คำคำคำนำนำนำ
สถาบับันพยาธิธิวิวิทยา กรมการแพทย์ย์ กระทรวงสาธารณสุสุข เป็ป็นหน่น่วยงาน
ที่ที่ที่มีมีบริริบทหลัลักในด้ด้านพยาธิธิวิวิทยากายวิวิภาค ซึ่ซึ่ซึ่งมีมีหน้น้าที่ที่ที่รัรับผิผิดชอบ 5 ภารกิกิจหลัลักที่ที่ที่
สำสำ สำคัคั ญ ได้ด้ แ ก่ก่ 1.ภารกิกิจด้ด้ า นการศึศึ ก ษา วิวิ เ คราะห์ห์ วิวิจัจัย พัพั ฒนาองค์ค์ความรู้รู้รู้ แ ละ
เทคโนโลยียีทางการแพทย์ย์ด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา 2.ภารกิกิจด้ด้านการถ่ถ่ายทอดองค์ค์ความรู้รู้รู้และ
เทคโนโลยียีทางการแพทย์ย์ ด้ด้ า นพยาธิธิ วิวิ ท ยาแก่ก่สถานบริริการสุสุ ข ภาพทั้ทั้ทั้ ง ภาครัรัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีมีการจัจัดฝึฝึ ก อบรมเกี่กี่กี่ยวกักับพยาธิธิวิวิ ท ยาสำสำสำหรัรับผู้ผู้ผู้ที่ที่ที่ส นใจ เพื่พื่พื่ อเป็ป็ น
ประโยชน์น์ต่ต่อผู้ผู้ผู้ป่ป่วยและบุบุคลากรสาขาต่ต่างๆ 3.ภารกิกิจด้ด้านการให้ห้บริริการตรวจทางด้ด้าน
พยาธิธิวิวิทยาที่ที่ที่ครบวงจร ทั้ทั้ทั้ง การตรวจชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อ (Surgical Pathology) การตรวจ
ทางเซลล์ล์วิวิทยา (Cytology) การรัรับปรึรึกษา (Consultation) งานชัชันสูสูตรพิพิ เศษ
(Immunohistochemistry) งานอณูณูพยาธิธิวิวิทยา (Molecular Pathology) และ
การชัชันสูสูตรผู้ผู้ผู้ป่ป่วยเสีสียชีชีวิวิต (Autopsy) 4.ภารกิกิจด้ด้านการเพิ่พิ่พิ่ มพูพู นความรู้รู้รู้และทัทักษะ
การปฏิฏิ บับั ติติ งานด้ด้ านพยาธิธิ วิวิ ท ยาให้ห้แก่ก่แพทย์ย์ แ ละบุบุคลากรทางด้ด้ านสุสุ ข ภาพในสถาน
บริริการสุสุขภาพทั้ทั้ทั้งภาครัรัฐและภาคเอกชน และ 5.ภารกิกิจด้ด้านการปฏิฏิบับัติติงานร่ร่วมกักับ
หรืรือสนันับสนุนุนการปฏิฏิบับั ติติ งานของหน่น่ ว ยงานอื่อื่อื่ นที่ที่ที่ เ กี่กี่กี่ย วข้ข้องหรืรือที่ที่ที่ ไ ด้ด้รัรั บมอบหมาย
เพื่พื่พื่ อให้ห้หน่น่วยงานมีมีคุคุณภาพตามมาตรฐานวิวิชาชีชีพ โดยมีมีการจัจัดนินิเทศเพื่พื่พื่ อเผยแพร่ร่
ความรู้รู้รู้ทางด้ด้านพยาธิธิวิวิทยาให้ห้แก่ก่หน่น่วยงานต่ต่างๆ ทั่ทั่ทั่วประเทศ
รายงานประจำจำจำปีปี 2564 ฉบับับนี้นี้นี้ได้ด้รวบรวมผลการดำดำดำเนินินงานและกิกิจกรรม
สำสำสำคัคัญที่ที่ที่สนันับสนุนุนภารกิกิจของสถาบับันพยาธิธิวิวิทยาในรอบปีปีงบประมาณ 2564 เพื่พื่พื่ อ
เผยแพร่ร่และเป็ป็ น หลัลัก ฐานสำสำ สำหรัรับหน่น่ ว ยงาน โดยหวัวังเป็ป็ น อย่ย่างยิ่ยิ่ยิ่งว่ว่าหน่น่ ว ยงานที่ที่ที่
เกี่กี่กี่ยวข้ข้องและผู้ผู้ผู้สนใจ จะสามารถนำนำนำข้ข้อมูมูลไปใช้ช้ประโยชน์น์ได้ด้ต่ต่อไป

