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บริษัท เอส.บี. แล็บ จํากัด
(S.B. LAB Co. Ltd.)
สถานทีตัง :
สํา นัก งานและห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารตังอยู่ ที 248/74
ถนนมณี นพรัตน์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : (053) 404826-8
หมายเลขโทรสาร : (053) 404829
E-mail address : sb-lab@hotmail.com
Website : www.sb-patho.com

โครงการสหศรี ภู มิ เ พลส

การให้ บริการ :
1. ตรวจวินิจฉัยชินเนือทางศัลยพยาธิ (Surgical Pathology) จะต้องเป็ นสิ งส่ ง
ตรวจทีได้จากการเก็บของแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน
- การตรวจชินเนือ
- การย้อมพิเศษทาง Histochemistry (special stain)
- การย้อมพิเศษทาง Immunohistochemistry
- การให้คาํ ปรึ กษาทางพยาธิ แก่แพทย์เจ้าของไข้ (consultation) รวมถึงการ
ทบทวนสไลด์
2. ตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา (Cytopathology)
- เซลล์วิทยานรี เวช (Gynecologic cytology) อันได้แก่ Pap smear และ
Liquid based cytology
- เซลล์วิทยานอกระบบนรี เวชในร่ างกาย (Non-gynecologic cytology)
เช่น Effusion ต่างๆ, Sputum, Washing, Urine, CSF เป็ นต้น
- เซลล์วทิ ยาการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Fine Needle Aspiration cytology)
3. การตรวจทีต้องส่ งต่อ
- Immunohistochemistry
- Molecular
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ทางแล็บรับบริ การส่ งต่อเพือทําการตรวจทาง Molecular เช่น HER2 gene
amplification DISH, FISH, k-ras mutation, EGFR, ALK ไปยังสถาบันที
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
4. รับปรึ กษาและการทบทวนสไลด์ในการวินิจฉัยชินเนือทางศัลยพยาธิและทาง
เซลล์วทิ ยา
คู่มือการเตรียมสิ งส่ งตรวจ
1. ตรวจวินิจฉัยชินเนือทางศัลยพยาธิ (Surgical Pathology)
การตรวจชินเนือ (Surgical pathology)
1. วัสดุอปุ กรณ์และสารเคมี
- ภาชนะบรรจุ ป ากกว้า ง เช่ น ขวดแก้ว หรื อ พลาสติ ก ที มี ฝ าปิ ดสนิ ท ,
ถุงพลาสติกใส
- ป้ า ยฉลากติ ด ภาชนะที ไม่ ฉี กขาดง่ า ยเมือถู กนําและมี รายละเอียด ชื อนามสกุล ผูป้ ่ วย, เพศ, อายุ, Hospital number, โรงพยาบาล, สิ งส่ งตรวจ,
วันที, แพทย์ผสู ้ ่ ง โดยข้อมูลทังหมดต้องตรงกันกับใบนําส่ ง
- นํายาสําหรับแช่เนือ (Fixative agent)
o 10% Buffered formalin (วิธีการเตรี ยมดูภาคผนวก d) สําหรับชิน
เนื อทัวไป โดยแช่ เนือใน Formalin ในปริ มาตรไม่นอ้ ยกว่า 10
เท่าของปริ มาตรชินเนือ
o ชินเนือทีมีขนาดเล็กสามารถแช่ใน Formalin ได้ทนั ที
o ในกรณี ชื นเนื อที มี ข นาดใหญ่อาจทํา ให้ก ระบวนการ Fixative
ล่า ช้าและทํา ให้ชินเนื อเสื อมสภาพ มี ผลต่ อ การแปลผล ควร
