

b. วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

- กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจโดยใช้ broom-like device: สามารถเก็บเซลล์จากด้านนอกและด้านในปากมดลูกได้พร้อมกัน โดยให้ส่วนกลางของ broom 
สอดเข้าไปยังด้านในของปากมดลูก แล้วหมุน 5 รอบไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นน า broom มาแกว่งในภาชนะที่บรรจุน้ ายา PreserveCyt® 
solution ทันที เพ่ือให้เซลล์หลุดออกจาก broom จากนั้นปิดฝาขวดให้สนิท โดยสังเกตได้จากแถบสีด าบนภาชนะและฝาปิดจะตรงกันเมื่อปิดสนิท  

- กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจโดยใช้ plastic spatula/endocervical brush: เก็บเซลล์จากผนังปากมดลูกด้านนอกโดยใช้ plastic spatula หมุน 1 รอบ 
แล้วน า plastic spatula ไปแกว่งในภาชนะที่บรรจุน้ ายา PreserveCyt® solution ทันที จากนั้นใช้ endocervical brush เก็บเซลล์จากผนังด้าน
ในปากมดลูกแล้วหมุนช้าๆเพียง 1/4 ถึง1/2 รอบเท่านั้น  แล้วน า endocervical brush ไปแกว่งในภาชนะที่บรรจุน้ ายา PreserveCyt® solution 
ทันที ปิดฝาขวดให้สนิท โดยสังเกตได้จากแถบสีด าบนภาชนะและฝาปิดจะตรงกันเมื่อปิดสนิท  

 

การส่งตรวจทางเซลล์วทิยาระบบนรีเวชด้วยวธีิ Liquid Based Technique ร่วมกับการตรวจ HPV testing 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง :  
a. การขอส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวช 

สั่งตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของโรงพยาบาล (Health Object: HO) และน าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวช 
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอ่านง่าย รวมถึงชื่อแพทย์ผู้ส่งพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์เพ่ือสอบถามประวัติเพ่ิมเติมในกรณีจ าเป็น โดยข้อมูลส าคัญ
ประกอบด้วย  

- ชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานที่ส่ง  
- อาการส าคัญ ประวัติโดยย่อ  
- ประจ าเดือนครั้งล่าสุด (last menstrual period: LMP) 
- ประวัติเกี่ยวในอดีตที่เก่ียวกับการรักษา เช่น การผ่าตัด รับฮอร์โมน การฉายแสง 
- ผลการตรวจครั้งก่อน พร้อมหมายเลขการตรวจทางเซลล์วิทยา (ถ้ามี) 
- ผลการตรวจร่างกายทางนรีเวช (per vaginal examination: PV) หรือการตรวจพบอ่ืนๆที่ส าคัญ 

b. การน าส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยานรีเวช 

น าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวช โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นให้ครบถ้วน โดยน าส่งที่งานบริการพยาธิวิทยา 
ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 3 เจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจจะท าการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจพร้อมทั้งใบขอส่งสิ่งส่งตรวจ และลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 

6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 14 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : ไม่มี 
9. ราคาค่าตรวจ : 1600 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : ตรวจหา HPV DNA จากเซลล์เยื่อบุปากมดลูกโดยใช้หลักการ Real time PCR ด้วยเครื่องอัตโนมัติ COBAS X480/ COBAS Z480 
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ไม่มี 
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12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายใน 2 สัปดาห์หลังออกผล 
13. การรายงานผล: การรายงานผล HPV testing จะรายงานผลในรูปแบบ 

- HPV type 16 
- HPV type 18 
- Other high-risk HPV ซึ่งประกอบด้วย HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68 
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คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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1. รายการตรวจ : การส่งตรวจทางเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Fine Needle Aspiration, FNA) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : เพ่ือตรวจหาพยาธิสภาพในอวัยวะต่างๆของร่างกาย 
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มี 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : 

4.1 ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

- สไลด์แก้วปลายฝ้า (frosted glass slide) เขียนชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) ด้วยดินสอด าลงบนปลายสไลด์ด้านที่เป็นฝ้าทุกแผ่น 
- ภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาหรือภาชนะอ่ืนที่สะอาดมีฝาปิดสนิท 
- ฉลากติดภาชนะท่ีระบุชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ ชนิดสิ่งส่งตรวจ วันที่เก็บ หน่วยงานที่ส่ง โดยระบุอย่างชัดเจนและครบถ้วน 
- 95% ethyl alcohol ส าหรับรักษาสภาพเซลล์ 

4.2 วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

- น าสิ่งส่งตรวจหยดลงบนสไลด์แก้วแล้วป้ายหรือใช้วิธีประกบแล้วดึงแยกออกจากกัน จากนั้นให้รีบแช่ลงในภาชนะท่ีบรรจุ 95% ethyl alcohol ทันที 
โดยให้ปริมาณของ 95% ethyl alcohol ท่วมสไลด์ ปิดฝาภาชนะหรือมัดปากถุงพลาสติกให้แน่น 

- กรณีท่ีเจาะดูดได้ของเหลว ให้บรรจุลงในภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาหรือภาชนะสะอาด แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งสิ่งส่งตรวจ
สารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง :  

5.1 การขอส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยา 

การส่งตรวจทางเซลล์วทิยาจากการเจาะดูดด้วยเขม็เล็ก (Fine Needle Aspiration, FNA) 
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คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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สั่งตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของโรงพยาบาล (Health Object: HO) และน าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา โดย
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอ่านง่าย รวมถึงชื่อแพทย์ผู้ส่งพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์เพ่ือสอบถามประวัติเพ่ิมเติมในกรณีจ าเป็น โดยข้อมูลส าคัญ
ประกอบด้วย  

- ชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานที่ส่ง  
- อาการส าคัญ ประวัติโดยย่อ  
- ระบุอวัยวะและต าแหน่งให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุจ านวนสไลด์ที่ส่งด้วย 

5.2 การน าส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยา 
น าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นให้ครบถ้วน โดยน าส่งที่งานบริการพยาธิวิทยา ภาควิชา
พยาธิวิทยา ชั้น 3 เจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจจะท าการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจพร้อมทั้งใบขอส่งสิ่งส่งตรวจ และลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 

5.3 ข้อควรระวังในการส่ง: ให้เขียนชื่อและเลขท่ีเวชระเบียน (HN) ลงบนสไลด์แก้วทุกแผ่น ระมัดระวังการรั่วไหลของ alcohol ที่อาจท าให้ตัวอักษรที่อยู่บน
ฉลากลบเลือน รวมถึงการแตกช ารุดของสไลด์แก้ว 

6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : -  
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : Papanicolaou stain และ Diff-Quick stain 
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : สิ่งรบกวนที่เกิดจากความล่าช้าในการแช่สไลด์ลงใน 95% ethyl alcohol อาจท าให้รูปร่างของเซลล์เปลี่ยนไป (air-drying 

artifact) ซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัย 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ : ภายใน 2 สัปดาห์หลังออกผล 
13. อ่ืนๆ : - 
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1. รายการตรวจ : การตรวจทางเซลล์วิทยาของสารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย (Body fluid cytology) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : เพ่ือตรวจหาพยาธิสภาพในสารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย 
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มี 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : 

