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ค ำแนะน ำส ำหรับกำรออกแบบห้องปฏิบัติกำรและห้องตรวจทำงพยำธิวิทยำกำยวิภำคเบ้ืองต้น 
 

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ประกอบด้วยงานต่างๆที่หลากหลาย และเป็นงานท่ีท าต่อเนื่องกนั จึงต้องมีการวางผัง
งานให้มีความต่อเนื่องจากงานหนึง่ไปอีกงานหนึ่ง เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการท างาน ห้องปฏบิัติการพยาธิวิทยากายวิภาค มีการ
ใช้สารเคมหีลายชนิด ที่มีกลิ่นและอันตรายต่อผู้ใช้งาน จึงจ าเป็นต้องมีการแยกพ้ืนท่ีปฏิบตัิงาน และการวางระบบระบายอากาศที่ดี 
เครื่องมือท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการมีหลากหลายชนิด เพื่อป้องกันงานหยุดชะงัก บางเครื่องต้องมีเครื่องส ารอง บางเครื่องต้องมีระบบไฟ
ส ารอง เพื่อป้องกันความเสยีหายกรณไีฟตก เอกสารฉบับนี ้จัดท าเพื่อเป็นแนวทางในการการออกแบบห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากาย
วิภาค ส าหรับรองรับงานบริการพยาธิวิทยา โดยควรมีพื้นที่ในการท างานอย่างน้อย 500 ตารางเมตร และต้องค านึงถึงการบรหิารบุคคล 
การจัดการด้านคณุภาพ การจัดการระบบสารสนเทศ  

ภำพรวมของห้องปฏิบัตกิำรพยำธิวิทยำกำยวิภำค ประกอบด้วย 
1. พ้ืนที่ห้องปฏิบัติกำร แบ่งเป็นสัดส่วน ได้แก่  
- พื้นที่ส าหรับลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจ (Registration room)  
- พื้นทีต่ัดเนื้อ (Gross examination)  
- พื้นทีเ่ก็บช้ินเนื้อทางพยาธิวิทยา  
- งานจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) ซึ่งประกอบด้วย เครื่อง Tissue processer และ Tissue embedding, Sectioning, 

Staining, Slide mounting, Slide drying  
- งานฮีสโตเคมี (Histochemistry)  
- งานอิมมูโนฮสีโตเคมี (Immunohistochemical laboratory)  
- งานเซลล์วิทยา  พื้นที่เตรียมสิ่งส่งตรวจ ที่ย้อมสี  
- งาน Frozen section  
- ห้องอ่านสไลด ์
- พื้นที่เก็บสไลด์ พาราฟินบล็อก น้ ายาและสารเคมี ทั้งที่เก็บในคลัง ก าลังใช้ 
- พื้นที่เก็บเอกสาร  
- คลังวัสดสุ านักงาน: กระดาษ ปากกา ตลับช้ินเนื้อ ฯลฯ 
- ห้องพักแพทย์และเจ้าหน้าท่ี  
- ห้องรับประทานหรือเตรียมอาหาร  
- ห้องน้ า 
- พื้นที่เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด 
- พื้นที่เก็บขยะ ขยะตดิเช้ือ และสารเคมีที่รอก าจัด  
2. บุคลากรห้องปฏบิัติการ ประกอบด้วย 
- พยาธิแพทย์ อย่างน้อย 1-2 คน 
- ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ อย่างน้อย 2 คน 
- นักเซลล์วิทยา อย่างน้อย 2 คน  
- เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 2 คน 
- เจ้าหน้าท่ีห้องธุรการ อย่างน้อย 2 คน 
- พนักงานท าความสะอาด อย่างน้อย  1 คน 
-  
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งบประมำณกำรจัดต้ังห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำ 
งบประมาณในการตั้งห้องปฏิบตัิการด้านครุภณัฑ-์ ประมาณ 5,000,000 - 10,000,000 บาท 

รำยกำรครุภัณฑ์ รำคำโดยประมำณ (บำท) 

คอมพิวเตอร ์อย่างน้อย 4 เครื่อง 80,000  
(ประมาณ 20,000 บาท/เครื่อง) 

ปรินท์เตอร ์อย่างน้อย 2 เครื่อง 20,000  
(ประมาณ 10,000 บาท/เครื่อง) 

Gross station พร้อมอุปกรณ์ตัดช้ินเนื้อ 
 ชนิดสั่งท า 
 ชุดส าเรจ็รูป 

 
600,000 
1,000,000 ขึ้นไป 

Tissue processor 1,000,000 ขึ้นไป 
Microtome 500,000 - 700,000 
Tissue embedding 800,000 
Floating bath  20,000-30,000 
เครื่องอบสไลด์ / แผ่นความร้อน 20,000-30,000  

(ขนาด 50-60 ซม.) 
ชุดย้อมสี  
(แยกงานช้ินเนื้อ, งานเซลล์วิทยา ทาง gyne และ 
งานเซลล์วิทยา ทาง non gyne)  
 Manual stain พร้อมเครื่องดดูไอสารเคม ี
 Autostainer 

 
 
 
50,000 – 100,000 / งานบริการ 
1,000,000 / งานบริการ 

Mounting station 
 Manual พร้อมเครื่องดูดไอสารเคมี 
 Auto-mounting 

 
50,000 – 100,000 
1,000,000 

ชุดเตรียมสไลด์เซลล์วิทยา 
 Fume hood หรือ Biosafety cabinet 

class II 
 Centrifuge 
 Cytospin 
 Pipette 

 
100,000 – 400,000 
 
10,000 
200,000 
5,000 

กล้องจุลทรรศน์ (อัตราส่วน 1:1 ตามจ านวนพยาธิ
แพทย์และนักเซลล์วิทยา ท่ีปฏิบัตงิานเต็มเวลา) 
 ไม่มีชุดถ่ายภาพ 
 พร้อมชุดถ่ายภาพ 

 
 
50,000 - 300,000 / ชุด 
600,000 / ชุด 

Emergency eyewash station 10,000 

ค่าตกแต่งสถานท่ี  (ต่อตารางเมตร) ข้ึนอยูก่บัรูปแบบสถานท่ี 
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หมายเหต ุ
1. ควรมีการตั้งงบในการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ และการบ ารงุรักษาเครื่องมือ หลังจากหมดระยะเวลาประกัน 
2. เตรียมพื้นท่ีและเครื่องมือรองรบังานท่ีจะขยายเพิ่มเติม และทดแทนเครื่องมือท่ีเสื่อมสภาพด้วยเสมอ 

 
 

หลักกำรออกแบบห้องปฏิบัตกิำรและห้องตรวจทำงพยำธิวิทยำกำยวิภำค 
1. ค านึงถึงระบบข้ันตอนการปฏิบตัิงาน และการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า 
2. การวางระบบระบบระบายอากาศ แสงสว่าง น้ า และของเสียของห้องปฏิบัติการและห้องตรวจ ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมภายนอก 
3. ควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าภายในห้องปฏิบตัิการและห้องตรวจ 
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย และทางหนีไฟ 
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ข้อแนะน ำ เกี่ยวกับกำรออกแบบห้องปฏิบัติงำนย่อยภำยในห้องปฏิบัติกำร 
 

 กำรจัดสรรพ้ืนที่และกำรออกแบบ/เขียนแบบแปลนของห้องรับสิง่ส่งตรวจ 
1) ควำมพอเพียงของพ้ืนที่: ควรจัดพื้นทีใ่ห้เพียงพอส าหรับวางครภุัณฑ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ เช่น เคาน์เตอรร์บัสิ่งส่งตรวจ, เก้าอี,้ 

ตู้เก็บเอกสาร, คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอรล์งทะเบยีนช้ินเนื้อ 
2) ออกแบบทำงเดิน: ควรออกแบบทางเดิน ให้กว้างขวางพอส าหรับเจ้าหน้าทีเ่ดินผ่านได ้และเพียงพอส าหรับการขนส่ง

เอกสาร หรือรถท าความสะอาด เช่น รถเข็น ผ่านไดส้ะดวก                                   
ค ำแนะน ำ: ทางเดินควรกว้างไม่นอ้ยกว่า 2 เมตร 

3) วัสดุปูพ้ืน: วัสดุที่ใช้ปูพ้ืน ควรเลือกใช้วัสดุที่ท าความสะอาดง่าย และไมล่ื่น  
4) ระบบระบำยอำกำศ: การตดิตั้งระบบระบายอากาศ ไอระเหยของฟอร์มาลินมีน้ าหนักมากกว่าอากาศ ดังนั้นการดูดไอ