ได้รั บการผ่าเปิ ดก่อน เช่ น มดลู ก ควรผ่า เปิ ดไม่ ให้ข าดจากกัน
บริ เวณกลางโพรงมดลูกในแนวใดแนวหนึง, ลําไส้ตอ้ งได้รับการ
เปิ ดตามยาว ล้างเศษอุจจาระออกก่อนแช่นายา,
ํ เต้านม ควรผ่าชิน
เนือด้านข้างของก้อน 1 แนว โดยไม่ให้ขาดจากกัน
o ชินเนื อทีมีขนาดเล็กมาก (ระดับมิลลิเมตร) ให้วางบนกระดาษสี
ขาวตอนแช่ใน Formalin
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o ชิ นเนื อบางประเภทที ต้อ งการ Orientation ควรมี ก ารทํา
เครื องหมาย เช่ น การผู ก ไหมและระบุ ล งในใบส่ ง ตรวจให้
ตรงกันว่าเป็ นตําแหน่งอะไร หรื อ วาดรู ปแสดงในใบส่ งตรวจ
o ชินเนือจาก Kidney biopsy และ Muscle biopsy ให้ส่งชินเนือ
แบบ Fresh tissue ห่ อในผ้าก๊อซชุบ Normal saline (เฉพาะใน
กรณี ทีสามารถส่ งชิ นเนือได้ทนั ที) ในกรณี จากต่างจังหวัดให้วาง
ชินเนือลงบนแผ่น foil หยดสารแช่แข็ง OCT แล้วห่ อ จากนันวาง
ประกบห่ อด้วยนําแข็งแห้ง 2 ก้อน
o Bone marrow specimen ทีมี Bone marrow biopsy และ/หรื อ Clot
สามารถแช่ ใน 10% Buffered formalin หรื อ Bouin’s solution
ส่ วน Aspiration smear ให้เตรี ยมด้วยวิธี Air dry เหมือน
peripheral blood smear
2. ใบส่ งตรวจ (Request form)
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ชือ-นามสกุล, เพศ, อายุ, Hospital number, หอ
ผูป้ ่ วย/หน่วยงาน, หมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อ, ชือแพทย์ผสู ้ ่ ง, วันที ผ่าตัด
หรื อวันทีส่ ง)
- ระบุชนิ ดของสิ งส่ งตรวจ ขนาดโดยประมาณ จํานวน และรายละเอียด
โดยเฉพาะในกรณี มีการระบุตาํ แหน่งใน Specimen โดยการ Marking
- รายละเอียดรอยโรคในผูป้ ่ วย ประวัติความเจ็บปวด การวินิจฉัยเบืองต้น
และผลการ Investigation ทีจําเป็ น เช่น รายละเอียดทางรังสี วทิ ยา ในกรณี
สิ งส่ งตรวจทีเป็ นชินเนือ กระดูก สมอง และเต้านม
- ในกรณี มีชินเนื อจากหลายตํา แหน่ งในผูป้ ่ วยหนึ งรายให้ใช้ใบส่ งตรวจ
เพียงหนึงใบแต่ตอ้ งระบุตาํ แหน่ งให้ครบถ้วน ควรแยกภาชนะไม่ควรใส่
รวมปนกัน
- ในกรณี ทีมีผลการตรวจทางพยาธิ วิทยามาก่ อนและมี ความเกียวข้องกัน
ให้ระบุผลการตรวจและหมายเลขของของรายงาน (ในกรณี ทีส่ งเอส.บี.
แล็บ) รวมทังแนบรายงานผลการวินิจฉัยเดิม (กรณีทีส่ งตรวจทีแล็บอืน)
- หากต้องการผลเร่ งด่วน กรุ ณาเขียนระบุในตําแหน่งทีเห็นได้ชดั เจน
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- ในกรณี ทีมีประวัติของการติดเชื อ HIV, HBV, HCV ควรระบุไว้ในใบส่ ง
ตรวจด้วย
การส่ ง Slide และ Paraffin block เพือขอทบทวนหรื อปรึกษา
ส่ งใบส่ งตรวจทีเขียนเหตุผลทีต้องการปรึ กษา และแนบใบรายงานผลตรวจเดิม
(ในกรณี ทีเคยมีการรายงานผลมาก่อน)
2. ตรวจวินิจฉัยทางเซลล์ วทิ ยา (Cytopathology)
การส่ งตรวจทางเซลล์ วทิ ยา
