ภาควิชา

พยาธิวิทยาคลินิก
Department of

Clinical
Pathology
ผลงานด้านการศึกษา
1. หลักสูตรก่อนปริญญา
หลักสูตรแพทยศาสตร์: ปรับปรุงเนื้อหาการสอนกลุ่ม
ย่ อ ยในส่ ว น«ี โ รโลยี ข องนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 3 เพิ่ ม
formative evaluation ของการสอนโลหิตวิทยา มีการใช้
การสแกนสไลด์สเมียร์เลือดที่หายากให้เป็นรูปดิจิตอล เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน แก้ปญ
ั หาการทีม่ จี า� นวนนักศึกษาแพทย์
มากกว่าสไลด์ที่มีอยู่ และร่วมร่างหลักสูตรใหม่ที่จะมีการปรับ
ใช้ในปี 2557 ให้มีการเรียนรู้แบบ active learning
และบูรณาการมากยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ
2. หลักสูตรหลังปริญญา
ร่วมกับฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา น�าเสนอกิจกรรม
เปิดบ้านส�าหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อแพทย์ประจ�าบ้าน

Performance on Education

ผลงานด้านการบริการวิชาการ

Performance on Academic Service

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร

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

362
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1. Undergraduate program
Doctor of Medicine curriculum: The small group
teaching of serology was revised, and the formative
evaluation in hematology section was initiated. Hardly
available blood smear slides were scanned and used as
digital images for studying to solve the problem that medical
students outnumbered the available slides. Moreover, our
Department has participated in medical student curriculum
reform which will be used in 2014. It is the aim of the Faculty
to add more active learning and integration.
2. Postgraduate program
Our Department joined the Open House event for
residency training organized by Post-Graduate Education
Division.

1. Invited Speaker
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

26

11

40

1

1

1

2. Invited laboratory inspector 6 times
2. ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ 6 ครั้ง
3. Organized Meeting and Conference
3. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา
National conference 6 times
ประชุมวิชาการระดับประเทศ 6 ครั้ง
4. Clinical laboratory services
4. งานบริการผู้ป่วย
เปิดให้บริการทัง้ หมด 150 การทดสอบ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน Total Number of 150 tests, certified ISO15189 116
ISO15189 จ�านวน 116 การทดสอบ และ ISO22870 จ�านวน tests and certified ISO22870 1 test.
1 การทดสอบ

ส¶ิµิงา¹ºริการการµรวจวิàคราะËทางËŒÍงป¯ิºัµิการภาควิชา¾ยา¸ิวิทยาคÅิ¹ิก ประจ�าปีงºประÁา³ 2554-2556
งา¹ºริการ (การท´สÍº)
Service (Test)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

งานเคมีคลินิก/ Clinical chemistry

4,601,252

4,498,210

4,942,224

งานโลหิตวิทยา/ Hematology

437,220

421,562

465,127

งานจุลทรรศน์ศาสตร์/ Clinical microscopy

184,956

176,456

190,682

งาน«ีโรโลยีและอิมมูโนโลยี/ Serology & Immunology

58,551

56,570

66,377

งานระบบการห้ามเลือด/ Coagulation

174,619

162,115

180,436

บริการตรวจอณูโมเลกุลทางคลินิก/ Clinical Molecular Laboratory

71

150

92

การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์/ Screening for Down syndrome

387

735

904

Glucose (POCT)

12,291

12,833

14,209

จ�านวนรวม (การทดสอบ)/ Total number of tests

5,469,347

5,328,631*

5,860,051

จ�านวนการทดสอบเพิ่ม/ ปี/ Increase number of tests/ yr
(% ที่เพิ่มขึ้น)/ (percentage of increasing)

414,043
(13.37)

-140,716
(-2.64)*

531,420
(9.97)

* เกิดอุทกภัยน�้าท่วมกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2554

5

สิงหาคม 2556
August 2013

แถลงขาว “โรงพยาบาลศิรริ าช เปดระบบปฏิบตั กิ ารเจาะ-สงเลือด ครบวงจร ดวยทอลมขนาดเล็ก ความเร็ว
สูง แหงแรกในเอเชีย” ณ หอง 108 ตึกผูปวยนอก ชั้น 1
Press release on “Siriraj Hospital provides one-stop laboratory service to send blood
test using high velocity of small air duct: The first time in Asia” was held at Room 108,
1st floor of the OPD building.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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5. การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการประเมินคุณภาพจากองค์กร
ภายนอก ระดับนานาชาติ 4 โครงการ ระดับอาเ«ียน
1 โครงการ และระดับชาติ 3 โครงการ ผลการประเมิน
เฉลี่ย 97.93 %
• ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ได้รับการ
รับรองโดย NGSP (National Glycohemoglobin
Standardization Program) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารระดั บ หนึ่ ง (Level I
Laboratory) ส�าหรับการทดสอบ HbA1c ตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม 2556 นับว่าเป็นห้องปฏิบตั กิ ารระดับหนึง่ แห่ง
แรกในประเทศไทย