ของฟอร์มาลินให้ไดผ้ลดี ควรดูดจากแนวระนาบท่ีมีการปฏิบตัิงาน มากกว่าการดดูในแนวตั้ง 
5) ครุภัณฑ์ในห้อง: ตัวอย่ำงครุภัณฑ์ในห้องเบื้องต้น 

i. เคำน์เตอร์รับสิ่งส่งตรวจ: ควรมีพืน้ท่ีเพียงพอส าหรับการวางสิ่งของอื่นๆ เช่น ถาดใส่สิ่งส่งตรวจ (แยกเป็นราย
ต่อราย ไม่ปะปนกันในถาดเดียวกนั เป็นการลดความเสี่ยงของการสลับหรือปะปนของสิ่งส่งตรวจ) สมดุ
ลงทะเบียนรบัช้ินเนื้อ (Log book) ส าหรับเจา้หน้าท่ีที่มาส่งเนื้อจากห้องผ่าตัด  

 
 
 
 

ii. อ่ำงล้ำงมือ ควรติดตั้งอยู่ใกล้บรเิวณที่วางถาดช้ินเนื้อ เพื่อใช้ล้างท าความสะอาดกรณีที่บรรจุภณัฑ์ที่ใส่ช้ินเนื้อ
แตกช ารุดหรือรั่ว 

iii. คอมพิวเตอร์ส ำหรับลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจ อย่ำงน้อย 1 ตัว ซึ่งมีการตดิตั้งระบบภายในห้องปฏิบตัิการ
เชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล โดยการเชือ่มต่อด้วยสาย LAN ปัจจุบันผู้ออกแบบจะออกแบบให้
ซ่อนอยู่ในผนังหรือพ้ืนหรือเหนือฝา้ ควรดูว่าสามารถซ่อมบ ารุง แก้ไข ปรับปรุง หรือขยายการเช่ือมตอ่ได้
โดยสะดวก 

iv. ตู้เก็บเอกสำร ควรเป็นแบบลิ้นชัก เพื่อใหเ้ปิดใช้งานได้สะดวก 
v. อุปกรณ์ส ำหรับขนส่งเอกสำรและสิ่งส่งตรวจที่ลงทะเบียนแล้ว: ใช้ในการขนส่งระหว่างห้องลงทะเบียนและ

ห้องศัลยพยาธิวิทยา เช่น รถเข็น ขนาดที่แนะน าในการขนส่งช้ินเนือ้ ควรมีพื้นท่ีวางของขนาด 1*2 ฟุต 
6) บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 

i. เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน อย่างน้อย 1 คน  
7) ภำระงำนภำยในห้องรับสิ่งส่งตรวจ ปัญหำท่ีพบบ่อยและแนวทำงกำรแก้ไขเบื้องต้น 

กำรตรวจรับและถ่ำยเทสิ่งส่งตรวจลงภำชนะ เจ้าหน้าท่ีตรวจรับความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจแล้ว ตอ้งลงทะเบียนและให้หมายเลขทาง
พยาธิวิทยาของสิ่งส่งตรวจแตล่ะราย ในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่จะมเีครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ ท่ีมีรายละเอยีดของคนใข้ เพื่อมาปิดที่ภาชนะ
ทีบ่รรจุสิ่งส่งตรวจ  จากน้ันแยกสิง่ส่งตรวจแตล่ะรายลงในถาด พร้อมใบส่งตรวจ (request form) เพื่อป้องกันการปะปนกันของสิ่งส่ง
ตรวจ ขนาดของถาดต้องพอเหมาะกับขนาดของภาชนะท่ีใส่สิ่งส่งตรวจ ในบางกรณี เจ้าหน้าท่ีอาจต้องเปิดถุงที่ใส่สิ่งส่งตรวจเพื่อนับ
จ านวนช้ินเนื่อให้ตรงกับท่ีระบุในใบ request และอาจถ่ายลงในภาชนะสะอาดที่มฝีาปดิมิดชิด พร้อมทั้งติด หมายเลขสิ่งส่งตรวจ และชือ่
คนไข้ที่ภาชนะใหมด่้วย  จากนั้นสง่ถาดที่มีสิ่งส่งตรวจที่ตรวจความถกูต้องแล้วไปยังห้องศัลยพยาธิวิทยาหรือห้องตัดเนื้อ  
 

* สมดุลงทะเบยีนรบัชิน้เนือ้ (Log book): คอืสมดุทีใ่ชล้งรายละเอยีดเกีย่วกบัชิน้เนือ้ทีส่ง่ตรวจ เช่น หอ้งผา่ตดั, แผนกผูป่้วย
นอก(OPD) รวมทัง้ ชือ่เจา้หนา้ทีผู่ส้ง่ ชือ่แพทยผู์ท้ าการผา่ตดั แพทยเ์จา้ของไข ้และเบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อกลบั ซ่ึงใชค้วรคูก่บั
การลงทะเบยีนเลขทีใ่นระบบคอมพวิเตอร ์เพือ่ป้องกนัการลงทะเบยีนผดิพลาด 
 

ห้องลงทะเบียนรับส่ิงส่งตรวจ (Registration room) 
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ปัญหำท่ีพบบ่อยและกำรแก้ไขเบ้ืองต้น 
ภำชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจมีกำรร่ัวซึมของฟอร์มำลิน 

 ในโรงพยาบาลรัฐบาล: มักมีการจดัใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดดอียู่แล้ว (เช่น ใส่ขวดแก้ว โถพลาสติก หรือใส่ถุงพลาสติกที่มีการปดิผนึก
แน่นหนา) พบปัญหาฟอร์มาลินรั่วซึมน้อยกว่า  

 ห้องปฏิบัติการเอกชน: นิยมส่งเปน็กล่องพัสดุ ซึ่งมีความเสี่ยงของการแตกช ารดุของภาชนะ ระหว่างขนส่ง ท าใหพ้บฟอร์มาลินรั่วซมึ
ได้  

 วิธีแก้ไข:  
- เจ้าหน้าท่ีควรสวมถุงมือขณะปฏบิัติงาน  
- ติดตั้งอ่างล้างมือใกล้กับโต๊ะรบัสิง่ส่งตรวจ ส าหรับล้างท าความสะอาด  
- หรือให้เจ้าหน้าท่ีห้องตัดช้ินเนื้อ แกะถุงและตรวจชิ้นเนื้อในห้องศัลยพยาธิวิทยาก่อน แล้วน ากลับมาลงทะเบียน

ภายหลัง (ทั้งนี้ในกรณีที่บรรจภุัณฑ์มีขนาดใหญห่รือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต้องดูความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และ
ระวังช้ินเนื้อสูญหายระหว่างการเคลื่อนย้ายด้วย) 

กำรลงทะเบียนสลับ 
วิธีแก้ไข: ลงทะเบียนโดยตรวจซ้ าในระบบและในสมดุลงทะเบยีนรบัช้ินเนื้อ (Log book) ให้ตรงกันและลงทะเบียน
เป็นรายๆ ไป 
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ข้อแนะน ำ เกี่ยวกับกำรออกแบบห้องปฏิบัติงำนย่อยภำยในห้องปฏิบัติกำร 
 

 

 กำรจัดสรรพ้ืนที่และกำรออกแบบ/เขียนแบบแปลนของห้องศัลยพยำธิวิทยำ 
1) ห้องเปลี่ยนชุดก่อนเข้ำปฏิบัติงำน มีข้อก าหนดและระเบียบปฏิบัต ิให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเปลี่ยนชุด และเก็บของในล็อค

เกอร์เท่าน้ัน ห้ามวางของส่วนตัวในห้องตัดเนื้อ 
i. ชุดคลุม แบบชุดเข้ำห้องผ่ำตัด (เสื้อกาวน์แขนยาวแบบหุ้มข้อมือ หรือแขนยาวแบบมีกระดุม ป้ายข้าง 

หรือเสื้อแบบมีปมผูกด้านหลังก็ได ้แล้วแต่เลือกความสะดวกในการเลือกใช้)   
ii. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE) ก่อนเข้า

ห้องศัลยพยาธิวิทยา ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัย แว่นตา หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน รองเท้าหวัปิด 
iii. มีล็อกเกอร์เก็บของส่วนตัว ส าหรบัเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

2) ห้องเก็บวัสดุสิ้นเปลืองของห้องศัลยพยำธิวิทยำ ใช้เก็บของที่ใช้แล้วท้ิง วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับบรรจุช้ินเนื้อ อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

3) วัสดุปูพ้ืน  
i. ขนำดของวัสด:ุ ควรเป็นวัสดุผืนใหญ่ปูตลอดความยาวของห้อง เพราะท าความสะอาดได้ง่ายกว่าปูกระเบื้อง

ยางแผ่นเล็ก หากมีน้ าหรือสารเคมหีก หรือต้องล้างพื้นห้อง ซึ่งกระเบื้องยางแผ่นเล็กมโีอกาสลอกเพราะมีน้ าซึม
เข้าไปใต้แผ่น   แต่หากใช้กระเบื้องหินปูพ้ืน ควรเลือกกระเบื้องชนิดไม่มันลื่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตลุื่นล้ม 
โดยเฉพาะเมื่อใช้เก้าอี้ท่ีมลี้อเลื่อน 

ii. ชนิดวัสด:ุ เป็นวัสดุทนการกัดกร่อนจากสารเคมี (เช่น xylene) และป้องกันการลื่นได้ด ีวัสดุที่แนะน า คือ พื้น
ยาง 