1. ตรวจเช็คฝาขวดตัวอย่างส่ งตรวจให้ปิดแน่นสนิท เพือป้องกันนํายาซึมบริ เวณฝา
ปิ ด
2. ตรวจเช็ค ชื อ-สกุล, Hospital number ของตัวอย่างและใบขอตรวจ (ทีกรอก
ข้อความสมบูรณ์) ให้ตรงกัน
3. นําขวดตัวอย่า งใส่ ถุงพลาสติกมัด ปากถุ งและส่ งใบขอตรวจติ ดพร้ อมกับ ขวด
ตัวอย่าง
4. นําส่ งห้องปฏิบตั ิการ โดยนําขวดตัวอย่างพร้อมใบขอตรวจใส่ ในภาชนะทีหิ วได้
และฝาปิ ด
1.เซลล์วทิ ยานอกระบบนรีเวช (Non-gynecologic cytology)
รวมถึงของเหลวทีได้จากช่ องปอด (Pleural effusion), ช่ องท้อง (Peritoneal
effusion), ช่องเยือหุม้ หัวใจ (Pericardial effusion), เสมหะ (Sputum), ปัสสาวะ (Urine),
นําไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid), นําล้างหลอดลม (Bronchial washing and
brushing), นําล้างปอด (Broncheoloaveolar larvage), นําล้างช่ องท้อง (Peritoneal
washing) และนําจากข้อ (Synovial fluid) เป็ นต้น
อุปกรณ์ ทต้ี องเตรียม
1. ภาชนะสะอาดสําหรับบรรจุทีมีฝาปิ ดสนิท
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2. ฉลากติดภาชนะทีระบุสิงส่ งตรวจ, ชือ-นามสกุลผูป้ ่ วย, เพศ, อายุ, หน่วยงาน,
ชนิดของสิ งส่ งตรวจ, ชือแพทย์ผสู ้ ่ งตรวจ
3. นํายา Fixative (95% Ethyl alcohol และ 50% Ethyl alcohol ในอัตราส่ วน
1:1)
4. ใบขอส่ งตรวจ
1.1.วิธีการเตรียมส่ ง Pleural effusion, Ascites, Pericardial, Cal-de sac fluid
สิ งส่ งตรวจทีเป็ นนําในกรณี ทีมีการขนส่ งถึงแล็บไม่เกิน 30 นาทีไม่จาํ เป็ นต้อง
เติมนํายา Fixative แต่ให้นาํ ส่ งให้เร็ วทีสุ ด หากส่ งไม่ทนั ภายใน 30 นาทีให้เก็บไว้ใน
ตูเ้ ย็น 4 องศาเซลเซียสได้ไม่เกิน 48 ชัวโมงก่อนนําส่ ง (ในขบวนการขนส่ งอาจมีการ
เปลียนแปลงของอุณหภูมิทีสู งเกินไป จะทําให้มีผลต่อการแปลผลสไลด์ได้)
ในหน่ ว ยงานที สามารถทํา ได้อ าจนํา ของเหลวไปปั นให้ต กตะกอนโดยใช้
ความเร็วรอบ 2,000 rpm. นาน 5 นาที นําส่ วนทีเป็ นตะกอนมาป้ายบนสไลด์จาํ นวน 4
สไลด์จากนันแช่ สไลด์ลงใน 95% Ethyl alcohol ทันที 2 สไลด์ และทิงให้แห้งเอง (Airdry) 2 สไลด์ สไลด์ทีทําการ Fix หลังจากแช่ไว้ 15 นาที นําออกมาผึงให้แห้ง แนะนําให้
เขียนชือ-นามสกุลผูป้ ่ วยบนหัวสไลด์ฝ้าก่อนทําการสเมียร์ สไลด์ ทังนีสามารถนํา Spray
fix (ดูในหัวข้อ FNA) แทนการแช่ใน 95% Ethyl alcohol
หากไม่สามารถทําการเสมียร์ได้ควรนําของเหลวใส่ ดว้ ยนํายา Fixative คือ 50%
Ethyl alcohol ในอัตราส่ วน 1:1
หมายเหตุ สิ งส่ งตรวจทีส่ งมายังเอส.บี.แล็บ เพือตรวจทางพยาธิวิทยา ไม่เหมาะสมทีจะ
ศึกษาเพิมเติมโดยวิธีเพาะเชือ (Culture) ได้
1.2.วิธีการเก็บปัสสาวะเพือส่ งตรวจทางเซลล์วทิ ยา
1. ปัสสาวะควรส่ งตรวจทันที (ไม่เกิน 30 นาที)
2. ควรเก็บเพือส่ งตรวจทางเซลล์วทิ ยาทังหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่า 50 มล.