4.1 ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

- ฉลากติดภาชนะท่ีระบุชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ วันที่เก็บ หน่วยงานที่ส่ง โดยระบุอย่างชัดเจนและครบถ้วน 
- ภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาหรือภาชนะอ่ืนที่สะอาดมีฝาปิดสนิท 

4.2 วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

- สิ่งส่งตรวจที่เป็นของเหลวควรมีปริมาตรอย่างน้อย 10 มล. แต่ไม่เกิน 100 มล. ยกเว้นสิ่งส่งตรวจดังต่อไปนี้ 

 สิ่งส่งตรวจชนิดน้ าไขสันหลัง (CSF) และสิ่งส่งตรวจจากลูกตา (vitreous fluid) สิ่งส่งตรวจควรมีปริมาตร 0.5 มล. ขึ้นไป 
 สิ่งส่งตรวจชนิดปัสสาวะ ควรมีปริมาตร 30 มล. ขึ้นไป ไม่ว่าจะเก็บโดยวิธีใด  

- สิ่งส่งตรวจที่เป็นสารน้ าทุกชนิดไม่ต้องเติมน้ ายารักษาสภาพเซลล์  
- น าส่งสิ่งส่งตรวจให้เร็วที่สุด หากไม่สามารถน าส่งได้ภายในวันนั้น ให้เก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 4°C แล้วรีบน าส่งให้เร็วที่สุด 
- หากใช้วิธีป้ายสิ่งส่งตรวจลงบนสไลด์แก้ว ให้รีบแช่ลงในภาชนะท่ีบรรจุ 95% ethyl alcohol ทันท ีแล้วน าส่งสไลด์ขณะแช่อยู่ใน 95% ethyl 

alcohol โดยให้ปริมาณของ 95% ethyl alcohol ท่วมสไลด์ และปิดฝาภาชนะหรือมัดปากถุงพลาสติกให้แน่น 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : 

การส่งตรวจทางเซลล์วทิยาของสารน า้จากส่วนต่างๆของร่างกาย (Body fluid cytology) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

5.1 การขอส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยาของสารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย 
สั่งตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของโรงพยาบาล (Health Object: HO) และน าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา โดย
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอ่านง่าย รวมถึงชื่อแพทย์ผู้ส่งพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์เพ่ือสอบถามประวัติเพ่ิมเติมในกรณีจ าเป็น โดยข้อมูลส าคัญ
ประกอบด้วย  

- ชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานที่ส่ง  
- อาการส าคัญ ประวัติโดยย่อ  
- ระบุชนิดและปริมาณของสิ่งส่งตรวจ  
- กรณีส่งเป็นสไลด์ที่แช่อยู่ใน 95% ethyl alcohol ให้ระบุจ านวนสไลด์ที่ส่งด้วย 

 

5.2 การน าส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยาของสารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย 
น าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นให้ครบถ้วน โดยน าส่งที่งานบริการพยาธิวิทยา ภาควิชา
พยาธิวิทยา ชั้น 3 เจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจจะท าการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจพร้อมทั้งใบขอส่งสิ่งส่งตรวจ และลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 

5.3 ข้อควรระวังในการส่ง: ควรน าส่งสิ่งส่งตรวจโดยเร็วที่สดุเพ่ือป้องกันการเสื่อมสลายของเซลล์ ระมัดระวังการรั่วไหลของสิ่งส่งตรวจ และการแตกช ารุดของ
สไลด์แก้ว 

6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : -  
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : Papanicolaou stain 
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : ความล่าช้าในการน าส่งสิ่งส่งตรวจอาจท าให้เซลล์เสื่อมสภาพ และส่งผลต่อการวินิจฉัย 
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ : ภายใน 2 สัปดาห์หลังออกผล 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

13. อ่ืนๆ : - 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 

1. รายการตรวจ : การตรวจทางเซลล์วิทยาโดยการเตรียมแบบพาราฟินบล็อก (Cell block) 
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : เตรียมสิ่งส่งตรวจที่เป็นสารน้ าให้อยู่ในรูปแบบพาราฟินบล็อก เพ่ือตรวจหาพยาธิสภาพ และย้อมพิเศษต่างๆ 
3. การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มี 
4. สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : 

4.1 ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

- ฉลากติดภาชนะท่ีระบุชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ วันที่เก็บ หน่วยงานที่ส่ง โดยระบุอย่างชัดเจนและครบถ้วน 
- ภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาหรือภาชนะอ่ืนที่สะอาดมีฝาปิดสนิท 

4.2 วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

- บรรจุสิ่งส่งตรวจที่เป็นสารน้ าในภาชนะสะอาดและมีฝาปิด ควรมีปริมาตรอย่างน้อย 200 มล. 
- น าส่งสิ่งส่งตรวจให้เร็วที่สุด หากไม่สามารถน าส่งได้ภายในวันนั้น ให้เก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 4°C แล้วรีบน าส่งให้เร็วที่สุด 

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : 

5.1 การขอส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยาของสารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย 
สั่งตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของโรงพยาบาล (Health Object: HO) และน าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา โดย
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอ่านง่าย รวมถึงชื่อแพทย์ผู้ส่งพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์เพ่ือสอบถามประวัติเพ่ิมเติมในกรณีจ าเป็น โดยข้อมูลส าคัญ
ประกอบด้วย  

การตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาโดยการเตรยีมแบบพาราฟินบล็อก (Cell block) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

- ชื่อ-สกุล เลขที่เวชระเบียน (HN) อายุ วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานที่ส่ง  
- อาการส าคัญ ประวัติโดยย่อ  
- ระบุชนิดและปริมาณของสิ่งส่งตรวจ  

5.2 การน าส่งสิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยาของสารน้ าจากส่วนต่างๆของร่างกาย 
น าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นให้ครบถ้วน โดยน าส่งที่งานบริการพยาธิวิทยา ภาควิชา
พยาธิวิทยา ชั้น 3 เจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจจะท าการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจพร้อมทั้งใบขอส่งสิ่งส่งตรวจ และลงชื่อรับสิ่งส่งตรวจ 

5.3 ข้อควรระวังในการส่ง: ควรน าส่งสิ่งส่งตรวจโดยเร็วที่สดุเพ่ือป้องกันการเสื่อมสลายของเซลล์ ระมัดระวังการรั่วไหลของสิ่งส่งตรวจ  

6. วันและเวลาที่ท าบริการตรวจ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 14 วันท าการ 
8. ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต : -  
9. ราคาค่าตรวจ : 500 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ 
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : Hematoxylin and Eosin stain 
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : -  
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ : ไม่มีก าหนด (ตามนโยบายของภาควิชา) 
13. อ่ืนๆ :  

