คูมือการใหบริการ :
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ :

การบริการตรวจยอมอิมมูโนฮีสโตเคมีดว ยเครื่องสแกนสไลด
กลุมงานชันสูตรพิเศษ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน :
การบริการตรวจยอมอิมมูโนฮีสโตเคมีดว ยเครื่องสแกนสไลด
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ :
กลุมงานชันสูตรพิเศษ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย
3. ขอมูลผูใชงานบริการ
กลุมและจํานวนผูใชบริการ : โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน บริษัท และคลินิกตางๆ ที่สงตรวจทางไปรษณีย
ปริมาณผูรับบริการเฉลี่ย 25 โรงพยาบาล 1,400 สไลดตอเดือน
สวนของคูมือการใหบริการ
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : การบริการตรวจยอมอิมมูโนฮีสโตเคมีดวยเครื่องเครื่องสแกนสไลด
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ :
5.1 ประเภทชองทาง :
5.2 วันที่เปดใหบริการ :
1. ติดตอดวยตนเอง
วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร
งานอิมมูโนฮีสโตเคมี อาคาร 2 ชั้น 2
วันเสาร
วันอาทิตย
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย
ไมเวนวันหยุดราชการ
2. สถานที่ 2/2 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท
5.3 เวลาที่เปดใหบริการ :
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
3. รูปแบบการใหบริการ :
08.30-16.30 น.
พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
- สงตรวจยอมสไลดชิ้นเนื้อแบบไมแปลผล
16.30-20.00 น.
อื่น ๆ
- สงทางไปรษณียหรือบริการสงพัสดุเอกชน
4. เว็บไซตและชองทางออนไลน :
www.iop.or.th
5. โทรศัพท : 0 2354 8208-15 ตอ 236, 229
6. ไปรษณีย :
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย
เลขที่ 2/2 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)
โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน บริษัท และคลินิกตางๆ ที่สงตรวจทางไปรษณีย
- ใบสงตรวจ(ใบRequest) กรอกขอมูลใหชัดเจน และใบนําสงราชการ/เอกสารราชการ กรณีใชอัตราราคา
ราชการ
- การบรรจุสิ่งสงตรวจบรรจุกลองปดใหแนนหนา พาราฟนบล็อกและสไลดควรใสกลองที่แข็งแรง และมีกัน
กระแทกปองกันการเสียหาย
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

1. สงคําขอใบสั่งยอมและสิ่งสง - กรอกรายละเอียดใน
ตรวจ โดยสงทางไปรษณีย ใบสัง่ ยอมใหชัดเจน
หรือบริการสงพัสดุเอกชน - กรณีเปนหนวยงาน
ราชการใหแนบหนังสือ
นําสง
- บรรจุกลองปดให
แนนหนา
- พาราฟนบล็อกและ
สไลดควรใสกลองที่
แข็งแรง และมีกัน
กระแทกปองกันการ
เสียหาย
2. ชําระคาตรวจ
- สามารถชําระเงินโดย
การโอนเขาบัญชี ฝาย
การเงินฯสถาบันพยาธิ
วิทยาและสําเนาใบโอน
มาพรอมกับใบสงตรวจ
หรือชําระคาตรวจราย
เดือน
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หนวยเวลา
(นาที/
ชั่วโมง/วัน/
วันทําการ/
เดือน/ป)
นาที

10

นาที

ระยะเวลา
การ
ใหบริการ

สวนงาน/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งานอิมมูโนฮีสโตเคมี ดําเนินการเมื่อ
พัสดุมาถึง
หองปฏิบัติการ

ฝายการเงินฯ
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7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
3. รอกระบวนการยอมสไลด
ดวยเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมี

1 วันทําการ

4. สแกนสไลดตรวจยอมอิมมู - รับการแจงเตือนการ
นาที
60
โนฮีสโตเคมีดวยเครื่อง
สงดิจิตอลสไลดผาน
สแกนสไลด
อีเมลล
5 รอรับสไลดตรวจยอมอิมมู
โนฮีสโตเคมีที่สงทาง
ไปรษณีย EMS หรือบริการ
สงพัสดุเอกชน
ระยะเวลาดําเนินการรวม : 1 วันทําการ หมายเหตุ :

รอบเวลารับงาน
หรือพัสดุจาก
ไปรษณีย
8.30–15.00 น.

งานอิมมูโนฮีสโตเคมี

8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
- ไมมี
9.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ถามี)
- ไมมี
10. คาบริการ ( ขอมูล ณ พ.ศ 2561 )
รายละเอียดคาธรรมเนียม :
คาบริการ :
ตามเอกสารที่แนบมา
หมายเหตุ :
ชําระดวยเงินสด/เช็ค หรือเรียกเก็บแบบรายเดือน
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11. ชองทางรับชําระคาบริการ
1. ชําระเปนเงินสด/บัตรเครดิต ณ.เคาเตอรจายเงิน ฝายการเงินและบัญชี อาคาร 2 ชั้น 2
2. ชําระผานทางธนาคาร ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สถาบันพยาธิวิทยา สาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 013-1-30701-0
12. ชองทางการรองเรียน
1. เว็บไซต : www.iop.or.th
2. ตูรองเรียนของสถาบันพยาธิวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1
3. ทางไปรษณีย เลขที่ 2/2 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
4. เขาพบผูอํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2
5. ทางโทรศัพท เบอรโทร 0 2354 8208-15 ตอ 223
13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร :
แบบฟอรมใบสงยอมพิเศษ รหัสเอกสาร IOP-RQ-FO-09
ขอรับเอกสาร :
(สถานที่รับแบบฟอรมเอกสาร งานอิมมูโนฮีสโตเคมี กลุมงานชันสูตรพิเศษ สถาบันพยาธิวิทยา
หรือ ดาวโหลดไฟลเอกสาร www.iop.or.th
14. หมายเหตุ
การชําระคาตรวจเปนรายเดือน ตองทําหนังสือขออนุมัติผูอํานวยการเพื่อขอชําระคาตรวจเปนรายเดือนกอนใชบริการ
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