สถาบับันพยาธิธิวิท
วิ ยา
กรมการแพทย์ย์ กระทรวงสาธารณสุสุข

สารบับัญ
หน้น้า
ประวัวัติติความเป็ป็นมา

1

ทำทำทำเนีนียบผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการ

3

โครงสร้ร้างหน่น่วยงาน

4

วิวิสัสัยทัทัศน์น์ / พัพั นธกิกิจ

5

หน้น้าที่ที่ที่ความรัรับผิด
ผิ ชอบ

5

อัอัตรากำกำกำลัลัง

6

ผลการดำดำดำเนินินงาน
- ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านยุยุทธศาสตร์ร์

7

- ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านการเงิงิน

25

- ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านการให้ห้บริริการ

28

- ผลการดำดำดำเนินินงานในสถานการณ์ณ์ COVID-19

40

- ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านการพัพั ฒนาเทคโนโลยียี

44

มูมูลนินิธิธิสนันับสนุนุนสถาบับันพยาธิธิวิวิทยา

48

คณะทำทำทำงาน

52
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ค ว า ม เ ป็ป็ น ม า อ ง ค์ค์ ก ร
ส ถ า บับั น พ ย า ธิธิ วิวิ ท ย า

ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์ย์

เป็ป็ น ห น่น่ ว ย ง า น ร ะ ดัดั บก อ ง สัสั ง กักั ด
กรมการแพทย์ย์กระทรวงสาธารณสุสุข ได้ด้
ถืถือกำกำกำเนินิดขึ้ขึ้ขึ้ นเมื่มื่มื่อวัวันที่ที่ที่ 10 ธัธันวาคม 2517
ซึ่ซึ่ซึ่ ง ค ณ ะ ผู้ผู้ผู้ บ ริริ ห า ร ข อ ง กร ะ ท รว ง
สาธารณสุสุขในขณะนั้นั้นั้น ได้ด้ตระหนันักถึถึง
ความสำสำสำคัคัญของพยาธิธิ วิวิทยา โดยเฉพาะ
ความจำจำจำเป็ป็น ของวิวิ ท ยาการสาขานี้นี้นี้ ต่ต่ อ
การบำบำบำบับั ด รัรั ก ษาโรค เพื่พื่พื่ อ ที่ที่ที่ จ ะสามารถ
ดำดำดำ เ นินิ น ก า ร รัรั ก ษ า โ รค ไ ด้ด้ อ ย่ย่ า ง มีมี
ปร ะ สิสิ ท ธิธิ ภ า พแ ละเป็ป็ น ปร ะโ ย ช น์น์ ต่ต่ อ
ปร ะ ช า ช น ผู้ผู้ผู้ เ จ็จ็ บ ป่ป่ ว ย
ส ถ า บับั น พ ย า ธิธิ วิวิ ท ย า จึจึ ง มีมี ห น้น้ า ที่ที่ที่
รัรั บ ผิผิ ด ช อ บ ที่ที่ที่ สำสำ สำ คัคั ญ ไ ด้ด้ แ ก่ก่ ก า ร
ฝึฝึกอบรมแพทย์ย์และบุบุคลากรระดัดับต่ต่าง
ๆ ทางพยาธิธิ วิวิ ทย า เพื่พื่พื่ อ ตอบสนอ ง
ความขาดแคลนบุบุ ค ลากรในด้ด้านนี้นี้นี้
การค้ค้นคว้ว้าวิวิจัจัยเพื่พื่พื่อหาสาเหตุตุของโรค
ตลอดจนรวบรวมข้ข้อมูมู ล ทางพยาธิธิ
วิวิ ท ยา การบริริการงานพยาธิธิ วิวิ ท ยา
ให้ห้แก่ก่หน่น่วยงานราชการของกระทรวง
สาธารณสุสุข โดยเฉพาะในส่ส่วนภูภูมิมิภาค
และเป็ป็นศูศูนย์ย์ประสานงานพยาธิธิ วิวิทยา
ให้ห้แก่ก่แพทย์ย์ทั้ทั้ทั้งในและนอกประเทศ
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ใ น ช่ช่ ว ง แ รก แ พ ท ย์ย์ แ ล ะ
เจ้จ้าหน้น้ าที่ที่ที่ ได้ด้ย้ย้ ายมาจากแผน ก
พยาธิธิวิวิทยาของโรงพยาบาลหญิญิง
ห รืรื อ โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ช วิวิถีถี ใ น
ปัปัจ จุจุบับั น และมีมี พ.ญ. นวรัรั ต น์น์ ณ
สงขลา เป็ป็นผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการสถาบับัน ฯ
สภาพการทำทำทำงานในระยะนั้นั้นั้น
เป็ป็นการให้ห้บริริการทางด้ด้านพยาธิธิ
วิวิทยาแก่ก่หน่น่วยงานต่ต่าง ๆ ในสัสังกักัด
กร ะ ท รว ง ส า ธ า ร ณ สุสุ ข โ ด ย มีมี
ลัลักษณะงานเป็ป็นหน่น่วยงานบริริการ
กลาง