 
 
 

3. งานบริการการตรวจเพิม่เติมโดยวิธีย้อมพเิศษ อมิมูโนเคม ีและเทคนิคทางอณูวทิยา (Special Stain, 
Immunohistochemistry and Molecular Technique)  
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

การตรวจเพิ่มเติมในท่ีน้ีหมายถึง การศึกษาส่ิงส่งตรวจโดยใชเ้ทคนิค Special stain, Immunohistochemistry และ Molecular techniqueเพื่อทาให้การ
วนิิจฉยัทางพยาธิวทิยามีความสมบูรณ์ ส่ิงส่งตรวจเป็นช้ินเน้ือท่ีอยูใ่นรูปพาราฟินบล็อก 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : การตรวจวนิิจฉยัทางอิมมูโนฮิสโตเคมี 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ : - 
3. การเตรียมผูป่้วย : - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบล็อก (Formalin-fixed paraffin embedded tissue), cell-block และเซลลเ์สมียร์ 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : สั่งค  าสั่งการขอยอ้มรายตวัในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (จะมีค าวา่ (patho) ต่อทา้ยค าสั่ง หรือรหสั

กรมบญัชีกลางข้ึนตน้ดว้ย 38) กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34,ในกรณีท่ีเป็นพาราฟินบล็อกท่ีมาจากภายนอกโรงพยาบาลให้แนบ
ส าเนาผลช้ินเน้ือเดิมรวมทั้งตอ้งมีสไลด ์H&E ท่ีตรงกนัมาดว้ย, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบล็อกเก่าตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย  

6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : รายงานผลภายใน 7 วนัท าการนบัจาก วนัสั่งยอ้มจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HObject) 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : ดูในตารางค่าตรวจเพิ่มเติมจากการยอ้มพิเศษ/IPทางพยาธิวทิยา  
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Immunohistochemistry (immunoperoxidase method) ดว้ยเคร่ืองยอ้มอตัโนมติั ตามชนิดของแอนติบอดี 

การตรวจวนิิจฉัย ทางอมิมูนโนฮีสโตเคมี (Immunohistochemistry) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : เน้ือเยื่อไม่ได ้
Fixed ใ น  1 0 %  neutral buffered formalin solution ใ น
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม หรือเน้ือเยื่อเป็นกระดูกและถูกชะ
ลา้งดว้ยกรด 

12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได้ : หากมีข้อ
ร้องขอให้มีการตรวจเพิ่มเติม สามารถร้องขอได้ภายใน
ระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 

13. อ่ืนๆ :  
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : ALK (D5F3) test 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ : - 
3. การเตรียมผูป่้วย : - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบลอ็ก 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34,ในกรณีท่ีเป็นพาราฟิน บล็อกท่ีมาจากภายนอกโรงพยาบาลให้แนบ

ส าเนาผลช้ินเน้ือเดิม, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบลอ็กเก่าตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย 
6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : รายงานผลภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสัง่ยอ้ม 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : 9,233 บาท 
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Immunohistochemistry (immunoperoxidase method)   
11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 
12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพ่ิมได ้: หากมีการร้องขอใหมี้การตรวจเพ่ิมเติม สามารถร้องขอไดภ้ายในระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 
13. อ่ืนๆ :  

 
 
 
 
 

ALK (D5F3) 



 

194 
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : BRAF V600E test 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ : - 
3. การเตรียมผูป่้วย : - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบล็อก 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34, ในกรณีท่ีเป็นพาราฟินบล็อกท่ีมาจากภายนอก

โรงพยาบาลใหแ้นบส าเนาผลช้ินเน้ือเดิม, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบล็อกเก่า ตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย 
6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ : ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : รายงานผลภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสั่งยอ้ม 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : 1,800 บาท 
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Immunohistochemistry (immunoperoxidase method)   
11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 
12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: หากมีขอ้ร้องขอใหมี้การตรวจเพิ่มเติม สามารถร้องขอไดภ้ายในระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 

13. อ่ืนๆ :  

  

BRAF V600E (VE1) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : BRAF gene mutation test 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ :  - 
3. การเตรียมผูป่้วย :  - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบล็อก 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34,ในกรณีท่ีเป็นพาราฟิน บล็อกท่ีมาจากภายนอก

โรงพยาบาลใหแ้นบส าเนาผลช้ินเน้ือเดิม, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบล็อกเก่าตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย 
6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ :  จะรายงานผลภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัสั่งยอ้ม 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : 7,200 บาท 
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Real Time PCR method  
11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 
12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: หากมีการร้องขอใหมี้การตรวจเพิ่มเติม สามารถร้องขอไดภ้ายในระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 
13. อ่ืนๆ :  

 
 

BRAF gene mutation 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ :  EBER test 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ :  - 
3. การเตรียมผูป่้วย :  - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบล็อก 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34,ในกรณีท่ีเป็นพาราฟินบล็อกท่ีมาจากภายนอก

โรงพยาบาลใหแ้นบส าเนาผลช้ินเน้ือเดิม, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบล็อกเก่าตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย 
6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : - จะรายงานผลภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสั่งยอ้ม 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : 2,400 บาท 
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : In Situ Hybridization method  
11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 
12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: หากมีการร้องขอใหมี้การตรวจเพิ่มเติม สามารถร้องขอไดภ้ายในระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 
13. อ่ืนๆ :  

 
 
 

EBER (Epstein Barr Virus early RNA) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 
 

1. รายการตรวจ : EGFR gene mutation test 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ :  - 
3. การเตรียมผูป่้วย :  - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบล็อกและเลือด 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34,ในกรณีท่ีเป็นพาราฟิน บล็อกท่ีมาจากภายนอก

โรงพยาบาลให้แนบส าเนาผลช้ินเน้ือเดิม, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบล็อกเก่าตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย, กรณีตวัอยา่งเป็นเลือดตอ้งเก็บ
ใน EDTA tube แลว้น ามาป่ันแยกพลาสม่าภายใน 8 ชัว่โมง 

6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : - จะรายงานผลภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัสั่งยอ้ม 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : 10,500 บาท 
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Real Time PCR method  
11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 
12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: หากมีการร้องขอใหมี้การตรวจเพิ่มเติม สามารถร้องขอไดภ้ายในระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 
13. อ่ืนๆ :  

 

EGFR gene mutation 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ :  Her2/neu gene amplification test 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ :  - 
3. การเตรียมผูป่้วย :  - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบล็อก 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34,ในกรณีท่ีเป็นพาราฟิน บล็อกท่ีมาจากภายนอก

โรงพยาบาลใหแ้นบส าเนาผลช้ินเน้ือเดิม, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบล็อกเก่าตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย 
6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : - จะรายงานผลภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสั่งยอ้ม 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : 10,100 บาท 
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Bright field dual in situ hybridization (DISH) method  
11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 
12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: หากมีการร้องขอใหมี้การตรวจเพิ่มเติม สามารถร้องขอไดภ้ายในระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 
13. อ่ืนๆ :  

