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การส่งตรวจทางศัลยพยาธิวทิ ยา คือ การตรวจชิ้ นเนื้ อทีน่ ําออกจากร่างกายมนุ ษย์จากการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ควรส่งชิน้ เนื้อทัง้ หมดของผูป้ ่ วยให้ครบ ไม่แบ่งเป็ นหลายส่วน เนื่องจากอาจ
ส่งผลต่อการวินิจฉัย และเกิดความเสียหายขึน้ กับผู้ป่วย เพราะชิ้นเนื้อแต่ละส่วนอาจมีพยาธิสภาพที่แตกต่างกัน ใน
กรณีแพทย์ผสู้ ง่ ตรวจแบ่งแยกชิน้ เนื้อก่อนส่งตรวจ หรือละเลยไม่สง่ ตรวจ แพทย์ผนู้ นั ้ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ จากการกระทําดังกล่าว
การส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยาเป็ นการปรึกษาพยาธิแพทย์จงึ ควรถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการปรึกษาแพทย์ต่าง
ภาควิชา/หน่วยงาน
การตรวจชิน้ เนื้อทางพยาธิวทิ ยา จะอาศัยการตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์เป็ นหลัก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
เตรียมสไลด์แก้วข้ามคืน การรายงานผลจึงไม่สามารถทําได้ภายในวันเดียวกันกับวันทีส่ ง่ สิง่ ส่งตรวจ

สถานที่ ร ับ สิ่ งส่ ง ตรวจ
ผูร้ บั บริการนํ าส่งสิง่ ส่งตรวจได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยา ภาควิชาพยาธิวทิ ยา อาคารหลัก ชัน้ 4 เวลา
ทําการ 8.30 – 20.00 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง เปิ ดทําการ 8.30–16.00 น. เบอร์โทร
1431

การคิ ด ค่ า บริ ก ารสํา หรับ ดํา เนิ นการทดสอบ
1. สิง่ ส่งตรวจที่มาจากหน่ วยตรวจผู้ป่วยนอก(OPD) ต้ องชําระค่าบริ การก่ อนส่ งตรวจ ทางห้องปฏิบตั ิการจะ
ดําเนินการทดสอบรายการทีช่ าํ ระค่าบริการแล้วเท่านัน้
2. สิง่ ส่งตรวจทีม่ าจากหอผูป้ ่ วย ห้องผ่าตัดใหญ่ ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะเป็ นผูด้ าํ เนินการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย
3. อัตราค่าบริการเป็ นไปตามประกาศอัตราค่าบริการของห้องปฏิบตั กิ าร โดยให้คิดตามจํานวนภาชนะแม้ว่าจะมา
จากตําแหน่ งเดียวกัน เช่น prostate biopsy จากข้างขวาส่งมาจํานวน 2 containers ให้คดิ รายการทดสอบรหัส
15572 จํานวน 2 ครัง้ และหากมีขา้ งซ้ายอีก 2 containers ให้คดิ รายการทดสอบรหัส 15572 อีก 2 ครัง้ เช่นกัน
4. สิ่งส่งตรวจที่ต้อ งการส่ง cell block แม้ว่า จะส่งมาหลาย container จะคิด รายการทดสอบ 1 รายการ ยกเว้ น
ต้องการผลการตรวจทีจ่ าํ เพาะสําหรับแต่ละ container ทัง้ นี้ตอ้ งระบุรายละเอียดลงในใบขอตรวจชิน้ เนื้อด้วย
5. หากในภาชนะเดียวกันพบสิง่ ส่งตรวจทีไ่ ด้มาจากการผ่าตัดคนละประเภท หรือมิได้มาจากตําแหน่งเดียวกัน การคิด
ค่า บริก ารจะเป็ นไปตามชนิ ด การผ่ า ตัด หรือ ขนาดของชิ้น เนื้ อ แต่ ล ะชิ้น เช่ น breast mass ข้า งขวาแต่ ค นละ
ตําแหน่ ง ส่งมาในภาชนะเดียวกันจํานวน 2 ชิ้น แต่ละชิ้นขนาดไม่เกิน 5 ซม. จะคิดค่าบริการ T010จํานวน 2
รายการ
6. สําหรับผูป้ ่ วย OPD หากคิดค่าบริการผิดหรือไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารจะติดต่อกลับเพื่อให้ดําเนินการ
แก้ไขให้ถกู ต้องก่อนจะขึน้ ทะเบียนรับสิง่ ส่งตรวจและดําเนินการตรวจวิเคราะห์ต่อไป
7. ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร ไ ด้ ที่ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ศั ล ย พ ย า ธิ วิ ท ย า โ ท ร 1 4 3 1 ห รื อ
http://www.ramapatholab.net/
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การเตรี ย มสิ่ งส่ ง ตรวจชิ้ น เนื้ อทัว่ ไป
1. ชิ้น เนื้ อ ทัว่ ไปและชิ้น เนื้ อ ไขกระดู ก (bone marrow biopsy) ที่ จ ะส่ ง ตรวจให้ ใ ส่ ใ นนํ้ า ยา 10% neutral buffer
formalin เพื่อรักษาสภาพไม่ให้เน่ า โดยเทให้ท่วมชิน้ เนื้อ ปริมาณทีแ่ นะนํ า คือประมาณ 15-20 เท่าของขนาดชิ้น
เนื้อ ใส่ในภาชนะปากกว้างทีเ่ หมาะสมกับขนาดชิน้ เนื้อ หากใช้ถุงพลาสติกควรใส่ถุงพลาสติกอย่างน้อย 2 ชัน้ มัด
ปากถุงแต่ละชัน้ ให้แน่ นเพื่อไม่ให้น้ํายาฟอร์มาลินรัวหรื
่ อระเหย ไม่จาํ เป็ นต้องมัดถุงให้พอง เพราะอาจแตกระหว่าง
ขนส่ง
2. ติดป้ ายชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN ไว้บนภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจ อาจระบุอวัยวะ ตําแหน่ ง เพิม่ เติมหากส่งหลายภาชนะ
ระมัดระวังไม่ใช้ปากกาทีน่ ้ําหมึกอาจเลือนเมื่อโดนนํ้ายาฟอร์มาลิน รายละเอียดของสิง่ ส่งตรวจ และจํานวนภาชนะ
ทีส่ ง่ ตรวจต้องตรงกับทีร่ ะบุไว้ในใบขอตรวจชิน้ เนื้อ
3. แนบใบขอตรวจชิ้นเนื้อ (surgical pathology request form) มาพร้อมกับสิง่ ส่งตรวจเสมอ โดยกรุณากรอกข้อมูล
ผูป้ ่ วย ประวัตทิ างคลินิกทีส่ าํ คัญ ลักษณะของสิง่ ทีส่ ง่ ตรวจพร้อมทัง้ ประเภทหัตถการให้ถูกต้อง ระบุความต้องการ
ตรวจให้ชดั เจน กรุณาระบุเบอร์โทรติ ดต่อ วันเวลานัดหมายผูป้ ่ วยครัง้ ต่อไป เพือ่ ให้พยาธิแพทย์ตดิ ต่อกลับใน
กรณีทผ่ี ลการตรวจมีความผิดปกติและมีความจําเป็ นเร่งด่วนต้องรีบดําเนินการรักษา
4. หากชิน้ เนื้อมีขนาดใหญ่ นํ้ายาฟอร์มาลินจะซึมผ่านไม่ได้ตลอด ให้แพทย์ผรู้ กั ษาฝานเป็ นชิน้ หนาประมาณ 1-2 ซม.
ในแนวใดแนวหนึ่งเท่านัน้ เพื่อให้น้ํายาฟอร์มาลินแทรกซึมได้อย่างทัวถึ
่ งและพยาธิแพทย์สามารถจัดเรียงเป็ นรูป
แบบเดิมได้ขณะทําการตรวจด้วยตาเปล่า หรือรีบนําส่งห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อให้พยาธิแพทย์หรือเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการ
ต่อไป
5. ชิ้นเนื้อกระเพาะหรือลําไส้ ควรผ่าเปิ ดตามความยาว และล้างเอาเศษอาหารหรืออุจจาระออกให้หมดก่อนแช่ใน
นํ้ายาฟอร์มาลิน ระมัดระวังไม่ถเู ยือ่ บุทางเดินอาหารรุนแรง
6. ชิน้ เนื้อทีต่ อ้ งการดู surgical margin ให้แพทย์ผสู้ ง่ ทําเครือ่ งหมาย เช่น ใช้ไหมผูก พร้อมทัง้ เขียนคําอธิ บายหรือ
วาดรูปประกอบลงในใบขอตรวจชิ้ นเนื้ อ เนื่องจากชิน้ เนื้อทีแ่ ช่ในฟอร์มาลินอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงของรูปร่าง
และสีไ ด้ โครงสร้า งที่ม ีค วามละเอีย ดอ่ อ นหรือ มีข นาดเล็ก อาจสัง เกตได้ย ากขณะทํ า การตัด ชิ้น เนื้ อ (gross
examination)
7. หากสิง่ ส่งตรวจนัน้ ต้องการส่งตรวจไปยังห้องปฏิบตั กิ ารในสาขาพยาธิวทิ ยาคลินิก เช่น ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
เพือ่ เพาะเชือ้ ให้หน่วยบริการต้นทางแบ่งสิง่ ส่งตรวจให้เรียบร้อยก่อนส่ง
8. การขอทบทวนผลการวินิ จฉัยที่ ม าจากภายนอกโรงพยาบาล ในกรณี ท่สี ่งผู้ป่ วยมารัก ษาต่อยังโรงพยาบาล
รามาธิบดี (slide review) ให้ส่งสไลด์และ/หรือบล็อกพาราฟิ นทัง้ หมด พร้อมแนบใบรายงานผลการวิ นิจฉัย
ทางพยาธิ วิทยา (surgical pathology report) ของห้องปฏิ บตั ิ การเดิ ม และกรอกรายละเอียดลงในใบขอตรวจ
ชิน้ เนื้อเหมือนกับการส่งตรวจชิน้ เนื้อทัวไป
่
9. การส่งตรวจโดยระบุ ช่ือ พยาธิแ พทย์ห รือ ระบุ ส าขาวิช าที่เชี่ย วชาญ กรุณ าติ ด ต่ อ พยาธิ แ พทย์ห รื อ ติ ด ต่ อ
ประสานงานได้ที่เบอร์โทร 1667 ถ้าไม่ได้รบั การยืนยันจากเจ้าหน้าทีห่ รือพยาธิแพทย์ สิง่ ส่งตรวจนี้จะตรวจโดย
พยาธิแพทย์ทเ่ี ข้าเวรในวันนัน้ ๆ
10. การขอตรวจเพิม่ เติมจากสิง่ ส่งตรวจเดิมทีส่ ง่ มาก่อนหน้า
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10.1. กรณีขอตรวจตามคําแนะนํ าของพยาธิแพทย์ท่ปี รากฏอยู่ในรายงานผลการตรวจ ให้กรอกข้อมูลลงในใบขอ
ตรวจชิ้นเนื้อ หัวข้อ “ประเภทการส่งตรวจ” ให้เลือก “ตรวจเพิม่ เติมจาก Surgical No.” กรอกหมายเลขใบ
รายงานผลการตรวจ เลือกการทดสอบตามทีไ่ ด้แนะนํ าไว้ และชําระค่าบริการก่อนนําส่งใบขอส่งตรวจชิน้ เนื้อ
นี้มายังห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยา
10.2. กรณีต้องการตรวจโดยไม่มคี ําแนะนํ าจากพยาธิแพทย์ กรุณาติดต่อพยาธิแพทย์หรือห้องปฏิบตั กิ ารก่อนส่ง
ตรวจเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการดําเนินการรักษาผูป้ ่ วย
10.3. ทางภาควิชาฯ มีการจัดเก็บบล็อกพาราฟิ นเป็ นระยะเวลา 10 ปี ชิ้นเนื้อทีเ่ หลือจากการตรวจจะจัดเก็บเป็ น
ระยะเวลา 1 เดือนหลังจากเวลาทีอ่ อกรายงานผลก่อนทีจ่ ะส่งทําลาย การตรวจเพิม่ เติมจากสิง่ ส่งตรวจทีส่ ง่ มา
นานกว่าระยะเวลาทีก่ าํ หนดจึงไม่สามารถทําได้

การเตรี ย มสิ่ งส่ ง ตรวจที่ มี ค วามจํา เพาะ
การส่งตรวจ Cell Block
Cell block เป็ นกระบวนการหนึ่งในการตรวจเซลล์วทิ ยาที่ต่อยอดจากเทคนิค smear และ liquid-based ที่ม ี
อยูเ่ ดิม สามารถนําสิง่ ส่งตรวจทีท่ าํ cell block นัน้ ไปดําเนินการทดสอบเพิม่ เติม อาทิเช่น immunohistochemistry และ/
หรือ molecular study ได้ ช่วยให้การวินิจฉัยมีความถูกต้อง แม่นยํามากขึน้
กระบวนการเตรียม cell block มีหลายเทคนิคด้วยกัน โดยมีหลักการ คือการนํ าเซลล์ท่แี ขวนลอยในนํ้ าหรือ
เซลล์ท่ีต กตะกอนมาทํ า เป็ น paraffin block และผ่ า นกระบวนการเหมือ นการส่งตรวจชิ้น เนื้ อ ได้เป็ นสไลด์ย้อ มสี
hematoxylin-eosin (H&E) เพื่อนํ ามาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ และ cell block นี้จะนํ ามาแปลผลร่วมกับการเตรียม
สไลด์ smear หรือ liquid-based มิได้นํามาทดแทนการตรวจเซลล์วทิ ยาด้วยเทคนิคที่มอี ยู่เดิม โดยสิง่ ส่งตรวจทีม่ กั จะ
นํ า มาทํา cell block ได้แ ก่ fine needle aspiration (FNA), exfoliative specimen บางชนิ ด เช่ น effusion, bronchial
washing
ถ้าเป็ นสิง่ ส่งตรวจจาก FNA เมือ่ ทําการ smear slide ได้จาํ นวนหนึ่งแล้วนัน้ ส่วนทีเ่ หลือหรือส่วนทีไ่ ด้จากการ
เจาะซํ้าเพิม่ เติมหรือลิม่ เลือดทีค่ า้ งอยูใ่ นเข็มเจาะดูดสามารถส่งทํา cell block ได้
แนะนําให้ทาํ cell block ควบคู่ไปกับการส่งตรวจเซลล์วิทยาหากจะเลือกทํา cell block แต่เพียงอย่าง
เดี ย วควรจะทราบการวิ นิ จฉั ย ทางพยาธิ วิ ท ยาเบื้อ งต้ น แล้ ว จึ งใช้ cell block นํ า มาส่ งตรวจ ancillary test
เพิ่ มเติ ม
การเตรียมสิ่ งส่งตรวจ
1. การกรอกรายละเอียดลงในใบส่งสิง่ ส่งตรวจ
1.1. ถ้ า ต้ อ งการส่ ง ตรวจเซลล์ วิ ท ยาพร้ อ ม cell block ให้ ก รอก แบบฟอร์ ม ใบขอตรวจเซลล์ วิ ท ยา
(cytopathology request form)ตามปกติ และ แบบฟอร์มใบขอตรวจชิน้ เนื้อ(surgical pathology request
form)ระบุประเภทการส่งตรวจเป็ น cell block
1.2. หากมีความประสงค์ท่จี ะทํา cell block แต่เพียงอย่างเดียว ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบขอตรวจ
ชิน้ เนื้อ (surgical pathology request form)ระบุประเภทการส่งตรวจเป็ น cell block
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2. เลือกการทดสอบ cell block รหัสบริ การ 11689
3. อาจจะแยกหรือไม่แยกสิง่ ส่งตรวจออกเป็ น 2 ภาชนะตามใบขอตรวจก็ได้ พิจารณาตามความยากง่ายในการเก็บ
สิง่ ส่งตรวจ
4. ถ้าต้องการส่ง ancillary test อาทิเช่น immunohistochemistry หรือ molecular study เพิม่ เติมให้ระบุลงในใบขอ
ตรวจชิน้ เนื้อ(surgical pathology request form)OPD case กรุณาชําระค่าบริการก่อนส่งทดสอบ
การส่งตรวจกล้ามเนื้ อ (Muscle Biopsy)
1. กรุณาติดต่อห้องปฏิบตั กิ ารอิมมูโนพยาธิวทิ ยาและแลปพิเศษทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 1249 ก่อนทําการเก็บตัวอย่าง
สิ่ งส่งตรวจทุกครัง้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีเ่ ตรียมอุปกรณ์เพือ่ รอรับสิง่ ส่งตรวจ
2. แพทย์ผขู้ อตรวจกรอกรายละเอียดลงในใบขอตรวจชิน้ เนื้อ(surgical pathology request form) ให้ครบถ้วนมากทีส่ ดุ
เท่าทีท่ าํ ได้ ข้อมูลนี้ควรกรอกโดยแพทย์ทเ่ี ป็ นผูด้ แู ลผูป้ ่ วยโดยตรง เนื่องจากนํามาใช้ประกอบการวินิจฉัยทางพยาธิ
วิทยา
3. การเลือกกล้ามเนื้อที่จะทําการผ่าตัด (biopsy) เพื่อส่งตรวจ ควรเลือกกล้ามเนื้อมัดที่พบความผิดปกติปานกลาง
เพราะกล้ามเนื้อทีผ่ ดิ ปกติมาอาจลีบฝ่ อจนไม่สามารถแปลผลทางพยาธิวทิ ยาได้
4. ตําแหน่ ง biopsy ควรเลือก Biceps brachii หรือ Quadriceps femoris ก่อน อาจส่งตรวจจากกล้ามเนื้อตําแหน่งอื่น
ได้ถา้ จําเป็ น แต่การแปลผลทางพยาธิวทิ ยาอาจทําได้จาํ กัด
5. อาจพิจารณาทํา muscle imaging (MRI, CT หรือ ultrasonography) เพือ่ เลือกตําแหน่งทีเ่ หมาะสมก่อนการผ่าตัด
6. หลีกเลีย่ งบริเวณทีฉ่ ีดยาหรือได้รบั การตรวจ EMG หรือมีการบาดเจ็บ หรือได้รบั การผ่าตัดมาก่อน
7. กล้ามเนื้ อที่ส่งตรวจให้ส่งเป็ น ชิ้น เนื้ อสด ควรมีข นาดหน้ าตัดประมาณ 0.8-1 ซม. และมีค วามยาวประมาณ 11.5 ซม. สําหรับผูป้ ่ วยเด็กเล็กอาจมีขนาดเล็กกว่าทีก่ าํ หนดได้แต่ไม่ควรเล็กเกินไป
8. ห่อด้วยผ้าก๊อซที่ชุบ normal saline พอหมาดใส่ในถุงพลาสติกที่รดั ปากถุงแน่ นหรือภาชนะที่มฝี าปิ ดติดป้ ายชื่อสกุลผูป้ ่ วย HN ไว้บนภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจ แล้วบรรจุลงในกระติกที่มนี ้ําแข็งหรือ ice pack (อุณหภูมปิ ระมาณ 4
°C) พร้อมแนบใบขอตรวจชิน้ เนื้อมาพร้อมกับสิง่ ส่งตรวจ
9. รีบนําส่งห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยา อาคารหลัก ชัน้ 4 ทันที ไม่ควรเกิน 1-2 ชัวโมงหลั
่
งเก็บชิน้ เนื้อจากผูป้ ่ วย
10. อัต ราค่าบริก ารที่เรียกเก็บ ประกอบไปด้วย การเตรียมกล้ามเนื้ อด้วยวิธี snap freeze ตัดและย้อมด้วยเทคนิ ค
histochemistry และ enzyme histochemistry รวมไปถึงการย้อม immunohistochemistry และการตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน โดยแบ่งออกเป็ น
10.1. Panel I Routine ประกอบไปด้ว ยการตรวจด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ จ ากสไลด์ HE และสไลด์ย้อ ม enzyme
histochemistry การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน รหัสบริการT009 + 06658 + 06300
10.2. Panel II Dystrophyประกอบไปด้ ว ยการตรวจด้ ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ จ ากสไลด์ HE สไลด์ ย้อ ม enzyme
histochemistry และสไลด์ยอ้ มimmunohistochemistry การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน รหัสบริการ
T009 + 06658 + 15915 + 15916 + 06300
10.3. Panel III Inflammatoryประกอบไปด้วยการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ จากสไลด์ HE สไลด์ย้อม enzyme
histochemistry และสไลด์ยอ้ มimmunohistochemistry การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน รหัสบริการ
T009 + 06658 + 15916 + 06300
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11. ห้องปฏิ บตั ิ การหรือสถานพยาบาลอื่นนอกโรงพยาบาลรามาธิ บดีทม่ี คี วามประสงค์จะส่งตรวจ แต่ยงั ไม่เคยส่ง
ตรวจกับทางภาควิชาฯ มาก่อน ขอให้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดการส่งและการเตรียมชิ้นเนื้อก่อนทําการส่งที่
ห้องปฏิบตั กิ ารอิมมูโนพยาธิวทิ ยาและแลปพิเศษ โทร 022011249 เพือ่ ป้ องกันความผิดพลาดในขัน้ ตอนการเตรียม
ชิน้ เนื้อ ซึง่ อาจส่งผลต่อการย้อมและการแปลผลในภายหลัง
ห้องปฏิบตั กิ ารหรือสถานพยาบาลที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1-2 ชม. สามารถส่งโดยนํ าถุงพลาสติกหรือ
ภาชนะที่มชี ้นิ เนื้อใส่ในกระติกนํ้าแข็งที่มนี ้ําแข็งหรือ ice pack (อุณหภูมปิ ระมาณ 4 °C) โดยไม่จําเป็ นต้อง snap
freeze ชิน้ เนื้อมาก่อน ทัง้ นี้ควรใส่ถุงอีกชัน้ รัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้ องกันไม่ให้น้ําทีล่ ะลายจากนํ้าแข็งซึมเข้าไปยัง
ชิน้ เนื้อได้
12. สามารถศึกษารายละเอียดการเลือกตําแหน่ งการตัดชิน้ เนื้อ การคงสภาพชิ้นเนื้อ และการเตรียมชิน้ กล้ามเนื้อเพื่อ
ขนส่ง ที่ https://www.ncnp.go.jp/nin/guide/r1/video_e.html หรือQR code