ซึ่ซึ่ซึ่งงานส่ส่วนใหญ่ญ่ได้ด้มาจากโรงพยาบาลหญิญิง ทำทำทำให้ห้การเงิงินงบประมาณ
ยัยังคงแฝงอยู่ยู่ยู่ในงบประมาณของโรงพยาบาลนั้นั้นั้น จนถึถึงปีปีงบประมาณ 2519
สถาบับันพยาธิธิวิวิทยา จึจึงได้ด้รัรับงบประมาณเป็ป็นของตนเอง การบริริหารจัจัดการมีมี
ความคล่ล่องตัตัวมากขึ้ขึ้ขึ้น พร้ร้อมทั้ทั้ทั้งภารกิกิจที่ที่ที่ได้ด้รัรับมอบหมายจากกรมการแพทย์ย์
กระทรวงสาธารณสุสุขก็ก็เพิ่พิ่พิ่มขึ้ขึ้ขึ้นด้ด้วย กล่ล่าวคืคือ รัรั บ ผิผิ ด ชอบในการฝึฝึก อบรม
แพทย์ย์ประจำจำจำบ้บ้านสาขาพยาธิธิวิวิทยาหลัลักสูสูตร 3 ปีปี ตามมาตรฐานที่ที่ที่แพทยสภา
กำกำกำหนด (ต่ต่อมาได้ด้รัรับอนุนุมัมัติติเพิ่พิ่พิ่มเติติมเป็ป็นสาขาพยาธิธิวิวิทยากายวิวิภาค และสาขา
พยาธิธิวิวิทยาทั่ทั่ทั่วไป)
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ทำทำทำเนีนียบผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการสถาบับันพยาธิธิวิวิทยา