4) ระบบระบำยอำกำศ: การตดิตั้งระบบระบายอากาศ ไอระเหยของฟอร์มาลินมีน้ าหนักมากกว่าอากาศ ดังนั้นการดูดไอ
ของฟอร์มาลินให้ไดผ้ลดี ควรดูดจากแนวระนาบท่ีมีการปฏิบตัิงาน  

5)  ครุภัณฑ์ในหอ้ง 
i. โต๊ะตัดเนื้อ (Grossing station) 

 ประเภทของโต๊ะตัดเนื้อ แบ่งตามการใช้งานได้ 2 ประเภทหลัก คือ 
 Single access ติดตั้งโตะ๊ด้านยาวฝั่งหนึ่งติดกับผนัง และสามารถเข้าท างานได้จาก

ด้านหน้าด้ำนเดียวเท่ำนั้น 
 Double access: ติดตั้งโต๊ะด้านกว้างฝั่งหนึ่งติดกับผนัง และมตีัวดดูอากาศอยู่ที่หัวโตะ๊

ด้านไกลจากผนัง ส่วนด้านยาวสามารถเข้าท างานได้ทั้ง 2ข้าง เหมาะส าหรับผูต้ัดเนื้อหลักท่ี
มีผู้ช่วยตัดเนื้อเข้าช่วยจากฝั่งตรงข้าม  

 ขนำด:  ขนำดโต๊ะตัดเนื้อที่แนะน ำคือควำมกว้ำง 80 ซม. ยำว 150 -200 ซม. และ หากติดตั้งโต๊ะ
ติดกับผนัง ควรค านึงถงึพื้นที่ผนังส าหรับเดินสายไฟ ท่อระบายอากาศ และท่อน้ าด้วย 

 พ้ืนที่ตัดเนื้อ ควรมีพื้นทีว่างเขียงตัดชิ้นเนื้อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม ป้องกันน้ าไหลลง
พื้นห้อง และติดตั้งอ่างน้ า ก๊อกน้ า พร้อมตะแกรงกรองเศษขยะที่สามารถถอดท าความสะอาดได ้

 กำรจัดพ้ืนที่วำงของ ด้านข้างของโต๊ะ สามารถจัดเป็นท่ีวางอุปกรณใ์นการตัดชิ้นเนื้อ เช่น ใบมีด 
กระดาษเชด็ท าความสะอาด หมึกส าหรับระบุขอบช้ินเนื้อ ที่วางบล็อกลงช้ินเนื้อ และที่เขียนใบ
บรรยายชิ้นเนื้อ  

ห้องศัลยพยาธิวิทยาหรือห้องตัดเนือ้ (Surgical pathology room หรือ Gross examination room) 
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 ระบบดูดอำกำศของโต๊ะตัดเนื้อ เนื่องจากไอของฟอร์มาลิน มีน้ าหนกัมากกว่าอากาศ เมื่อตกลงที่พ้ืน
โต๊ะ จะฟุ้งอยู่รอบ ๆ ช้ินเนื้อหนาแน่น มากกว่าท่ีอื่น ดังนั้นการวางท่อดูดอากาศ ควรอยู่ในระดับ
เดียวกับเขียงตดัเนื้อ เพื่อดดูไอฟอร์มาลินโดยตรง ถ้าโตะ๊เป็นแบบ Single access ก็ดูดจากดา้นผนัง
ด้านใน ระดับเดียวกับเขยีง ถ้าเปน็โต๊ะ double access ก็ดูดจากหัวโต๊ะ ระดับเดียวกับเขยีง มีโต๊ะ
ตัดเนื้อบางรุ่น ที่ออกแบบดูดไอฟอร์มาลิน ใตเ้ขียงตัดเนื้อโดยดูดลงไปใต้โตะ๊ ในกรณีนี้ อาจดูดไดไ้ม่
หมด เพราะยังมไีอฟอร์มาลิน ฟุ้งอยู่เหนือเขียง 

 ระบบแสงสว่ำงของโต๊ะ ต้องมีความสว่างเพียงพอตามข้อก าหนด 
ii. โต๊ะเขียนgross 

 ขนำด แนะน าให้มีความกว้าง 60 ซม. และความสูง 75 ซม.  
 ระบบแสงสว่ำงของโต๊ะ ต้องมีความสว่างเพียงพอตามข้อก าหนด 

iii. เขียงตัดเนื้อและถำดรองเขียง 
 ติดตั้งเขียงตดัเนื้อให้เฉียงลงเล็กนอ้ย โดยมถีำดรองเขียงอีกชั้นหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการท าความ

สะอาด ให้น้ าไหลจากเขียงไหลลงอ่างได้ (สามารถใช้น้ าฉีดล้างถาดรองได้เลย) 
 ถำดรองเขียง ควรมีขนาดใหญ่กวา่เขียงเล็กน้อย เว้นขอบออกจากเขียงอย่างน้อยด้านละ 1 ซม. ท า

ด้วยสแตนเลส ด้านปลายถาดที่น้ าจะไหลออก ควรท าให้ปลายด้านท่ีน้ าไหลออกให้แคบลง เพื่อให้น้ า
ทั้งหมดไหลลงอ่างดักน้ า ก่อนที่จะทิ้งลงท่อระบาย เป็นการดักน้ า ซึ่งอาจมีช้ินเนื้อบางส่วนไหลลงจาก
เขียง ไม่ให้ไหลลงทอ่ระบายโดยตรง ที่ท่อระบายควรใช้ตะแกรงขนาดช่องตะแกรงละเอียด เพื่อกรอง
เศษช้ินเนื้อ ไม่ให้ไหลลงท่อระบายโดยตรง ป้องกันการอุดตันของท่อระบายเมื่อใช้ไปนาน ๆ  

 กำรวำงเขียงบนถำด ควรยกสูงกว่าถาดรองเล็กน้อย เพื่อป้องกันการเกิดสนิมจากการกัดกร่อนของ
ฟอร์มาลิน 

iv. อ่ำงล้ำงมือ 
 กรณีที่สั่งท าราคาจะสูงกว่าสั่งซื้อส าเร็จรปู อ่างล้างควรมีก้นลึกเพื่อปอ้งกันน้ ากระเด็น 

v. โต๊ะและเคร่ืองตัดกระดูก (Bone grossing station) 
 หากมีพื้นท่ีห้องปฏิบัติการเพียงพอ ควรแยกห้องส ำหรับตัดกระดูกโดยเฉพำะ แต่หากมีพื้นท่ีจ ากัด ก็

สามารถจัดไว้ท่ีมุมใดมมุหนึ่งของห้องศัลยพยาธิวิทยา 
 โต๊ะตัดกระดูก ควรมีฝาพลาสติกครอบบริเวณที่ท างาน เพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษกระดูกและ

เศษเนื้อ และฝาครอบนีค้วรออกแบบให้เช็ดท าความสะอาดได้ง่าย 
 ชนิดของเลือ่ยส ำหรับตัดกระดูก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

• เลื่อยมือ ข้อดี: ราคาถูก หาซื้อง่าย ข้อเสีย: มีความเสี่ยงท่ีช้ินเนื้อจะเละ จากการหั่นหลายๆ ครั้ง และต้องใช้แรงและเวลาในการตดันาน 

 

• เลื่อยไฟฟ้ำ ข้อดี: ได้ตัวอย่างเนื้อที่จะส่งตรวจสวยงามผิวเรยีบเสมอกันดี ประหยดัเวลาและแรงงาน 

ตัวอยา่งเลื่อยมือ 
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ข้อเสีย: ราคาแพงกว่าเลื่อยมือ การตัดผ่านส่วน bone cortex จะท าให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย ซึ่งผู้ปฏิบัตงิานสามารถหายใจเข้าไปได้ และ
หากไมร่ะวังเนื้อกระดูกอาจกระเดน็เข้าตาและผิวหนัง 

ข้อแนะน า: ควรจัดโซนหรือห้องแยกส าหรับตัดกระดูกโดยเฉพาะและโต๊ะตัดมีฝาครอบปิดกั้นกันการกระเด็น 

 
vi. เคร่ืองพิมพ์ตลับชิ้นเนื้อ (Cassette writer) ซ่ึงเชื่อมต่อกับระบบ Pathology Information System  

(ถ้ามี ควรเตรียมงบประมาณค่าบ ารุงรักษา แยกกับค่าหมึก)  
vii. จุดถ่ำยรูป อุปกรณ์ถ่ำยภำพ (photo station)  
viii. เก้ำอี้ท ำงำน จ านวนเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน  ควรปรับระดับสูงต่ าได้ และให้มรีะดับเหมาะสมกับโต๊ะตัดเนื้อ 

