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คูมือการใหบริการ :  การบริการตรวจยอมอิมมูโนฮีสโตเคมีดวยเครื่องสแกนสไลด 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมงานชันสูตรพิเศษ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย 
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ : สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน : การใหบริการสั่งตรวจยอมอิมมูโนฮีสโตเคมีและยอมพิเศษดวยระบบออนไลน 

( Pathology Lab e-register ) 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานชันสูตรพิเศษ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย 
3. ขอมูลผูใชงานบริการ 

กลุมและจํานวนผูใชบรกิาร : โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน บรษิัท และคลินิกตางๆ ที่สงตรวจยอมพิเศษ 
 

สวนของคูมือการใหบริการ 
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : การใหบริการสั่งตรวจยอมอิมมูโนฮีสโตเคมีและยอมพิเศษดวยระบบออนไลน 
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ : 
 5.1 ประเภทชองทาง :  
1. ติดตอดวยตนเอง ณ สถาบันพยาธิวิทยา 
2. สถานที่ ที่ตั้ง  2/2 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท  
   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
3. รูปแบบการใหบรกิาร : สงตรวจยอมสไลดชิ้น 
   เนื้อแบบไมแปลผล 
4. เว็บไซตและชองทางออนไลน  :  
  https://webbased.iop.or.th/site/login 
6. โทรศัพท : 0 2354 8208-15 ตอ 236, 229 
7. อีเมล  - 
8. ไปรษณีย - 
9. Application - 

5.2 วันที่เปดใหบริการ : 
วันจันทร  วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี  วันศุกร 
    วันเสาร       วันอาทิตย 
    ไมเวนวันหยุดราชการ 

5.3 เวลาที่เปดใหบริการ : 
    บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
08.30-16.30 น.         พักเที่ยง 12.00-13.00 น.      
    16.30-20.00 น.         อื่น ๆ  

 หมายเหตุ : 
  

     

 

6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี) 
1. คูมือการสั่งตรวจยอมอิมมูโนฮีสโตเคมีและยอมพิเศษดวยระบบออนไลน 

https://www.iop.or.th/documents/Manual_exonline.pdf 
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7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 

การใหบริการ 

หนวยเวลา 
(นาที/ช่ัวโมง/

วัน/วันทํา
การ/เดือน/ป) 

สวนงาน/หนวยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. การรับสิ่งสงตรวจ รับ ตรวจสอบ
ความถูกตอง ใหตรง
กับใบสั่งยอมท่ีพิมพ
จากระบบออนไลน 

ในเวลาราชการ 150 นาที/150
สไลด 

งานอิมมูโนฮีสโตเคมี  

2. ลงทะเบียน - ลงบันทึกวัน เวลาสง
งาน-รับงาน 
- ตรวจสอบทะเบียน
ในระบบออนไลน 
- Register No. นํา
case เขาระบบยอม 

ในเวลาราชการ 50 นาที/150
สไลด 

งานอิมมูโนฮีสโตเคมี ลดขั้นตอน
และ
ระยะเวลา
การ
ลงทะเบียน 

3. การเตรียมสไลดชิ้นเน้ือ - ตัด section จาก
บล็อกพาราฟน 
- คัดเลือกเน้ือเย่ือ
ควบคุมผลบวก 
(positive control) 
- เตรียมสไลดท่ีอบ
แลวเขาเครื่องยอม 
- เตรียมนํ้ายาสารเคมี
และนํ้ายาแอนติบอดี 
 

ในเวลาราชการ 500 นาที/150
สไลด 

งานอิมมูโนฮีสโตเคมี  

4. การตรวจยอมสไลดชิ้นเน้ือ - นําสไลดช้ินเน้ือเขา
เครื่องยอมอัตโนมัติ 
- ต้ังโปรแกรม 
protocol การยอม
อัตโนมัติ 
- นําสไลดออกจาก
เครื่อง ลางนํ้าประปา 
และ dehydrate 
- Mount สไลดดวย
เครื่องอัตโนมัติ 

ในเวลาราชการ 100 นาที/150 
สไลด 

งานอิมมูโนฮีสโตเคมี  

5. การติดฉลาก Label - จัดสไลดตาม case 
ติดlabel ใหตรงกับ
case และชนิดตัว
ยอม 

ในเวลาราชการ 50 นาที/150
สไลด 

งานอิมมูโนฮีสโตเคมี  

6 ตรวจสอบคุณภาพการยอม
ดวยกลองจุลทรรศน 

- สไลดท่ียอมเสร็จ
แลวตรวจสอบดวย
กลองจุลทรรศนทุก
สไลด 

ในเวลาราชการ 180 นาที/150
สไลด 

งานอิมมูโนฮีสโตเคมี  
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7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 

การใหบริการ 

หนวยเวลา 
(นาที/ช่ัวโมง/

วัน/วันทํา
การ/เดือน/ป) 

สวนงาน/หนวยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

-สแกนสไลดยอม สง
หนวยงาน/
โรงพยาบาล
ตางจังหวัด 

7 จัดสงสไลดใหผูรับบริการ - บรรจุสไลด/บล็อก
พาราฟนใสกลอง 
- ตรวจสอบความถูก
ตองกับใบนําสง (ชื่อ 
สถานท่ี จํานวนสไลด 
เบอรบล็อก/สไลด
และชนิดตวัยอม) 

ในเวลาราชการ 50 นาที/150
สไลด 

งานอิมมูโนฮีสโตเคมี  

8 ชําระคาตรวจ - ผูรับบริการชําระคา
ตรวจเปนเงินสด/
เรียกเก็บรายเดือน 

ในเวลาราชการ -  งานการเงนิและ
บัญชี 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม : 1,080 
นาที/150