1.แพทย์ย์หญิญิงนวรัรัตน์น์ ณ สงขลา

2.แพทย์ย์หญิญิงกักัลยา ผลากรกุกุล

3.นายแพทย์ย์ดำดำดำรงค์ค์ พัพันธุธุมโกศล

4.แพทย์ย์หญิญิงวิวิจิจิตรา เหมศรีรีชาติติ

5.นายแพทย์ย์พงศ์ศ์พัพันธ์ธ์ วงศ์ศ์มณีณี

6.นายแพทย์ย์เจษฎา โชคดำดำดำรงสุสุข

7.นายแพทย์ย์กฤษฎา ศรีรีสำสำสำราญ

8.แพทย์ย์หญิญิงวารุรุณีณี จิจินารัรัตน์น์

9.แพทย์ย์หญิญิงชีชีพสุสุมน สุสุทธิธิพิพินทะวงศ์ศ์

10.นายแพทย์ย์อุอุดม ภู่ภู่ภู่วโรดม

11.นายแพทย์ย์บุญ
บุ ชัชัย พิพิพัพัฒน์น์วนินิชกุกุล

12.นายแพทย์ย์สมบูบูรณ์ณ์ ทศบวร

13.แพทย์ย์หญิญิงไพรัรัตน์น์ แสงดิดิษฐ

14.แพทย์ย์หญิญิงภัภัทรา อัอังสุสุวรรณ

15. นายแพทย์ย์สุสุกรม ชีชีเจริริญ

พ.ศ.2517 – 2533

พ.ศ.2543-2546

พ.ศ.2551-2554

พ.ศ.2560-2561

พ.ศ.2533 – 2534

พ.ศ.2546-2548

พ.ศ.2554-2557

พ.ศ.2561 – 2564

พ.ศ.2538 – 2541

พ.ศ.2548 – 2549

พ.ศ.2557-2558

พ.ศ.2564 – ปัปัจจุจุบับัน

พ.ศ.2541 – 2543

พ.ศ.2550 – 2551

พ.ศ.2558 – 2559
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โครงสร้ร้างสถาบับันพยาธิธิวิวิทยา

แพทย์ย์หญิญิงภัภัทรา อัอังสุสุวรรณ
ผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการสถาบับันพยาธิธิวิวิทยา

นางปานใจ วานินิชทวีวีวัวัฒน์น์
รองผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการด้ด้านอำอำอำนวยการ

นางสมคิคิด ไทยทองหลาง
หัหัวหน้น้ากลุ่ลุ่ลุ่มงานบริริหารทั่ทั่ทั่วไป

นางปานใจ วานินิชทวีวีวัวัฒน์น์

หัหัวหน้น้ากลุ่ลุ่ลุ่มงานการเงิงิน บับัญชีชีและพัพัสดุดุ

แพทย์ย์หญิญิงอัอัญชลีลีรัรัตน์น์ เลิลิศสถิถิตย์ย์
รองผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการด้ด้านการแพทย์ย์

แพทย์ย์หญิญิงอัอัญชลีลีรัรัตน์น์ เลิลิศสถิถิตย์ย์
รองผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการด้ด้านการแพทย์ย์

แพทย์ย์หญิญิงพิพิริริยา สุสุทธิธิเรืรืองวงศ์ศ์
หัหัวหน้น้ากลุ่ลุ่ลุ่มงานชัชันสูสูตรพิพิเศษ

นายแพทย์ย์กฤษฏ์ฏ์ สุสุวรรณภูภูมิมิ
หัหัวหน้น้ากลุ่ลุ่ลุ่มงานจุจุลพยาธิธิ

แพทย์ย์หญิญิงชลลดา สกาวจิจิต
หัหัวหน้น้ากลุ่ลุ่ลุ่มงานศัศัลยพยาธิธิ

แพทย์ย์หญิญิงสิสิริริไพลิลิน ศิศิริริวสุสุนธรา
หัหัวหน้น้ากลุ่ลุ่ลุ่มงานเซลล์ล์วิวิทยา

นายแพทย์ย์สิสิฐพงษ์ษ์ สุสุนทรสิสิต
หัหัวหน้น้ากลุ่ลุ่ลุ่มงานตรวจศพ

นายแพทย์ย์กุกุลเชษฐ์ฐ์ วิวิวัวัฒน์น์วรายศ
รองผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการด้ด้านพัพัฒนาระบบสุสุขภาพ

แพทย์ย์หญิญิงสมฤทัทัย ช่ช่วงโชติติ
หัหัวหน้น้ากลุ่ลุ่ลุ่มงานดิดิจิจิทัทัลการแพทย์ย์