แต่ไม่ควรเป็นแบบล้อเลื่อน เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุลื่นลม้ 
ix. Emergency eyewash ควรติดตั้งไว้ตรงบริเวณทีเ่ข้าถึงได้โดยสะดวก  
x. ระบบระบำยอำกำศของห้อง: การติดตั้งระบบระบายอากาศ ไอระเหยของฟอร์มาลินมีน้ าหนักมากกวา่อากาศ 

ดังนั้นการดูดไอของฟอร์มาลินใหไ้ด้ผลดี ควรดูดจากแนวระนาบท่ีมกีารปฏิบัติงาน  
xi. ระบบจัดกำรขยะ ต้องแยกเป็นขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป 

 ขยะติดเชื้อ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการก าจัดท าลาย แยกเฉพาะ 
 ขยะไม่ติดเชื้อ คือ ขยะที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกับการตัดเนื้อ เช่น กระดาษ ยางลบ ดินสอ 
 ภำชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ และเศษชิ้นเนือ้ที่เหลือจำกกำรตรวจ ห้ามทิ้งทันที ให้เก็บไวจ้นกระทั่ง

ออกผลกำรวินิจฉัยไปแล้วอย่ำงน้อย 14 วัน เพ่ือตรวจสอบผลกำรวินิจฉัยอีกคร้ัง หรือกรณี
ต้องกำรลงเนื้อเพ่ิม 

xii. อุปกรณ์ขนส่งเอกสำรและสิ่งส่งตรวจที่ลงทะเบียนแล้ว ใช้ในการขนส่งระหว่างห้องลงทะเบยีนและหอ้งศัลย
พยาธิวิทยา เช่น รถเข็น 

xiii. ตู้เย็น ส าหรับแช่สิ่งส่งตรวจเท่าน้ัน ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มมาแช่ปะปน 
xiv. เคร่ือง Cryostat (ในกรณีติดต้ัง frozen section station ไว้ในห้องศัลยพยำธิวิทยำด้วย) 

 กำรท ำงำน: เปิดเคร่ืองก่อนใช้งำนจริง 1-2 ชม. เพื่อให้อุณหภูมิขัน้ต่ าใน chamber อยู่ท่ี -25 oC 
(แท่นตัดอุณหภูมิ -40oC) 

 ควรจัดให้อยู่ในที่ๆ อณุหภูมิต่ ำพอ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ไม่ควรอยู่ในท่ีอากาศร้อน เพราะ
ต้องเปิดติดต่อกันนานหลายวัน ปอ้งกันเครื่องเสียเร็วเนื่องจาก compressor ท างานหนักตลอดเวลา 

 มีที่เก็บ น้ ายา และอุปกรณ ์ 
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ระยะเวลำในกำรเก็บเนื้อ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ก ำหนดให้เก็บไว้อย่ำงน้อย 2 สัปดาห์หลังออกใบรายงานผลแล้ว 
ระบบกำรเก็บเนื้อที่แนะน ำ:  จัดเก็บใส่กล่องแยกตามช่วงวันท่ีรับลงทะเบียน หรือ แยกตามรหัส surgical number ตามความสะดวก
ของผูใ้ช้งาน ในทางปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการส่วนมากจะเก็บไว้ 1 เดือนโดยหมุนเวียนทิ้งสัปดาห์ละครั้ง ก่อนท้ิงต้องมีการตรวจสอบเสมอว่า 
ได้ออกผลการวินิจฉยัมาแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห ์

 กำรจัดสรรพ้ืนที่และกำรออกแบบ/เขียนแบบแปลนของห้องเก็บชิ้นเนื้อ 
1) ในกรณีที่มีพ้ืนที่จ ำกัดและจ ำนวนเก็บไม่มำก สามารถสรา้งตู้ติดกับผนังห้องตัดเนื้อได้ โดยวางเนื้อเป็นช้ันๆ และท าฝาตู้

เป็นกระจกเลื่อน ต้องติดเครื่องดดูกลิ่นตลอดเวลา โดยระบายอากาศผ่านท่อออกนอกตัวอาคาร (Continuous 
ventilation) โดยใช้เคร่ืองดูดอำกำศ 2 เคร่ืองสลับกันตลอดเวลำ ท างานเครื่องละ 3-6 ชม. เพื่อป้องกันกลิ่นวนกลับ
เข้าห้องตัดเนื้อ หรือหากตู้อยู่ใกลห้น้าต่างอาคารจะใช้วิธีเปิดหน้ำต่ำงระบำยอำกำศร่วมด้วย  
 
 

 
2) กรณีที่มพ้ืีนที่มำกพอ ให้สร้ำงห้องเก็บแยก โดยพืน้ท่ีในการเก็บข้ึนกับจ านวนการให้บริการรายปีของห้องปฏิบัติการ 

นั้นๆ ยกตัวอย่าง เช่น 
 6000 ราย/ปี แนะน าให้ใช้พื้นที ่อยา่งน้อย 1x2 เมตร 
 8000 ราย/ปี แนะน าให้ใช้พื้นที ่อย่างน้อย 2x2 เมตร 

3) วัสดุปูพ้ืน: ตำมค ำแนะน ำก่อนหนำ้นี ้
4) ระบบระบำยอำกำศ: ตำมค ำแนะน ำก่อนหน้ำเรื่องกำรตดิตั้งระบบระบำยอำกำศ 

 
  

ห้องเก็บชิน้เนือ้ 
 

ทัง้นีป้รมิาณไอฟอรม์าลินในหอ้งเก็บเนือ้ ตอ้งไมเ่กินตามคา่มาตรฐานท่ีก าหนด 
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 กำรจัดสรรพ้ืนที่และกำรออกแบบ/เขียนแบบแปลนของห้อง Tissue process 
1) ทีว่ำงเคร่ือง ขนาดความกว้าง (หรือความลึก) ของเคาน์เตอร์ หรือโต๊ะวาง ต้องกว้างกว่าขนาดของเครื่อง tissue 

Process โดยทั่วไป ควรออกแบบให้กว้าง (หรือลึก)  80-100 ซม. เพื่อรองรับการวางเครื่องได้หลายรปูแบบ และ
จ าเป็นตอ้งมีเครื่องป้องกันไฟตก และส ารองไฟฉุกเฉิน (UPS) 

i. หำกมีพื้นที่มำกพอ อาจสร้างห้องเปลี่ยนน้ ำยำ แยกท่ีวางน้ ายาแยกต่างหาก หรือหำกมีพ้ืนที่จ ำกัด ให้ติดตั้ง
อ่ำงล้ำง ในห้อง tissue process ก็ได ้(ใช้ล้ำงภำชนะใสน่้ ำยำด้วย) 

ii. มีทีว่าง jar ที่ใช้ใส่สารเคมี (ท าจากแก้ว) เพื่อผึ่งตาก jar ใหแ้ห้ง หลงัล้างท าความสะอาด ก่อนน ากลับเข้า
เครื่อง tissue process และที่เกบ็อุปกรณ์ตา่งๆ 

2) ครุภัณฑ์ภำยในห้อง 
i. Tissue processor  

 ขนำดของเคร่ือง มีตั้งแต่ขนาด 50x50 ซม., 60x60 ซม., 60x80 ซม. หรือมากกว่า (ถ้ามีระบบ
ไมโครเวฟด้วย ขนาดจะใหญ่มากขึ้น) 

 จ ำนวนเคร่ืองท่ีใช้: ควรมีอย่ำงน้อย 2 เคร่ือง โดยที่เป็นเครื่องใหญแ่ละเครื่องเล็กอย่างละ 1 เครื่อง 
ส ารองไว้กรณีอีกเครื่องไมส่ามารถท างานได้ ทั้งนี้ในการตั้งห้องปฏิบตัิการระยะแรกนั้น ควรท าเรื่อง
ของบประมาณ ทยอยจัดซื้อปีละเครื่อง 

ii. กำรเปลี่ยนน้ ำยำเคร่ือง tissue processor ใช้สายยางดูดน้ ายา กรวยพลาสติก และถังขนาด 30 แกลลอน 
 กำรเปลี่ยนน้ ำยำ เทน้ ายาเก่าลงแกลลอนสารเคมี และติดฉลากท่ีถังทุกครั้งว่าข้างในบรรจุสารเคมี

ชนิดใด เทสารลงแกลลอนโดยใช้กรวยพลาสติก ยกกรวยออกเมื่อใช้งานเสร็จ และปิดฝาถังให้สนิท
เพื่อป้องกันการระเหยของสารเคม ี 

