เกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
ห้ องปฏิบัตกิ ารรับสิ่งส่ งตรวจทางพยาธิวิทยาดังต่ อไปนี ้
1.ชิ ้นเนื ้อศัลยกรรม (Surgical pathology) สิง่ ส่งมาจากภายนอกสถาบันพยาธิวทิ ยาและ/หรื อ
slides/blocks ที่สง่ มาจากภายนอกสถาบันพยาธิวิทยาเพื่อขอตรวจ ย้ อมพิเศษ เพิ่มเติมขอความเห็น
และคําวินิจฉัย
2.ชิ ้นเนื ้อระหว่างผ่าตัด (Frozen section examination) ที่สง่ มาจากภายนอกสถาบันพยาธิ
วิทยา
3.สิง่ ส่งตรวจทางเซลล์วทิ ยา (Cytology) ที่สง่ จากภายนอกสถาบันพยาธิวิทยา และ/หรื อ
slides/blocks ที่สง่ มาจากภายนอกสถาบันพยาธิวิทยา เพื่อขอตรวจเพิ่มเติมขอความเห็นและคําวินิจฉัย
4.สิง่ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscopic
examination) ที่สง่ มาจากภายนอกสถาบันพยาธิวิทยา
5.Slide และ/หรื อ Paraffin block ที่สง่ มาจากภายนอกสถาบันพยาธิวิทยาเพื่อมาขอทบทวนผล
การวินิจฉัย และ/หรื อ เพื่อขอตรวจเพิ่ม/ย้ อมพิเศษ
เพื่อให้ การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารฯ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกต้ อง เจ้ าหน้ าที่
ห้ องปฏิบตั กิ ารรับสิง่ ส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยา จะปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1.การระบุ (Identification) สิง่ ส่งตรวจไม่ถกู ต้ อง ได้ แก่
- ไม่มีใบขอตรวจ
- ใบขอตรวจไม่ระบุชื่อ – นามสกุล และ/หรื อ เบอร์ Slide / block ของผู้ป่วย
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วยไม่ตรงกับ ชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนฉลากหรือภาชนะส่งตรวจ
และ/หรื อ เบอร์ Slide / block ของผู้ป่วย
- ภาชนะบรรจุสงิ่ ส่งตรวจไม่ระบุหรื อไม่ตดิ ฉลาก ชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วย
- ชนิดของสิง่ ส่งตรวจและตําแหน่งไม่สอดคล้ องกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ
- จํานวนและขนาดของสิง่ ส่งตรวจไม่สอดคล้ องกับระบุในใบขอส่งตรวจ
2.ภาชนะที่บรรจุชํารุดเสียหายทําให้ ไม่สามารถตรวจสอบได้ วา่ สิง่ ส่งตรวจมีการสูญหายหรื อไม่
3.นํ ้ายาดองสิง่ ส่งตรวจไม่เหมาะสม
4.ส่งสิง่ ส่งตรวจผิดห้ องปฏิบตั กิ าร
5.Slide และ/หรื อ Paraffin block ที่มาจากภายนอกสถาบันพยาธิวทิ ยาเพื่อทบทวนผลการวินิจฉัย
(review) และ/หรื อ ขอย้ อมพิเศษหรื อขอตรวจเพิม่
- แตกหักไม่สามารถตรวจได้
้ นของผู้ป่วยจริ ง
- ไม่มีสําเนาใบรายงานผลการตรวจ เพื่อยืนยันว่าสิง่ ส่งตรวจนันเป็

- ไม่มีฉลากแสดงเลขที่สง่ ตรวจที่สอดคล้ องกับใบรายงานผลการตรวจ
6.เป็ นชิ ้นเนื ้อที่เกี่ยวกับคดีหรื อมีแนวโน้ มจะเกี่ยวข้ องกับคดี (เป็ นชิ ้นเนื ้อที่จะต้ องนําไปเป็ นวัตถุพยาน
7.ไม่ระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
- ไม่ระบุชนิดของสิง่ ส่งตรวจ
- ไม่ระบุประเภทของการส่งตรวจ
- ไม่ระบุชื่อแพทย์ผ้ ขู อส่งตรวจ
- ไม่ระบุประวัติ อาการของโรค ลักษณะทางคลินิก ข้ อมูลทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคทาง
คลินิก
- ไม่ระบุวนั เวลา ที่เก็บสิง่ ส่งตรวจ และวันที่สง่ สิง่ ส่งตรวจ
ขัน้ ตอนการปฏิบัติ
เมื่อพบสิง่ ส่งตรวจที่ไม่ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์การปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจของห้ องปฏิบตั กิ ารฯ
เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั กิ ารฯ จะทําการปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ และแก้ ไขตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ในกรณีข้อที่1-6
1.ติดต่อไปยังแพทย์หรื อผู้รับผิดชอบการขอตรวจเพื่อแจ้ งการปฎิเสธสิง่ ส่งตรวจให้ รับทราบและ
ดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามความเหมาะสม
2.ให้ หน่วยงานที่สง่ พิจารณานําสิง่ ส่งตรวจกลับไปพร้ อมใบขอส่งตรวจและใบปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ เพื่อทํา
การตรวจสอบข้ อมูลและแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง จึงนํากลับมาส่งใหม่ได้
ในกรณีข้อที่7
1.ติดต่อไปยังแพทย์หรื อผู้รับผิดชอบการขอตรวจ เพื่อแจ้ งการปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจให้ รับทราบและ
ดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามความความเหมาะสม
2.หรื อให้ หน่วยงานที่สง่ สิง่ ตรวจนําเฉพาะใบขอส่งตรวจกลับไปแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
3.ถ้ าในกรณีที่ไม่ได้ ระบุข้อมูลหลายอย่างในข้ อที่7 ข้ างต้ นพร้ อมกัน ทางห้ องปฏิบตั กิ ารรับสิง่ ส่งตรวจ
ทางพยาธิวิทยาจะทําการแจ้ งปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจให้ รับทราบและดําเนินการตามขันตอนโดยให้
้
หน่วยงาน
ที่สง่ พิจารณานําสิง่ ส่งตรวจกลับไปพร้ อมใบขอตรวจและใบปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ เพื่อทําการตรวจสอบ
ข้ อมูลและแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง จึงนํากลับมาส่งใหม่ได้ .
สิ่งที่ไม่ จาํ เป็ นต้ องส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
1. หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศจากการผ่าตัด จากการผ่าตัดเพื่อขลิบปลายอวัยวะเพศในเด็กชาย
(Circumcision) ที่ไม่มีความผิดปกติเมื่อตรวจด้ วยตาเปล่า
2. นิ่วจากอวัยวะต่างๆ ได้ แก่ ถุงนํ ้าดี ต่อมนํ ้าลาย ไต กระเพาะปั สสาวะ