แพทย์ย์หญิญิงเฟิฟิร์ร์น ชาญด้ด้วยวิวิทย์ย์
หัหัวหน้น้ากลุ่ลุ่ลุ่มงานวิวิจัจัย ถ่ถ่ายทอดและ
สนันับสนุนุนวิวิชาการ
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พัพั นธกิกิจ
• สร้ร้างองค์ค์ความรู้รู้รู้และจัจัดการองค์ค์ความรู้รู้รู้ทางด้ด้านพยาธิธิวิวิทยากาย
วิวิภาค
• พัพัฒนาห้ห้องปฏิฏิบับัติติการพยาธิธิวิวิทยากายวิวิภาคให้ห้ได้ด้มาตรฐาน
ระดัดับชาติติ และนานาชาติติ
• เป็ป็นศูศูนย์ย์การเรีรียนรู้รู้รู้วิวิชาการทางด้ด้านพยาธิธิวิวิทยากายวิวิภาคใน
ระดัดับชาติติ
• บริริการทางพยาธิธิวิวิทยากายวิวิภาคที่ที่ที่มีมีคุคุณภาพตามมาตรฐานวิวิชาชีชีพ
อย่ย่างเสมอภาค ครอบคลุลุมระดัดับตติติยภูภูมิมิและสูสูงกว่ว่า
• พัพัฒนาและเสนอแนะนโยบายทางการแพทย์ย์ด้ด้านพยาธิธิวิวิทยากาย
วิวิภาคเพื่พื่พื่ อสนันับสนุนุนการแก้ก้ไขปัปัญหาสุสุขภาพของประชาชน

วิสั
วิ สัยทัทัศน์น์
สถาบับันที่ที่ที่เป็ป็นเลิลิศด้ด้านพยาธิธิวิวิทยากายวิวิภาคระดัดับชาติติ

หน้น้าที่ที่ที่รัรับผิผิดชอบ
• ศึศึกษา วิวิเคราะห์ห์ วิวิจัจัยและพัพัฒนาองค์ค์ความรู้รู้รู้และเทคโนโลยียีทางการ
แพทย์ย์ ด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา
• ถ่ถ่ายทอดองค์ค์ความรู้รู้รู้และเทคโนโลยียีทางการแพทย์ย์ด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา
แก่ก่สถานบริริการสุสุขภาพทั้ทั้ทั้งภาครัรัฐ และภาคเอกชน
• จัจัดให้ห้มีมีบริริการตรวจและวิวินินิจฉัฉัยทางการแพทย์ย์ สาขาพยาธิธิวิวิทยา
เพื่พื่พื่ อพัพัฒนาวิวิชาการแพทย์ย์เฉพาะทางด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา
• ให้ห้การเพิ่พิ่พิ่มพูพู นความรู้รู้รู้และทัทักษะการปฏิฏิบับัติติงานด้ด้านพยาธิธิวิวิทยาให้ห้แก่ก่
แพทย์ย์และบุบุคลากรทางด้ด้านสุสุขภาพในสถานบริริการสุสุขภาพทั้ทั้ทั้ง
ภาครัรัฐและภาคเอกชน
• ปฏิฏิบับัติติงานร่ร่วมกักับหรืรือสนันับสนุนุนการปฏิฏิบัติ
บั ติงานของหน่น่วยงานอื่อื่อื่นที่ที่ที่
เกี่กี่กี่ยวข้ข้องหรืรือที่ที่ที่ได้ด้รัรับมอบหมาย
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อัอัตรา
กำกำกำลัลัง

6

ปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบับันพยาธิธิวิท
วิ ยา
มีมีอัอัตรากำกำกำลัง
ลั ทั้ทั้ทั้งสิ้สิ้สิ้น 117 อัอัตรา

พยาธิธิแพทย์ย์ 15 คน

แพทย์ย์ประจำจำจำบ้บ้าน 6 คน

นันักวิวิทยาศาสตร์ร์
การแพทย์ย์
50 คน

บุบุคลากร
ด้ด้านอำอำอำนวยการ
34 คน

บุบุคลากร
ด้ด้านพัพั ฒนา
ระบบสุสุขภาพ
12 คน
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ผลการดำดำดำเนินินงาน