การส่งตรวจเส้นประสาท (Nerve Biopsy)
1. กรุณาติดต่อห้องปฏิบตั กิ ารอิมมูโนพยาธิวทิ ยาและแลปพิเศษทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 1249 ก่อนทําการเก็บตัวอย่าง
สิ่ งส่งตรวจทุกครัง้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีเ่ ตรียมอุปกรณ์เพือ่ รอรับสิง่ ส่งตรวจ
2. แพทย์ผูข้ อตรวจกรอกรายละเอียดลงในใบขอตรวจชิ้นเนื้อให้ครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่ทําได้ ข้อมูลนี้ควรกรอกโดย
แพทย์ทเ่ี ป็ นผูด้ แู ลผูป้ ่ วยโดยตรง เนื่องจากนํามาใช้ประกอบการวินิจฉัยทางพยาธิวทิ ยา
3. เส้นประสาทที่สง่ ตรวจควรมีความยาวอย่างน้ อย 3 ซม. (ถ้ามีความยาวน้อยกว่าที่ระบุ สามารถส่งมาตรวจได้ แต่
การตรวจด้วยเทคนิคบางอย่างอาจทําได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากปริมาณสิง่ ส่งตรวจไม่เพียงพอ)
4. ระหว่างการผ่าตัดเพื่อนํ าเส้นประสาทมาตรวจควรจับเส้นประสาทเฉพาะส่วนปลายเท่านัน้ เพื่อป้ องกัน artifactทีจ่ ะ
เกิดกับชิน้ เนื้อ
5. เมื่อได้ชน้ิ เนื้อแล้ว นํ าเส้นประสาทห่อด้วยผ้าก๊อซทีช่ ุบ normal saline พอหมาด ใส่ในถุงพลาสติกทีร่ ดั ปากถุงแน่ น
หรือภาชนะทีม่ ฝี าปิ ด ติดป้ ายชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย HN ไว้บนภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจ แล้วบรรจุลงในกระติกทีม่ นี ้ําแข็งหรือ
ice pack (อุณหภูมปิ ระมาณ 4 °C) พร้อมแนบใบขอตรวจชิน้ เนื้อ (surgical pathology request form) มาพร้อมกับ
สิง่ ส่งตรวจ
6. รีบนําส่งห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยา อาคารหลัก ชัน้ 4 ทันที ไม่ควรเกิน 1-2 ชัวโมงหลั
่
งเก็บชิน้ เนื้อจากผูป้ ่ วย
7. อัตราค่าบริการทีเ่ รียกเก็บประกอบไปด้วย การเตรียมเส้นประสาทด้วยวิธี snap freeze, paraffin embedded, thick
section, teasing technique และย้ อ มสีด้ ว ยเทคนิ ค histochemistry รวมไปถึ ง การตรวจด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอน โดยมีชุดรหัสการทดสอบ ดังนี้T009 + 09043 + 09048 + 09053 + 09130 + 11661 + 06300
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การส่งตรวจชิ้ นเนื้ อไต (Kidney Biopsy)
1. กรุณาติดต่อห้องปฏิบตั กิ ารอิมมูโนพยาธิวทิ ยาและแลปพิเศษทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 1249 ก่อนทําการเก็บตัวอย่าง
สิง่ ส่งตรวจทุกครัง้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องมือเพื่อรอรับสิง่ ส่งตรวจรีบนํ าส่งห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยา
อาคารหลัก ชัน้ 4 ไม่ควรเกิน 30 นาที-1ชัวโมงหลั
่
งเก็บชิน้ เนื้อจากผูป้ ่ วย
2. ติดป้ ายชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN ไว้บนภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจพร้อมแนบใบขอตรวจชิ้นเนื้อไต (renal biopsy request
form) มาพร้อมกับสิง่ ส่งตรวจ
3. เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั กิ ารจะแบ่งชิ้นเนื้อออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ชิ้นเนื้อทีแ่ ช่ใน Glyo-Fixx™เพื่อนํ าไปเตรียมสไลด์
HEชิ้นเนื้อสดสําหรับ immunofluorescent study และชิ้นเนื้อที่แช่ใน 2.5% glutaraldehyde เพื่อตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน

สิ่ งส่ ง ตรวจที่ ไ ม่ จาํ เป็ นต้ อ งส่ ง ตรวจทางพยาธิ วิ ท ยา
1. อุปกรณ์ทางทันตกรรม
2. อุปกรณ์ ทางการแพทย์ (medical devices) เช่น สายสวนเครื่องกระตุ้นหัวใจท่อ stent ไหมเย็บแผลเลนส์แก้วตา
(crystalline lens) ที่ไม่ได้มีส่วนทําให้เกิ ดโรคหรือพยาธิ สภาพ
3. อุปกรณ์ออร์โธปิ ดกิ ส์หรือ radio-opaque mechanical device หรือ therapeutic radioactivematerial ให้สง่ ทําลาย
ตามระเบียบโรงพยาบาล
4. กระดูกทีบ่ ริจาคแก่ธนาคารกระดูก
สิง่ ส่งตรวจอื่น ๆ อาจพิจารณาการส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยาตามดุลยพินิจของแพทย์ผรู้ กั ษา

เกณฑ์ ก ารปฏิ เสธสิ่ งส่ ง ตรวจ
1. ระบุสงิ่ ส่งตรวจไม่ถูกต้อง ได้แก่ ข้อมูลในใบสังตรวจไม่
่
ตรงกับข้อมูลบนภาชนะใส่สงิ่ ส่งตรวจ ไม่มฉี ลากระบุ ชื่อ
นามสกุลผูป้ ่ วย HN หรือมีรายละเอียด patient identification ไม่ครบถ้วน สไลด์สงิ่ ส่งตรวจทางเซลล์วทิ ยาไม่ระบุ
ชื่อ / HN ผูป้ ่ วยบนหัวสไลด์ จํานวน ลักษณะและประเภทของสิง่ ส่งตรวจ จํานวนภาชนะ ไม่ตรงกับทีร่ ะบุในใบส่ง
ตรวจ ไม่มใี บรายงานผลเก่า หรือหมายเลขของสไลด์แก้ว บล็อกพาราฟิ นไม่ถูกต้องตรงกัน ในกรณีท่สี ง่ ทบทวน
ผลการวินิจฉัยทีม่ าจากภายนอกโรงพยาบาล (slide review)
2. ใบส่งตรวจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน / ลายมืออ่านไม่ออก
3. คุณภาพสิง่ ส่งตรวจไม่เหมาะสมกับการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ชิน้ เนื้อแห้ง กรอบ เน่า สไลด์แก้วแตกเสียหายโดยที่
ไม่มบี ล็อกพาราฟิ นมาด้วย ภาชนะใส่สงิ่ ส่งตรวจเสียหายจนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ สไลด์สงิ่ ส่ง
ตรวจทางเซลล์วทิ ยาแตกเสียหายโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ มีการจัดเก็บโดยใช้ fixative ที่ไม่เหมาะสม ไม่พบ
สิง่ ส่งตรวจในภาชนะ
4. ส่งผิดห้องปฏิบตั กิ าร
5. มีสงิ่ ส่งตรวจแต่ไม่มขี อ้ มูลการขอสังตรวจ
่
6. เลือกรายการทดสอบไม่ถกู ต้อง
7. รายการทดสอบยังไม่ได้ชาํ ระค่าบริการ
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8. ขอยกเลิกการสังตรวจ
่
9. เกณฑ์อ่นื ๆ ทีพ่ ยาธิแพทย์/หรือหัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยาเห็นสมควรกําหนดให้เป็ นเกณฑ์ปฏิเสธสิง่
ส่งตรวจเป็ นราย ๆ ไป
เมื่อมีการปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะติดต่อกลับไปยังหน่ วยบริการ และกรอกแบบบันทึกการ
ปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจของห้องปฏิบตั กิ ารสาขาวิชาพยาธิวทิ ยากายวิภาค ในส่วนที่ 1 เพื่อส่งกลับไปยังหน่ วยบริการพร้อม
สิง่ ส่งตรวจ ยกเว้นเป็ นสิง่ ส่งตรวจที่จําเป็ นต้องได้รบั การตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวทิ ยา และมีขนั ้ ตอนการนํ าส่งสิง่ ส่ง
ตรวจที่มขี อ้ ควรระวังเป็ นพิเศษ(vulnerable specimen) เช่น CSF, urine ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะเก็บรักษา/ดําเนินการ
ตรวจวินิจฉัย แต่ไม่รายงานผลการตรวจจนกว่าผูส้ ง่ ตรวจจะยืนยันความถูกต้องของสิง่ ส่งตรวจ แก้ไขรายการทดสอบ
หรือชําระค่าบริการเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมือ่ หน่ วยบริการทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดในส่วนที่ 2
กรอบซ้ายมือ ของแบบบันทึกการปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจแล้วส่งกลับมายังห้องปฏิบตั กิ ารพร้อมสิง่ ส่งตรวจ
หากแพทย์ผสู้ ง่ ตรวจยืนยันจะตรวจสิง่ ส่งตรวจทีถ่ ูกปฏิเสธอันเนื่องมาจากคุณภาพสิง่ ส่งตรวจไม่เหมาะสมกับ
การตรวจวิเคราะห์ ขอให้แพทย์เซ็นยืนยันการส่งตรวจครัง้ นี้ลงในแบบบันทึกการปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ ส่ วนที่ 2 กรอบ
ขวามือ แล้วส่งกลับมายังห้องปฏิบตั กิ ารพร้อมสิง่ ส่งตรวจอีกครัง้

ระยะเวลาการรายงานผลและการรายงานผล
1. ระยะเวลาการรายงานผลไม่รวมการทดสอบเพิม่ เติม (เช่น การ recut/serial/deeper การย้อมสี special stain หรือ
immunohistochemistry) คือ 4 วันทําการสําหรับเนื้ อขนาดเล็ก 10 วันทําการสําหรับเนื้ อขนาดใหญ่และชิ้ น
เนื้ อกระดูกยกเว้น
• Skin biopsy in dermatoses ระยะเวลาการรายงานผล10 วันทําการ
• Peripheral nerve biopsy และ muscle biopsy ระยะเวลาการรายงานผล 10 วันทําการ
• Bone marrowbiopsy ระยะเวลาการรายงานผล 10 วันทําการ
• Kidney biopsy in glomerular diseases ระยะเวลาการรายงานผล 10 วันทําการ
• Molecular testing ระยะเวลาการรายงานผล10 - 20วันทําการแล้วแต่ชนิดการทดสอบ
• Electron microscopyระยะเวลาการรายงานผล 30 วันทําการ
• การตรวจเพิม่ เติมด้วยวิธiี mmunohistochemistry ระยะเวลาการรายงานผล 10 วันทําการ
** หากต้องตรวจพิเศษเพิ่ม เติม หรือต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายระบบอาจจะทําให้ออกผลล่าช้ากว่าที่
กําหนดได้ **
2. การรายงานผลการตรวจจะรายงานด้วยระบบออนไลน์ไปยังระบบสารสนเทศของทางโรงพยาบาล สามารถเข้าดู
ผลการตรวจผ่านระบบ REP_SAN ระบบ RESULT_LAB หรือ ระบบ RAMAEMR
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การรายงานค่ า วิ ก ฤติ
เมื่อมีผลการวินิจฉัยที่เข้าเกณฑ์ผลวิกฤติ ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย พยาธิแพทย์จะแจ้งผลทาง
โทรศัพท์ต่อแพทย์ผู้สง่ ตรวจ หรือแพทย์เจ้าของไข้ หลังจากนัน้ จะรายงานผลออนไลน์ไปยังระบบสารสนเทศของทาง
โรงพยาบาล
ผลการตรวจทางพยาธิ วิทยาที่จดั ว่าเป็ นผลวิ กฤติ ได้แก่
ประเภทที่ 1: สิง่ ส่งตรวจทีม่ กี ารขอส่งตรวจแบบ urgent case
ประเภทที่ 2: Cases with immediate clinical consequence เช่น
• Crescents in >50% of glomeruli in a kidney biopsy specimen
• Fat in an endometrial curettage specimen
• Mesothelial cells in a heart biopsy specimen
• Fat in colonic endoscopic polypectomy specimens
ประเภทที่ 3: Unexpected significant pathological findings เช่น
• พบมะเร็งในสิง่ ส่งตรวจถุงไส้เลื่อน
• Ureter in gynecologic specimen
• Significant disagreement in frozen section and final pathological diagnoses
• Significant disagreement and/or change between diagnoses of primary pathologist and
outside pathologist consultation (at the original or consulting institution)
ประเภทที่ 4: Serious or unexpected infection
ประเภทที่ 5: Addendum or Revised diagnosis ทีม่ ผี ลต่อการวางแผนการรักษาผูป้ ่ วย

การขอผลการตรวจแบบเร่ ง ด่ ว น(Urgent)
การส่งตรวจชิน้ เนื้อทีต่ อ้ งการผลเร่งด่วน (urgent) ทางภาควิชาฯ เปิ ดให้บริการเฉพาะการตรวจชิน้ เนื้อขนาด
เล็กและเป็ นnew diagnosis ตามข้อบ่งชีเ้ ท่านัน้ โดยจะทําการตรวจในเวลาทําการแพทย์ผ้สู ่งตรวจต้องทําการติ ดต่อ
มายังห้องปฏิ บตั ิ การก่อนทุกครัง้ เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือล่าช้าในขัน้ ตอนการตรวจและเป็ นการให้ขอ้ มูล
ทีจ่ าํ เป็ น เนื่องจากนํามาใช้ประกอบการวินิจฉัยทางพยาธิวทิ ยา
สิง่ ส่งตรวจจะต้องนําส่งมาถึงยังห้องปฏิบตั กิ ารก่อนเวลา 17.30 น. ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะรายงานผลการตรวจ
เบือ้ งต้นในวันทําการถัดมา (ไม่รวมการทดสอบเพิม่ เติมเนื่องจากต้องใช้เวลาการตรวจวิเคราะห์มากกว่าปกติ)

ข้อบ่งชีข้ องการขอตรวจแบบเร่งด่วน มีดงั นี้
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1. SVC syndrome
2. Lesion causing paralysis
3. Serious infection หมายถึง การติดเชื้อทีร่ ุนแรง อาจทําให้เสียชีวติ ได้หากไม่รบี ดําเนินการรักษาภายใน
24 - 48 ชัวโมง
่
4. Rejection in organ transplantation
กรณีอ่นื ๆ นอกเหนือจากนี้ หากมีความประสงค์ขอผลเร็ว กรุณาติดต่อพยาธิแพทย์หรือติดต่อประสานงานได้
ที่เบอร์โทร 1667 ถ้าไม่ได้รบั การยืนยันจากเจ้าหน้ าที่หรือพยาธิแพทย์ สิง่ ส่งตรวจนี้จะใช้เวลาในการตรวจตามปกติ
(4วันทําการสําหรับชิน้ เนื้อขนาดเล็ก และ 7-10 วันทําการสําหรับเนื้อขนาดใหญ่)
การขอผลเร่งด่วนจะไม่สามารถดําเนิ นการได้ในสิง่ ส่งตรวจที่มขี นาดใหญ่ ชิ้นเนื้อกระดูก (bone) หรือชิ้น
เนื้อแข็งคล้ายกระดูก (calcified tissue) รวมไปถึงการส่งตรวจ cell block จากสิง่ ส่งตรวจทางเซลล์วทิ ยา เนื่องจากมี
ขัน้ ตอนในการตรวจวิเคราะห์ทซ่ี บั ซ้อนและใช้เวลานานกว่า