3. หากไม่ สามารถส่ งตรวจได้ท ันที ให้นาํ ปั ส สาวะใส่ ห ลอดปั น ปั นเหวียงด้ว ย
ความเร็ว 2,000 rpm นาน 10 นาที
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4. เตรี ยมขวดนํายา Liquid based โดยเขียน ชือ-นามสกุลและ Hospital number ติด
ทีขวดนํายา
5. ใช้หลอดดูด (Pasteur pipette) ดูดนําข้างบน (Supernatant) ทิง เหลือแต่ตะกอน
ประมาณ 1 ml
6. ดูดตะกอนใส่ ในขวดนํายา Liquid based ปิ ดฝาขวดเขย่าพอให้นายาแทรกซึ
ํ
มเข้า
ไปในเซลล์ได้มากทีสุ ด
7. กรอกแบบฟอร์มใบขอตรวจโดยกรอกประวัติผูป้ ่ วยและสิ งส่ งตรวจ (ปั สสาวะ)
รวมทังวิธีการเก็บปัสสาวะในใบส่ งตรวจ พร้อมให้ขอ้ มูลทีถูกต้องครบถ้วน
1.3.วิธีการเตรียมส่ ง Sputum
- เก็บ Sputum ใน Saccomanno’s fixative ในอัตราส่ วน 1:1 (วิธีเตรี ยม
นํายาดูภาคผนวก e)
1.4.วิธีการเตรียมส่ ง Bronchial brushing and wash
- Brushing : นํา Specimen ป้ ายลงบน Slide และ Fix ทันทีดว้ ย Spray fix
หรื อจุ่มลงในภาชนะทีบรรจุ 95% Ethyl alcohol
- Washing : เก็บนําทีได้จาก Washing ผสมกับ Saccomanno’s fixative ใน
อัตราส่ วน 1:1
1.5.วิธีการเตรียมส่ ง Cerebrospinal fluid, CSF
- นําส่ งให้เร็วทีสุ ด (ไม่เกิน 1 ชัวโมงหลังจากเจาะ)
ในกรณี ทีไม่ สามารถนําส่ งได้ Centrifuge ความเร็ ว 2,500 rpm 10 นาที ทิง
Supernataht แล้วหยด Pellet ลงบนสไลด์ 2 สไลด์กระจาย Pellet ให้บางลงด้วยการหมัน
ปลาย Portune pipette เป็ นวงกลมให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร Fix ด้วย
95% Ethyl alcohol 1 สไลด์ Air dry 1 สไลด์
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1.6.เซลล์วทิ ยาจากการดูดเจาะด้ วยเข็มเล็ก (Fine Needle Aspiration (FNA))
อุปกรณ์ ทต้ี องเตรียม
- สไลด์แก้ว
- ภาชนะทีบรรจุ 95% Ethyl alcohol หรื อ Spray fix
- ใบส่ งตรวจ ระบุ ชื อ-นามสกุลผูป้ ่ วย, อายุ, เพศ, Hospital number, วันที,
รายละเอี ยดของโรคโดยคร่ าวๆ, ผลการตรวจทางรังสี ทีเกียวข้อง, การ
วินิจฉัยเบืองต้น และตําแหน่งทีทําการเจาะ
การเตรียมส่ ง
- เขี ย นบนหั ว สไลด์ ฝ้ า ด้ว ยดิ น สอหรื อปากกาเขี ย นสไลด์ ระบุ ชื อนามสกุลผูป้ ่ วย, Hospital number และให้ระบุอวัยวะทีเจาะในกรณี ทีมี
มากกว่าหนึงตําแหน่ง
- หลังจากทํา FNA เรี ยบร้อยแล้วให้ทาํ การพ่นเซลล์ทีดูดได้ลงบนสไลด์ 2
แผ่น และทําสไลด์เปล่ าอี ก 2 แผ่นมาประกบแล้วดึ งออกจากกัน ด้วย
ความเร็วสมําเสมอ รวมเป็ นสไลด์ทงหมด
ั
4 แผ่น
- นําสไลด์ 2 แผ่นผึงให้แห้ง อีก 2 แผ่นรี บทําการ Fix อย่างรวดเร็วโดยจุ่ม
ลงใน 95% Ethyl alcohol ทันทีหรื อพ่นด้วย Spray fix เพือป้องกัน Airdry artifact
- ในกรณี มี Specimen ค้างจํานวนมากใน Syringe ให้ส่ง Syringe ทีถอด
เข็มแล้วมาที เอส.บี.แล็บ หากมีการล่าช้าให้ทาํ การพ่นลงในภาชนะบรรจุ
และเติม 50% Ethyl alcohol ในอัตราส่ วน 1:1 และส่ งมาพร้อมกับสไลด์ที
เตรี ยมไว้แล้วเพือการย้อมเพิมเติม
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2.ตรวจวินิจฉัยทางเซลล์ วทิ ยานรีเวช (gynecologic cytology ) ให้ บริการ 2 วิธี
2.1.Conventional pap smear คือการป้ ายสิ งส่ งตรวจจากผูป้ ่ วยลงบนสไลด์
โดยตรง Fix เซลล์ใน 95 % Ethanol หรื อ Spray fix ก่อนนําส่ ง