 
 
 

Her2/neu gene amplification 



 

199 
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : K-ras gene mutation test 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ : - 
3. การเตรียมผูป่้วย : - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบล็อก 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34, ในกรณีท่ีเป็นพาราฟินบล็อกท่ีมาจากภายนอก

โรงพยาบาลใหแ้นบส าเนาผลช้ินเน้ือเดิม, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบล็อกเก่า ตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย 
6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ : ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : รายงานผลภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัสั่งยอ้ม 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : 7,200 บาท 
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Real Time PCR method  
11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 
12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: หากมีการร้องขอใหมี้การตรวจเพิ่มเติม สามารถร้องขอไดภ้ายในระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 
13. อ่ืนๆ :  

 
 
 

K-ras gene mutation 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

1. รายการตรวจ : MMR protein (MLH1, PMS2, MSH2, MSH6) test 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ : - 
3. การเตรียมผูป่้วย : - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบล็อก 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34,ในกรณีท่ีเป็นพาราฟิน บล็อกท่ีมาจากภายนอก

โรงพยาบาลใหแ้นบส าเนาผลช้ินเน้ือเดิม, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบล็อกเก่าตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย 
6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : รายงานผลภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสั่งยอ้ม 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : 3000 บาท 
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Immunohistochemistry (immunoperoxidase method)  
11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 
12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: หากมีการร้องขอใหมี้การตรวจเพิ่มเติม สามารถร้องขอไดภ้ายในระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 
13. อ่ืนๆ :  

 
 
 
 

MMR protein 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

1. รายการตรวจ : N-ras mutation test 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ :  - 
3. การเตรียมผูป่้วย :  - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบล็อก 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34,ในกรณีท่ีเป็นพาราฟิน บล็อกท่ีมาจากภายนอก

โรงพยาบาลใหแ้นบส าเนาผลช้ินเน้ือเดิม, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบล็อกเก่าตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย 
6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : รายงานผลภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัสั่งยอ้ม 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : 10,200 บาท 
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Real Time PCR method  
11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 
12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: หากมีการร้องขอใหมี้การตรวจเพิ่มเติม สามารถร้องขอไดภ้ายในระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 
13. อ่ืนๆ :  

 
 
 
 

N-ras gene mutation 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

1. รายการตรวจ : PD-L1 (SP263) test 
2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ : - 
3. การเตรียมผูป่้วย : - 
4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : พาราฟินบล็อก 
5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : กรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจช้ินเน้ือพยาธิวิทยา พ.34,ในกรณีท่ีเป็นพาราฟิน บล็อกท่ีมาจากภายนอก

โรงพยาบาลใหแ้นบส าเนาผลช้ินเน้ือเดิม, ในกรณีท่ีตอ้งการยอ้มในพาราฟินบล็อกเก่าตอ้งแจง้เลขทะเบียนพยาธิเก่ามาดว้ย 
6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 
7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : รายงานผลภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสั่งยอ้ม 
8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 
9. ราคาค่าตรวจ : 3600 บาท 
10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Immunohistochemistry (immunoperoxidase method)  
11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 
12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: หากมีการร้องขอใหมี้การตรวจเพิ่มเติม สามารถร้องขอไดภ้ายในระยะเวลา 1วนัหลงัรายงานผล 
13. อ่ืนๆ :  

 
 
 

PD-L1 (SP263) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

4.การวนิิจฉัยทางเซลล์พนัธุศาสตร์ (Cytogenetic) 
บริการตรวจวเิคราะห์โครโมโซมในผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัเบ้ืองตน้วา่มีความผิดปกติหรือมีลกัษณะแสดงออกท่ีสัมพนัธ์กบักลุ่มอาการท่ีเกิดจากความผดิปกติ
ของโครโมโซม  ตรวจวเิคราะห์โครโมโซมจากตวัอยา่ง เลือด ไขกระดูก และเซลลจ์ากน ้าคร ่ าโดยวธีิการเพาะเล้ียงเซลล ์และตรวจโครโมโซมโดยวธีิ G-banding 
และ C-banding และ ตรวจวินิจฉยัความผดิปกติในระดบัยนีดว้ยเทคนิคฟลูออเรสเซ็นตอิ์นซิตูไฮบริไดเซชัน่ (Fluorescence in situ hybridization) ทั้งในระยะเมทา
เฟส (metaphase cell) และในระยะอินเทอร์เฟส (interphase cell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจโครโมโซมจากน้ าคร่ า 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

1. รายการตรวจ : ตรวจโครโมโซมจากน ้าคร ่ า 

2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ :  

-Advanced maternal age คือมารดาอายุตั้งแต่ 35 ปีท่ีวนัคลอด 

-สงสัยความผดิปกติทางโครโมโซมเน่ืองจากมีผลอลัตร้าซาวนดผ์ดิปกติ 

-หญิงท่ีมีโครโมโซมผดิปกติแบบ balanced translocation หรือมีสามีท่ีมีโครโมโซมผดิปกติในลกัษณะ ดงักล่าว 

-มีประวติับุตรทอ้งก่อนเป็น genetic disease โดยเฉพาะ X-linked recessive disorder และโรคท่ีเกิดจากความผดิปกติของโครโมโซม 

-หญิงท่ีไดรั้บการตรวจวินิจฉยัทางดา้น biochemical screening แลว้พบวา่มีความเส่ียงสูงท่ีทารกในครรภจ์ะมีความผิดปกติของโครโมโซม 

3. การเตรียมผูป่้วย :- 

4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : ช่วงแรกดูดน้าคร ่ าประมาณ 1-2 cc.โดยใช้ disposable syringe ทิ้งไป (เพื่อลด Maternal cell contamination) 

จากนั้นน ้าคร ่ าปริมาณ 15-20 ml ใน polypropylene หรือ disposable syringe ท่ีปิดดว้ยจุกพลาสติก  

5. การส่งส่ิงส่งตรวจและข้อควรระวงัในการส่ง :เจาะน ้ าคร ่ าด้วย sterile technique ส่งทนัทีหลังเก็บส่ิงส่งตรวจ ถ้าไม่สามารถได้ทันที ให้เก็บไวใ้นท่ี

อุณหภูมิหอ้งหรือ 37 องศาเซลเซียส (หา้มแช่แขง็) และและน าส่งภายในวนัท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ : วนัพฤหสับดี เวลา 9.00น.-16.00น. 