 ขั้นตอนกำรทิ้งน้ ำยำ ขึ้นอยู่กับนโยบำยของห้องปฏิบัติกำร และโรงพยำบำลนั้นๆ 
 ห้องปฏิบัติการทั่วไป สามารถส่งแกลลอนสารเคมีให้บริษัทเป็นผู้ก าจดั  
 โรงพยาบาลทีม่ีระบบก าจัดน้ าเสีย ให้ปรึกษากับหน่วยงานอาชีวอนามัยในการก าจดั

สารเคมี ทั้งนี้ ไม่ให้เท alcohol และ xylene ลงไปในท่อน้ าทิ้งโดยตรง 
iii. เคร่ืองป้องกันไฟตก และส ำรองไฟ (UPS): ส าหรับป้องกันการยดุท างานของเครื่อง หากระบบไฟขดัข้อง

ระหว่างที่เครื่อง tissue process ยังท างานอยู่ 
iv. อ่ำงล้ำง: ส าหรับล้างท าความสะอาดภาชนะ 
v. ระบบไฟสว่ำงเพียงพอ: ตามค่ามาตรฐานก าหนด 

3) ระบบระบำยอำกำศ แบบ continuous ventilation เหมือนห้องเก็บช้ินเนื้อท่ีกล่าวในข้างต้น 
4) วัสดุปูพ้ืน: ตามค าแนะน าก่อนหนา้นี้ 

  

ห้อง Tissue process 
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 กำรจัดสรรพ้ืนที่และกำรออกแบบ/เขียนแบบแปลนห้อง  
จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับวางเครื่อง Embedding เครื่อง Microtome เครื่องย้อมสี Hematoxylin and eosin ส าหรับงาน 

routine งานย้อมสีพิเศษ ที่วางน้ ายาและสารเคมี และอ่างล้างมือ อย่างเหมาะสม 
ครุภัณฑ์และวัสดสุิ้นเปลืองภำยในห้อง (ตำมล ำดับขั้นตอน) 
1) เคร่ือง Tissue embedding การ embed ต้องเลือกใช้ mold ทีเ่หมาะสมกับขนาดของช้ินเนื้อ เพื่อจะไดไ้มเ่สีย

หน้าตัดโดยเปล่าประโยชน์ ในขณะที่ท าการ tissue trimming  
2) เคร่ือง Microtome  

i. ชนิดของเคร่ือง เครื่อง manual microtome,  Semi-automatic microtome และ full automatic 
microtome  ควรมี microtome 2 เครื่อง เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญ หากเสียหายโดยไม่มเีครื่องส ารอง 
จะไมส่ามารถตดัชิ้นเนื้อเพื่อท าสไลด์ได้ บางแห่งจะใช้เพื่อ trim 1 เครื่อง และตดั 1 เครื่อง เนื่องจากการ trim 
ท าให้ใบมีดหมดความคมไดเ้ร็ว และไม่จ าเป็นต้องใช้ใบมีดใหม่เสมอไป การแยกเครื่องท างานจะช่วยประหยดั
ใบมีดไดด้ีกว่า 

 การตั้งองศาใบมีดของทั้งสองเครื่องต้องเป็นองศาเดียวกัน ไมม่ีการก าหนดที่แน่ชัดว่าควรตั้งใบมดีกี่
องศา ให้ใช้ตามความถนัดของผู้ปฏิบัติงาน ที่สามารถตดัเนื้อได้ดีที่สดุ 

ii. ใบมีด Microtome มี 2 ชนิด คือ 
 Permanent blade หมดความคมแล้วต้องไปลับด้วยเครื่องลับมีด แล้วจึงน ากลับมาใช้ใหมไ่ด ้

ปัจจุบันไมเ่ป็นทีน่ิยมแล้ว 
 Disposable blade (หมดความคมแล้วท้ิง) มี 2 ชนิดย่อย คือ แบบ low profile (กว้าง 0.5 ซม.) 

และ high profile (กว้าง 1 ซม.) 
 อำยุกำรใช้งำน ใบมีด disposable 1 ใบสามารถตดั paraffin block ได้ประมาณ 4-10 blocks 

ขึ้นกับชนิดของช้ินเนื้อที่ตัด 
 ขั้นตอนกำรใช้งำน ก่อนท า sectioning บล็อกใหม่ ต้องเช็ดใบมดีกอ่นทั้งด้านหน้าและดา้นหลังทุก

ครั้ง โดยไม่เช็ดบนคมมดีโดยตรงเพราะจะท าใหม้ีดทื่อบิ่นได ้
3) Floating bath  

 กำรใช้งำน ตั้งอุณหภูมิประมาณ 40 oC อำจใส่ alcohol ด้วย หรอืใช้ jar ขนาดเล็กใส่แอลกอฮอล์
เจือจาง ให้ผู้ตัดวาง strip tissue ribbon ลอยใน jar แอลกอฮอล์ ก่อน แล้วจึงช้อนไปลอยใน 
waterbath จะท าให้ tissue ribbon จะท าให ้ribbon เนื้อแผ่ตึงไดด้ีขึ้น จากนั้นจึงช้อนเก็บ     
(ข้อควรระวัง: ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่ช านาญอาจท าให้ ribbon ขาดได)้ 

 สิ่งที่ช่วยให้ชิ้นเนื้อเกำะติดกับสไลด์ได้ดี ที่นิยมใช้ ได้แก่ 

 ใช้ Gelatin ผสมกับน้ าใน waterbath (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได)้ 
ข้อเสีย: จะเกิดคราบสกปรกง่าย และเมื่อย้อมสี อาจเห็นคราบสีบนสไลด์ ส่วนท่ีไมม่ีชิ้นเนื้อ  

 ใช้ Albumin เคลือบสไลด์ก่อนใช ้

ห้อง Tissue embedding, sectioning, staining, slide mounting และ slide drying 
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ข้อเสีย: เวลาย้อมสี สีอาจเลอะติดสไลด ์
วิธีแก้ไข: ใช้สไลดเ์คลือบส าเร็จรปู (ทีใ่ช้กับการย้อมสีอิมมูโน) หรือ เคลือบสไลด์เองด้วยการใช้สารเคลอืบ
ผสม alcohol  แล้วปล่อยให้ alcohol ระเหยออกไปเหลือแตส่ารเคลือบ 

4) เคร่ืองอบสไลด์ (Oven) และ Rack ส ำหรับเข้ำตู้อบในขั้นตอน Deparaffinization 
 กำรใช้งำน ตั้งอุณหภูมิอบ 60 oC นำน 30-60 นำท ี(จุดหลอมเหลวของพาราฟิน คือประมาณ 56-

58 oC ทั้งนี้ ให้ดูรำยละเอียดในบรรจุภัณฑ)์ 
 ขนำดของเคร่ือง ขนาดเล็ก 50-60 ซม. ขนาดใหญ่ 70-80 ซม. หรือสั่งท าตามขนาดทีต่้องการ 

ครุภัณฑ์และวัสดุในขั้นตอนย้อมสี 
1) โต๊ะวำงเคร่ืองหรืออุปกรณ์ย้อมสี 

ขนำด ความกว้างโตะ๊ 1-1.2 เมตร จะใช้วางของได้ฟากเดียว หรือ ขนาดความกว้าง 1.8 เมตร วางของได้ 2 ฟาก 
2) เคร่ืองย้อมสีอัตโนมัติ (Autostainer)  

เง่ือนไขที่ส ำคัญในกำรใช้เคร่ือง: 
I. ระบบส ำรองไฟ (UPS) ที่ส ารองไฟได้ 30 นาทีเป็นอย่างน้อย ควรให้มาพร้อมกับเครื่อง 
II. ระบบน้ ำเข้ำ-ออก ให้ต่อเข้ากับท่อน้ าดแีละท่อน้ าเสีย ส าหรับโต๊ะทีว่างเครื่องย้อมสีอัตโนมัติ ให้

ออกแบบให้มีท่อน้ าดีและน้ าเสียอยู่บนผิวโตะ๊ ท้ังนี้ให้ปากท่อท่ีรองรับน้ าเสียอยูเ่สมอพื้นผิวโตะ๊ 
เพื่อให้ท่อทีอ่อกจากเครื่อง อยู่สูงกว่าปากท่อบนผิวโต๊ะ น้ าจึงไหลออกลงท่อระบายได้สะดวกโดยไม่
ค้างอยู่ในท่อ 
เครื่องย้อมสีบางรุ่น มีขนาดใหญ่มาก และต้องวางบนพ้ืน หากจะใช้เครื่องแบบนี้ ให้ศึกษาตัวเครื่องให้
ดี เกี่ยวกับระบบน้ าเข้าออก อาจตอ้งออกแบบท่อน้ าดีและน้ าเสยีไวท้ี่พ้ืนหรือผนังด้วย (ท่อน้ าเสียต้อง
อยู่ท่ีพื้น) อาจต้องใช้น้ าท่ีผ่านเครื่องกรอง จึงต้องเตรียมพื้นท่ีวางเครื่องกรองน้ าไว้ด้วย 