การตรวจทางห้ อ งปฏิ บัติ การพิ เ ศษ
การย้อมสีพิเศษ (Special Stain)
การย้อมพิเศษทาง histochemistry หรือที่เรียกว่า special stain นัน้ เป็ นการตรวจเพิ่ม เติม เพื่อช่วยยืนยัน
พยาธิสภาพ หรือค้นหาพยาธิสภาพเพิม่ เติม เช่น เชือ้ แบคทีเรีย รา ผลผลิตของเซลล์ สารเคมี หรือโลหะทีต่ กตะกอนใน
เซลล์หรือเนื้อเยื่อ หรือชนิดของเซลล์ เป็ นต้น การส่งย้อมพิเศษนี้จะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของพยาธิแพทย์ว่าจะทําการ
ตรวจหรือไม่หรือย้อมสีอะไรบ้าง
สิ่ง ส่ง ตรวจได้แ ก่ บล็อ กชิ้น เนื้ อ (formalin-fixed paraffin embedded tissue)ชิ้น เนื้ อ สด สไลด์ ส เมีย ร์ cell
block
การตรวจย้อมด้วยวิ ธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนท์ (Immunofluorescence)
การส่งตรวจต้องใช้สงิ่ ส่งตรวจเป็ นเนื้ อสดเท่ านัน้ ห้ ามแช่ ในนํ้ ายา fixative ใด ๆ ชนิดของแอนติบอดีท่มี ี
การตรวจ ได้แก่ IgA, IgG, IgM, C3c, C4d, C1q ทางห้องปฏิบตั กิ ารได้แบ่งออกเป็ นชุดการทดสอบ 2 รายการ ดังนี้
-

Immunofluorescence for skin: IgA, IgG, IgM, C3c
Immunofluorescence for kidney: IgA, IgG, IgM, C3c, C1q, albumin, kappa, lambda, fibrinogen

ก่อนส่งตรวจให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารอิมมูโนพยาธิวทิ ยาและแลปพิเศษทีเ่ บอร์ 1249 เมื่อตัดชิน้ เนื้อ
ออกจากตัวผูป้ ่ วยให้ห่อด้วยผ้าก๊อซชุบ normal saline แล้วรีบนําส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที ไม่ควรวางทิง้ ไว้นาน เนื่องจาก
จะทําให้แอนติเจนบนเนื้อเยือ่ เสือ่ มสภาพและให้ผลลบลวงได้
การตรวจย้อมด้วยวิ ธีอิมมูโนฮีสโตเคมี (Immunohistochemistry)
เป็ นการตรวจเพิม่ เติมเพือ่ ช่วยสนับสนุ นการวินิจฉัยโรค หรือศึกษาปั จจัยพยากรณ์โรค การส่งตรวจนี้จะขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของพยาธิแพทย์ดว้ ยว่าแนะนําให้สง่ ตรวจตัวใด
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สิง่ ส่งตรวจได้แ ก่ บล็อกชิ้น เนื้ อ (formalin-fixed paraffin embedded tissue) หรือ tissue section ที่วางบน
สไลด์ทเ่ี คลือบด้วยสารตรึงชิน้ เนื้อแล้ว
เนื่องจากชนิดของแอนติบอดีมกี ารเพิม่ เติมอยู่ตลอดเวลา สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ท่หี อ้ งปฏิบตั กิ ารอิมมู
โนพยาธิวทิ ยาและแลปพิเศษ เบอร์ 1249
ห้องปฏิ บตั ิ การหรือสถานพยาบาลอื่นนอกโรงพยาบาลรามาธิ บดีทม่ี คี วามประสงค์จะส่งตรวจพร้อมแปล
ผลการทดสอบให้ดว้ ยนัน้ กรุณาแนบสําเนาผลการตรวจชิน้ เนื้อ (surgical pathology report) และสไลด์ HE มาด้วย
การตรวจทางอณูพยาธิ วิทยา (Molecular Histopathology)
เป็ นการตรวจเพิม่ เติมเพื่อใช้จําแนกความผิดปกติของยีน ช่วยในการเลือกยารักษาเฉพาะบุคคล (targeted
therapy) หรือเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวทิ ยา การส่งตรวจนี้จะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของพยาธิแพทย์หรือ
แพทย์ทางคลินิกว่าแนะนําให้สง่ ตัวใด
การเก็บตัวอย่าง
-

-

การส่งตรวจ EGFR mutation ใน plasma(plasma testing for EGFR mutation) ให้ตดิ ต่อห้องปฏิบตั กิ ารอิมมู
โนพยาธิวทิ ยาและแลปพิเศษที่ เบอร์ 0156ก่อนส่งตรวจ เก็บเลือดในหลอดชนิดพิเศษชนิด Cell-Free DNA
collection tube ซึ่งบรรจุสารกันเลือดแข็งชนิด K3EDTA ฝาสีขาว โดยเก็บเลือดประมาณ 10 ml ผสมเลือด
และสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันโดยพลิกหลอดกลับไปมา ประมาณ 10 ครัง้ และนําส่งห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิ
วิทยาทันทีหากทําได้และไม่ควรเกิน 4 ชัวโมงหลั
่
งเจาะเลือด เพือ่ ให้ได้ผลการตรวจทีถ่ กู ต้อง
กรณีท่สี งิ่ ส่งตรวจเป็ น bone marrow aspiration หรือ peripheral blood ให้บรรจุในหลอดที่บรรจุ EDTA ไม่
ควรใช้heparin เป็ นสารกันเลือดแข็ง
กรณีสงิ่ ส่งตรวจเป็ น fresh specimen เช่น fluid aspiration หรือ ชิน้ เนื้อสด กรุณาโทรแจ้งห้องปฏิบตั กิ ารอิมมู
โนพยาธิวทิ ยาและแลปพิเศษที่หมายเลขโทรศัพท์ 1249, 0156 ก่อนทําการเก็บตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจทุกครัง้
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีเ่ ตรียมเครือ่ งมือเพือ่ รอรับสิง่ ส่งตรวจ

การส่ ง ชิ้ น เนื้ อ ปรึ ก ษาระหว่ า งการผ่ า ตัด
(Intraoperative Consultation/Frozen Section)
การส่งชิ้น เนื้ อ ปรึก ษาระหว่า งการผ่ า ตัด คือ การให้บ ริก ารการตรวจชิ้น เนื้ อ ที่รวดเร็ว กว่า การตรวจแบบ
มาตรฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก ดังนี้
• ยืนยันการวินิจฉัย/ให้การวินิจฉัยชิน้ เนื้อ
• ประเมิน margin
• ประเมิน nodal metastasis (sentinel lymph node biopsy)
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• ประเมินปริมาณชิ้นเนื้อว่าเพียงพอ/เหมาะสมต่อการส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยา เพื่อนํ าไปตรวจตาม
ขัน้ ตอนมาตรฐานหรือการตรวจพิเศษอื่น เช่น molecular testing
ขัน้ ตอนการตรวจวิเคราะห์ จ ะอาศัย การตรวจดู ด้ว ยตาเปล่ า (gross examination) ร่ว มกับ การใช้ก ล้อ ง
จุลทรรศน์ (microscopic examination) ซึง่ การตรวจนี้จะได้สไลด์มาจากการทํา frozen section หรือ การทํา cytologic
preparations เช่น imprint, smear, squash
ผลการวินิจฉัยที่ได้จากการทํา frozen section นัน้ ไม่เทียบเท่ากับการตรวจวินิจฉัยที่ผ่านกระบวนการทํา
สไลด์มาตรฐาน (permanent section) เนื่องจากมีขอ้ จํากัดมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่
- Sampling error เนื่ องจากชิ้น เนื้ อที่ถูก sampling เพื่อนํ ามาทํา frozen section นัน้ ถือว่าเป็ นสัดส่วนที่
น้อยกว่ามากเมือ่ เทียบกับการทํา permanent section
- Ice crystal artefacts เนื่ อ งจากต้อ งมีก ารแช่ แ ข็งชิ้น เนื้ อ เพื่อ ให้ต ัด ชิ้น เนื้ อ ให้เป็ น แผ่ น บางได้ จึงเกิด
artefact นี้ขน้ึ ส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์มคี วามยากลําบากหรือไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ การเกิด
artefact นี้สามารถส่งผลถาวรต่อชิน้ เนื้อทีจ่ ะนําเข้าสูก่ ระบวนการ permanent section
- ไม่สามารถตรวจพิเศษเพิม่ เติมอื่น ๆ ได้ เช่นการตรวจ special stain, immunohistochemistry หรือขอ
ความเห็นจากพยาธิแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ เนื่องจากใช้เวลาในการดําเนินการนานเกินกว่ากรอบเวลาของการ
ผ่าตัด
การทํา frozen section ไม่เหมาะสมกับการตรวจชิน้ เนื้อในบางกรณี และอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผูป้ ่ วยได้ การ
ตัดสินใจตรวจ frozen section เป็ นดุลยพินิจของพยาธิแพทย์ กรณีทไ่ี ม่มขี อ้ บ่งชี้ เช่น ไม่มคี วามจําเป็ นหรือเร่งด่วนใน
การทราบผลเพื่ อ การรัก ษา หรือ สามารถวิ นิ จ ฉั ย ได้ จ ากตาเปล่ า พยาธิ แ พทย์ อ าจพิ จ ารณ าไม่ ทํ า frozen
section/cytologic preparations แต่นําชิ้นเนื้อนัน้ เข้าสู่กระบวนการตรวจปกติ (permanent section) เนื่ องจากจะได้
การวินิจฉัยทีถ่ กู ต้องแม่นยํากว่า

การทํา frozen section ในผู้ป่ วยที่ ติ ดเชื้ อ หรื อ สงสัย ว่ า จะติ ดเชื้ อ ที่ มี ค วาม
รุ น แรง
โดยทัวไปจะไม่
่
ดาํ เนินการตรวจ frozen section ในผูป้ ่ วยทีม่ ผี ลเลือดผิดปกติ ได้แก่ ติดเชือ้ เอดส์ (HIV) ไวรัส
ตับ อัก เสบบีห รือ ซี หรือ ในผู้ป่ วยที่ติด เชื้อ หรือ สงสัย ว่ า จะติด เชื้อ ชนิ ด แพร่ก ระจายทางละอองฝอย เช่ น วัณ โรค
(Mycobacterium spp.) เชื้อพริออน (prion disease) เช่น โรค Creutzfeldt-Jakob disease เชื้อไวรัสในกลุ่ม SARSrelated coronavirus หรือ systemic fungal infection เนื่ องจากกระบวนการตัดชิ้น เนื้ อแช่แ ข็งด้วย cryostat จะเกิด
อนุ ภาคขนาดเล็กกระจายในอากาศ ซึง่ มีความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ สูงมาก
อย่างไรก็ตามหากมีความจําเป็ นอย่างมากที่จะต้องขอส่งตรวจ ต้องมีการติดต่อพยาธิแพทย์ล่วงหน้ า เพื่อ
ป้ องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ นอกจากนี้หากมีการตรวจชิ้นเนื้อที่ติดเชื้อ
ดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการทําความสะอาดเครื่องมือและพืน้ ที่หอ้ งปฏิบตั กิ าร โดยอาจใช้เวลานานถึง 24-48 ชัวโมง
่
และระหว่างทีท่ าํ การ decontamination นี้จะไม่สามารถดําเนินการตรวจ frozen section ให้ผปู้ ่ วยรายอื่นได้
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อนึ่ง สถานทีข่ องห้องปฏิบตั กิ ารในปั จจุบนั ไม่รองรับการตรวจ frozen section ในผูป้ ่ วยทีม่ กี ารติดเชือ้ พริออน
(prion disease) เช่ น โรค Creutzfeldt-Jakob disease หรือ เชื้อ ไวรัส ในกลุ่ม SARS-related coronavirus ดังนั น้ ใน
ผูป้ ่ วยทีส่ งสัยว่าจะติดเชือ้ หรือติดเชือ้ ดังกล่าว ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะปฏิเสธการส่งตรวจ frozen section ทุกราย และขอ
ความร่วมมือแพทย์ผูร้ กั ษาทีจ่ ะไม่ส่งตรวจ frozen section ในผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อเอดส์ (HIV) ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือ
ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ หรือสงสัยว่าจะติดเชือ้ วัณโรคในระยะแพร่เชือ้

ขัน้ ตอนการส่ ง ชิ้ น เนื้ อปรึ ก ษาระหว่ า งการผ่ า ตัด (Frozen Section)
ผูป้ ่ วยสามัญ
1. การทดสอบนี้เปิ ดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. กรอกรายละเอียดลงในใบนัดหมายการส่งชิน้ เนื้อปรึกษาระหว่างการผ่าตัด (frozen section) กรุณากรอกข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็ นข้อมูลให้พยาธิแพทย์และเจ้าหน้ าที่ห้องปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินการ
ตรวจวินิจฉัย
3. ส่งใบนัดหมายมาที่จุดรับสิง่ ส่งตรวจห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยา ภาควิชาพยาธิวทิ ยา อาคารหลัก (อาคาร 1)
ชัน้ 4 ในเวลาทําการ 8.30 - 20.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่องเปิ ดทําการ 8.30 16.00 น.ควรนัดหมายล่วงหน้ าก่อนการผ่าตัดอย่างน้ อย 1 วัน
4. หากต้องการแจ้งเลื่อนวันผ่าตัดหรือแจ้งยกเลิกการส่งตรวจล่วงหน้าก่อนวันผ่าตัด กรุณาโทรแจ้งทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
ศัลยพยาธิวทิ ยา เบอร์โทร 1431
5. ก่อนเวลา 8.30น. ของวันที่ผูป้ ่ วยเข้ารับการผ่าตัด เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั กิ ารจะตรวจสอบรายชื่อผูป้ ่ วยที่นัดหมาย
กับตารางผ่าตัด หากไม่ปรากฏรายชื่อหรือรายละเอียดว่าทํา frozen section จะโทรสอบถามเพื่อยืนยันการส่ง
ตรวจกับหน่วย admission หอผูป้ ่ วยใน หรือแพทย์ผทู้ าํ การนัดหมาย ก่อนจะประทับตรา “ยกเลิก” ลงบนใบนัด
6. ในกรณี ท่ีต้องการส่งตรวจแต่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้ า ให้ติดต่อพยาธิแพทย์ท่ีเข้าเวรปฏิบตั ิงานได้ท่ีห้องตรวจ
วินิจฉัยชิน้ เนื้อทางพยาธิวทิ ยาเบอร์โทร 1667
7. ก่อนเริม่ ผ่าตัด หรือยกเลิกการส่งตรวจในวันผ่าตัดให้โทรแจ้งยืนยันการส่งตรวจ หรือยกเลิก ทีเ่ บอร์โทร 1667
8. ชิน้ เนื้อที่ส่งตรวจต้องเป็ นชิ้นเนื้อสด ไม่ต้องแช่ในนํ้ ายารักษาสภาพชิ้นเนื้อ (fixative) ใด ๆ และควรมีขนาดอย่าง
น้อย0.5x0.5x0.5ซม. ห่อด้วยผ้าก๊อซชุบ normal saline พอหมาด บรรจุในภาชนะหรือถุงทีป่ ิ ดมิดชิด รีบนํ าส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารทันที ไม่ควรเกิ น 30 นาทีหลังเก็บชิ้ นเนื้ อจากผูป้ ่ วย
9. ติดฉลากบนภาชนะที่บรรจุสงิ่ ส่งตรวจโดยระบุช่อื สกุล ผูป้ ่ วย HN หากส่งหลายชิ้นกรุณาระบุตําแหน่ งให้ถูกต้อง
และกรอกรายละเอียดลงในใบขอตรวจชิ้นเนื้อ ให้ถูกต้องครบถ้วน ระบุประเภทการส่งตรวจเป็ น frozen section
และหมายเลขโทรศัพท์เพือ่ แจ้งผลการตรวจ
10. ชิน้ เนื้อทีจ่ ะส่งตรวจต้องมาถึงยังห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยาก่อนเวลา 15.30 น.
11. พยาธิแพทย์จะโทรศัพท์แจ้งผลการตรวจภายในระยะเวลา 30นาที หลังจากได้รบั สิง่ ส่งตรวจ หากต้องทํา frozen
section มากกว่า 2 blocks อาจจะใช้เวลาเกินกว่าทีก่ าํ หนด
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ผูป้ ่ วยคลิ นิกพรีเมีย่ ม
1. การทดสอบนี้ต้องนัดหมายล่วงหน้ าทุกราย กรุณาส่งใบนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้ อย 7 วันติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมได้ทเ่ี บอร์โทร 1667
2. เวลาให้บริการของการทํา frozen section ของผูป้ ่ วยคลินิกพรีเมีย่ ม
2.1. วันจันทร์ - ศุกร์ ให้บริการในเวลา 8.30 - 19.30 น.
2.2. วันเสาร์ -อาทิตย์ ให้บริการในเวลา 8.30 - 15.00 น.
2.3. กรณีท่ตี อ้ งการส่งตรวจก่อน 8.30 น. หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ พยาธิแพทย์จะพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป หากมี
เหตุขดั ข้องทีท่ างห้องปฏิบตั กิ ารไม่สามารถดําเนินการได้จะติ ดต่อกลับภายใน 3 วันทําการ
3. กรอกรายละเอียดลงในใบนัดหมายการส่งชิน้ เนื้อปรึกษาระหว่างการผ่าตัด (frozen section) กรุณากรอกข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็ นข้อมูลให้พยาธิแพทย์และเจ้าหน้ าที่ห้องปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินการ
ตรวจวินิจฉัย
4. ส่งใบนัดหมายมาทีจ่ ุดรับสิง่ ส่งตรวจห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยา ภาควิชาพยาธิวทิ ยา อาคารหลัก (อาคาร 1)
ชัน้ 4 ในเวลาทําการ 8.30 - 20.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่องเปิ ดทําการ 8.30 16.00 น.
5. หากต้องการแจ้งเลื่อนวันและเวลาผ่าตัดหรือแจ้งยกเลิกการส่งตรวจล่วงหน้าก่อนวันผ่าตัด กรุณาติ ดต่อในเวลา

6.

7.
8.
9.