7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 21 วนักรณีตอ้งการผลด่วน โปรดติดต่อ หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ ก่อนส่งตรวจ 

8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 

9. ราคาค่าตรวจ : 3,00.00 บาท 

10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Chromosome analysis (conventional cytogenetic method/Karyotyping) โดยมีระดบัความละเอียดท่ี 400-500 band resolution  

11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ :ควรระมดัระวงัการปนเป้ือนจากเลือดมารดาเป็นอยา่งยิง่ เพราะจะท าใหผ้ลผดิพลาด 

12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: 30 วนั 

13. อ่ืนๆ : ตอ้งมีการสั่งตรวจ (Order)ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HO) ทุกคร้ังก่อนท่ีจะน าส่ิงส่งตรวจไปส่งยงัหอ้งปฏิบติัการ 

 

 

 

 

 
1. รายการตรวจ : ตรวจโครโมโซมจากเลือด (leukemia) 

การตรวจโครโมโซมจากเลือด (leukemia) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ : เพื่อวนิิจฉยัความผดิปกติทางโครโมโซมในผูป่้วยมะเร็งเมด็เลือดขาว (leukemia) ทั้งแบบเฉียบพลนัและแบบเร้ือรัง 

3. การเตรียมผูป่้วย : - 

4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : เก็บเลือดปริมาณ 5-7 ml ใน sterile lithium heparin tube  

5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง : เจาะเลือดดว้ย sterile technique ส่งทนัทีหลงัเก็บส่ิงส่งตรวจ ถา้ไม่สามารถส่งไดท้นัทีให้เก็บในตูเ้ยน็ 2-8 

องศาเซลเซียส (หา้มแช่แขง็) และน าส่งภายในวนัท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจ 

6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :  วนัจนัทร์ วนัองัคารและวนัศุกร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. 

7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ :14 วนักรณีตอ้งการผลด่วน โปรดติดต่อ หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ ก่อนส่งตรวจ 

8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 

9. ราคาค่าตรวจ : 4,000.00 บาท 

10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Chromosome analysis (conventional cytogenetic method/Karyotyping) โดยมีระดบัความละเอียดท่ี 400-500 band resolution  

11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : การไดรั้บการถ่ายเลือดใหเ้ลือดหรือเคมีบ าบดัจะมีผลต่อการเพาะเล้ียงและการเจริญของเซลล ์รวมถึงการแปลผล 

12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: 30 วนั 

13. อ่ืนๆ : ตอ้งมีการสั่งตรวจ (Order)ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HO) ทุกคร้ังก่อนท่ีจะน าส่ิงส่งตรวจไปส่งยงัหอ้งปฏิบติัการ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
 

 

1. รายการตรวจ : ตรวจโครโมโซมจากเลือด (non-leukemia) 

2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ :  

-ผูท่ี้ตอ้งการตรวจยืนยนัเพศ 

-บุคคลท่ีมีประวติัของสมาชิกครอบครัวมีโครโมโซมผิดปกติ โดยไดรั้บค าแนะน าให้ตรวจโดยแพทย  ์

-คู่สมรสเคยมีบุตรท่ีมีลกัษณะผดิปกติหรือมีประวติัทารกเสียชีวติในครรภ ์ทารกคลอดออกมาแลว้เสียชีวติ หรือแทง้ติดต่อกนัโดยหาสาเหตุไม่ได ้ 

-ผูป่้วยท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง การพฒันาการชา้  

-ผูป่้วยท่ีสงสัยความผดิปกติของโครโมโซมเน่ืองจากมีรูปร่างผดิปกติ 

-ผูป่้วยท่ีสงสัยความผดิปกติของโครโมโซมเพศ 

3. การเตรียมผูป่้วย : - 

4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : เก็บเลือดปริมาณ 5-7 ml ส าหรับผูใ้หญ่และ1-3 ml ส าหรับการตรวจทารกในครรภ์ใน sterile lithium heparin 

tube  

การตรวจโครโมโซมจากเลือด (non-leukemia) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง :เจาะเลือดแบบ sterile technique ส่งทนัทีหลงัเก็บส่ิงส่งตรวจ ถา้ไม่สามารถส่งไดท้นัทีให้เก็บในตูเ้ยน็ 2-8 

องศาเซลเซียส (หา้มแช่แขง็) และน าส่งภายในวนัท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจ 

6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :  วนัจนัทร์ วนัองัคารและวนัศุกร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. 

7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ :14 วนั กรณีตอ้งการผลด่วน โปรดติดต่อ หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ ก่อนส่งตรวจ 

8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 

9. ราคาค่าตรวจ : 1,800.00 บาท 

10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Chromosome analysis (conventional cytogenetic method/Karyotyping) โดยมีระดบัความละเอียดท่ี 400-500 band resolution 

11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : การไดรั้บการถ่ายเลือดใหเ้ลือดหรือเคมีบ าบดัจะมีผลต่อการเพาะเล้ียงและการเจริญของเซลล ์ 

12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: 30 วนั 

13. อ่ืนๆ : ตอ้งมีการสั่งตรวจ (Order)ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HO) ทุกคร้ังก่อนท่ีจะน าส่ิงส่งตรวจไปส่งยงัหอ้งปฏิบติัการ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : ตรวจความผดิทางพนัธุกรรมดว้ยเทคนิค FISH จากเลือด 

2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ : เพื่อวนิิจฉยัความผดิปกติทางโครโมโซมในโรคต่างๆดงัน้ี 

- DiGeorge syndrome (TUPLE1) 

- Prader-Willi syndrome (SNRPN) 

- Angelman syndrome (D15S10) 

- Willian syndrome (ELN) 

- Trisomy13  

- Trisomy18 

- Trisomy21 

3.  การเตรียมผูป่้วย : - 

4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : เก็บเลือดปริมาณ 5-7 ml ใน sterile lithium heparin tube 

การตรวจความผิดทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค FISH จากเลือด 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง :เจาะเลือดดว้ย sterile technique ส่งทนัทีหลงัเก็บส่ิงส่งตรวจ ถา้ไม่สามารถส่งไดท้นัทีให้เก็บในตูเ้ยน็ 2-8 

องศาเซลเซียส (หา้มแช่แขง็) และน าส่งภายในวนัท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจ 

6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :  วนัจนัทร์ วนัองัคารและวนัศุกร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. 

7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ :14 วนักรณีตอ้งการผลด่วน โปรดติดต่อ หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ ก่อนส่งตรวจ 

8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 

9. ราคาค่าตรวจ : 3,000.00 บาท 

10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Fluorescence in situ hybridization (FISH) for specific probe 

11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : - 

12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: 30 วนั 

13. อ่ืนๆ : ตอ้งมีการสั่งตรวจ (Order)ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HO) ทุกคร้ังก่อนท่ีจะน าส่ิงส่งตรวจไปส่งยงัหอ้งปฏิบติัการ 

 

 

 



 

211 
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 

 

1. รายการตรวจ : ตรวจความผดิปกติทางพนัธุกรรมดว้ยเทคนิค FISH จากไขกระดูก  

2. ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ : เพื่อวนิิจฉยัความผิดปกติทางโครโมโซมท่ีพบบ่อยในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยการตรวจ Fusion gene ไดแ้ก่ BCR/ABL(แบบ

เร้ือรัง), PML/RARA (แบบเฉียบพลนั) ซ่ึงช่วยแกปั้ญหาการวิเคราะห์โครโมโซมโดยวธีิการทา karyotype ไม่ไดผ้ลเน่ืองจากโครโมโซมระยะ metaphase มี