III.  กำรย้อมสีด้วยมือ (Manual staining) :  โต๊ะหรือเคาท์เตอร์ต้องมีพื้นท่ีในการวางโถย้อมได้ 10 โถ 
ควรมีชุดย้อมสีด้วยมือ เพื่อย้อมสี Frozen section (ถ้ามีการบริการนี้)  

อุปกรณ์ที่ใช้ 
1) Rack ใส่สไลด ์ขนาดทั่วไปสามารถใส่สไลด ์ได้ 10-30 แผ่น 

a. โถย้อมส ีท าจากแก้วหรือสแตนแลส (งบประมาณจัดซื้อโถและฝา ชุดละประมาณ 2000 บาท) 
i. แบบแก้ว ข้อดี: ล้างท าความสะอาดง่าย   ข้อเสีย: แตกง่าย 
ii. แบบสแตนเลส ข้อด:ี ทนทานกว่า  ข้อเสีย: สกปรกง่าย 

2) ค าแนะน าในการเลือกใช้เครื่องย้อม: การย้อมสีทางเซลล์วิทยา (Cytology) ควรแยกกับการย้อม histology 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างช้ินเนื้อและเซลล์ของผู้ป่วยในแตล่ะราย 
a. เคร่ืองปิด cover slip อัตโนมัติ  
b. แผ่น cover slip: ค ำแนะน ำ 

i. กำรปิด cover slip แบบใช้เคร่ืองอัตโนมัติ:  
1. Cover slip จากบางผู้ผลติที่มีราคาถูก มักพบปัญหาแผ่นติดกันเมื่อใช้กับเครื่องปิด 

cover slip อัตโนมัต ิ(ความช้ืนท าให้แผ่นติดกัน) แต่หากใช้แผ่น coverslip ทีเ่ครื่อง
แนะน าให้ใช้ หรือผลติมาพร้อมกับเครื่องจะพบปัญหาน้อยลง แตร่าคาสูงกว่ามาก  

ii. กำรปิด cover slip แบบ manual: ต้องมีการติดตั้ง hood ดูดกลิ่นแบบมฝีาปิด ป้องกันกลิ่น 
xylene ระเหยออกมาระคายเคืองทางเดินหายใจ 
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1. การปิด cover slip แบบ manual ที่มีปัญหาฟองอากาศเข้านั้น มักเกิดจากการผสม 
xylene ลงไปใน mounting media มากเกินไป และฟองอากาศจะเกิดขึ้นหลังจาก
สไลด์แห้ง 

c. ขั้นตอนท ำให้สไลด์แห้งก่อนส่งตรวจ 
1. ใช้วิธีตากแห้งท่ีอุณหภูมิห้อง หรือใช้ตู้อบก็ได ้

d. กำรเขียนหัวสไลด ์(Labeling slide)  สามารถเลือกท าได้ 2 วิธี คือ  
1. เคร่ืองปรินท์สต๊ิกเกอร์ หรือ 
2. เคร่ืองปรินท์หัวสไลด์อัตโนมัติ (slide printer) (งบประมาณจัดซือ้ประมาณ 1 ล้าน

บาท):  ควรเตรียมงบประมาณค่าวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มเติม คือ สไลด์หวัสีขาวท่ีใช้ส าหรับ
ปรินท์โดยเฉพาะ และ เทปหมึกพิมพ์ 

e. ขั้นตอนเตรียมน ำสไลดส์่งพยำธิแพทย์ ต้องมีพื้นท่ีส าหรับจัดเรียงสไลด์ใส่ถาดเพื่อแยกส่งงานให้แพทยแ์ต่
ละคน 
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 กำรจัดสรรพ้ืนที่และกำรเขียนแบบแปลนห้อง 
ควรแยกพื้นทีอ่อกจาก ส่วนปฏิบตังิานอื่น เพราะต้องมีการเตรยีมน้ ายา หรือแอนติบอดี ้(แอนติบอดี้มี 2 แบบ คือ แบบพร้อมใช้

ส าเรจ็รูปและแบบเตรยีมเอง) 
1. ครุภัณฑ์และวัสดสุิ้นเปลืองในห้อง 

i. เคร่ืองย้อมสีอิมมูโน ปัจจุบัน บรษิัทขายเครื่องย้อม จะใช้วิธีวางเครื่อง และให้ห้องปฏิบัติการท าสญัญาซื้อน้ ายาจาก
ทางบริษัท ซึ่งราคาน้ ายาจะขึ้นกับปริมาณช้ินเนื้อที่ย้อมต่อปี ถ้ามีปรมิาณมาก อาจต่อรองราคาให้ถูกลงได ้

ii. ตู้เย็นส ำหรับเก็บแอนติบอด้ีและน้ ำยำที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะ ตู้เยน็ประเภทนี้ราคาแพง เพราะจะควบคุมอุณหภูมิให้
คงที่ตลอดเวลา อย่างไรกต็าม สามารถใช้ตู้เย็นทั่วไปได ้แต่ต้องมีการควบคุมอณุหภูมิอย่างสม่ าเสมอโดย 

 มีเทอร์โมมิเตอร์ควบคุมอณุหภมูิตดิไว้ท่ีฝาตู้ 

 ท าการจดบันทึกอุณหภูมิทุกวัน 

 ไม่ควรเก็บร่วมกับของอย่างอื่น  
อุณหภูมิทีไ่ม่เหมาะสมจะท าให้แอนติบอดี้เสื่อมสภาพได ้

2. ภำระงำน ในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะมีการย้อมสีอิมมโูนประมาณ ร้อยละ 20 ของจ านวน specimen ทั้งหมดต่อปี 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

i. ควรมีการเก็บสลากผลิตภัณฑ์ของแอนติบอดี้แต่ละตัว เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงตรวจสอบ 

ii. ควรมีการเลือก Positive control ของแต่ละแอนติบอดี้โดยให้พยาธแิพทย์เป็นผู้เลือกจากช้ินเนื้อเพ่ือใช้ในการอ้างอิงผล 

Positive และตรวจสอบ Control ส าหรับแอนติบอดี้แตล่ะตัว ทั้งนี้ การตัดชิ้นเนื้อ Control ไม่ควรตดัเตรียมไว้เกิน 1 

เดือน 

iii. ควรมีการปรับระดับความเข้มข้นของแอนติบอดีใ้นรูปแบบเตรียมความเข้มข้นเอง เพื่อให้ผลการย้อมออกมาถูกต้องและ

เห็นชัดเจน 

  

ห้องอิมมูโนฮสีโตเคมี (Immunohistochemical laboratory) 
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กำรจัดสรรพ้ืนที่และกำรเขียนแบบแปลนห้อง 
อาจใช้ตู้เก็บบล็อก ที่มีลิ้นชักชนิดทีไ่ม่มีตัวล็อค (สามารถยกลิ้นชักออกมาจากตู้ได)้ 
กำรใช้งำน  
เก็บบล็อกพาราฟินหลังใช้งาน เพื่อเตรียมส าหรับการสั่ง Recut สไลด์ เพื่อย้อมเพิม่เตมิ เป็นเวลาอยา่งน้อย 1 สัปดาห์ 

แล้วจึงน าไปเก็บท่ีห้องเก็บบล็อกพาราฟิน 
 
 
 

ห้องเก็บบล็อกเป็นห้องทีส่ ำคัญเนื่องจำกอำจจะมีกำรสั่งย้อมพิเศษเพ่ิมเติมหรือ น ำชิ้นเนื้อในบล็อกไปตรวจเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรรักษำผู้ป่วยต่อไป 
 ข้อควรระวัง: 

1) การควบคุมอณุหภมูิ ไม่ควรให้อุณหภูมิสูง มีการถ่ายเทอากาศท่ีดี ไมอ่ับช้ืน  
2) มีตู้จัดเก็บมิดชิด เพื่อป้องกันการถกูท าลาย เช่น หนูกัดแทะ 
3) มีการควบคุมการเข้าออก ห้ามบคุคลทีไ่มม่ีส่วนเกีย่วข้องเข้า 

กำรใช้งำน 
1) บล็อกใหม่เก็บในลิ้นชัก แบบเก็บเอกสาร โดยใช้กระดาษคั่น เพื่อความเป็นระเบียบ และสามารถค้นหาไดส้ะดวก 
2) อาจเรียงบล็อกในกล่อง ความสูง 3 ซม พร้อมฉลากระบุหมายเลขบล็อก วางซ้อนบนช้ัน 
3) ระยะเวลาการเก็บ: เก็บอย่างน้อย 5 ปี (ควรเก็บให้นานเทา่ที่จะท าได้) และส าหรับการท าการศึกษา วจิัย 10 ปี  
4) ควรมีระบบบันทึกการเบิกจ่ายบลอ็กพาราฟิน เพื่อป้องกันการสูญหาย และสามารถติดตามบลอ็กได ้

 
 
 

กำรจัดสรรพ้ืนที่และกำรเขียนแบบแปลนห้อง 
  อาจเก็บท่ีเดียวกันกับบล็อกพาราฟิน แต่หากสร้างห้องเก็บแยกต่างหาก ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอุณหภูมิหอ้งเหมือนกับห้องเก็บบล็อก
พาราฟิน โดยทั้งนี้ต้องมีพื้นท่ีจัดเรยีงและสร้างช้ันพักสไลด ์

 หากใช้ตู้ลิ้นชักเพื่อเก็บสไลด์ แนะน าให้ออกแบบลิ้นชักชนิดที่มีตัวลอ็ค (จะยกลิ้นชักออกมาจากตูไ้ด้กต็่อเมื่อยกออกจากสลัก
ก่อนเท่านั้น) ทั้งนี้เพื่อการประหยดัเนื้อท่ี และป้องกันลิ้นชักหล่นทับผู้ค้นสไลด์ ในกรณีทีล่ิ้นชักหนักมากๆ ลิ้นชักเป็นแบบ
เดียวกันกับลิ้นชักเก็บเอกสาร สูง10 ซม. 