8.30-16.30 น.
5.1. วันจันทร์ - ศุกร์ โทร 1667 หรือ 1431
5.2. วันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 1431
ก่อนวันผ่าตัดล่วงหน้า 1วัน เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารจะตรวจสอบรายชื่อผูป้ ่ วยทีน่ ดั หมายกับตารางผ่าตัด หากไม่
ปรากฏรายชื่อหรือรายละเอียดว่าทํา frozen section จะโทรสอบถามเพื่อยืนยันการส่งตรวจกับหน่ วย admission
หอผูป้ ่ วยใน หรือแพทย์ผทู้ าํ การนัดหมาย ก่อนจะประทับตรา “ยกเลิก” ลงบนใบนัด หรือทางหน่ วยบริการเป็ นฝ่ าย
โทรแจ้งยืนยันการตรวจมายังห้องปฏิบตั กิ ารก็ได้ ทีเ่ บอร์โทร 1667 หรือ 1431
ในวันผ่าตัด ก่อนเริม่ ผ่าตัด ให้โทรแจ้งยืนยันการส่งตรวจและเวลาที่เริม่ ผ่าตัด รวมถึงการเลื่อนเวลาผ่าตัดหรือ
ยกเลิกการส่งตรวจ ทีเ่ บอร์โทร 1667 หรือ 1431
กรณียกเลิกการตรวจ ณ วันผ่าตัด นอกเวลาราชการ จะมีการคิ ดค่าบริ การstandby frozen sectionนอกเวลา
ราชการ ถ้าห้องปฏิบตั กิ ารได้จดั เตรียมอุปกรณ์และบุคลากรรอรับการตรวจในช่วงนอกเวลาทําการไว้แล้ว
ชิน้ เนื้อทีส่ ง่ ตรวจต้องเป็ นชิ้ นเนื้ อสด ไม่ตอ้ งแช่ในนํ้ายารักษาสภาพชิน้ เนื้อ (fixative) ใด ๆ และควรมีขนาดอย่าง
น้อย 0.5x0.5x0.5ซม. ห่อด้วยผ้าก๊อซชุบ normal saline พอหมาด บรรจุในภาชนะหรือถุงทีป่ ิ ดมิดชิด รีบนําส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารทันที ไม่ควรเกิ น 30 นาทีหลังเก็บชิ้ นเนื้ อจากผูป้ ่ วย

10. ติดฉลากบนภาชนะที่บรรจุสงิ่ ส่งตรวจโดยระบุช่อื สกุล ผูป้ ่ วย HN หากส่งหลายชิ้นกรุณาระบุตําแหน่ งให้ถูกต้อง
และกรอกรายละเอียดลงในใบขอตรวจชิ้นเนื้อ ให้ถูกต้องครบถ้วน ระบุประเภทการส่งตรวจเป็ น frozen section
และหมายเลขโทรศัพท์เพือ่ แจ้งผลการตรวจ
11. ชิน้ เนื้อทีจ่ ะส่งตรวจสามารถส่งมาได้ตงั ้ แต่เวลา 7.00 น. และต้องมาถึงยังห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยาก่อนเวลา
19.00 น.ในวันจันทร์ - ศุกร์ หรือก่อนเวลา 15.00 น. หากส่งตรวจในวันเสาร์ - อาทิตย์
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12. พยาธิแพทย์จะโทรศัพท์แจ้งผลการตรวจภายในระยะเวลา 30 นาที หลังจากได้รบั สิง่ ส่งตรวจ หากต้องทํา frozen
section มากกว่า 2 blocks อาจจะใช้เวลาเกินกว่าทีก่ าํ หนด

เกณฑ์ ก ารปฏิ เสธการตรวจ Frozen Section
1.
2.
3.
4.

นําส่งสิง่ ส่งตรวจเกินเวลาการเปิ ดให้บริการ
ชิน้ เนื้อกระดูก (bone) หรือชิน้ เนื้อแข็งคล้ายกระดูก (calcified tissue)
ชิน้ เนื้อทีแ่ ช่อยูใ่ นนํ้ายาอื่นทีไ่ ม่ใช่ normal saline
เกณฑ์ตามดุลยพินิจของพยาธิแพทย์เห็นสมควรกําหนดให้เป็ นเกณฑ์ปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจเป็ นราย ๆ ไป

การตรวจจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ก ตรอน (Electron Microscopy)
เป็ น การตรวจโครงสร้างเนื้ อเยื่อโดยใช้ก ล้องจุลทรรศน์ อิเล็ก ตรอน (ultrastructural study) รับผิดชอบโดย
ห้องปฏิบตั กิ ารจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอน เพื่อใช้วนิ ิจฉัยชิ้นเนื้อ และให้บริการด้านการวิจยั ในระดับจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอน
(transmission และ scanning electron microscope) แก่ อ าจารย์ แ ละนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ในคณ ะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีขนั ้ ตอนการส่งตรวจ ดังนี้
1. ด้านการวิ นิจฉัยชิ้ นเนื้ อ
1.1. แพทย์ผู้สงตรวจ
ั่
ต้องติดต่อกับพยาธิแพทย์ในภาควิชาพยาธิวทิ ยาก่อน เพื่อขอสังตรวจวิ
่
นิจฉัยในระดับ
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน ทีเ่ บอร์โทร 1667, 1444 และนัดหมายเวลาส่งตรวจ ทีเ่ บอร์โทร 1431,1249
1.2. กรอกรายละเอีย ดของผู้ป่ วยและสิง่ ส่งตรวจ พร้อ มข้อมูล ทางคลินิ ก ที่สําคัญ ให้ค รบถ้วนสมบู รณ์ ต าม
แบบฟอร์มใบสังตรวจnephropathology
่
request form: FO-WI-PAF-001/003 Rev103/09/55 สําหรับชิ้น
เนื้อไต และใบขอตรวจชิน้ เนื้อ (surgical pathology request form) สําหรับชิน้ เนื้อทัวไป
่
1.3. ชิน้ เนื้อทีเ่ หมาะสมต้องมีขนาดประมาณ 1x1x1 มม. ใส่ใน fixative 2-4 % glutaraldehyde ใน phosphate
buffer pH 7.4 ป ริ ม าตร 1 ml. ทั น ที ท่ี เ ก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจได้ (ขอรับ ขวดบรรจุ น้ํ ายา fixative ได้ ท่ี
ห้องปฏิบตั กิ ารจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน)
1.4. นําส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันทีโดยให้เจ้าหน้าทีถ่ อื ขวดชิน้ เนื้อพร้อมใบสังตรวจมาส่
่
งทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิ
วิทยา อาคารหลัก (อาคาร 1) ชัน้ 4 ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
2. ด้านการวิ จยั
2.1. ต้องมีอาจารย์ภายในภาควิชาพยาธิวทิ ยาเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั
2.2. ผูใ้ ช้บริการต้องแนบโครงการวิจยั พร้อมสําเนาเอกสารการพิจารณาจากคณะอนุ กรรมการจริยธรรม และ
ทุนวิจยั เพีอ่ พิจารณาความพร้อม และความสะดวกในการจัดสรรเวลาให้บริการสําหรับงานวิจยั
2.3. อัตราค่าบริการสําหรับงานวิจยั ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง
อัตราค่าบริการของภาควิชาพยาธิวทิ ยา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 และ เรื่องหลักเกณฑ์การ
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กํ า หนดอัต ราค่ า บริก ารการตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร ทางรัง สีวิท ยาและค่ า บริก ารต่ า ง ๆ สํ า หรับ
โครงการวิจยั พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556
2.4. ห้องปฏิบตั กิ ารจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนขอสงวนสิทธิ ์งดให้บริการงานวิจยั ทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ขิ า้ งต้น
หมายเหตุ:2-4% glutaraldehyde ใน phosphate buffer pH 7.4 หากยังไม่ใช้ทนั ทีให้เก็บไว้ท่ี 2- 8 °C โดยเก็บไว้ได้
นาน 1 เดือน

เกณฑ์ ก ารปฏิ เสธสิ่ งส่ ง ตรวจ
1. ไม่ได้ทาํ การติดต่อพยาธิแพทย์ไว้ลว่ งหน้า หรือไม่มพี ยาธิแพทย์ผรู้ บั ผิดชอบ
2. ข้อมูลในใบสังตรวจไม่
่
ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุช่อื พยาธิแพทย์ผู้รบั ผิดชอบ ไม่มชี ่อื แพทย์ผู้ขอส่งตรวจ ขาดข้อมูล
ทางคลินิกหรือเขียนข้อมูลไม่ชดั เจน
3. ชื่อ-นามสกุล และ HN ของผูป้ ่ วยในใบขอส่งตรวจ ไม่ตรงกับทีป่ รากฏบนขวดชิน้ เนื้อ
4. ชิน้ เนื้อไม่ได้รบั การ fix ทีเ่ หมาะสม เช่น ชิน้ เนื้อขนาดใหญ่เกินไป ชิน้ เนื้อไม่สมั ผัสนํ้ายา ใช้ fixative ผิดชนิด

การรายงานผล
รายงานผลในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ไปยัง WARD/OPD ต่างๆ ภายในเวลา 30 วันทําการ แพทย์
ผูร้ กั ษาสามารถดูผลการวินิจฉัยได้ทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สําหรับชิน้ เนื้อทีส่ ง่ จากภายนอกโรงพยาบาลจะพิมพ์ผลที่
เป็ นเอกสาร โดยหน่วยงานทีส่ ง่ ตรวจสามารถขอรับผลได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยา

การตรวจเซลล์วิ ท ยา (Cytopathology)
ประเภทสิ่ งส่งตรวจ
1.
2.
3.
4.

เซลล์จากช่องคลอด ปากมดลูก (Conventional smear)
เซลล์จากช่องคลอด ปากมดลูก (Liquid-based preparation)
เซลล์ทไ่ี ด้จากการเจาะดูดFine needle aspiration
เซลล์ท่ไี ด้จากสิง่ ส่งตรวจที่เป็ นของเหลว (เสมหะ นํ้ าจากช่องปอด ช่องท้อง ไขสันหลัง ปั สสาวะ bronchial
washingและ gastric washing, etc.)

การเตรี ย มสิ่ งส่ ง ตรวจ
เซลล์จากช่องคลอด และปากมดลูก (Cervical and Vaginal Smear - Conventional Smear)
ทําสเมียร์ จากปากมดลูก และหรือช่องคลอด ป้ ายลงบนสไลด์แก้วทีแ่ ห้งและสะอาดและรักษาสภาพเซลล์ทนั ที
โดยแช่ลงในนํ้ายา 95% alcohol ให้ท่วมสไลด์ แล้วนําส่งห้องปฏิบตั กิ ารแต่ถา้ ส่งมาทางไปรษณีย์ ควรจะแช่สไลด์ไว้ใน
นํ้ายารักษาสภาพเซลล์อย่างน้อย 24 ชัวโมง
่
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เซลล์จากช่องคลอดและปากมดลูก (Liquid-Based Preparation)
ทําสเมียร์ จากปากมดลูก และหรือจากช่องคลอดและรักษาสภาพเซลล์ทนั ที โดยการจุ่มและแกว่งbrush หรือ
spatula ในกระบอกนํ้ ายาของ liquid–based set เพื่อให้เซลล์หลุดจาก brush หรือ spatula ลงไปแช่อยู่ในกระบอก
นํ้ายา(เบิกได้จากห้องปฏิบตั กิ ารเซลล์วทิ ยา)
เซลล์จากการเจาะจากก้อนด้วยวิ ธี Fine Needle Aspiration (FNA)
เครื่องใช้ที่จาํ เป็ น
1. เข็มฉีดยาขนาดเล็ก เบอร์ 23-27 ยาว 1" – 2.5"
2. Syringe ขนาด 5 -20 cc.
3. Xylocaine (แล้วแต่กรณี อาจจะไม่จาํ เป็ น)
4. Microscope slides (frosted end) ขนาด 1" x 3"
5. 95%ethyl alcohol และ 50%ethyl alcohol ในบางกรณี
หมายเหตุ:ขอสไลด์กบั แอลกอฮอล์ ได้จากห้องปฏิบตั กิ ารเซลล์วทิ ยา ภาควิชาพยาธิวทิ ยา อาคารหลัก (อาคาร 1)ชัน้ 4
วิ ธีการโดยสังเขป
เตรียมคนไข้ หาก้อน และทําความสะอาดบริเวณทีจ่ ะทําหัตถการให้เรียบร้อยก่อนเริม่ การเจาะ จะใช้Xylocain
หรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของแพทย์ผเู้ จาะ โดยอาจใช้เฉพาะเข็มหรือใช้เข็มร่วมกับ syringe ก็ได้โดยเริม่ ใช้เข็มแทงเข้า
ไปในก้อน หากติดเข็มไว้กบั syringe ให้ดงึ syringe ให้ม ี negative pressure พร้อมกับแทงเข็มเข้าออกภายในก้อนใน
ทิศทางต่าง ๆ เป็ นรูปกรวย ให้ทวบริ
ั ่ เวณก้อนอย่างรวดเร็วประมาณ 8-10 ครัง้ (ใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที) ในขณะทีม่ ี
negative pressure ตลอดเวลา เพื่อให้เซลล์ถูกเก็บเข้าไปในเข็มทีละน้อย พยายามหลีกเลีย่ งการทําให้เลือดออกเพราะ
จะทําให้เซลล์ถูกเจือจาง และถูกบดบังโดยเลือด ซึ่งจะทําให้ผลการอ่านไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เซลล์
พอเพียง เพราะแม้วา่ จะไม่เห็นอะไรใน syringe ก็จะมีเซลล์อยูใ่ นนัน้ มากพอควร
เมื่อเจาะเสร็จก็ดงึ ทัง้ เข็มและ syringe ออกมาโดยยังมี negative pressure อยู่ จนกระทังมาถึ
่ งใต้ผิวหนัง
ก่อนจะดึงเข็มออกมาหมด ให้ปล่อยกระบอกสูบเพื่อให้เป็ น normal pressure เสร็จแล้วปลดเข็มออกจาก syringe ใส่ลม
เข้าไปให้เต็ม syringe แล้วใส่เข็มเข้าไปตามเดิม ฉีดพ่นเอาเซลล์ท่เี จาะได้ออกมาบนสไลด์ท่เี ตรียมไว้ ใช้สไลด์อกี แผ่น
หนึ่ งไถครัง้ เดียวในลักษณะเช่นเดียวกับการเตรียมสไลด์ peripheral blood แล้วรีบหย่อนสไลด์ลงไปในขวดที่บรรจุ
95%ethyl alcohol ทันที ทัง้ นี้ควรเจาะเพียง 1-5 ครัง้ เพื่อเตรียมเป็ นสไลด์ 2-6 แผ่น ในกรณีท่คี ดิ ว่าอาจจะไม่ได้เซลล์
จากการสเมียร์ ให้ดูด 50%ethyl alcohol ประมาณ 5 cc. เข้าไปใน syringe ที่ใช้ โดยไม่ปลดเข็มออก เขย่าเล็กน้ อย
แล้วส่งให้หน่วยเซลล์วทิ ยาพร้อมกันกับสไลด์ทงั ้ หมดทีเ่ ตรียมไว้แล้ว
ข้อควรระวัง
1. ระยะเวลาที่ใช้ตงั ้ แต่เริม่ ฉีดพ่นเซลล์ท่เี จาะได้ลงบนสไลด์ จนถึงการสเมียร์สไลด์แต่ละแผ่น และหย่อน
สไลด์ล งไปใน 95% alcohol ต้ อ งไม่ เกิ น 10 วิ น าที ถ้า สไลด์แ ห้งไปก่ อนที่จ ะถูก หย่อนลงใน 95%
alcohol จะทําให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ซ่งึ ทําให้การแปลผลไม่ดเี ท่าที่ควร (จะต้องทําการเจาะใหม่
เพือ่ ให้ได้ specimen ทีใ่ ช้ได้จากการเตรียมโดยถูกวิธ)ี
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2. ในผูป้ ่ วยรายเดียวกัน หากมีการเจาะสิง่ ส่งตรวจมากกว่า 1 ชนิด หรือ 1 ตําแหน่ง จะต้องแยกส่งตามชนิด
/ตําแหน่ง ในแต่ละครัง้ ของการทดสอบ
3. ควรมีการเตรียมสไลด์ ก่อนทําการเจาะโดยใช้ดนิ สอดําเขียนชื่อ / HN และตําแหน่งทีเ่ จาะ ลงบนหัวสไลด์
ด้านทีเ่ ป็ นฝ้ า (frosted end) เพือ่ ป้ องกันการสลับสิง่ ส่งตรวจ
4. หากสิง่ ส่งตรวจทีเ่ จาะได้มลี กั ษณะเป็ นของเหลว ให้นําส่งมายังห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยปิ ดฝาครอบเข็ม
ให้สนิทแล้วส่งมาทัง้ syringe หรือใส่ใน tube ทีม่ ฝี าปิ ดในแนวทางเช่นเดียวกับการส่งตรวจเซลล์ทไ่ี ด้จาก
สิง่ ส่งตรวจทีเ่ ป็ นของเหลว
เซลล์ทีไ่ ด้จากสิ ง่ ส่งตรวจทีเ่ ป็ นของเหลว (เสมหะ นํ้าจากช่องปอด ช่องท้อง ปัสสาวะ bronchial washing,
gastric washing, etc.)
นําสิง่ ส่งตรวจข้างต้น ส่งมายังห้องปฏิบตั กิ ารทันที โดยใส่ในtube ขนาด 50 ml ซึ่งมีฝาเกลียวปิ ด (เบิกได้จาก
ห้องปฏิบตั กิ ารเซลล์วทิ ยา) ห้ามเติมนํ้ ายาใด ๆ ทัง้ สิน้ ถ้ายังไม่สามารถส่งมายังห้องปฏิบตั กิ ารได้ทนั ที ควรเก็บสิง่ ส่ง
ตรวจในตู้เย็น โดยเก็บไว้ไม่เกิน 2 วัน ยกเว้น นํ้ าไขสันหลัง (CSF) และปั สสาวะ (urine) ต้องรีบนํ าส่งภายใน 20–30
นาที

เกณฑ์ ก ารปฏิ เสธสิ่ งส่ ง ตรวจ
1. ชื่อ-สกุล และ HNไม่ตรงกัน
2. Specimen ทีส่ ง่ ตรวจกับรายละเอียดในใบส่งตรวจไม่ตรงกัน
3. ไม่ผา่ นการชําระเงินจากการเงิน
4.
ไม่ระบุชนิด specimen ทีส่ ง่ มา
5.
Specimen ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ได้fix ใน 95% ethyl alcohol
6.
ไม่มสี งิ่ ส่งตรวจในภาชนะทีส่ ง่ ตรวจ
7.
ไม่ระบุขอ้ มูล ประวัตผิ ปู้ ่ วยในใบขอตรวจ