5. External Quality Assessment Scheme Participation
• Join four international external quality assessment (EQA)
schemes: one Asian EQA scheme and three national EQA
schemes with the overall average of evaluations at
97.93%
• Laboratory of Department of Clinical Pathology has
• been certified by NGSP (National Glycohemoglobin
Standardization Program) as level I Laboratory for
HbA1c since October, 2013. It was the first Level I
Laboratory in Thailand.

6. การบริการวิชาการ
ร่วมกับสมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย จัดท�าโครงการ
Thailand National External Quality Assessment
Scheme(Thailand NEQAS) for Blood Coagulation
เพื่อประเมินการประกันคุณภาพระบบการห้ามเลือด
ประเทศไทย มุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO17043

6. Academic services
Collaboration with the Thai Society of Clinical
Pathology to provide the Thailand National External
Quality Assessment Scheme (NEQAS) for evaluate
performance of laboratories in Thailand

7. การศึกษาเยี่ยมชมดูงาน
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ISO15189 และ
ISO22870
• จากต่างประเทศ 4 ครั้ง รวม 12 คน
• จากในประเทศ 9 ครั้ง รวม 111 คน

7. Prototypical laboratory in laboratory standard ISO
15189 and ISO22870 for
• international visitors 4 times with overall 12 delegates
• domestic visitors 9 times with overall 111 delegates
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ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

Performance on Research

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾
(Publications)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National publications
(เรื่อง/ title)

-

-

1

ระดับนานาชาติ/ International Publications
(เรื่อง/ title)

12

12

8

ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ

Performance on quality development
ได้ รั บ การต่ อ อายุ ก ารรั บ รองความสามารถ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมาตรฐาน ISO15189 ครั้ ง ที่ 3
(17 มีค. 2556)
Third ISO 15189 reaccreditation by Bureau
of Laboratory Quality Standards, Ministry of
Public Health for specific tests listed in the scope
within the field of Medical Laboratory on (March,
17th 2013)

9

สิงหาคม 2556
August 2013

ศ.ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงปาฐกถาเรื่อง “การ
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย” พระราชทานแกศึกษาแพทย ชั้นปที่ 4 และปที่ 5 ณ หองประชุมราชปนัดดา
สิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
Prof. Dr. HRH Princess Chulabhorn Walailak delivered a lecture on “Hospice Care”
to the 4th and 5th year medical students at Rajapanadda Sirindhorn, 1st floor of
Srisavarindira building.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล

Performance on Innovation/ Project/ Rewards

Win the third prize of poster presentation at The First
รางวัลที่ 3 การน�าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์จากการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 21 ประจ�าปี Successful Accreditation of ISO 22870 for Blood Glucose
Point-of-Care-Testing in Asia-Pacific Region: 8 Years’
2556 (18 มิย. 2556)
Experience at Siriraj Hospital, Thailand.

รางวั ล ISO22870 Award และรางวั ล
ISO22870 award and gold level ISO15189 award in the
ระดั บ ทอง ISO15189 ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นคุ ณ ภาพ field of excellent by laboratory by Department
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ และสาธารณสุข ประจ�าปี 2556
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
(22 สค. 2556)

366
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รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจ�าปี 2556 กลุ่มงานบริการ
ระดับสนับสนุนบริการและบริหาร เรื่อง การศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสม
ในการดูตะกอนปัสสาวะหลังการตรวจด้วยเครือ่ งตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ
Win an excellent 2013 of R2R award in the
service support group : Validation and optimization
of criteria for manual smear review following
automated blood cell analysis in a large university hospital

รางวัล R2R Award 2013 ผลงานวิจัย เรื่อง
การศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการดูเสมียร์เลือดหลังการ
ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
Win a 2013 R2R award in the research field
of Optimal criteria for microscopic review of
urinalysis following automated urine analyzer

9

สิงหาคม 2556
August 2013

พิ ธี ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรถวายเป น พระราชกุ ศ ลและพิ ธี ถ วายราชสดุ ดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
Ceremony to offer foods to the monks was held to make merit and commemorate
HM Queen Sirikit around the walking area of HRH Prince Mahidol of Songkla’s memorial.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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