ด้ด้านยุยุทธศาสตร์ร์

7

Annual Report 2021

Institute of Pathology

ผลการดำดำดำเนินินงาน
ด้ด้านยุยุทธศาสตร์ร์

01

ยุยุทธศาสตร์ร์ที่ที่ที่ 1

สร้ร้างเครืรือข่ข่ายความร่ร่วมมืมือทางวิวิชาการและบริริการ
พัพั ฒนาเครืรือข่ข่ายความร่ร่วมมืมือทางวิวิชาการและบริริการทางด้ด้านพยาธิธิวิท
วิ ยา

02

ยุยุทธศาสตร์ร์ที่ที่ที่ 2

พัพั ฒนาระบบบริริการทางพยาธิธิวิวิทยา
พัพั ฒนาความเป็ป็นเลิลิศทางการแพทย์ย์ด้าด้ นพยาธิธิวิวิทยา
พัพั ฒนางานวิวิจัจัย นวัวัตกรรม และประเมิมินเทคโนโลยียีทางการแพทย์ย์
ด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา

03

ยุยุทธศาสตร์ร์ที่ที่ที่ 3

04

ยุยุทธศาสตร์ร์ที่ที่ที่ 4

พัพั ฒนาแพทย์ย์และบุบุคลากรทางการแพทย์ย์ด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา

พัพั ฒนาระบบบริริหารจัจัดการ
การส่ส่งเสริริมคุคุณธรรม จริริยธรรม

การพัพั ฒนาและเสริริมสร้ร้างความสุสุขของบุบุคลากร
พัพั ฒนาคุคุณภาพและความปลอดภัภัย

8

ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านยุยุทธศาสตร์ร์
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ด้ด้านการ

สร้ร้างเครืรือข่ข่ายความร่ร่วมมืมือ
ทางวิวิชาการและบริริการ

9

ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านยุยุทธศาสตร์ร์
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พัพั ฒนาเครืรือข่ข่ายความร่ร่วมมืมือ
ทางวิวิชาการและบริริการทางด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา
ความร่ร่วมมืมือ

“ด้ด้ า นวิวิ ช าการกักับหน่น่ ว ยงานสถานศึศึ ก ษา ได้ด้ แ ก่ก่
ความร่ร่วมมืมือกักับมหาวิวิ ท ยาลัลั ย นเรศวร และ
มหาวิวิทยาลัลัยบูบูรพา”

ความร่ร่วมมืมือ

“ทางด้ด้านวิวิชาการและบริริการกักับราชวิวิทยาลัลัยจุจุฬาภรณ์ณ์”

ความร่ร่วมมืมือ

“ด้ด้านวิวิชาการและบริริการกักับโรงพยาบาลราชวิวิถีถี”

ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านยุยุทธศาสตร์ร์
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พัพั ฒนาเครืรือข่ข่ายความร่ร่วมมืมือ
ทางวิวิชาการและบริริการทางด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา
ความร่ร่วมมืมือ

“ด้ด้ านบริริ ก าร กักับโร ง พ ย าบ าล ร ะ ย อ ง ใ นกา ร
พัพั ฒนาเพื่พื่พื่ อรองรัรับระบบ Tele-pathology”

ความร่ร่วมมืมือ

“ด้ด้าน Resource Sharing การใช้ช้เครื่รื่รื่อง Next
generation Sequencing ระหว่ว่างสถาบับันพยาธิธิ
วิวิทยาและสถาบับันโรคผิผิวหนันัง”

ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านยุยุทธศาสตร์ร์

2
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ด้ด้านการ

พัพั ฒนาระบบบริริการ
ทางพยาธิธิวิวิทยา

12
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พัพั ฒนาความเป็ป็นเลิลิศทางการแพทย์ย์
ด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา
1. Digital Pathology
“ได้ด้ รัรั บรางวัวัลเลิลิศรัรัฐ ประเภ ท
พัพั ฒ น า ก า ร บ ริริ ก า ร เ รื่รื่รื่ อ ง ก า ร
รายงานผลวิวินินิจฉัฉัยทางพยาธิธิวิวิทยา
ผ่ผ่านระบบออนไลน์น์ (e-Report)”