การส่ ง สิ่ งส่ ง ตรวจ
กรอกรายละเอียดลงในใบขอตรวจcytopathology (สีเขียว) ให้ครบถ้วนตรงตาม specimen ทีส่ ง่ ด้วยปากกาให้เห็น
ชัดเจน นําส่งห้องปฏิบตั กิ ารเซลล์วทิ ยาพร้อมสิง่ ส่งตรวจ และลงลายมือชื่อในสมุดการรับ-ส่งสิง่ ส่งตรวจทางเซลล์วทิ ยา
ทุกครัง้ การเลือกรายการทดสอบให้สงรายการตรวจ
ั่
ดังนี้
การส่งตรวจ Pap smear
09005 Gynecology (Vaginal & Cervical) (liquid-based preparation)
15872 Gynecology (Vaginal & Cervical)สําหรับ conventional smear
การส่งตรวจเซลล์โดยทัวไป
่
11599 Non-Gynecology and FNA (Fluid : Liquid - based)สําหรับ สิ่ งส่ งตรวจที่ ได้ จาก FNA ซึ่ งเป็ น
ของเหลวและสิ่ งส่งตรวจที่เป็ นของเหลวอื่น ๆ
11600 Non-Gynecology and FNA (Slide)สําหรับ slide จาก FNA
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การรายงานผล
ห้องปฏิบตั กิ ารเซลล์วทิ ยามีการรายงานผลทางคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบออนไลน์ไปยัง WARD / OPD ต่าง ๆ
ภายในเวลา 4 วันทําการ แพทย์ผูร้ กั ษาสามารถดูผลการวินิจฉัยได้ทางคอมพิวเตอร์ โดยใส่รหัสแพทย์ของแพทย์ผูส้ งั ่
ตรวจ
การรายงานผลทีเ่ ป็ นเอกสาร ทางห้องปฏิบตั กิ ารเซลล์วทิ ยาจะนําส่งเฉพาะบางรายไปยัง WARD / OPD ต่าง
ๆตามทีต่ กลงกันไว้ ทุกวันในช่วงเช้า โดยเจ้าหน้าทีข่ องห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นผูน้ ําส่ง

การขอทบทวนผลการวิ นิ จฉั ย ทางพยาธิ วิ ท ยา
ในกรณีทต่ี อ้ งการขอทบทวนผลการวินิจฉัยทางพยาธิวทิ ยาทีร่ ายงานโดยห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยากายวิภาค
โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องจากผลการตรวจไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัยทางคลินิกหรือผลการตรวจไม่สมบูรณ์ แพทย์
เจ้าของไข้สามารถขอให้มกี ารทบทวนการวินิจฉัยได้
หากเป็ นผลการตรวจชิน้ เนื้อให้ตดิ ต่อนัดหมายกับธุรการห้องตรวจวินิจฉัยชิน้ เนื้อทางพยาธิวทิ ยา หรือทีเ่ บอร์
1667 พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอทบทวนผลการวินิจฉัยอย่างละเอียดและชัดเจน
หากเป็ นผลการตรวจเซลล์วทิ ยาให้ตดิ ต่อนัดหมายทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารเซลล์วทิ ยา หรือทีเ่ บอร์ 1437
หากมีความประสงค์ขอทบทวนผลการวินิจฉัยทีม่ าจากภายนอกโรงพยาบาล ในกรณีทส่ี ง่ ผูป้ ่ วยมารักษาต่อยัง
โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการส่งตรวจชิน้ เนื้อหรือการส่งตรวจเซลล์วทิ ยา โดยระบุประเภท
การส่งตรวจเป็ น “slide review”
หมายเหตุ:กรณีทย่ี งั ไม่มกี ารรายงานผลการตรวจกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ “ตามผล”

การขอสํา เนาใบรายงานผลการตรวจทางพยาธิ วิ ท ยา/เซลล์
วิ ท ยา
หากต้องการสําเนารายงานผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยา/เซลล์วทิ ยา กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอสําเนาใบ
รายงานผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยา/เซลล์วทิ ยาพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และยื่นเอกสารได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ าร
ศัลยพยาธิวทิ ยา อาคารหลัก (อาคาร 1) ชัน้ 4 ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ผูม้ ีสิทธิ ขอสําเนาใบรายงานผลการตรวจ ได้แก่
1. ผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล (ผูป้ ่ วย)
2. ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอํานาจจากผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล
3. ผูม้ สี ทิ ธิ ได้แก่
ก. ผูม้ อี าํ นาจกระทําการแทนเจ้าของข้อมูล คือ
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• ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม (บิดาหรือมารดา) ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็ นเด็ก หากเป็ นผูเ้ ยาว์ ต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ ยาว์นนั ้ ก่อน
• ผูอ้ นุบาล กรณีเจ้าของข้อมูลเป็ นคนไร้ความสามารถ
• ผูพ้ ทิ กั ษ์ กรณีเจ้าของข้อมูลเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ข. ทายาท ในกรณีผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลเสียชีวติ หมายถึง สามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตร
หรือผูส้ บื สันดานตามความเป็ นจริง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย บิดาหรือมารดาตามความเป็ นจริง
4. บุคลากรในทีมสุขภาพ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วย
เอกสารทีต่ ้องเตรียม
1. ผู้ป่ วยติด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ให้ เตรีย ม ก)บัต รประจํา ตัว ประชาชนของผู้ป่ วย และ ข) บัต รประจํา ตัว
โรงพยาบาล
2. ผูร้ บั มอบอํานาจ (ญาติหรือตัวแทน) ให้เตรียม ก) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ป่วย ข) บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้รบั มอบอํานาจ ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทัง้ สองใบที่ มี การลงลายมื อชื่ อ
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้าของบัตร ง) บัตรประจําตัวโรงพยาบาลของผู้ป่วย และ จ) หนังสื อมอบ
อํานาจ
3. ผูม้ สี ทิ ธิ ให้เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ สี ทิ ธิ หรือสําเนา “เอกสารเพื่อแสดงตน” ว่าเป็ นผูม้ สี ทิ ธิ เช่น
สําเนาทะเบียนบ้าน สูตบิ ตั ร ทะเบียนสมรส ใบมรณบัตร คําสังศาล
่
4. โรงพยาบาลหรือแพทย์ในโรงพยาบาลอื่น เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ าติดต่อและเอกสารแสดงคํา
รับรองของแพทย์ผทู้ าํ การรักษาทีม่ คี วามประสงค์ขอผลการตรวจเพื่อนําไปรักษาต่อ
5. แพทย์ในสังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี เตรียมเอกสารคํารับรองของแพทย์ผูท้ ําการรักษาที่มคี วามประสงค์ขอ
ผลการตรวจเพือ่ นําไปรักษาต่อ

การขอยื ม สไลด์ / บล็อ กพาราฟิ นเพื่ อ ไปรัก ษาต่ อ ที่ อื่ น
การขอยืมสไลด์/บล็อกพาราฟิ นเพื่อไปรักษาต่อที่อ่นื ให้ผู้ป่วยหรือผู้มสี ทิ ธิตดิ ต่อห้องปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิ
วิทยา อาคารหลัก (อาคาร 1) ชัน้ 4 ในเวลาทําการ เพื่อเขียนใบคําร้องและยื่นหลักฐานประกอบการขอยืม (หลักฐานที่
ใช้เหมือ นกับ การขอสํา เนาใบรายงานผลการตรวจ) โดยจะใช้เวลาในการดํา เนิ น การประมาณ 4 วัน ทํา การ ทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารจะทําการนัดหมายวันรับในวันทีผ่ รู้ บั บริการมาติดต่อ
หากผู้รบั บริก ารไม่ม ารับ สไลด์/บล็อ กพาราฟิ น ภายใน 30 วัน หลังจากวัน ที่ได้ร บั แจ้งว่า ดํา เนิ น การเสร็จ
เรียบร้อย ห้องปฏิบตั ิการจะดําเนิ นการยกเลิกคําร้อง ผู้รบั บริการจะต้องดําเนินการเขียนใบคําร้องและยื่นหลักฐาน
ประกอบการขอยืมใหม่อกี ครัง้
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การชัน สู ต รศพ
ห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพมีหน้าทีเ่ ตรียมอุปกรณ์และสถานทีร่ วมถึงเจ้าหน้าที่ผชู้ ่วยผ่าศพให้กบั พยาธิแพทย์
และแพทย์นิตเิ วชสําหรับการชันสูตร นอกจากนี้ยงั ทําหน้าทีใ่ นการรับ เก็บรักษาและจําหน่ายศพของผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ ใน
โรงพยาบาลและศพทีส่ ง่ มาชันสูตรทางนิตเิ วช โดยมีรายละเอียดดังนี้

การชัน สู ต รศพเพื่ อ การศึ ก ษาทางพยาธิ วิ ท ยา
การชันสูตรศพเพือ่ การศึกษาทางพยาธิวทิ ยาโดยการผ่าตรวจศพ (autopsy) หมายถึงการตรวจศพผูป้ ่ วยทีเ่ ข้า
รับการรักษาและเสียชีวติ ในโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อใช้ประกอบในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านการผ่า
ชันสูตรจะกระทําโดยพยาธิแพทย์และแพทย์ประจําบ้านในสาขาวิชาพยาธิวทิ ยากายวิภาค
ระเบียบและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
1. การขออนุ ญาตตรวจศพ ให้แพทย์ผดู้ แู ลรักษาผูป้ ่ วยขออนุ ญาตจากญาติผปู้ ่ วยให้ทําการผ่าศพ ซึง่ ต้องเป็ นทายาท
ตามกฎหมาย เรียงลําดับ ดังนี้
1.1. คูส่ มรสทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
1.2. บุตร ธิดาทีบ่ รรลุนิตภิ าวะ
1.3. บิดา มารดา (อันดับ 1 กรณีทผ่ี ตู้ ายยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
1.4. พี่ น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกันทีบ่ รรลุนิตภิ าวะ
1.5. พี่ น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกันทีบ่ รรลุนิตภิ าวะ
1.6. ปู่ ย่า ตา ยาย
1.7. ลุง ป้ า น้า อา
ถ้าไม่มผี มู้ สี ทิ ธิ ์ดังกล่าวอนุญาตให้ชนั สูตรศพ จะทําการผ่าศพไม่ได้
หมายเหตุ ผูด้ แู ลผูอ้ ุปการะนายจ้าง หรือผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล ไม่จดั เป็ นทายาทตามกฎหมาย
2. เมือ่ ญาติได้อนุ ญาตให้ทาํ การชันสูตรศพ ให้ลงนามในใบยินยอมให้ทาํ การชันสูตรศพเพื่อการศึกษาทางพยาธิวทิ ยา
(autopsy consent form) ตามทีก่ ําหนด และให้แพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์ผรู้ กั ษากรอกใบขอให้ทําการผ่าชันสูตร
ศพเพื่อการศึกษาทางพยาธิวทิ ยา (autopsy request form)ซึ่งประกอบด้วยประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ การรักษาที่ได้รบั การดําเนิ นของโรค การวินิจฉัยโรค ตลอดจนประเด็นที่ต้องการให้พยาธิ
แพทย์ตรวจเป็ นพิเศษในขณะทําการผ่าศพ ข้อมูลทางคลินิกที่ครบถ้วนจะช่วยให้การผ่าชันสูตรศพเป็ นไปได้ดว้ ย
ความรวดเร็วและถูกต้อง
3. แพทย์ผูข้ อทําการตรวจศพ ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจขัน้ ตอนและวิธกี ารการผ่าศพอย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
3.1. ประเภทของการอนุญาตให้ทาํ การชันสูตร
3.1.1. อนุญาตให้ตรวจทุกระบบของร่างกาย
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3.1.2. อนุญาตให้ตรวจบางระบบ ได้แก่
3.1.2.1. ศีรษะและอวัยวะภายใน เช่น สมอง
3.1.2.2. ช่องอกและอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ ปอด
3.1.2.3. ช่องท้องและอวัยวะภายใน เช่น ตับ ม้าม ลําไส้
3.1.2.4. ช่องอก ช่องท้องและอวัยวะภายใน
3.1.2.5. ระบุอวัยวะ
3.2. ลักษณะของบาดแผลทีเ่ กิดจากการผ่าศพ
3.2.1. กรณีตรวจบริเวณศีรษะและอวัยวะภายใน จะเปิ ดบาดแผลโดยใช้มดี ผ่าตัดบริเวณกลางศีรษะส่วนบน
เป็ นแนวยาวระหว่างเหนือใบหูทงั ้ สองข้าง (รูป ก)
3.2.2. กรณีตรวจบริเวณช่องอกและช่องท้องและอวัยวะภายใน จะเปิ ดบาดแผลได้สองแบบ แบบแรกใช้มดี
ผ่าตัดบริเวณกึ่งกลางลําตัวจากคอส่วนล่างถึงกระดูกหัวหน่ าว (รูป ข) หรือแบบที่สองใช้มดี ผ่าตัดเปิ ด
แผลเป็ นแนวรูปตัว T โดยหางตัว T เกิดทีก่ ่งึ กลางลําตัวจากคอส่วนล่างถึงกระดูกหัวหน่ าวร่วมกับแผล
ในแนวขวางระหว่างหัวไหล่สองข้างใต้กระดูกไหปลาร้า (รูป ค)
3.2.3. กรณี ตรวจเฉพาะบริเวณช่องอกและอวัยวะภายใน จะเปิ ดแผลเช่น เดียวกับ ข้อ 3.2.2 แต่ห างตัว T
สิน้ สุดบริเวณกระดูกลิน้ ปี่
3.2.4. กรณีตรวจเฉพาะบริเวณช่องท้องและอวัยวะภายใน จะเปิ ดแผลเป็ นแนวยาวกึง่ กลางหน้าท้องจากลิน้ ปี่
ถึงกระดูกหัวหน่าว
3.2.5. กรณีตรวจทัง้ ร่างกาย เปิ ดแผลตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2
3.2.6. กรณีตรวจแบบระบุอวัยวะ แนวบาดแผลขึน้ อยูก่ บั ตําแหน่งของอวัยวะทีต่ อ้ งการตรวจ

รูป ก

รูป ข

รูป ค
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3.3. หลังจากพยาธิแพทย์ตรวจอวัยวะต่าง ๆ ด้วยตาเปล่าแล้ว อาจจะถ่ายรูปอวัยวะต่าง ๆ เพื่อเป็ นบันทึกช่วยจํา
และจะทําการตัดเก็บอวัยวะภายในทัง้ หมดหรือบางส่วนเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยาอื่น ๆ
เพิม่ เติม และเพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาและวิจยั ต่อไป
3.4. หลังจากดําเนิ น การเสร็จสิ้น ตามข้อ 3.3 แล้ว จะเย็บ บาดแผลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและกลับสู่ลกั ษณะ
ใกล้เคียงปกติมากทีส่ ดุ โดยใช้เวลาในการตรวจศพทัง้ สิน้ อย่างน้ อย 3 ชัวโมงหากญาติ
่
มขี อ้ จํากัดในเรือ่ งเวลา
กรุณาแจ้งห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพล่วงหน้า
3.5. วันและเวลาของการชันสูตรศพ
• วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 15.00 น.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

• วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 15.00 น.
การผ่าชันสูตรศพทารกทีเ่ สียชีวติ ในครรภ์ ควรส่งรกมาตรวจด้วยทุกครัง้ โดยทารกและรกทีร่ อส่งตรวจให้เก็บไว้ใน
ตูเ้ ย็นธรรมดาอุณหภูม ิ 4 °C ห้ามแช่แข็ง
สําหรับทารกทีอ่ ายุครรภ์น้อยกว่า 16 สัปดาห์หรือนํ้าหนักตัวน้อยกว่า 100 กรัมและความยาวจากศีรษะถึงส้นเท้า
น้อยกว่า 12 ซม. ให้สง่ ตรวจเช่นเดียวกับการส่งตรวจชิน้ เนื้อศัลยกรรม คือ ให้แช่ 10% neutral buffered formalin
แล้วนําส่งทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารศัลยพยาธิวทิ ยา อาคารหลัก (อาคาร 1) ชัน้ 4
ส่งใบยินยอมให้ทําการชันสูตรศพเพื่อการศึกษาทางพยาธิวทิ ยา (autopsy consent form) และใบขอให้ทําการผ่า
ชันสูตรศพเพือ่ การศึกษาทางพยาธิวทิ ยา (autopsy request form) พร้อมเวชระเบียนและรายงานผลการตรวจ
anti-HIV(ผลการตรวจไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันทีเ่ สียชีวติ )มายังห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพ
กรุณาแจ้งข้อมูลเบือ้ งต้นในใบส่งศพว่าเป็ นศพทีข่ อทําการผ่าชันสูตรศพ เพือ่ ชะลอการฉีดยารักษาสภาพศพ
หากแพทย์ผูข้ อตรวจศพต้องการเข้าร่วมการตรวจศพ ให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพ ทีเ่ บอร์ 1134
เพือ่ ประสานงานกับแพทย์ประจําบ้าน และพยาธิแพทย์ทต่ี รวจศพรายนัน้
กรณี ศพคดีท่ตี ้องชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการชัน สูตรศพทางนิ ติเวช) ให้
พยาบาลหรือเจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยของผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ แจ้งมายังห้องปฏิบตั กิ ารนิตเิ วชศาสตร์ โทร. 1145 หรือ 1186
แล้วส่งศพมายังห้องชันสูตรศพได้เลย โดยไม่ต้องมีใบยิ นยอมให้ทาํ การชันสูตรศพจากญาติ

