ภาควิชา

พยาธิวิทยา
Department of
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ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ภาควิชาพยาธิวิทยาถ่ายทอด
ความรู ้ ท างพยาธิ วิ ท ยาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ต่ า งๆ ของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรก่อนปริญญา
ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (330 คน) หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (54 คน) หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (56 คน) หลักสูตร
กายอุปกรณ์ศาสตร์บณ
ั ฑิต (30 คน) และหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (16 คน)
หลักสูตรหลังปริญญา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหา
บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคลินิก) (2 คน) หลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
(9 คน) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยากายวิภาค)
(5 คน) ให้ความรู้พยาธิวิทยาแก่แพทย์ประจ�าบ้าน/ แพทย์
เฟลโลว์สาขาต่างๆ (135 คน) และจากต่างประเทศ (3 คน)
ร่วมกับภาควิชาพยาธิวิทยาโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อ น มหาวิ ท ยาลัยมหิดลดูแลนัก ศึก ษาปริญ ญาเอก
1 คนจากประเทศเมียนมาร์ และดูแลนักศึกษาปริญญาโท/
เอกของภาควิชา/ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทีม่ าใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนหรือเรียนรูเ้ ทคนิคการย้อมพิเศษ immunohistochemistry หรือ in situ hybridization ส�าหรับงานวิจัย

In the past academic year, Department of
Pathology has provided knowledge in pathology to various
classes of students at Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University. Undergraduate Programs include MD
program (330 students), applied Thai traditional medicine
program (54 students), radiologic technologist program (56
students), prosthetics and orthotics program (30 students),
and medical educational technology program (16 students).
Postgraduate Programs include Master of Science (Clinical
Laboratory Science) (2 students), residency training in
anatomical pathology (9 residents), higher graduate diploma
of clinical sciences program in anatomical pathology
(5 residents), elective courses in pathology for residents/
fellows from other departments/hospitals (135 doctors)
and foreign countries (3 doctors), coadvisors for one
PhD student from Myanmar in a program at Department of
Tropical Pathology, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol
University, and providing knowledge/ facilities including
electron microscopes, immunohistochemistry, and in situ
hybridization techniques for master and PhD students from
other departments/ universities for their research works.
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ภาควิชาพยาธิวิทยาได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอนโดยให้มีการประเมินการสอนโดยเพื่อนอาจารย์ (Peer
Review) การ scan ลายนิ้วมือนักศึกษาแพทย์ในชั่วโมงปฏิบัติการ
ประชุม edit ข้อสอบทุกครั้งต่อเนื่องมาตลอด พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ภาพ และคลังข้อสอบ เป็นต้น
ส�าหรับหลักสูตรของแพทย์ประจ�าบ้านได้ให้มีการแยกภาระงาน
บริการออกจากการเรียนการสอน เพื่อให้แพทย์ประจ�าบ้านได้มีเวลา
เรียนรู้มากขึ้น โดยปรับตารางภาระงานบริการส�าหรับแพทย์ประจ�า
บ้านให้เหมาะสม ให้นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ปฏิบัติ
งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วยแบ่งเบางานด้านบริการ และพัฒนา
ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ (Pathology Assistant) ช่วยพยาธิแพทย์ตรวจ
ชิน้ เนือ้ มีการจัดสัมมนาอาจารย์ และแพทย์ประจ�าบ้านเรือ่ ง “เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีม” (13-14 ก.ค. 2556)

Department of Pathology has continuously
revised the quality of education such as peer
review on lectures, monitoring the attendance of
laboratory hours, improving the quality of multiple
choice questions, developing filing system for
illustration and pool of questions for examination,
etc.
The workload for residency training has
been adjusted in order to provide sufficient
time for learning. Medical technologists and
pathology assistants have been taught to
ease the gross examination of the specimens
in surgical pathology.A seminar for improving
efficiency in team performance for faculty members
and residents was organized on 13th-14th July
2013 at the Regent Cha-am Beach Resort Hotel,
Petchburi.

ผลงานด้านการบริการวิชาการ

Performance on Academic Service

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร

1. Invited Speaker

ระดับประเทศ/ National conferences
(ครั้ง/ time)
ระดับนานาชาติ/ International conferences
(ครั้ง/ time)