2. มีมีการปรัรับปรุรุงขยายพื้พื้พื้ นที่ที่ที่ห้ห้องปฏิฏิบัติติ
บั งาน
เพื่พื่พื่ อเพิ่พิ่พิ่ มขีขีดความสามารถในการให้ห้บริริการ
”การขยายห้ห้องปฏิฏิบับัติติการศัศัลยพยาธิธิ
ทำทำทำให้ห้สามารถเพิ่พิ่พิ่ มยูยูนินิตตัตัดชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้ออีอีก
4 ยูยูนินิต”

3. มีมีการจัจัดซื้ซื้ซื้อเครื่รื่รื่องมืมือที่ที่ที่ทัทันสมัมัย มีมีราคาสูสูง
เพื่พื่พื่ อเพิ่พิ่พิ่ มขีขีดความสามารถในการให้ห้บริริการ
- เครื่รื่รื่องถ่ถ่ายภาพชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อทางพยาธิธิวิวิทยา
- เครื่รื่รื่องพิพิ มพ์พ์ ตลัลับชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อ
- เครื่รื่รื่องย้ย้อมสไลด์ด์อัอัตโนมัมัติติพร้ร้อมเครื่รื่รื่อง
ปิปิดแผ่ผ่นสไลด์ด์ด้ด้วยฟิฟิล์ล์มอัอัตโนมัมัติติ
- เครื่รื่รื่อง Scan Slide

ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านยุยุทธศาสตร์ร์
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พัพั ฒนางานวิวิจัจัย นวัวัตกรรม และประเมิมิน
เทคโนโลยียีทางการแพทย์ย์ ด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา
ผลงานวิวิจัจัยและนวัวัตกรรมที่ที่เที่ ป็ป็นการพัพั ฒนารูรูปแบบงานบริริการ
ประเภท
R2R

นวัวัตกรรม

TA

ชื่ชื่ชื่อเรื่รื่รื่อง

ผู้ผู้ผู้รัรับผิผิดชอบโครงการ

1.

การพัพั ฒนาวิวิธีธี Multiplex Polymerase
Chain Reaction เพื่พื่พื่ อตรวจหาเชื้ชื้ชื้อ
M.tuberculosis complex จากตัตัวอย่ย่างชิ้ชิ้ชิ้น
เนื้นื้นื้อที่ที่ที่ถูถูกตรึรึงด้ด้วยฟอร์ร์มาลิลินและฝัฝังในพาราฟิฟิน

นางสาวศิศิริริรัรัตน์น์ สีสีขุขุนทด
งานอณูณูพยาธิธิวิวิทยา
กลุ่ลุ่ลุ่มงานชัชันสูสูตรพิพิ เศษ

2.

ไข่ข่ขาวลดการหลุลุดลอกในการย้ย้อมสไลด์ด์ประจุจุ
บวกด้ด้วยเทคนินิคอิอิมมูมูโนฮีฮีสโตเคมีมี

นางสาวประภาพรรณ เสณีณีตัตันติติกุกุล
งานอิอิมมูมูโนฮีฮีสโตเคมีมี
กลุ่ลุ่ลุ่มงานชัชันสูสูตรพิพิ เศษ

3.

การเปรีรียบเทีทียบการติติดสีสีสไลด์ด์ทางเซลล์ล์วิวิทยา
โดยใช้ช้ขั้ขั้ขั้นตอนเดิดิมกักับขั้ขั้ขั้นตอนการแยกระบบ

นางพัพั ลลภา พัพั ฒนวงศ์ศ์
กลุ่ลุ่ลุ่มงานเซลล์ล์วิวิทยา

4.