จานวนไม่เพียงพอต่อการวนิิจฉยั หรือคุณภาพของโครโมโซมไม่ดีพอท่ีจะทา karyotype  

3. การเตรียมผูป่้วย : - 

4. ส่ิงส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะท่ีใชเ้ก็บ : ดูดไขกระดูก 3-5 ml ใส่ใน sterile lithium heparin tube  

5. การส่งส่ิงส่งตรวจและขอ้ควรระวงัในการส่ง :เจาะไขกระดูกดว้ย sterile technique ส่งทนัทีหลงัเก็บส่ิงส่งตรวจ ถา้ไม่สามารถไดท้นัทีให้เก็บในตูเ้ยน็ 2-8 

องศาเซลเซียส (หา้มแช่แขง็) และน าส่งภายในวนัท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจ 

6. วนัและเวลาท่ีท าบริการตรวจ :  วนัจนัทร์ -วนัพฤหสับดี เวลา 9.00 น.-16.00 น. 

7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ :14 วนักรณีตอ้งการผลด่วน โปรดติดต่อ หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ ก่อนส่งตรวจ 

8. ค่าอา้งอิงและค่าวกิฤต : - 

การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค FISH จากไขกระดูก 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

9. ราคาค่าตรวจ : 3,000.00 บาท 

10. วธีิการตรวจวเิคราะห์ : Fluorescence in situ hybridization (FISH) for specific probe  

11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิคราะห์ : การไดรั้บการถ่ายเลือดใหเ้ลือดหรือเคมีบ าบดัจะมีผลต่อการทดสอบ และมีผลต่อการแปลผล 

12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได ้: 30 วนั 

13. อ่ืน ๆ : ตอ้งมีการสั่งตรวจ (Order)ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HO) ทุกคร้ังก่อนท่ีจะน าส่ิงส่งตรวจไปส่งยงัหอ้งปฏิบติัการ 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

 
5. การตรวจศพ 
ใหบ้ริการตรวจศพท่ีเสียชีวติในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ท่ีไม่มีปัญหาทางกฎหมาย 

 
การส่งศพตรวจทางพยาธิวิทยา 
1. การขอตรวจศพ 
 1.1 เม่ือผูป่้วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และตอ้งการท าการตรวจศพทางพยาธิวทิยาใหด้ าเนินการขอความยนิยอมจากญาติหรือผูมี้อ านาจจดัการเก่ียว กบัศพ

ตามกฎหมายเพื่อให้อนุญาตท าการตรวจศพก่อนการส่งตรวจศพทุกรายโดยตอ้งแจง้ญาติหรือผูมี้อ  านาจจดัการเก่ียวกบัศพใหท้ราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจศพท่ี
ถูกตอ้งดว้ยทุกคร้ัง (ดูขอ้4.3) 

หมายเหตุ 1.1 แพทยผ์ูข้อตรวจศพจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและไม่บิดเบือนกบัญาติผูป่้วยผูใ้หค้วามยนิยอมใหต้รวจศพทุกคร้ังเพื่อป้องกนั ปัญหาของการถูกกล่าวหา
วา่หลอกลวงโดยเฉพาะเร่ืองของบาดแผลจากการตรวจศพเวลารับศพและการคงอยูข่องอวยัวะท่ีน าออกมาตรวจ 

 

1.2 เม่ือไดรั้บความยนิยอมให้ตรวจศพจากบุคคลตามขอ้4.1.1 แลว้ใหบุ้คคลนั้นลงนามอนุญาตในใบขอตรวจศพ (เอกสาร B)  

 หมายเหตุ1.2: บุคคลท่ีสามารถใหค้  าอนุญาตให้ตรวจศพไดคื้อบุคคลท่ีมีอ านาจทางกฎหมายในการจดัการกบัศพนั้นโดยเรียงล าดบัดงัน้ี 

- สามีหรือภรรยาของผูต้าย 
- บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของผูต้ายตามล าดบั 
- บิดามารดาของผูต้าย 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

ตัวอย่าง : ถา้ผูต้ายมีสามีหรือภรรยาตอ้งใหส้ามีหรือภรรยาเท่านั้นในการลงลายมือช่ือในการใหอ้นุญาตเพื่อตรวจศพจะใหบุ้ตรหรือบิดามารดาลงลายมือช่ือแทนไม่ได้
เพราะสามีหรือภรรยาของผูต้ายสามารถคดัคา้นในภายหลงัไดแ้ต่ถา้สามีหรือภรรยาไม่สามารถลงลายมือช่ือไดใ้หญ้าติในล าดบัถดัไปลงลายมือช่ือแทนและให้
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหรือผูแ้ทนผูอ้  านวยการเป็นผูอ้นุมติัโดยผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหรือผูแ้ทนผูอ้  านวยการลงลายมือช่ือท่ีหนา้ 2 ของเอกสาร B 
 

1.3  ใหล้งรายละเอียดของประวติัการป่วยและการด าเนินโรครวมทั้งช่ือของแพทยผ์ูมี้อ  านาจในการขอตรวจศพในใบขอตรวจศพใหล้ะเอียด 
1.4  รวบรวมประวติัและบนัทึกการรักษาของผูป่้วยในขณะท่ีอยูโ่รงพยาบาล 

       1.5  ส่งใบขอตรวจศพพร้อมกบับนัทึกการรักษาไปยงัหอ้งตรวจศพ 
 

2 การออกใบขอรับศพ 
เม่ือไดรั้บใบแจง้จากเจา้หนา้ท่ีหอ้งตรวจศพวา่การตรวจศพเสร็จส้ินแลว้ใหห้วัหนา้พยาบาลเวรประจ าหอผูป่้วยท่ีส่งศพไปขอตรวจออกใบขอรับศพใหก้บัญาติหรือผูมี้

อ  านาจจดัการเก่ียวกบัศพตามกฎหมาย 
 

3 รายละเอยีดทีต้่องแจ้งญาติเกีย่วกบัการตรวจศพทางพยาธิวทิยา 
3.1 แพทยผ์ูข้อตรวจศพจะตอ้งแจง้ใหญ้าติผูป่้วยทราบวา่หลงัการตรวจศพสภาพของศพจะตอ้งมีรอยแผลผา่ตดัขนาดใหญ่ซ่ึงในการตรวจศพทางพยาธิวทิยาโดย ทัว่ไปจะ
มีรอยแผล 2 รอยเป็นอยา่งนอ้ยรอยแผลแรกจะปรากฏตั้งแต่บริเวณคอลงไปถึงหวัเหน่าและรอยแผลท่ีสองจะอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของศีรษะโดยท่ีบาดแผล  เหล่านั้นจะมี
การเยบ็และ ตกแต่งแผลใหเ้รียบร้อย 
3.2 การตรวจศพจะตอ้งท าการเคล่ือนยา้ยสมองอวยัวะภายในช่องอกและช่องทอ้งออกทั้งหมดรวมถึงอวยัวะหรือเน้ือเยือ่อ่ืนๆท่ีท าการตรวจดว้ย 
3.3 การตรวจศพจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมงหลงัจากเร่ิมท าการตรวจถึงจะสามารถรับศพกลบัได ้(ส าหรับเวลาเร่ิมตรวจศพใหดู้ขอ้ 4.4 และ 4.8) 
3.4 แจง้เวลาประมาณในการขอรับศพกลบั (ดูรายละเอียดในขอ้ 4.8) 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
งานห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โทร. 043-363726 ภายในโทร. 63726 