เกณฑ์การปฏิ เสธการขอชันสูตรศพเพือ่ การศึกษาทางพยาธิ วิทยา
1. มีใบยินยอมให้ทําการชันสูตรศพเพื่อการศึกษาทางพยาธิวทิ ยา (autopsy consent form) และใบขอให้ทําการผ่า
ชันสูตรศพเพือ่ การศึกษาทางพยาธิวทิ ยา (autopsy request form) แต่ไม่มศี พ
2. มีศพแต่ไม่มใี บยินยอมให้ทําการชันสูตรศพเพื่อการศึกษาทางพยาธิวทิ ยา (autopsy consent form) และใบขอให้
ทําการผ่าชันสูตรศพเพือ่ การศึกษาทางพยาธิวทิ ยา (autopsy request form)
3. กรอกรายละเอียดในเอกสารไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุช่อื นามสกุล HN ไม่มปี ระวัตกิ ารเจ็บป่ วยที่ชดั เจนหรือที่
เกีย่ วข้องกับการเสียชีวติ ลายมืออ่านไม่ออก
4. ชื่อ นามสกุล และ HN ของศพในเอกสารขอตรวจศพไม่ตรงกับ ชื่อ นามสกุล และHN ทีร่ ะบุไว้กบั ศพ
5. ไม่มชี ่อื แพทย์ผขู้ ออนุ ญาตให้ทาํ การตรวจศพ
6. ไม่มกี ารลงนามอนุ ญาตของผูม้ สี ทิ ธิ ์ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายในการอนุญาตให้ตรวจศพ
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7. เป็ นศพที่มกี ารติดเชื้อที่คาดว่าจะเป็ นอันตรายต่อพยาธิแพทย์และผูช้ ่วยผ่าศพ เช่น ผู้ป่วยติ ดเชื้อ HIV ทุกราย
หรือสงสัยว่ามีการติดเชื้ออย่างรุนแรง แต่ยงั ไม่มผี ลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการยืนยัน หรือตามดุลยพินิจของ
พยาธิแพทย์เห็นสมควรกําหนดให้เป็ นเกณฑ์ปฏิเสธการขอชันสูตรศพเพือ่ การศึกษาทางพยาธิวทิ ยาเป็ นราย ๆ ไป
8. ศพทีไ่ ด้รบั สารกัมมันตรังสี หรือสารพิษทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อพยาธิแพทย์และผูช้ ว่ ยผ่าศพ
9. เป็ นศพทีต่ อ้ งได้รบั การตรวจศพทางนิตเิ วช
การรายงานผลการชันสูตรศพ
ผลการชัน สูต รศพเบื้อ งต้น (provisional anatomical diagnosis) จะรายงานได้ภ ายใน 24 ชัว่ โมงหลัง ผ่ า
ชันสูตร และรายงานผลการชันสูตรศพฉบับสมบูรณ์ จะใช้เวลาดําเนินการประมาณ 3 เดือน ทางห้องปฏิบตั กิ ารจะส่ง
สําเนารายงานผลการชันสูตรศพไปยังภาควิชาของแพทย์ผขู้ อชันสูตรศพ 1 ฉบับ

การชัน สู ต รศพทางนิ ติ เวช
การชันสูตรศพทางนิตเิ วชหมายถึงการตรวจศพผูป้ ่ วยที่เสียชีวติ ในโรงพยาบาลรามาธิบดีและศพที่พนักงาน
สอบสวนนําส่งเพื่อชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย (ป.วิ.อาญามาตรา 148) การผ่าชันสูตรจะกระทําโดยแพทย์นิตเิ วชและ
แพทย์ประจําบ้านในสาขาวิชานิตเิ วชศาสตร์
ผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ ในโรงพยาบาลทีต่ อ้ งชันสูตรศพตามกฎหมาย (ป.วิ.อาญามาตรา 148) มีดงั นี้
1. ผูป้ ่ วยทีถ่ งึ แก่กรรมจาก ฆ่าตัวตาย ถูกผูอ้ ่นื ทําให้ตาย ถูกสัตว์ทาํ ร้าย ตายจากอุบตั เิ หตุและตายโดยยัง
มิปรากฏเหตุ
2. ผูป้ ่ วยทีถ่ งึ แก่กรรมก่อนมาถึงโรงพยาบาล (DOA: Dead on arrival)
3. ผูป้ ่ วยทีถ่ งึ แก่กรรมที่ ER โดยยังไม่ได้รบั การรักษาใด ๆ หรือได้รบั การ CPR ทันทีทถ่ี งึ ER
4. ผูป้ ่ วยทีถ่ งึ แก่กรรมที่ ER โดยได้รบั การรักษาในระยะแรกอันสัน้ และแพทย์ผูร้ กั ษาไม่สามารถวินิจฉัย
ได้วา่ เสียชีวติ จากสาเหตุใด แต่ลงความเห็นว่าตายจากหัวใจล้มเหลว การหายใจล้มเหลว เป็ นต้น
5. ผู้ป่ วยที่อ ยู่ในการควบคุ ม ของเจ้าหน้ าที่ท่ีถึงแก่ ก รรมทัง้ ที่ห้อ งฉุ ก เฉิ น และหอผู้ป่ วย เช่น นัก โทษ
ผูต้ อ้ งขัง ฯลฯ
ระเบียบและขัน้ ตอนการชันสูตรศพทางนิ ติเวชสําหรับผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวิตในโรงพยาบาล
1. เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบส่งศพให้ครบถ้วน จัดเตรียมและผูกป้ ายข้อมือให้แก่ผปู้ ่ วย
ทีถ่ งึ แก่กรรม
2. พยาบาลหรือเจ้าหน้ าที่หอผู้ป่วยของผู้ป่วยที่เสียชีวติ แจ้งมายังห้องปฏิบตั ิการนิติเวชศาสตร์ โทร. 1145 หรือ
1186
3. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารนิตเิ วชศาสตร์ดาํ เนินการแจ้งตํารวจเพื่อดําเนินการตามกฎหมายรวมทัง้ ให้ขอ้ มูลแก่ญาติ
ในการดําเนินการ หรือเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพือ่ ประกอบการขอใบมรณบัตร
4. ส่งศพมาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพพร้อมใบส่งศพและเวชระเบียนไปยังห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพ
5. ไม่ต้องมีใบยิ นยอมให้ทาํ การชันสูตรศพ จากญาติ
6. แพทย์นิตเิ วชเป็ นผูช้ นั สูตรศพ และเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองการตาย
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7. วันและเวลาทีท่ าํ การชันสูตร
• วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 15.00 น.
• วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 15.00 น.
ระเบียบและขัน้ ตอนการชันสูตรศพทางนิ ติเวชสําหรับศพทีน่ ําส่งจากเจ้าพนักงาน
1. ต้องมีใบนําส่งศพจากสถานีตาํ รวจ
2. แพทย์นิตเิ วชเป็ นผูช้ นั สูตรศพ และเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองการตาย
3. วันและเวลาทีท่ าํ การชันสูตร
• วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 15.00 น.
• วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 15.00 น.
การรายงานผลการชันสูตรศพทางนิ ติเวช
ติดต่อห้องปฏิบตั กิ ารนิตเิ วชศาสตร์

การชัน สู ต รศพที่ ส่ ง มาจากโรงพยาบาลอื่ น
การผ่าพิสจู น์เพื่อหาสาเหตุ และ/หรือพฤติการณ์ของการตายทีส่ ง่ มาจากโรงพยาบาลอื่นหรือจากญาติ โดยไม่
เป็ นการเสียชีวติ ที่ต้องชันสูตรศพตามกฎหมาย (ป.วิ.อาญามาตรา 148) การชันสูตรนี้จะกระทําโดยแพทย์นิตเิ วชและ
แพทย์ประจําบ้านในสาขาวิชานิตเิ วชศาสตร์ อาจมีพยาธิแพทย์เป็ นทีป่ รึกษาเป็ นกรณี ๆ ไป
ระเบียบและขัน้ ตอนการชันสูตรศพ
1. ต้องมีใบยินยอมให้ทาํ การตรวจศพและใบขอให้ทาํ การชันสูตรศพ สามารถใช้เอกสารของหน่วยงานต้นทางได้
2. กรุณานําส่งเวชระเบียนผูป้ ่ วยหรือใบสรุปประวัตกิ ารรักษามาด้วย
3. ติดต่อห้องปฏิบตั กิ ารนิตเิ วชศาสตร์ โทร 0 2201 1145 หรือ 0 2201 1186
4. มีคา่ ใช้จา่ ยในการดําเนินการชันสูตร
• 10,000 บาทสําหรับศพทัวไป
่
• 5,000 บาทสําหรับศพเด็กทีอ่ ายุน้อยกว่า 30 วัน
5. วันและเวลาของการชันสูตร
• วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 15.00 น.
• วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 15.00 น.
การรายงานผลการชันสูตรศพ
รายงานฉบับ สมบูร ณ์ จ ะใช้เวลาดํา เนิ น การประมาณ 1 เดือ น ติด ต่ อ ขอสํา เนารายงานผลการตรวจได้ท่ี
ห้องปฏิบตั กิ ารนิตเิ วชศาสตร์
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การฝากศพรัก ษาศพ และจํา หน่ ายศพ
ระเบี ย บและขัน้ ตอนการรับ ศพ
1. เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบส่งศพให้ครบถ้วน จัดเตรียมและผูกป้ ายข้อมือให้แก่ผปู้ ่ วย
ทีถ่ งึ แก่กรรม
2. ส่งศพไปยังห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพพร้อมใบส่งศพ
3. มอบศพพร้อมใบส่งศพให้เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพพร้อมลงลายชื่อเป็ นหลักฐานทัง้ ผู้มอบและผู้รบั
ลงในใบส่งศพ
4. การให้บริการ ทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
5. หากญาติมารับศพภายใน 48 ชัวโมง
่ จะไม่มคี า่ เก็บรักษาศพ

ระเบี ย บและขัน้ ตอนการให้ บ ริ ก ารฉี ดยารัก ษาสภาพศพ
1. ญาติผปู้ ่ วยแจ้งความจํานงขอฉีดยารักษาสภาพศพต่อเจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วย
2. เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยคิดค่าบริการฉีดยาศพ
3. อัตราค่าดําเนินการฉีดยาศพ รายละ500 บาท
4. ญาติตดิ ต่อการเงินเพื่อชําระค่ารักษาพยาบาลพร้อมกับค่าฉีดยารักษาสภาพศพ แล้วนําใบเสร็จการชําระเงินแสดง
ต่อเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพ
5. การฉีดยารักษาศพใช้เวลาประมาณ 30 นาที
6. การให้บริการ ทุกวัน ตลอด 24ชัวโมง
่

ระเบี ย บและขัน้ ตอนการให้ บ ริ ก ารเก็บ รัก ษาศพในตู้ เ ย็น
1. กรณีทญ
่ี าติผปู้ ่ วยไม่สามารถรับศพออกได้ภายใน 48 ชัวโมง
่ ให้ตดิ ต่อทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพเพื่อกรอก
แบบฟอร์มตามทีก่ าํ หนดและต้องชําระค่าเก็บรักษาศพ ตามข้อ 2
2. อัตราค่าดําเนินการ ศพชาวไทย 300 บาท / วัน ศพชาวต่างชาติ500 บาท /วัน
3. ญาติชาํ ระเงินทีฝ่ ่ ายการเงิน
4. การให้บริการ ตลอด 24ชัวโมงไม่
่
เว้นวันหยุดราชการ

การจํา หน่ ายศพ
เอกสารทีต่ ้องเตรียม
1. ใบมรณบัตร พร้อมสําเนา 1 ชุด
2. ใบอนุญาตนําศพออกจากโรงพยาบาล
3. หลักฐานการชําระค่ารักษาพยาบาล
4. หนังสือรับรองจากจุฬาราชมนตรี(ในกรณีผตู้ าย นับถือศาสนาอิสลาม) ซึง่ ส่วนใหญ่ออกจากมัสยิดหรือสุเหร่า
5. ใบแจ้งความขอเคลื่อนย้ายศพจาก สน.พญาไท **
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ระเบียบและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
1. ญาติผตู้ ายต้องนําหนังสือรับรองการตาย ไปแจ้งทีห่ น่วยรับผูป้ ่ วยใน (admission) เพือ่ ลงบันทึกก่อนทีจ่ ะนําไป
แจ้งตายทีส่ าํ นักงานเขตราชเทวี เพือ่ ออกใบมรณบัตร
2. หากต้องการให้ทางหน่วยรับผูป้ ่ วยใน (admission)ดําเนินการแจ้งตายให้ จะมีคา่ ใช้จา่ ยสําหรับดําเนินการ 200
บาท
3. ญาตินําใบมรณบัตรจากสํานักงานเขตราชเทวีกบั หลักฐานการชําระค่ารักษาพยาบาลไปติดต่อทีห่ น่วยรับผูป้ ่ วยใน
(admission) เพือ่ ขอรับใบอนุญาตนําศพออกจากโรงพยาบาล
4. นําใบอนุ ญาตนําศพออกจากโรงพยาบาลและใบมรณบัตรพร้อมสําเนา 1 ชุดติดต่อทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารชันสูตรศพเพื่อ
รับศพ
5. การให้บริการ ตลอด 24ชัวโมงไม่
่
เว้นวัน หยุดราชการ
หมายเหตุ
1. ผูท้ จ่ี ะมารับศพต้องเป็ นทายาททางกฎหมายหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทายาทเท่านัน้ กรณีศพชันสูตรทาง
นิตเิ วชถึงไม่มที ายาททางกฎหมายต้องมีหนังสือจากพนักงานสอบสวนผูน้ ําส่งอนุ ญาตแจ้งยินยอมให้เป็ นผูร้ บั ศพ
ได้
2. กรณีญาติไม่สามารถชําระค่ารักษาพยาบาลได้ทงั ้ หมด หรือจ่ายบางส่วน ให้ญาติตดิ ต่อที่แผนกการเงิน เพื่อทํา
หนังสือผ่อนชําระเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน จากนัน้ จึงดําเนินการขออนุญาตนําศพออกจากโรงพยาบาล
3. **ในกรณีทญ
่ี าติไม่สามารถขอใบมรณบัตรได้ทนั ในวันนัน้ และญาติมคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องเคลื่อนย้ายศพ เช่น นํา
ศพไปต่างจังหวัด หรือผูต้ ายนับถือศาสนาอิสลาม ให้เจ้าหน้าทีห่ น่วยรับผูป้ ่ วยใน (admission)ดําเนินการดังนี้
3.1. ให้ ญ าติ แ จ้ง ความต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ตํ า รวจ สน.พญาไท เพื่อ ขอเคลื่อ นย้ า ยศพ และนํ า ใบแจ้ง ความมา
ประกอบการขอเคลื่อนย้ายศพ
3.2. ให้ญาติผู้ตายกรอกข้อความในใบยืนยันขอนํ าศพออกนอกโรงพยาบาล พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของ
ผูร้ บั ศพ
3.3. ให้เจ้าหน้าทีห่ น่ วยรับผูป้ ่ วยใน (admission) เก็บต้นฉบับหนังสือรับรองการตายไว้ และถ่ายสําเนาหนังสือ
รับรองการตายมอบให้ญาติเก็บไว้
3.4. แจ้งให้ญาติมารับต้นฉบับหนังสือรับรองการตาย เพื่อนําไปใช้ประกอบการขอใบมรณบัตรในวันถัดไป หาก
ญาติไม่ ม าดํา เนิ น การในวัน รุ่งขึ้น ให้เจ้า หน้ า ที่ห น่ วยรับ ผู้ป่ วยใน (admission) รีบ ดํา เนิ น การแจ้งต่ อ
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานเขต เพื่อขอใบมรณบัตรภายใน 24ชัวโมงนั
่
บแต่เวลาทีแ่ พทย์ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การตาย และเก็บใบมรณบัตรไว้เพือ่ รอญาติมาติดต่อขอรับต่อไป
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รายการทดสอบและอัต ราค่ า บริ ก าร
อัตราค่าบริ การการตรวจชิ้ นเนื้ อศัลยกรรม
รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

T009

ชิน้ เนื้อทัวไปขนาด<
่
2 cm

Formalin-fixed tissue

-

500

750

1200

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

T010

ชิน้ เนื้อทัวไป
่ 2 - 5 cm

Formalin-fixed tissue

-

1000

1300

2000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

T011

ชิน้ เนื้อทัวไป
่ 5 - 10 cm

Formalin-fixed tissue

-

2000

2400

3300

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

T012

ชิน้ เนื้อทัวไป>
่
10 cm

Formalin-fixed tissue

-

3000

3500

5000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

11689 Cell Block

Cytologic specimen

-

900

1,400

1,400

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15362 Bone marrow - biopsy (ระบุเวลา
แช่น้ํายาด้วย)
15377 Cervix - Conization

Formalin-fixed tissue

-

1,200

1,520

2,300

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

2,000

2,400

3,300

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15387 Endometrium - Curettage

Formalin-fixed tissue

-

500

750

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15397 Gallbladder

Formalin-fixed tissue

-

600

860

1,500

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15402 Heart valve

Formalin-fixed tissue

-

1,000

1,300

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15422 Lung - lobectomy

Formalin-fixed tissue

-

1,500

1,850

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15423 Lung - pneumonectomy

Formalin-fixed tissue

-

2,000

2,400

3,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15425 Lymph node - biopsy

Formalin-fixed tissue

-

1,000

1,300

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15530 Wertheim's, Whipple's operation
specimen
15534 Appendix

Formalin-fixed tissue

-

4,000

4,600

6,000

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

600

860

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15543 Bone biopsy (<1 cm.)