 ควรให้ห้องอยู่ในพ้ืนท่ี ท่ีสามารถรบัน้ าหนักไดม้าก เพราะตู้เก็บสไลด์แก้วจะมีน้ าหนักมาก  
 ควรวางตู้เก็บสไลด์ตามแนวคานรบัน้ าหนัก เพื่อป้องกันปัญหาพื้นทรุดตัว 
 ระยะเวลาการเก็บ: เก็บอย่างน้อย 5 ปี 
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภำยในห้อง 

I. ตู้เก็บสไลด์ หนึ่งตู้สามารถเก็บสไลด์ได้ประมาณ 10,000 สไลด์   
II. กล่องเก็บสไลด์ เป็นกล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติกก็ได้ ขนาดกล่องกว้างประมาณกระดาษขนาด A5 และจัดเรียงเป็น

แนวยาว 
III. ชั้นพักสไลด ์สร้างเป็นช่องๆ ไม่สูงมาก (พักสไลด์ให้แห้งสนิทก่อนเกบ็เข้ากล่อง หรือลิ้นชัก ประมาณ 5-7 วัน)  

พืน้ทีเ่ก็บบล็อกพาราฟินช่ัวคราว 
 

พืน้ทีเ่ก็บบล็อกพาราฟิน 
 

พืน้ทีเ่ก็บสไลด ์
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1. ครุภัณฑ์และวัสดสุิ้นเปลืองในห้อง 

i. กล้องจลุทรรศน์ แบ่งตามความกว้างของ visual field ได้ 3 แบบ 
a)       Field 18 mm เหมาะส าหรบันักศึกษาแพทย ์
b) Field 20-22 mm เหมาะส าหรบันักเซลล์วิทยาและแพทย์ประจ าบ้านพยาธิวิทยา  
c)       Super wide field 22-26.5 mm เหมาะส าหรับพยาธิแพทย ์ 

ii. กล้องจลุทรรศน์ที่เชื่อมต่อกับกลอ้งถ่ำยรูป เป็นกล้อง trinocular  
iii. โต๊ะรูปตัว L ส าหรับวางกล้องจุลทรรศน์ คอมพิวเตอร์พิมพ์ผลและเครื่องพิมพ์เอกสาร 
iv. แหล่งข้อมลูสืบคน้ เช่น หนังสือ วำรสำร e-book หรือ e-journal เป็นต้น  
v. คอมพิวเตอร์พิมพ์ผลและเคร่ืองพิมพ์เอกสำร 

การติดตั้งเครื่องพิมพ์เอกสาร สามารถท าไดห้ลายแบบตามความสะดวกในการใช้งาน ดังนี ้
a)       แบบใช้แยกเดี่ยว (Stand-alone) 
b) แบบทีส่ามารถสั่งพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง (Network) 
c)       แบบ Heavy duty 
d) แบบ Super heavy duty ต้องแยกเครื่องตั้งต่างหากโดยเฉพาะ เพือ่ระบายความร้อนและป้องกันการ    

      ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองหมึก (โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์เลเซอร)์ 
vi. ครุภัณฑ์อื่นๆ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการผ่อนคลายระหว่างท างาน  

2. บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 
i. พยำธิแพทย์ ในห้องปฏิบัติการ ส าหรับปรมิาณงานจ านวน 6000 ราย/ปี ควรมีพยาธิแพทย์ปฏิบตัิงานอย่างน้อย 2 คน 
 

 
 
 

กำรจัดสรรพ้ืนที่และกำรเขียนแบบแปลนห้อง 
ควรออกแบบให้อยู่ใกล้ห้องรับสิ่งส่งตรวจ แต่เป็นห้องที่แยกกันต่างหาก ไม่ควรให้บคุคลภายนอกเข้า-ออก น 

1. ครุภัณฑ์และวัสดสุิ้นเปลืองในห้อง 
i. ตู้เก็บใบรำยงำนผล 
ii. เคร่ืองพิมพ์เอกสำร  
iii. เคร่ืองสแกนเอกสำร 
iv. ตะกร้ำใส่ใบรำยงำนผลที่รอส่ง และรอเก็บเข้ำตู้ 

2. บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 
i. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ผล จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานขึ้นกับจ านวนสิ่งส่งตรวจ และระบบการรายงานผลการวินจิฉัย 
ii. มำตรฐำนกำรท ำงำน 

a) กำรออกผล เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องมลีายเซ็นพยาธิแพทยก์ ากับ 
b) กำรเก็บใบรำยงำนผล เก็บเป็น digital file หรือใบรายงานผลต้นฉบับจริง ตามที่ราชวิทยาลัยฯก าหนด 

 
 

พืน้ทีอ่่านสไลด ์ 
 

พืน้ที่รายงานผลและพมิพผ์ล 
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i. ครุภัณฑ์และวัสดสุิ้นเปลืองในห้อง 
a)  Hood สารเคมีและระบบระบายอากาศ 
b)  เครื่อง Cytospin, Cytocentrifuge 
c)  ตู้เย็นส าหรับเก็บ specimen ทางเซลล์วิทยา 
d)  โต๊ะท างาน 
e)  Liquid-based specimen ใหเ้กบ็ไว ้14 วันหลังจากรายงานผลแลว้ 
f) ตู้เย็น ส าหรับแช่สิ่งส่งตรวจเท่าน้ัน ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มมาแช่ปะปน 

ii. บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน: นักเซลล์วทิยา 

 

 

ห้องธุรกำร ไม่อนุญาตให้วางอาหาร หรือภาชนะใส่อาหารในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ควรจดัหาที่เก็บอาหารให้เป็นสัดส่วน อนุญาตให้วางน้ าดืม่
ในห้องได้ 
ห้องอื่นๆ ภำยในห้องปฏิบัติกำร 

i. พ้ืนที่ประชุม 
ii. พ้ืนที่เก็บเอกสำร มีการควบคมุคณุภาพ เก็บรักษาความลับของคนไข้ ไม่น ากระดาษรายงานผลเกา่กลับไปใช้ซ้ าอีก 

(reuse) ถ้าเลิกใช้แล้วต้องมรีะบบท าลายเอกสารที่มดิชิด มีการแยกหมวดหมูเ่อกสารชัดเจน 
iii. พ้ืนที่สแกนสไลด ์ใช้สแกนสไลด์ เพราะสยี้อมจะซดีลงภายใน 1 ปี  

a. ข้อดี: ใช้เป็นสื่อการเรยีนการสอน และสสีไลดไ์ม่ซีดจางตามกาลเวลา 
b. ข้อเสีย: ใช้งบประมาณในการจดัซือ้ และดูแลรักษาสูง ควรออกแบบระบบการจัดเก็บไฟลภ์าพสแกนเนื่องจากไฟล์

ภาพมีขนาดใหญ ่ควรมีระบบแยกเก็บเพิ่มเติม 
iv. พ้ืนที่พักผู้ปฏิบัติงำน ควรแยกกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับพยาธิแพทย์ และจัดล็อคเกอร์เพื่อเก็บของใช้แต่ละคน 
v. โต๊ะของเจ้ำหน้ำที่ ควรจัดใหร้ะดบัหัวหน้าฝ่ายต่างๆ 
vi. บริเวณผู้มำติดต่อ ควรจัดไว้ส าหรบัเจ้าหน้าที่ท่ีมาตามผล 
vii. ห้องพักพยำธิแพทย์  

 
 
 