2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 ครั้ง

2

สิงหาคม 2556
August 2013

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2553
Fiscal year 2010

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

3

9

15

11

5

8

7

1

2. Organized Meeting and Conferences
Internatioal conference 1 time

ผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ไดรับรางวัล “ R2R ดีเดน” ประจําป 2556 ในการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากงานประจําสูงานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 6 “รวมสรางวัฒนธรรม R2R สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีผลงานวิจัยรวม 10 ผลงานที่ไดรับรางวัลตางๆ ไดแก รางวัลผลงาน R2R
ดีเดน กลุมงานบริการระดับตติยภูมิ, รางวัลผลงาน R2R ดีเดน กลุมงานบริการระดับสนับสนุนบริการและบริหาร, รางวัลผลงาน
R2R ดีเดน กลุมสิ่งประดิษฐ และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในหนังสือบทคัดยอผลงาน R2R ป 2556
Research works of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol Univesity received the outstanding R2R
award 2013 in the 6th Routine to Research (R2R) conference on the highlight “Building R2R culture towards
sustainable development” at the Impact Forum, Muang Thong Thani. There were 10 research works received
different outstanding R2R awards in administration group, Invention group, and research works that were
published in the R2R abstracts 2013.
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3. การบริการผู้ป่วย

3. Patient Service

สถิติงานบริการภายในคณะฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)
Statistics of Patient Services by Department of Pathology in the Fiscal Year 2013
(1st October 2012 to 30th September 2013)
การตรวจชิ้นเนื้อ/ Surgical Pathology

37,426 ราย/ Cases

การตรวจทางเ«ลล์วิทยา/ Non-GYN cytology

7,882 ราย/ Cases

การตรวจ Frozen section/ Frozen section

1,254 ราย/ Cases

การรับ/ จ�าหน่ายศพผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล/ Mortuary Service

2,009 ราย/ Cases

การฉีดยารักษาสภาพศพ/ Embalming

1,343 ราย/ Cases

การตรวจศพ/ Autopsy

136 ราย/ Cases

การตรวจทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน/ Electron Microscopy

604 ราย/ Cases

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
¼Åงา¹µี¾ิÁ¾
(Publications)
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Performance on Research
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National Publications
(เรื่อง/ Title)

-

-

6

ระดับนานาชาติ/ International Publications
(เรื่อง/ Title)

23

20

31

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล

Performance on Innovation/ Project/ Award

1. ภาควิ ช าพยาธิ วิ ท ยาได้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ
ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ประจ�าปี 2556 ระดับเงิน ประเภท ISO15189
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (22
ส.ค. 2556)

1. Department of Pathology received the
2013 silver class certificate for the best quality
laboratories in medical and public health from
Department of Medical Sciences, Ministry of Health
(Aug 22nd, 2013.)
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2. ภาควิชาพยาธิวทิ ยาได้รบั รางวัลในโครงการติดดาว ประจ�า
ปี 2555 ประเภทหน่วยงานดีเด่น (23 ส.ค. 2556)

2. Department of Pathology received 2012
Gold Star Award for Outstanding Unit from the
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol
University (Aug 23th, 2013)

3. น.ส. วรรณพร บุญมา และ น.ส. วิรุณรักษ์ ลิขิตนุภาพ
นักเ«ลล์วทิ ยาของภาควิชาพยาธิวทิ ยา ได้รบั รางวัลเป็นทุนศึกษาดู
งานที่ประเทศญี่ปุ่นจากการประกวดน�าเสนอผลงานทางวิชาการใน
งานประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง “เ«ลล์วิทยาวินิจฉัย” ครั้งที่
20 ของสมาคมเ«ลล์วิทยาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับ Society of
Clinical Cytology และ Nippon Medical School (16-18
ม.ค. 2556)

3. Miss Wannaporn Boonma and Miss Wirunruk
Likitanupab, cytotechnologists, received
awards for observer in Japan from poster
presentation in the 20 th Thai-Japanese
Cytologic Diagnosis Meeting organized by the
Cytology Society of Thailand, the Society of Clinical
Cytology, and Nippon Medical School (Jan 16th-18th,
2013)

4. ภาควิชาพยาธิวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากคณะฯ ในการประกวดจัดสวนหย่อมจากวัสดุเหลือใช้ (3 มิ.ย.
2556)

4. Department of Pathology received the
1 runner up award for the faculty contest on
gardening using recycled materials (June 3rd, 2013)

3

สิงหาคม 2556
August 2013

st

ศ. ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จไปเปนประธานงาน “ประเพณีขามฟาก ประจําปการ
ศึกษา 2556” (ครั้งที่ 82) รับนองนักศึกษาแพทยศิริราช ชั้นปที่ 2 (รุน 123) ขามฟากจากทาราชนาวีมาขึ้นทานํ้าศิริราช โดยมี
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผูบริหาร และนักศึกษาแพทยศิริราชเฝาฯ รับเสด็จ
Prof. Dr. HRH Princess Chulabhorn Walailak presided over the 82nd welcoming ceremony 2013 which was
organized for the second year medical students (Class 123) to cross the Chao Phraya River from the Royal
Navy Pier to Siriraj Pier in order to study in Siriraj. In this regard, Clin. Prof. Udom Kachintorn, Dean of
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, the executive committee, and Siriraj medical students were in audience.
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