4 รายละเอยีดอ่ืนๆและข้อตกลงเกีย่วกบัการขอตรวจศพและการขอรับศพทางพยาธิวทิยา 
4.1 ศพท่ีขอตรวจทางพยาธิวทิยาควรจะมีการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเช้ือ HIV และควรลงผลการตรวจเลือดในใบขอตรวจศพทุกคร้ัง 
4.2 ผูท่ี้เสียชีวติเน่ืองจากสาเหตุเบ้ืองตน้เก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุการท าร้ายร่างกายหรือมีเหตุอนัสงสัยเก่ียวขอ้งกบัการตายโดยผดิธรรมชาติใหส่้งศพตรวจทางนิติเวช 
4.3 การขอตรวจศพสามารถกระท าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
4.4 การตรวจศพจะกระท าต่อเม่ือศพใบขอตรวจศพท่ีถูกตอ้งและบนัทึกการรักษาตวัในโรงพยาบาลมาพร้อมท่ีหอ้งตรวจศพแลว้และจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง
หลงัจากไดรั้บเอกสารดงักล่าวถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ในกรณีท่ีใบขอตรวจศพไม่ถูกตอ้งเช่นไม่มีลายมือช่ือญาติหรือผูมี้อ  านาจจดัการศพอนุญาตใหมี้การตรวจศพไม่มี
ลายมือช่ือของแพทยผ์ูมี้อ  านาจในการขอตรวจศพหรือรายละเอียดอ่ืนๆท่ีจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนจึงจะท าการตรวจศพได ้
4.5 หา้มส่งใบขอรับศพไปพร้อมกบัใบขอตรวจศพเจา้หนา้ท่ีห้องตรวจศพจ าเป็นตอ้งด าเนินการจ าหน่ายศพแก่ญาติทนัทีถา้มีใบขอรับศพมาดว้ยดงันั้นไม่ควร ออกใบ
ขอรับศพล่วงหนา้ควรไดรั้บใบแจง้จากเจา้หนา้ท่ีห้องตรวจศพก่อนวา่ไดท้  าการตรวจศพเสร็จแลว้จึงออกใบขอรับศพใหแ้ก่ญาติการขอตรวจศพไม่รวมถึงการฉีดน ้ายา
รักษาศพเจา้หนา้ท่ีหอ้งตรวจจะท าการฉีดน ้ายารักษาศพใหต่้อเม่ือมีใบเสร็จค่าฉีดน ้ายารักษาศพมาแสดงเท่านั้น 
4.6 ถึงแมว้า่ญาติหรือผูมี้อ  านาจจดัการศพตามกฎหมายจะยนิยอมใหมี้การตรวจศพและลงลายมือช่ืออนุญาตแลว้แต่ยงัสามารถเปล่ียนใจไดด้งันั้นการขอค ายนิยอม จาก
ญาติหรือผูมี้อ  านาจจดัการศพควรจะช้ีแจงถึงความจ าเป็นและรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัการตรวจศพใหเ้ขา้ใจเพื่อจะไดไ้ม่เกิดปัญหาข้ึนภายหลงั 
4.4.7 การตรวจศพในกรณีศพไม่มีญาติหรือญาติมิไดม้าติดต่อขอรับศพใหเ้ก็บศพนั้นไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีผูป่้วยถึงแก่กรรมและใหเ้สนอเร่ือง
ต่อผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมติัให้ตรวจศพดงักล่าว 
4.4.8 ในกรณีท่ีศพและเอกสารต่างๆมาถึงหอ้งตรวจศพหลงัจากเวลา 17.00 น. การตรวจศพจะเร่ิมด าเนินการเม่ือ 09.00 น. ของวนัถดัไปในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท าการตรวจ
ศพนอกเวลาราชการใหติ้ดต่อกบัพยาธิแพทยเ์จา้ของเวร 
4.4.9 ในกรณีท่ีมีปัญหาสงสัยเก่ียวกบัการขอตรวจศพให้แพทยท่ี์จะขอตรวจติดต่อหวัหนา้ภาควชิาพยาธิวทิยาหรือพยาธิแพทยผ์ูรั้บผดิชอบไดท่ี้เบอร์โทรศพัท6์3691, 
63976 ในเวลาราชการ 
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การปฏเิสธส่ิงส่งตรวจงานบริการพยาธิวทิยา 
 การส่งส่ิงตรวจในงานบริการพยาธิวทิยาทั้ง 4 หน่วยใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการส่งตรวจอยา่งเคร่งครัด เพราะหากเกิดความผดิพลาดประการใด อาจท าใหไ้ม่
สามารถใหผ้ลการวนิิจฉยัหรือการรายงานผลล่าชา้ออกไปได ้ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูป่้วยโดยตรง ดงันั้นเพื่อเป็นการหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดกรณีดงักล่าวทางภาควชิาฯ 
จึงไดก้ าหนดเกณฑก์ารปฏิเสธส่ิงส่งตรวจไวด้งัน้ี 

1  การกรอก ช่ือ สกุล และ H.N. ผูป่้วยไม่ชดัเจนหรือเลอะเลือนท าใหไ้ม่สามารถระบุผูป่้วยได ้
2  ช่ือ สกุล และ H.N. ผูป่้วยจากใบส่งตรวจไม่ตรงกนักบัป้ายช่ือท่ีติดมากบัภาชนะส่งส่ิงส่งตรวจ 
3  H.N. ของผูป่้วยท่ีระบุมาไม่ตรงกนักบัขอ้มูลของเวชระเบียน 
4  ไม่ระบุช่ือหน่วยงานท่ีน าส่งท าใหไ้ม่สามารถติดต่อกลบัได ้หากเกิดปัญหากบัส่ิงส่งตรวจ 
5   ไม่ระบุช่ือแพทยเ์จา้ของไข ้(Attending staff) หรือแพทยป์ระจ าบา้น (Resident)ท าใหไ้ม่สามารถติดต่อกลบัทีมแพทยผ์ูรั้กษาไดห้รือ หากพยาธิแพทยต์อ้งการ

ขอ้มูลผูป่้วยเพิ่มเติม 
6   ไม่กรอกประวติัผูป่้วย ผลการวนิิจฉยัทางคลินิก (Clinical Diagnosis) หรือกรอกขอ้มูลผูป่้วยในใบส่งตรวจไม่ครบถว้นส่งผลใหไ้ม่สามารถระบุอวยัวะท่ีน าส่ง 