ระบบสำรสนเทศเชื่อมโยงภำยในห้องปฏิบัติกำรและระหว่ำงห้องปฏิบัติกำรกับโรงพยำบำล (Network) ประกอบด้วย 
ระบบภำยในห้องปฏิบัติกำร เช่น LIS (Laboratory Information System)  
 ข้อดี: สามารถแก้ไขระบบเองไดห้ากระบบล่ม และถ้าระบบใหญ่ของโรงพยาบาลเสียก็ยังสามารถท างานต่อได้ 
 ข้อเสีย: ต้องมีห้องเก็บ server ที่มรีะบบปรับอากาศ 24 ช่ัวโมง และต้องมีเจ้าหนา้ที่ดูแลตลอด 
ระบบ intranet ของโรงพยำบำล 
 ข้อดี: ทางห้องปฏิบัติการไม่ต้องตดิตั้งระบบเอง สามารถใช้งานได้เลย 
 ข้อเสีย: ถ้าระบบของโรงพยาบาลล่ม ทางห้องปฏิบัติการจะท างานไม่ไดต้ามไปด้วยและต้องรอส่วนกลางในการแก้ปัญหา 

พืน้ทีป่ฏิบัตกิารเซลลว์ิทยา 

ระบบสารสนเทศภายในและภายนอกหอ้งปฏิบตัิการ 

พืน้ทีอ่ื่นๆ 
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การบริหารคุณภาพห้องปฏิบัตกิารทางพยาธิวิทยา 
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การบริหารจัดการให้มีคณุภาพ  

I. หลักกำรของคุณภำพ คือ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย จากผลการวนิิจฉัยท่ีถูกต้อง และการควบคุมคณุภาพทีเ่ริ่มต้น
จากต้นทางถึงปลายทาง 

II. ประโยชน์ มีดังนี้  
a)  ใบรำยงำนผลเชื่อถือได้ ท าซ้ าแลว้หรือคนอ่ืนอ่านแล้วได้ผลเหมือนเดิม ออกผลใหไ้ดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด  
b)  Protocol หรือ working instruction (WI) ต้องมใีนกำรท ำงำนทุกกระบวนกำร เพื่อให้ทุกคน

สามารถปฏิบัตติามมาตรฐานเดยีวกัน  
c)  เอกสำรคุณภำพ เป็นเอกสารที่ตอ้งควบคุม มีหมายเลขเอกสาร ห้ามแก้ไขต้นฉบับ  
d)  กำรท ำส ำเนำเอกสำรคุณภำพ ต้องลงบันทึกผู้รับส าเนา เพื่อสามารถเรียกกลับและส่งฉบับใหม่ใหไ้ด ้เมื่อ

มีการปรับปรุงให้เป็นฉบับใหม่  
III. หลักกำรท ำงำน: ใหป้ฏิบัตติาม protocol เพื่อความถูกต้องแม่นย า  

กำรท ำงำนให้ผลงำนออกไปมีคุณภำพ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
1. Pre-analytical phase;  

a) เริ่มตั้งแต่การเก็บตัวอย่างจากผูป้่วยจนถึงการขนส่งตัวอย่างมาถึงห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีคูม่ือแนวทางการ
ส่งตัวอย่างช้ินเนื้อท่ีห้องปฏิบัติการเขียนข้ึนมาอย่างชัดเจน และเป็นฉบับท่ีห้องปฏิบัติการรับรอง “ส าเนา
ถูกต้อง” และเป็นฉบับลา่สุดเท่านัน้ 

b) การรับช้ินเนื้อ มีการสรา้งรหัสภายในห้องปฏิบัติการ (surgical number) ที่ไม่สลับล าดับ มีการก าหนดว่า
จะสร้างรหัสก่อนใส่ช่ือผู้ป่วยหรือใส่ชื่อผู้ป่วยก่อนใส่เบอร์ก็ได้ แนะน าใหใ้ช้เครื่องบันทึกข้อมูลแทนการ
เขียนด้วยมือเพื่อป้องกันความผิดพลาด (human error) 

c) ต้องมีคู่มือให้ท าตาม (work instruction) ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ ผู้จะใช้ต้องเซ็นรับทราบ เก็บท่ีฝ่ายควบคุม
คุณภาพของหน่วยงาน และส าเนาไว้ท่ีผู้ใช้ หากไมไ่ด้ใช้เนื้อความท้ังฉบับ ต้องสรุปเป็น card file แล้วมี
การเซ็นรบัรอง เพื่อติดไว้ท่ีพื้นที่ปฏิบัติงาน  

2. Analytical phase;  
a) นับตั้งแต่ขั้นตอนการรับลงทะเบยีนเนื้อจนถึงการรายงานผลการวินจิฉัย โดยพยาธิแพทย ์
b) ทุกขั้นตอนทางพยาธิวิทยาต้องสามารถตรวจสอบกลับได้ (root cause analysis or chain of 

custody) 
c) เครื่องมือทุกชนิดในห้องปฏิบัติการรวมถึงกล้องจุลทรรศน์ ต้องมีการท าความสะอาดทุกวันและบันทึก

วันท่ี ช่ือผู้ปฏิบัติงาน ลงในตาราง maintenance มีแผน maintenance ประจ าปตีามก าหนดทุก 6-12 
เดือน 

d) การท าแผน maintenance เครื่องมือ ประกอบด้วย  
1. สมุดบันทึกรายปีของหน่วยงาน 
2. ตารางที่ห้องปฏิบัติการเขียนเอง โดยมีการลงบันทึกประจ าวันและประจ าเดือน   
3. ตารางเปลี่ยนน้ ายา 

3. Post-analytical phase 
- การบริหารจัดการการรายงานผล  ใหค้ านึงถึงการรักษาความลับของผู้ป่วย 
- มีการก าหนดระยะเวลารายงานผล (Turnaround time) 
- ควรให้มกีารประเมินคุณภาพผลงาน โดยวธีิภายใน Internal quality assessment (IQA) และภายนอก External 

quality assessment (EQA) 



 
 

หนา้ 20 / 24 

 

 
ตัวอย่ำง กำรออกแบบห้องปฏิบัติกำร 

ตัวอย่ำงท่ี 1  พ้ืนที่ขนำด  15 x 25 เมตร 

 

ข้อสังเกต  

• สามารถวาง manual staining station บริเวณเดียวกันกับ frozen section ได้ 

• เนื้อท่ี fix formalin แล้วให้น าวางตรวจบนเขียงตดัเนื้อได้ ส่วนเนือ้สดหรือเนื้อท่ียังไม่ fix ให้ตรวจภายในบริเวณที่ก าหนดเท่าน้ัน 

• Frozen section ไม่จ าเป็นต้องใช้พื้นที่มาก และสามารถวางกล้องจุลทรรศน์ไว้ใกล้ๆ  บริเวณนี้ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
วินิจฉัย 
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ตัวอย่ำงท่ี 2  พ้ืนที่ขนำด  15 x 25 เมตร 

ข้อสังเกต  

 

 

 ตัวอย่ำงท่ี 3  พ้ืนที่ขนำด  15 x 25 เมตร 

 

 Emergency shower ไมค่วรตัง้ไวก้ลางหอ้ง สามารถหลบไปดา้นขา้งได ้แตต่อ้งไม่มีอะไรกีดขวาง  

 Tissue processor ควรมีผนงักัน้หรอืวางไวใ้นหอ้งแยก เพื่อป้องกนักลิ่น 

 ที่เก็บเนือ้ไมค่วรใหเ้ปิดฝาตูไ้ดท้กุตู ้เพราะกลิ่นจะฟุง้กระจายการท าตูส้  าหรบัใสเ่ครือ่ง tissue processor 
o ขอ้ดี : ประหยดัพืน้ที่และดดูอากาศออกไดง้า่ย 
o ขอ้เสีย: maintenance ยาก 

 ขนาดของหอ้งที่แนะน า 
o หอ้งเก็บของ ควรมีขนาดอยา่งนอ้ย 4x4 ตารางเมตรขึน้ไป 
o หอ้งเก็บบล็อกและสไลด ์ควรมีขนาดอยา่งนอ้ย 3x3 ตารางเมตรขึน้ไป 
o หอ้งเก็บเนือ้ไม่มีขนาดก าหนด เพราะมีการหมนุเวียนของตลอด มีการทิง้เนือ้ทกุเดือน 
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ตัวอย่ำงท่ี 3  พ้ืนที่ขนำด  15 x 25 เมตร 
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                                       ตัวอย่ำงท่ี 4  พ้ืนที่ขนำด  15 x 25 เมตร 

 
 ต้องมีห้องส่วนกลางส าหรับเก็บของ 
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ตัวอย่ำงท่ี 5  พ้ืนที่ขนำด  15 x 25 เมตร 

 
ข้อสังเกต 

 กล้อง EM ควรอยู่ติดพื้นดิน เพื่อให้แรงสั่นสะเทือนน้อยที่สดุ 

 ห้อง IHC, IF ต้องการพื้นท่ีมากกว่าหน่วยเซลล์วิทยา 

 แยกทางเดินสะอาดกับทางเดินท่ีมกีารขนส่งขยะติดเชื้อหรือช้ินเนื้อ 

 ห้อง gross กับ histochemistry ต้องมีขนาดกว้างเพียงพอส าหรบัขยายงานได ้ 