Formalin-fixed tissue

-

600

860

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

15544 Bone/Jaw/mandible± Soft

Formalin-fixed tissue

-

2,500

2,950

4,500

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ
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ราคาทดสอบ

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

2,300

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

2,950

4,500

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

4,000

4,600

6,000

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

-

6,000

6,800

8,500

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

1,000

1,300

1,800

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

15550 Breast, multiple needle biopsy

Formalin-fixed tissue

-

1,200

1,520

2,300

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15551 Breast, needle localization
biopsy
15552 Breast, simple mastectomy

Formalin-fixed tissue

-

2,500

2,950

3,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

2,000

2,400

3,300

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15553 Breast, MRM

Formalin-fixed tissue

-

2,500

2,950

4,500

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15554 Endocervical, curettage

Formalin-fixed tissue

-

500

750

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15555 Esophagus/Stomach/Small
intestine/Large intestine without
tumor
15556 Esophagus/Stomach/Small
intestine/Large intestine with
tumor and lymph node
15559 Eye, enucleation

Formalin-fixed tissue

-

2,000

2,400

3,300

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

2,500

2,950

4,500

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

1,000

1,300

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15560 Eye, exenteration

Formalin-fixed tissue

-

2,500

2,950

4,500

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

รหัส
บริ การ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

15545 Bone, finger, amputation

Formalin-fixed tissue

15546 Bone extremity, amputation for
gangrene
15547 Bone extremity, amputation

ชื่อการทดสอบ

สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

-

1,200

1,520

Formalin-fixed tissue

-

2,500

Formalin-fixed tissue

-

15548 Bone with tumor post
chemotherapy specimen

Formalin-fixed tissue

15549 Bone, femoral head

tissueresection
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ราคาทดสอบ

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

1,500

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

1,850

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

2,000

2,400

3,300

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

-

3,000

3,500

5,000

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

1,500

1,850

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15566 Omentum

Formalin-fixed tissue

-

1,000

1,300

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15567 Pancreas

Formalin-fixed tissue

-

1,200

1,520

2,200

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15569 Penis

Formalin-fixed tissue

-

1,000

1,300

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15570 Placenta

Formalin-fixed tissue

-

1,500

1,850

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

15572 Prostate gland, needle biopsy

Formalin-fixed tissue

-

1,200

1,520

2,200

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15573 Prostate gland, TUR-P

Formalin-fixed tissue

-

1,200

1,520

2,200

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15574 Prostate gland, radical
prostatectomy
15576 Skin, biopsy

Formalin-fixed tissue

-

3,000

3,500

5,000

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

600

860

1,500

จันทร์ - ศุกร์

-

7 วันทําการ

15577 Testis

Formalin-fixed tissue

-

600

860

1,500

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15579 Thyroid, nontumor

Formalin-fixed tissue

-

1,500

1,850

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

15580 Thyroid, tumor

Formalin-fixed tissue

-

2,000

2,400

3,300

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

15581 Tongue, glossectomy,
hemiglossectomy
15582 Tonsil, right and left

Formalin-fixed tissue

-

1,500

1,850

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

600

860

1,500

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

รหัส
บริ การ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

15561 Fallopian tube, Tubal pregnancy

Formalin-fixed tissue

15562 Kidney, nephrectomy

ชื่อการทดสอบ

สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

-

600

860

Formalin-fixed tissue

-

1,500

15563 Radical-neck dissection
specimen
15564 Larynx

Formalin-fixed tissue

-

Formalin-fixed tissue

15565 Liver, lobectomy
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ราคาทดสอบ

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

3,500

5,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

1,500

1,850

2,300

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

-

2,000

2,400

3,300

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

2,500

2,950

4,500

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

15588 Uterus specimen from
Wertheim's operation

Formalin-fixed tissue

-

4,000

4,600

6,000

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

15899 En bloc tumor removal
specimen/complex specimen

Formalin-fixed tissue

-

3,000

7,000

7,000

จันทร์ - ศุกร์

-

10 วันทําการ

15902 tubal resection, sterilization

Formalin-fixed tissue

-

240

1,200

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15903 Ovarian tumor with or without
fallopian tube

Formalin-fixed tissue

-

1,200

2,200

2,200

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15904 liver, needle biopsy

Formalin-fixed tissue

-

500

2,000

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15905 lung, wedge biopsy

Formalin-fixed tissue

-

1,000

2,000

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15906 liver, wedge biopsy

Formalin-fixed tissue

-

500

2,000

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15907 kidney, wedge biopsy

Formalin-fixed tissue

-

500

2,000

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15910 Prostate gland, prostatectomy for
BPH
15911 Vasectomy, unilateral or bilateral

Formalin-fixed tissue

-

1,000

2,000

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

Formalin-fixed tissue

-

240

1,200

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15912 Testis (tumor)

Formalin-fixed tissue

-

1,200

2,800

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

รหัส
บริ การ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

15583 Urinary bladder, TUR-BT

Formalin-fixed tissue

15584 Urinary bladder, radical
cystectomy
15585 Uterus, TAH

ชื่อการทดสอบ

สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

-

1,000

1,300

Formalin-fixed tissue

-

3,000

Formalin-fixed tissue

-

15586 Uterus with adnexa

Formalin-fixed tissue

15587 Uterus with ovarian tumor
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อัตราค่าบริ การการทบทวนผลการวิ นิจฉัยที่มาจากห้องปฏิ บตั ิ การ/โรงพยาบาลอื่น
รหัส
บริ การ

สิ่ งส่งตรวจ

ชื่อการทดสอบ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

15593 Paraffin block and slide review

Paraffin blocks and slides

แนบสําเนาผล
การตรวจมาด้วย

500

750

1,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15900 slide review 3-10 slides

Paraffin blocks and slides

แนบสําเนาผล
การตรวจมาด้วย

700

1,800

1,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

15901 slide review > 10 slides

Paraffin blocks and slides

แนบสําเนาผล
การตรวจมาด้วย

700

1,800

1,800

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

จันทร์ - ศุกร์

-

30 นาทีหลังจาก
ได้รบั สิง่ ส่งตรวจ

อัตราค่าบริ การ Frozen Section
รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

15589 Frozen section 1-2 block (รวม permanent
section)

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ชิน้ เนื้อสด

รีบนําส่ง
ภายใน 30
นาที

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

2,000

2,400

5,500
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รหัส
บริ การ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

15892 Frozen section 3-5 block (รวม permanent
section)

ชิน้ เนื้อสด

15893 Frozen section 6-10 block (รวม
permanent section)

ชิน้ เนื้อสด

15894 Frozen section 11-20 block (รวม
permanent section)

ชิน้ เนื้อสด

15895 Frozen section 1-2 block (รวม permanent
section) นอกเวลา

ชิน้ เนื้อสด

15896 Frozen section 3-5 block (รวม permanent
section) นอกเวลา

ชิน้ เนื้อสด

15897 Frozen section 6-10 block (รวม
permanent section) นอกเวลา

ชิน้ เนื้อสด

15898 Frozen section 11-20 block (รวม
permanent section) นอกเวลา

ชิน้ เนื้อสด

รีบนําส่ง
ภายใน 30
นาที
รีบนําส่ง
ภายใน 30
นาที
รีบนําส่ง
ภายใน 30
นาที
รีบนําส่ง
ภายใน 30
นาที
รีบนําส่ง
ภายใน 30
นาที
รีบนําส่ง
ภายใน 30
นาที
รีบนําส่ง
ภายใน 30
นาที
-

ชื่อการทดสอบ

11621 ค่าบริการ stand by for Frozen section
นอกเวลาราชการ

-

ราคาทดสอบ

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

6,000

จันทร์ - ศุกร์

-

30 นาทีหลังจาก
ได้รบั สิง่ ส่งตรวจ

6,500

6,500

จันทร์ - ศุกร์

-

30 นาทีหลังจาก
ได้รบั สิง่ ส่งตรวจ

2,500

7,000

7,000

จันทร์ - ศุกร์

-

30 นาทีหลังจาก
ได้รบั สิง่ ส่งตรวจ

1,160

6,000

6,000

ตามวันเวลา ทีน่ ดั
หมายล่วงหน้า

-

30 นาทีหลังจาก
ได้รบั สิง่ ส่งตรวจ

2,000

6,500

6,500

ตามวันเวลา ทีน่ ดั
หมายล่วงหน้า

-

30 นาทีหลังจาก
ได้รบั สิง่ ส่งตรวจ

2,000

7,500

7,500

ตามวันเวลา ทีน่ ดั
หมายล่วงหน้า

-

30 นาทีหลังจาก
ได้รบั สิง่ ส่งตรวจ

2,500

8,500

8,500

ตามวันเวลา ทีน่ ดั
หมายล่วงหน้า

-

30 นาทีหลังจาก
ได้รบั สิง่ ส่งตรวจ

0

2,400

2,400

-

หน่วยบริการ
ขอยกเลิก
การทดสอบ

-

สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

2,000

6,000

2,000
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อัตราค่าบริ การการย้อมสีพิเศษ (Special Stains)
รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)
ไม่รวมการแปลผล

09035 การตรวจ Woelcke's stain

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

140

150

280

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09036 การตรวจ Giemsa

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

90

100

250

จันทร์ - ศุกร์

-

2 วันทําการ

09037 การตรวจ Spirochete

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

190

200

320

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09038 การตรวจ Bielschowsky

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

140

150

280

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09039 การตรวจ Oil Red O

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

80

90

200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09040 การตรวจ Brown + Brenn

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

80

90

200

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09041 การตรวจ Reticulum

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

190

200

320

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09042 การตรวจ G.M.S

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

200

210

320

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09043 การตรวจ PAS

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

130

140

280

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09044 การตรวจ Alcian blue 1.0

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

140

150

280

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09045 การตรวจ Mucin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

110

120

250

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09046 การตรวจ Elastic

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

130

140

280

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09047 การตรวจ Fite

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

90

100

250

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09048 การตรวจ Masson

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

210

220

350

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09049 การตรวจ Iron

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

190

200

320

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09050 การตรวจ Von Kossa

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

130

140

280

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09051 การตรวจ AFB

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

90

100

250

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09052 การตรวจ PTAH

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

200

210

320

จันทร์ - ศุกร์

-

2 วันทําการ

09053 การตรวจ Amyloid , Congo Red

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

190

200

320

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

40

รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)
ไม่รวมการแปลผล

การตรวจ Amyloid C KMNO4 , Congo
09054 Red

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

190

200

320

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09055 การตรวจ Fontana

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

190

200

320

จันทร์ - ศุกร์

-

2 วันทําการ

09056 การตรวจ Deeper cut (3 แผ่น)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

90

135

250

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09057 การตรวจ PAS Alcian blue pH 2.5

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

150

220

320

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09058 การตรวจ Recut

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

80

100

200

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09059 การตรวจ Serial cut (5 แผ่น)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

200

300

350

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09060 การตรวจ Imprint (slide) H&E

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

30

40

150

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09061 การตรวจ Unstained (slide)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

20

30

150

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09126 การตรวจ Alcian blue 2.5

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

140

150

280

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ

09127 การตรวจ Hemosiderin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

60

70

200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09128 การตรวจ Jone's Methenamine

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

80

90

200

จันทร์ - ศุกร์

-

2 วันทําการ

09129 การตรวจ Luxol Fast blue H&E

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

70

80

200

จันทร์ - ศุกร์

-

2 วันทําการ

09130 การตรวจ Luxol Fast blue PAS

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

70

80

200

จันทร์ - ศุกร์

-

2 วันทําการ

09131 การตรวจ Picro Sirius Red

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

60

70

200

จันทร์ - ศุกร์

-

2 วันทําการ

09132 การตรวจ Shikata

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

70

80

200

จันทร์ - ศุกร์

-

2 วันทําการ

ชิน้ เนื้อจาก FFPE
09133 การตรวจ Toluidine blue
หมายเหตุFFPE = formalin-fixed paraffin embedded tissue

-

60

70

200

จันทร์ - ศุกร์

-

1 วันทําการ
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อัตราค่าบริ การการตรวจย้อมด้วยวิ ธีอิมมูโนฮีสโตเคมี (Immunohistochemistry)
รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)
ไม่รวมการแปลผล

06663 P53

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06669 alpha-1 fetoprotein

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06670 Actin (sarcomeric)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06671 Actin (smooth muscle)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06673 BCL 2

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06675 C4d

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06676 Calcitonin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

440

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06677 h-Caldesmon

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06678 CEA

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06679 Chromogranin A

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06680 CD1a

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

720

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06681 CD3

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06682 CD5

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06683 CD10

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06684 CD15

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06685 CD20

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06686 CD21

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06687 CD23

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

490

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06688 CD30

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

42

รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)
ไม่รวมการแปลผล

06689 CD31

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06690 CD34

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06691 CD43

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06692 CD45(LCA)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06693 CD45(RO)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06695 CD57

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06696 CD61

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06697 CD68

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06698 CD79a

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

800

1,150

1,150

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06699 CD99

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06700 CD117

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

560

900

900

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06701 CD138

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06702 CD246(ALK)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06703 Cytokeratin7

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06704 Cytokeratin10

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06705 Cytokeratin20

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06706 Cytokeratin High

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06707 Cytokeratin Low

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06708 Cytokeratin (AE1/AE3)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06709 Cytokeratin(Wide spectrum)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ
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06710 CyclinD1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

800

1,150

1,150

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06712 Desmin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06713 EBV(LMP)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

650

950

950

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06714 EMA

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06715 E-Cadherin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

800

1,150

1,150

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06716 Factor VIII

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

700

1,000

1,000

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06717 GFAP

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06718 Hemoglobin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06719 Beta hCG

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06720 IgA

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

650

950

950

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06721 IgG

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

650

950

950

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06722 IgM

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06723 Kappa

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06724 Lambda

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06725 Laminin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

600

900

900

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06726 Melanoma (HMB-45)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

850

1,200

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06727 Myeloperoxidase

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06728 MyoD1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

600

900

900

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06729 Myogenin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

650

950

950

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06730 Myoglobin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ
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06731 Muscle Actin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06732 NSE

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06734 P63

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06737 PLAP

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06739 Prolactin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06740 PSAP

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

400

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06741 PSA

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

700

1,000

1,000

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06742 Synaptophysin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06743 S-100

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06744 TdT

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

850

1,200

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06745 Thyroglobulin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06746 TTF-1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

500

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06747 Vimentin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

600

900

900

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06748 Cytokeratin 5

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06749 Cytokeratin 14

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06750 CD 56

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06751 Granzyme B

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

600

900

900

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06754 MUM1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06755 ACTH

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06756 BCL6

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ
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06757 Hepatocyte

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06758 CDX2

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09032 P504s

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

700

1,000

1,000

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09033 Cytokeratin 19

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09134 CD4

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

850

1,200

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09135 CD8

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

500

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09205 Beta-F1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09208 Lana-1(HHV8)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

800

1,150

1,150

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09209 PAX-5

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

650

950

950

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09210 Pythium

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09217 Annexin A1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09219 EGFR

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

460

750

750

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09220 SV40

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09222 WT1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

850

1,200

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

15928 CMV

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

650

950

950

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11693 BOB1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

540

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11694 CD2

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

800

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11695 CD19

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

700

1,000

1,000

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11696 c-MYC

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

700

1,000

1,000

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11697 DOG-1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

1,100

1,500

1,500

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ
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11698 FLI-1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

600

900

900

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11700 Glycoporin A

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11701 MelanA

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

700

700

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11702 Napsin A

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

700

700

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11703 Neu N

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11704 OCT2

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

560

900

900

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11705 PD-L1(22C3)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

3,300

4,000

4,000

จันทร์ - ศุกร์

-

5 วันทําการ

11706 PD1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

850

850

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11707 STAT6

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

600

900

900

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11708 CAM 5.2

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

450

700

700

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11709 IDH 1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

650

950

950

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11710 anti-ERG

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11711 BRAF

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

2,500

3,200

3,200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11712 GATA3

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11713 Neurofilament

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11714 OCT4

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11715 P16

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

1,150

1,600

1,600

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11716 SOX-11

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

900

1,300

1,300

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11717 CD71

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

800

1,200

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11718 anti-ATRX

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

1,250

1,700

1,700

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ
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11719 D2-40

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

750

1,100

1,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11720 ROS-1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

1,700

2,200

2,200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11721 Beta-catenin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

800

1,200

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

09212 Alpha Inhibin

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

500

500

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

15926 CD7

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11663 Galectin-3

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

700

1,000

1,000

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

15927 GCDFP-15

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

550

650

650

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11669 Glypican-3

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

700

1,000

1,000

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11664 HBME-1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

700

1,000

1,000

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11633 IgG4

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

800

1,200

1,200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11667 INI-1

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

690

1,000

1,000

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11668 MOC-31 Epithelial Related Antigen

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

650

950

950

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11670 P40

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

600

900

900

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11632 PAX-8

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

900

1,300

1,300

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11634 RCC
11635 Smooth muscle myosin heavy chain
(SM-MHC)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE
ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

800

1,200

1,200

-

650

950

950

จันทร์ - ศุกร์
จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ
3 วันทําการ

11631 ALK (D5F3)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

1,700

2,200

2,200

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11637 Immunostudy for HNPCC

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

2,400

3,500

3,500

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11726 PD-L1(SP142)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

2,700

3,600

3,600

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ
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รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)
ไม่รวมการแปลผล

11727 PD-L1(SP263)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

2,700

3,600

3,600

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06661 Estrogen receptor

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

570

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06662 Progesterone receptor

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

570

800

800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06664 Her2/ neu

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

740

1,000

1,000

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06752 Ki-67
15914 Immunostain for breast cancer
(ER,PR,Her2,Ki-67)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE
ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

390

610

610

-

2,000

3,500

3,500

จันทร์ - ศุกร์
จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ
3 วันทําการ

15915 Package for immunostains (ไม่เกิน 8
antibodies)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

4,200

6,900

6,900

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

15916 Package for immunostains ( 9-15
antibodies)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

7,500

13,500

13,500

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06660 Immunohistochemistry (IHC)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

400

500

500

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

06759 Unstain for H&E
ชิน้ เนื้อจาก FFPE
หมายเหตุFFPE = formalin-fixed paraffin embedded tissue

-

350

500

500

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ
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อัตราค่าบริ การการตรวจย้อมด้วยวิ ธี In Situ Hybridization, Enzyme Histochemistry และ Immunofluorescence
ราคาทดสอบ
รหัส
การนําส่ง/
ชื่อการทดสอบ
สิ่ งส่งตรวจ
คลิ นิก
ข้อควรระวัง
บริ การ
สามัญ
พิ เศษ
06658 Muscle Biopsy (Histochemistry and
enzymatic Technique)

ชิน้ เนื้อสด

06659 Immunofluorescence for Kidney

ชิน้ เนื้อสด

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)
ไม่รวมการแปลผล

รีบนําส่ง
ห้องปฏิบตั กิ าร
ไม่ควรเกิน 1-2
ชม
รีบนําส่ง
ห้องปฏิบตั กิ าร
ไม่ควรเกิน 1-2
ชม
ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker

4,200

6,200

6,200

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

1,400

2,400

2,400

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

2,800

3,900

3,900

จันทร์ - ศุกร์

-

5 วันทําการ

06665 CMV โดยวิธี IN SITU HYBRIDIZATION

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

06666 EPSTIEN BARR VIRUS (EBV) โดยวิธี IN
SITU HYBRIDIZATION
06668 HSV โดยวิธี IN SITU HYBRIDIZATION

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker

2,400

3,450

3,450

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker

2,800

3,900

3,900

จันทร์ - ศุกร์

-

5 วันทําการ

06753 BK Virus โดยวิธี IN SITU
HYBRIDIZATION
09031 Adenovirus โดยวิธี IN SITU
HYBRIDIZATION
11650 Beta-Dystroglycan

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker

2,800

3,900

3,900

จันทร์ - ศุกร์

-

5 วันทําการ

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker

2,800

3,900

3,900

จันทร์ - ศุกร์

-

5 วันทําการ

ชิน้ เนื้อสด

-

620

920

920

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

11651 MAC (C5b-9)

ชิน้ เนื้อสด

-

800

1,140

1,140

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

11652 Alpha Dystroglycan

ชิน้ เนื้อสด

-

900

1,260

1,260

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

11653 Utrophin

ชิน้ เนื้อสด

-

670

980

980

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

11654 Spectrin

ชิน้ เนื้อสด

-

620

920

920

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

11655 Emerin

ชิน้ เนื้อสด

-

1,450

1,900

1,900

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ
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รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

สิ่ งส่งตรวจ

11661 Nerve biopsy (snape freeze technique)

ชิน้ เนื้อสด

11686 EPSTIEN BARR VIRUS (EBV) โดยวิธี IN
SITU HYBRIDIZATION stain แบบไม่มกี าร

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

รีบนําส่ง
ห้องปฏิบตั กิ าร
ไม่ควรเกิน 1-2
ชม
ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker

1,500

3,100

3,100

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

2,200

2,800

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

ไม่รวมการแปลผล

รายงานผล

11688 Immunofluorescence for skin

ชิน้ เนื้อสด

รีบนําส่ง
ห้องปฏิบตั กิ าร
ไม่ควรเกิน 1-2
ชม

1,100

1,800

1,800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

15917 Alpha-Sarcoglycan

ชิน้ เนื้อสด

1,260

1,700

1,700

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

15918 Beta-Sarcoglycan

ชิน้ เนื้อสด

-

1,480

2,000

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

15919 Gamma-Sarcoglycan

ชิน้ เนื้อสด

-

1,490

2,000

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

15920 Dystrophin (Rod Domain)

ชิน้ เนื้อสด

-

500

600

600

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

15921 Dystrophin (C-Terminus)

ชิน้ เนื้อสด

-

500

600

600

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

15922 Dystrophin (N-Terminus)

ชิน้ เนื้อสด

-

500

600

600

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

15923 Dysferlin

ชิน้ เนื้อสด

-

1,550

1,960

1,960

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

15924 Merosin Laminin Alpha 2 Chain

ชิน้ เนื้อสด

-

1,440

1,830

1,830

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

15925 MHC l (HLA-A,B,C) Ab-3 (Clone W6/32)
11728 HPV (low risk) โดยวิธี in situ hybridization

ชิน้ เนื้อสด
ชิน้ เนื้อจาก FFPE

-

500

600

600

จันทร์ - ศุกร์

-

14 วันทําการ

2,200

3,100

3,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11729 HPV (high risk) โดยวิธี in situ
hybridization

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker
ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker

2,200

3,100

3,100

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ
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รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)
ไม่รวมการแปลผล

11730 HPV (low risk) แบบไม่มรี ายงานผล

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker

2,200

2,800

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

11731 HPV (high risk) แบบไม่มรี ายงานผล

ชิน้ เนื้อจาก FFPE

ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker

2,200

2,800

2,800

จันทร์ - ศุกร์

-

3 วันทําการ

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

หมายเหตุFFPE = formalin-fixed paraffin embedded tissue
อัตราค่าบริ การการตรวจจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

06300 TEM (ชิน้ เนื้อ)

ชิน้ เนื้อขนาด 1 mm3
5-7 ชิน้ แช่ใน 2.5%
glutaraldehyde

แช่ชน้ิ เนื้อใน
นํ้ายาทันที
และรีบนําส่ง

2200

4,900

4,900

จันทร์ - ศุกร์

30 วันทําการ

06301 SEM (ชิน้ เนื้อ)

ชิน้ เนื้อ ขนาด 1 ซม.
แช่ใน 4%
glutaraldehyde
ชิน้ เนื้อขนาด 1 mm3
แช่ใน 2.5%
glutaraldehyde

แช่ชน้ิ เนื้อใน
นํ้ายาทันที
และรีบนําส่ง
แช่ชน้ิ เนื้อใน
นํ้ายาทันที
และรีบนําส่ง

3,800

6,000

6,000

จันทร์ - ศุกร์

30 วันทําการ

1,100

1,400

1,400

จันทร์ - ศุกร์

3 วันทําการ

-

-

530

690

690

จันทร์ - ศุกร์

-

ชิน้ เนื้อขนาด 1 mm3
แช่ใน 2.5%
glutaraldehyde

แช่ชน้ิ เนื้อใน
นํ้ายาทันที
และรีบนําส่ง

550

700

700

จันทร์ - ศุกร์

1 วันทําการ

11593 การเตรียม slide resin

11594 ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
11595 การเตรียม block resin
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รหัส
บริ การ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

11596 การตัด thick section

block resin

11597 การตัด thin section

ชื่อการทดสอบ

11619 TEM (เตรียมแบบพิเศษ) (Blood)
11620 การตัด thin section และย้อมแผ่นชิน้ เนื้อ
11672 Negative staining for TEM
11673 ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน SEM

ราคาทดสอบ

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

-

270

370

370

จันทร์ - ศุกร์

1 วันทําการ

block resin

-

220

320

320

จันทร์ - ศุกร์

1 วันทําการ

blood

-

2,300

5,000

5,000

จันทร์ - ศุกร์

30 วันทําการ

-

-

430

560

560

จันทร์ - ศุกร์

1 วันทําการ

block resin

-

1,800

4,400

4,400

จันทร์ - ศุกร์

1 วันทําการ

-

-

1,500

2,000

2,000

จันทร์ - ศุกร์

-

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

อัตราค่าบริ การการตรวจเซลล์วิทยา
รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

09005 Gynecology (Vaginal & Cervical) (Liquid - Liquid based vial
based preparation)

-

470

770

770

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

11599 Non-Gynecology and FNA (Fluid : Liquid
- based)

Fluid cytologic
specimen

-

750

1220

1220

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

11600 Non-Gynecology and FNA (Slide)

Smeared slides, 4
แผ่น fixed in 95%
ethyl alcohol

-

500

820

820

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ
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รหัส
บริ การ

สิ่ งส่งตรวจ

การนําส่ง/
ข้อควรระวัง

Cervical and vaginal
smeared slides, 1
แผ่น fixed in 95%
ethyl alcohol

-

ชื่อการทดสอบ

15872 Gynecology (Vaginal & Cervical)

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

100

270

270

วันทําการ
ทดสอบ

ข้อบ่งชี้การ
ทดสอบ

การรายงานผล
(TAT)

จันทร์ - ศุกร์

-

4 วันทําการ

อัตราค่าบริ การการตรวจทางอณูพยาธิ วิทยา (Molecular Histopathology)
รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

15930 T cell receptor (TCR) gamma chain
&
gene rearrangement + sequencing
11774 with dye 6 reaction
&
11773

ชิน้ เนื้อจาก ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker
FFPE /
หรือ B5
blood

-

2,820
3,900
3,900 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616 +
+ 3,000 + 3,500 + 3,500
37617

2,820
+ 1,000
+ 3,000

15932 Immunoglobulin heavy chain (IgH)
&
gene rearrangement + sequencing
11774 with dye 15 reaction
&
11775

ชิน้ เนื้อจาก ไม่ใช้ fixative
ชนิด Zenker
FFPE /
หรือ B5
blood

-

4,000
5,200
5,200 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ 38999 +
+ 3,000 + 3,500 + 3,500
37617 +
+ 5,000 + 5,700 + 5,700
37618

4,000
+ 3,000
+ 5,000
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รหัส
บริ การ

15929
&
11774
&
11775
15931
&
11776

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

T cell receptor (TCR) gamma chain ชิน้ เนื้อจาก
gene and T cell receptor (TCR) beta FFPE /
chain gene rearrangement +
blood
sequencing with dye 15 reaction

-

14,800 17,500 17,500 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ 38999 +
+ 3,000 + 3,500 + 3,500
37617 +
+ 5,000 + 5,700 + 5,700
37618

14,800
+ 3,000
+ 5,000

Immunoglobulin heavy chain (IgH)
gene and Immunoglobulin kappa
chain (IgK) gene rearrangement +
sequencing with dye 30 reaction

-

5,200
+
15,000

7,000
+
16,700

7,000
+
16,700

จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ 38999 +
37619

5,200
+
15,000

5 % mutation

14,000

16,500

16,500

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ 38999

14,000

1 % mutation

7,400

8,900

8,900

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ 38999

7,400

11657 Complete RAS mutation test for
colon cancer (pyrosequencing
technic) [KRAS codon 12, 13, 58,
59, 61, 117, 146 and NRAS codon
12, 13, 58, 59, 61, 117, 146]
11629 BRAF mutation (V600 mutation)

11639 IDH1 & IDH2 mutation test +
&
sequencing 5 times
11774

ไม่ใช้
fixative
ชนิด
Zenker
หรือ B5
ชิน้ เนื้อจาก ไม่ใช้
FFPE /
fixative
ชนิด
blood
Zenker
หรือ B5
ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก

ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE

การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้ 20 % mutation 2,500
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE
+ 3,000
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
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3,550
3,550 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 3,500 + 3,500
37617

2,500 +
3,000

รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

11639 H3F3A & H3F3B mutation test +
&
sequencing 5 times
11774
11603 EGFR mutation (Exon 18, 19, 20
and 21)

11756 Plasma testing for T790M mutation
(ddPCR)

11755 Plasma testing for EGFR mutation

11640 HER2 mutation test [exon 20] for
&
lung cancer + sequencing with dye
11774 5 reaction

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้ 20 % mutation 2,500
3,550
3,550 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE
+ 3,000 + 3,500 + 3,500
37617
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้ 1 % mutation 9,200
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE /
cytologic การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
specimen มิก
เลือดต้องเจาะ
blood
0.1 %
6,700
ใส่
ห
ลอด
10 ml.
mutation
พิเศษสําหรับ
cell free
DNA-blood
tube
เลือดต้องเจาะ 1 % mutation
blood
9,500
ใส่
ห
ลอด
10 ml.
พิเศษสําหรับ
cell free
DNA-blood
tube
ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้ 20 % mutation 2,150
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE
+ 3,000
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
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11,000

11,000

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

2,500 +
3,000

38999
9,200

8,200

8,200

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999
6,700

11,200

11,200

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999
9,500

3,200
3,200 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 3,500 + 3,500
37617

2,150
+ 3,000

รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

11640 Myo D1 mutation test + sequencing
&
with dye 5 reaction
11774

ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้ 20 % mutation 2,150
3,200
3,200 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE
+ 3,000 + 3,500 + 3,500
37617

2,150
+ 3,000

11640 beta-catenin mutation test +
&
sequencing with dye 5 reaction
11774

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

3,200
3,200 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 3,500 + 3,500
37617

2,150
+ 3,000

4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 5,700 + 5,700
37618

2,900
+ 5,000

4,400
4,400 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 5,700 + 5,700
37618

3,250
+ 5,000

4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

11635 PDGFRA mutation test [exon 12, 14 ชิน้ เนื้อจาก
&
and 18] + sequencing with dye 10
FFPE
11775 reaction
11636 C-KIT mutation test [exon 9, 11, 13
&
and 17] + sequencing with dye 10
11775 reaction

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

11630 Synovial sarcoma + sequencing
&
with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

11630 Ewing's sarcoma + sequencing with
&
dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้ 20 % mutation 2,150
เนื้อไม่ผา่ น
+ 3,000
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้ 20 % mutation 2,900
เนื้อไม่ผา่ น
+ 5,000
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้ 20 % mutation 3,250
เนื้อไม่ผา่ น
+ 5,000
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
3,000
เนื้อไม่ผา่ น
+ 1,000
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
3,000
เนื้อไม่ผา่ น
+ 1,000
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
57

รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

มิก

11630 Alveolar rhabdomyosarcoma +
&
sequencing with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

11630 Mesenchymal chondrosarcoma +
&&
sequencing with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

11630 Infantile fibrosarcoma + sequencing
&&
with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

11630 Desmoplastic small round cell tumor ชิน้ เนื้อจาก
&
+ sequencing with dye 1 reaction
FFPE
11773
11630 Myxoid/Round cell liposarcoma +
&
sequencing with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
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รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

11630 Extraskeletal myxoid
&
chondosarcoma + sequencing with
11773 dye 1 reaction

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE

11630 Angiofibroma + sequencing with dye ชิน้ เนื้อจาก
&
1 reaction
FFPE
11773
11630 Clear cell sarcoma + sequencing
&
with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

11630 Fibromyxoid sarcoma + sequencing
&
with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

11630 Small cell osteosarcoma +
&
sequencing with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

11630 Solitary fibrous tumor + sequencing
&
with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

-

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000
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รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

มิก

11630 NUT midline carcinoma +
&
sequencing with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE

11630 Undifferentiated small round cell
&
sarcoma + sequencing with dye 1
11773 reaction

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

11630 Inflammatory Myofibroblastic Tumor
&
+ sequencing with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

11630 EGFR V III mutation + sequencing
&
with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

11630 MYD88 mutation test + sequencing
&
with dye 1 reaction
11773

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

-

การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้ 20 % mutation
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
การเตรียมชิน้ 20 % mutation
เนื้อไม่ผา่ น
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000

3,000
4,000
4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15 วันทําการ 38999 +
+ 1,000 + 1,200 + 1,200
37616

3,000
+ 1,000
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รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

11687 Oncotype Dx for breast cancer

11659 Oncotype Dx for colon cancer

11656 FISH for EWSR1 Rearrangement

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE

การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
ชิน้ เนื้อจาก FFPE ไม่เกิน
2 ปี ไม่ม ี
FFPE
ส่วนประกอบ
ของ
Merbromin

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

-

192,500 192,800 192,800 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ

no match

0

-

192,500 192,800 192,800 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ

no match

0

-

6,700

8,800

8,800

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999

6,700

11601 FISH for ALK rearrangement (Vysis
ALK FISH probe kit)

ชิน้ เนื้อจาก FFPE ไม่เกิน
2 ปี ไม่ม ี
FFPE

-

14,000

16,800

16,800

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999

14,000

11671 MDM2/CER Fluorescent in situ
Hybridization

ชิน้ เนื้อจาก FFPE ไม่เกิน
2 ปี ไม่ม ี
FFPE

-

4,800

6,700

6,700

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999

4,800

ส่วนประกอบ
ของ
Merbromin

ส่วนประกอบ
ของ
Merbromin
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รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

11724 FISH for PDGFR B gene
Rearrangement

ชิน้ เนื้อจาก FFPE ไม่เกิน
2 ปี ไม่ม ี
FFPE

-

6,000

8,000

8,000

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999

6,000

11757 FISH for c-myc gene
Rearrangement
11758 FISH for BCL2, BCL6 gene
Rearrangement

ชิน้ เนื้อจาก
FFPE
ชิน้ เนื้อจาก
FFPE

FFPE ไม่เกิน
2 ปี

-

9,200

10,700

10,700

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999

9,200

FFPE ไม่เกิน
2 ปี

-

12,000

14,200

14,200

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999

12,000

11725 FISH for c-myc, BCL2, BCL6 gene
Rearrangement

ชิน้ เนื้อจาก FFPE ไม่เกิน
2 ปี
FFPE

-

13,000

17,000

17,000

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999

13,000

11780 FISH for 1p & 19q gene co-deletion

ชิน้ เนื้อจาก FFPE ไม่เกิน
2 ปี ไม่ม ี
FFPE

-

9,600

12,700

12,700

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ 37575 +
37575

6,000

ชิน้ เนื้อจาก FFPE ไม่เกิน
2 ปี
FFPE
EDTA-blood
blood

-

9,400

11,800

11,800

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ 37575

3,000

1 % mutation

15,000

17,300

17,300

จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ 38999

15,000

ส่วนประกอบ
ของ
Merbromin

ส่วนประกอบ
ของ
Merbromin

11788 FISH for CCND1/IGH gene fusion
11722 การตรวจ Myeloid panel (54 genes)
by Next Generation Sequencing
11772 Microsatellite instability (MSI) test
for cancer + sequencing 5 times

tube

ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE &
การแช่กรดไน
blood

-

5,700
7,100
7,100 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ 38999 +
+ 3,000 + 3,500 + 3,500
37617

ตริก / ฟอร์
มิก
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5,700 +
3,000

รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

11629 MGMT methylation

11657 ROS1 gene fusion

11786 Foundation One Liquid

11782 Foundation One CDx

11783 Foundation One Heme

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE

การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
blood 10
เลือดต้องเจาะ
ml.
ใส่หลอด
พิเศษสําหรับ
cell free
DNA-blood
tube
ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

ราคาทดสอบ

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

-

7,400

8,900

8,900

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999

7,400

-

14,000

16,500

16,500

จันทร์ - ศุกร์ 10 วันทําการ

38999

14,000

-

124,000 127,000 127,000 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ

no match

-

-

124,000 127,000 127,000 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ

no match

-

-

152,000 155,000 155,000 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ

no match

-
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รหัส
บริ การ

ชื่อการทดสอบ / วิ ธีการตรวจ
วิ เคราะห์

11784 Paradigm (NGS + IHC array)

11785 Paradigm (NGS only)

11787 Lucence Liquid HALLMARK

สิ่ งส่ง
ตรวจ

การนําส่ง /
ข้อควรระวัง

ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE

การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
ชิน้ เนื้อจาก การเตรียมชิน้
เนื้อไม่ผา่ น
FFPE
การแช่กรดไน
ตริก / ฟอร์
มิก
blood 10
เลือดต้องเจาะ
ml.
ใส่หลอด
พิเศษสําหรับ
cell free
DNA-blood
tube

ค่าอ้างอิ ง
Sensitivity /
Detection
Range

ราคาทดสอบ
สามัญ

คลิ นิก
พิ เศษ

คลิ นิกพ
รีเมี่ยม /รพ.
อื่น

วันทําการ
ทดสอบ

การรายงาน
รหัส
ราคาที่
ผล (TAT) กรมบัญชีกลาง เบิ กได้

-

167,500 170,000 170,000 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ

no match

-

-

101,500 103,000 103,000 จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ

no match

-

-

52,500

no match

-

หมายเหตุFFPE = formalin-fixed paraffin embedded tissue
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55,000

55,000

จันทร์ - ศุกร์ 20 วันทําการ

แบบฟอร์ม ที่ ใ ช้ ใ นงานบริ ก ารตรวจวิ นิ จฉั ย ทางพยาธิ วิ ท ยากายวิ ภ าค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใบขอตรวจชิน้ เนื้อ(Surgical Pathology Request Form)
ใบนัดหมายการส่งชิน้ เนื้อปรึกษาระหว่างการผ่าตัด (Frozen Section Consultation Form)
แบบบันทึกการปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจของห้องปฏิบตั กิ ารสาขาวิชาพยาธิวทิ ยากายวิภาค
หนังสือมอบอํานาจ
แบบฟอร์มการขอสําเนาใบรายงานผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยา/เซลล์วทิ ยา
ใบส่งศพ
ใบยินยอมให้ทาํ การชันสูตรศพเพือ่ การศึกษาทางพยาธิวทิ ยา(Autopsy Consent Form)
ใบขอให้ทาํ การผ่าชันสูตรศพเพือ่ การศึกษาทางพยาธิวทิ ยา (Autopsy Request Form)
ใบขอให้ทาํ การผ่าชันสูตรศพเพือ่ การศึกษาทางพยาธิวทิ ยากรณีตายปริกาํ เนิด (Perinatal Autopsy Request Form)

หมายเหตุ: แบบฟอร์มต่าง ๆ ของห้องปฏิบตั กิ าร สามารถ download ได้ทh่ี ttps://med.mahidol.ac.th/patho/th/general_form
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