2.2.Liquid–based technique คือการป้ายสิ งส่ งตรวจด้วย lervex brush แล้วถอด
หัวแปรงตรงรอยต่อของก้าน ใส่ ในขวดนํายา Preservative ทีห้องปฏิบตั ิการจัดเตรี ยมให้
และส่ งขวดมายัง เอส.บี. แล็บ
2.1. Conventional pap smear
วิธีการทําและการส่ งตรวจ
สิ งส่ งตรวจได้แก่ เซลล์บริ เวณ endocervix, cervix และ vagina ทีป้ายลงบนสไลด์
1. กรอกประวัติโดยย่อ และการตรวจพบทีสําคัญคื อ ประจําเดือนครังสุ ดท้าย
(last menstrual period) ประวัติการตังครรภ์ จํานวนครังของการคลอด (parity) การ
วินิจฉัยโรคทีเกียวข้องก่อนหน้านี ประวัติเกียวกับอาการและการรักษา เช่น การได้รับ
ฮอร์โมน การฉายแสงเคมีบาํ บัด เป็ นต้น ผลการตรวจครังก่อนพร้อมหมายเลขการตรวจ
ทางเซลล์วิทยา (ถ้ามี) ผลการตรวจร่ างกายทางนรี เวชวิทยาทีสําคัญ (PV examination)
การวินิจฉัยทางคลินิก ลงในใบส่ งตรวจและรายงานผล(Request and report form for
cervicovaginal smear)
2. เตรี ยมสไลด์ปลายฝ้ า (frosted slide) เขียนชือ-สกุล และ H.N. ผูป้ ่ วยด้วย
ดินสอดํา ลงบนสไลด์ดา้ นทีเป็ นฝ้า
3. เตรี ยมนํายารักษาสภาพเซลล์ (fixative) คือ 95% ethyl alcohol (ethanol) หรื อ
spray fix
4. หลังเก็บสิ งส่ งตรวจ ต้องแช่ สไลด์ลงใน 95% ethyl alcohol หรื อพ่นนํายา
spray fix ให้เปี ยกทัวสไลด์ทนั ที อย่าปล่อยให้สไลด์แห้งในอากาศ เพราะจะทําให้
โครงสร้างของเซลล์ เปลียนแปลงไป (drying artifact) จนอาจทําให้ไม่สามารถวินิจฉัย
ได้ ต้องใส่ นายาให้
ํ
ท่วมบริ เวณทีสเมียร์ ปิ ดฝาภาชนะให้สนิท เพือป้องกัน การระเหยของ
alcohol
5. ถ้าเผลอทิงสไลด์ไว้จนแห้งแก้ไขโดยจุ่มทิงใน 0.9% normal saline 2-3 นาที
ก่อนนําไปแช่ในนํายา fixative
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6. ขณะนําส่ ง จะแช่ใน 95% alcohol หรื อ จัดส่ งในลักษณะสไลด์แห้ง โดยผึง
สไลด์ให้แห้งหลังแช่ไว้อย่างน้อย 30 นาที หากสถานทีส่ งอยูไ่ กล ควรรี บห่อในวัสดุกนั
กระแทก แล้วส่ งมายังเอส.บี.แล็บ วัน ต่อวัน (ไม่ ควรรอเก็บรวบรวมสไลด์เป็ นเวลา
หลายวันเพราะทําให้เชือราขึนและมี air drying artifact)
2.2. Liquid –based technique
วิธีการทําและการส่ งตรวจ
1. ติดฉลากชือ-นามสกุล และ HN ทีขวดนํายา Preservative ทีเอส.บี.แล็บ จัดให้
2. แพทย์เก็บตัวอย่างตรวจด้วย Cervex brush ทีมากับขวดนํายา
3. วนแปลงกับด้ามในขวดนํายา 3 – 4 รอบจากนันถอดปลายแปรงออกจากด้าม
ทิงแปรงไว้ในขวดนํายา
4. ปิ ดฝาขวด
5. กรอกประวัติผปู ้ ่ วย เหมือนการกรอกแบบ Conventional pap smear ลงในใบ
ส่ งตรวจและรายงาน ผล (Request and report form for cervicovaginal smear) กรอก
แบบฟอร์มใบขอตรวจ ให้ขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วน
6. ตรวจเช็คชือ-นามสกุล HN บนฉลากขวดนํายากับใบขอตรวจให้ตรงกัน
หมายเหตุ

1.สิ งส่ งตรวจทีส่ งมายังแล็บไม่เหมาะสมทีจะทําการศึกษาโดยวิธี Culture
2.สิ งส่ ง ตรวจที ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การตรวจได้ท ัน ที แ ละต้อ งทํา การ
ตรวจสอบกลับไปยังผูส้ ่ ง คือ
2.1. กรณี ที Specimen ไม่มีชือ-สกุล
2.2. ระบุชือ-นามสกุลของ Specimen และใบนําส่ งไม่ตรงกัน
2.3. ภาชนะบรรจุ ห รื อ สไลด์เ สี ยหายจนไม่ สามารถย้อมสี หรื อ
วินิจฉัยได้