หรือบ่งช้ีรอยโรคในต าแหน่งท่ีถูกตอ้งของผูป่้วยได ้
7 ชนิด อวยัวะ หรือ จ านวนของช้ินเน้ือท่ีน าส่งรวมถึงจ านวนของภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจไม่ตรงกนักบัท่ีระบุในใบน าส่งตรวจ 
8 ช้ินเน้ือส่ง Frozen section ท่ีมีขนาดใหญ่เกิน 1 เซนติเมตร 
9 ช้ินเน้ือท่ีมีการแบ่งบางส่วนของส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ส่งตรวจทางพยาธิวทิยาท่ีหอ้งปฏิบติัการอ่ืน 
10  ส่ิงส่งตรวจไม่เหมาะสม เช่น ไม่ห่อ Syringe ท่ีบรรจุส่ิงส่งตรวจ หรือมีเลือดปนเป้ือนดา้นนอกของ Syringe ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการท่ิมต าของเข็ม หรืออนัตรายแก่

ผูป้ฏิบติังานได ้
11   การน าส่งส่ิงส่งตรวจไม่ตรงตามวนัท่ีก าหนดโดยเฉพาะการเพาะเล้ียงโครโมโซมจากเลือด น ้าคร ่ า และไขกระดูกนั้น มีระยะเวลาในการเตรียมตวัอยา่งแต่ละ

ชนิดต่างกนัหลายวนั ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งส่งส่ิงส่งตรวจแต่ละชนิด ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น  
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12   ส่ิงส่งตรวจท่ีสงสัยเป็นโรคท่ีเกิดจากติดเช้ืออยา่งรุนแรง เช่น Creutzfeldt-Jakob disease เป็นตน้   
13   ส่ิงส่งตรวจท่ีมีสารกมัมนัตรังสี  

 หากมีการส่งตรวจทางพยาธิวทิยาท่ีไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการส่งตรวจ หรือ ส่ิงส่งตรวจท่ีเขา้เกณฑก์ารปฏิเสธส่ิงส่งตรวจตามท่ีภาควชิาฯ ก าหนด เจา้หนา้ท่ีจะ
ท าการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจนั้นโดยจะส่งคืนส่ิงส่งตรวจนั้นทนัที หรือ จะระงบัการตรวจทางพยาธิวทิยาไว ้จนกวา่จะมีการมาแกไ้ขส่ิงส่งตรวจนั้นใหถู้กตอ้ง และ ท าการบนัทึก
เหตุการณ์และการด าเนินการแกไ้ขลงในแบบฟอร์มปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ (เอกสาร F) พร้อมส าเนา เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 
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ภาคผนวก 
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เอกสาร F 

แบบ อร์มการปฏเิสธส่ิงส่งตรวจงานบริการพยาธิวทิยา 
 

                                      
 

 ศัลยพยาธิวทิยา เซลล์วทิยา เซลล์พนัธุศาสตร์ช่ือผู้ป่วย

 ……………………………………………………….…………  H.N. ……………….…….........…………………… 
หน่วยงานทีน่ าส่ง ……………………………………….………………… โทร ………...........……………….…..……………. 
วนัทีรั่บส่ิงส่งตรวจ …....…/…....…/.…..…. เวลา ……......….น. วนัทีส่่งคืนส่ิงส่งตรวจ …..…/….…../…..…  เวลา ….…..… น. 
 

ภาควชิาพยาธิวทิยาขอปฏิเสธส่ิงส่งตรวจดังกล่าว และได้ด าเนินการ  
 

  ปฏิเสธพร้อมส่งคืนส่ิงส่งตรวจ  
 

สาเหตุทีป่ฏิเสธและส่งคืนส่ิงส่งตรวจ 
 ช่ือ สกุล และ H.N. ผูป่้วยจากใบน าส่งไม่ชดัเจน / ไม่ตรงกนักบัป้ายท่ีติดมากบัภาชนะส่งช้ินเน้ือ 
 ไม่กรอกประวติัผูป่้วย  ผลการวนิิจฉยัทางคลินิก (Clinical Diagnosis)  หรือ กรอกขอ้มูลในใบน าส่งไม่ครบถว้น 
 ชนิดและจ านวนของช้ินเน้ือ หรือ จ านวนของภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจไม่ตรงกนักบัท่ีระบุในใบน าส่ง  
 ส่ิงส่งตรวจไม่เหมาะสม เช่น ไม่ห่อ syringe ท่ีบรรจุส่ิงส่งตรวจ หรือมีเลือดปนเป้ือนดา้นนอกของ syringe  
 น าส่งส่ิงส่งตรวจไม่ตรงตามวนัท่ีก าหนด (เฉพาะเซลลพ์นัธุศาสตร์) 
 งานวจิยัท่ีไม่ระบุพยาธิแพทยท่ี์รับผดิชอบ   
 อ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

             ระงับการด าเนินการจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง 

สาเหตุทีร่ะงับส่ิงส่งตรวจ 
 H.N. ของผูป่้วยท่ีระบุมาไม่ตรงกนักบัขอ้มูลของเวชระเบียน 
 ไม่กรอกประวติัผูป่้วย  ผลการวนิิจฉยัทางคลินิก (Clinical Diagnosis)  หรือ กรอกขอ้มูลในใบน าส่งไม่ครบถว้น 
 ชนิดและจ านวนของช้ินเน้ือ หรือ จ านวนของภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจไม่ตรงกนักบัท่ีระบุในใบน าส่ง  
 ไม่ระบุช่ือหน่วยงานท่ีน าส่ง ไม่ระบุช่ือของ แพทยเ์จา้ของไข ้(Attending staff) หรือ แพทยป์ระจ าบา้น (Resident) 
  ช้ินเน้ือท่ีมีการแบ่งส่งตรวจทางพยาธิวทิยา 
 ใหข้อ้มูลสภาพของช้ินเน้ือท่ีเขียนในน าส่งไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ตรงกบัสภาพช้ินเน้ือท่ีน าส่ง 
  ช้ินเน้ือท่ีน าส่ง Frozen section  
 

 มีขนาดใหญ่กวา่ 1 ซม.อ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………  ………………..…………………………………………. 
         (   )           (          ) 
             ผูส่้งคืนส่ิงส่งตรวจ                    
 
 

 

 ผู้รับคืนส่ิงส่งตรวจด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดย 

……………………………………..................…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         (   )           (          ) 
             ผูส่้งคืนส่ิงส่งตรวจ                    
   

 ผูรั้บคืนส่ิงส่งตรวจ   
 วนัท่ี …….…./…….…./…………..        วนัท่ี ………./…………../………….. 

***    หมายเหตุ     หากมีขอ้สงสยักรุณาติดต่อห้องรับช้ินเน้ืองายบริการพยาธิวิทยา โทร  63726  หรือ  63112 
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