สไลด 
 

8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
      ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
     (หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ  - 
10. คาธรรมเนียม/คาบริการ (ขอมูล 2563) 
รายละเอียดคาธรรมเนียม :  
คาบรกิาร : https://www.iop.or.th/page/cost 

หมายเหตุ : ชําระดวยเงินสด/เช็ค หรือเรียกเก็บแบบรายเดือน 
 

 

11. ชองทางรับชําระคาบรกิาร 
1. ชําระเปนเงนิสด 
2. ชําระผานทางธนาคาร เช็ค/โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สถาบันพยาธิวิทยา สาขาถนนศรอียุธยา 

เลขที่บัญชี 013-1-30701-0   สงหลักฐานการโอนเงินท่ีงานการเงนิและบัญชี โทร. 02-3548208-15 ตอ 225 
 

.√ 
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12. ชองทางการรองเรียน 
1. ทางโทรศัพท เบอรโทร 0 2354 8208-15 ตอ 229 
2. ตูรองเรียนของสถาบันพยาธิวิทยา 
3. ทางเว็บไซต : https://www.iop.or.th/page/4 
4.  ผูอํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา เบอรโทร 0 2354 8208-15 ตอ 224 

 

13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถามี) 
ชื่อเอกสาร : แบบฟอรมใบสงยอมพิเศษ รหัสเอกสาร IOP-RQ-FO-09  
ขอรับเอกสาร : ระบบออนไลน 

 

14. หมายเหตุ 
ระบบสั่งยอมออนไลน : ลูกคาจัดทําหนังสือเรียนผูอํานวยการเพ่ือขอ Username/Password ในการใชบริการส่ัง
ยอมและสงตรวจยอมอิมมูโนฮสีโตเคมีและยอมพิเศษฮีสโตเคมี 

 



ข้อตกลงระดบัการให้บริการ 
 

 

งานทีให้บริการ 
การใหบ้รกิารสงัตรวจยอ้มอมิมโูนฮสีโตเคมแีละยอ้มพเิศษด้วยระบบ

ออนไลน์( Pathology Lab e-register ) 

หน่วยงานทีรบัผิดชอบ กลุ่มงานชนัสตูรพเิศษ สถาบนัพยาธวิทิยา 
 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สง่ตรวจท ีสถาบนัพยาธวิทิยา  กรมการแพทย ์      

ทอียู:่ เลขท ี2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท:์ 02 354 8208 – 15 ต่อ 229,236 

 วนัจนัทร ์ ถงึวนัศุกร ์

(ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) 

ตงัแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

   

 

ข้อกาํหนดการให้บริการ 
 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้องใช้ 
1.ใบสง่ตรวจระบบออนไลน์(ใบ request)                              จาํนวน  1 ฉบบั 

      2.ใบนําส่งราชการ/เอกสารราชการ กรณีใชอ้ตัราราคาราชการ    จาํนวน  1 ฉบบั       

  

   
 

ค่าบริการตรวจ 
ราคาคา่ตรวจคดิตามกรมบญัชกีลาง 

1. ราคารฐับาล 

2. ราคาเอกชน 

 

ระดบัการให้บริการ 
 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 2-3 วนัทาํการ โดยเรมินับระยะเวลาตงัแต่หน่วยใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารไดร้บัเอกสารและ

สงิส่งตรวจครบถว้นจนถงึเวลาจดัสง่สไลดใ์หผู้ร้บับรกิาร 
 

คณุภาพ 
- สไลดท์ผีา่นการยอ้มทไีดม้าตราฐานพรอ้ม positive control ในสไลดแ์ผ่นเดยีวกนั 

- ผลการสาํรวจความพงึพอใจผูม้ารบับรกิารผา่นเกณฑค์ะแนนความพงึพอใจมากกว่า 80 % 

 

 



 

ขนัตอนการให้บริการ 
 

ขนัตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
1. สง่ใบสงัยอ้มระบบออนไลน์และสงิสง่ตรวจ Lab Center 

2. ดาํเนินการยอ้มสไลดด์ว้ยเทคนิค 

ImmunohistochemistryและHistochemistry 

หอ้งปฏบิตักิารอมิมโูนฮสีโตเคมแีละหอ้งจุลพยาธ ิ

3. รอรบัสไลดท์สีง่ยอ้ม Immunohistochemistry

และHistochemistry 

หน่วยงานหรอืโรงพยาบาลต่างจงัหวดั ดู

สไลด์จากระบบดจิติอลสไลดก่์อนและรอ

สไลด์จรงิสง่กลบัทางไปรษณยี ์

Lab Center 

4. ชาํระคา่ตรวจ งานการเงนิและบญัช ี

 

การรบัเรืองร้องเรียน 
 

ถา้การใหบ้รกิารไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทรีะบุไวข้า้งตน้สามารถตดิต่อเพอืรอ้งเรยีนไดท้ ี 

1.เวบ็ไซต:์ https://www.iop.or.th/page/4 

 2.ตูร้อ้งเรยีนของสถาบนัพยาธวิทิยา อาคาร 2 ชนั 1 

 3. ทางไปรษณยี ์เลขท ี2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพ ฯ 10400 

 4.เขา้พบผูอ้าํนวยการ อาคาร 2 ชนั 2 

 5.ทางโทรศพัท ์เบอร์โทร 0 2354 8208-15 ต่อ 223 