กรวยมหัหัศจรรย์ย์

นางสาวสุสุมาลีลี พิพิ ศสมบับัติติ
กลุ่ลุ่ลุ่มงานจุจุลพยาธิธิ

5.

การเปรีรียบเทีทียบคุคุณภาพเครื่รื่รื่องย้ย้อมสไลด์ด์
ระหว่ว่าง Coverglass กักับ Film

นางสาวมาริริษา ลี้ลี้ลี้สกุกุล
กลุ่ลุ่ลุ่มงานจุจุลพยาธิธิ

6.

เปรีรียบเทีทียบผลการย้ย้อม FISH ด้ด้วยเครื่รื่รื่อง
Hybridization ยี่ยี่ยี่ห้ห้อ Thermobrite กักับ
Slide Moat รุ่รุ่รุ่น Model 240000 (TA)

นางสาวมุมุกดาวัวัลล์ล์ สุสุขัขัง
งาน FISH
กลุ่ลุ่ลุ่มงานชัชันสูสูตรพิพิ เศษ

สามารถดูดูข้ข้อมูมูลผลงานวิวิจัจัยด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา ได้ด้ที่ที่

ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านยุยุทธศาสตร์ร์
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พัพั ฒนางานวิวิจัจัย นวัวัตกรรม และประเมิมิน
เทคโนโลยียีทางการแพทย์ย์ ด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา

ที่ การตีตีพิพิ มพ์พ์ เผยแพร่ร่ผ่ผ่านวารสาร
ผลงานวิวิจัจัยที่ที่มีมี
1. ศิศิริริรัรัตน์น์ สีสีขุขุนทด, ภานินินีนี ถาวรัรังกูกูร. การตรวจวิวินินิจฉัฉัยเชื้ชื้ชื้อวัวัณโรค ในตัตัวอย่ย่างชิ้ชิ้ชิ้น
เนื้นื้นื้อที่ที่ที่ถูถูกตรึรึงด้ด้วยฟอร์ร์มาลิลินและผัผังในพาราฟิน
ฟิ ด้ด้วยชุชุดน้ำน้ำน้ำน้ำยาสำสำสำเร็ร็จรูรูป abTES™
MTB qPCR KIT เปรีรียบเทีทียบกักับวิวิธีธีพีพีซีซีอาร์ร์แบบดั้ดั้ดั้งเดิดิม.
วารสารวิวิทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลยียี ปีปีที่ที่ 29 ฉบับับที่ที่ที่ 2 (กุกุมภาพัพั นธ์ธ์ 2564).
2. Seekhuntod S., Thavarungkul P. Detection of Mycobacterium
tuberculosis complex in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue
by Multiplex Polymerase Chain Reaction Assay.
Archives of Allied Health Science 2021; 33(3): 1-8.

การประเมิมินเทคโนโลยียีทางการแพทย์ย์
ผลงานการประเมิมินเทคโนโลยียีทางการแพทย์ย์ที่ที่สามารถนำนำนำไปพัพั ฒนา
และประยุยุกต์ต์ใช้ช้ในเชิชิงนโยบายอย่ย่างเป็ป็นรูรูปธรรม ได้ด้แก่ก่
โครงการ “การประเมิมินการสกักัดดีดีเอ็อ็นเอจากตัตัวอย่ย่างบล็ล็อกชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อ
ด้ด้วยชุชุดสกักัดดีดีเอ็อ็นเอ QIAamp® DNA FFPE Tissue kit และ Tissue
MagPurix® Tissue Extraction kit”
ผู้ผู้ผู้รัรับผิผิดชอบโครงการ นางสาวสุสุมลรัรัตน์น์ ปานทอง
งานอณูณูพยาธิธิวิวิทยา กลุ่ลุ่ลุ่มงานชัชันสูสูตรพิพิ เศษ

ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านยุยุทธศาสตร์ร์
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ด้ด้านการ

พัพั ฒนาแพทย์ย์
และบุบุคลากรทางการแพทย์ย์
ด้ด้านพยาธิธิวิท
วิ ยา
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พัพั ฒนาแพทย์ย์และบุบุคลากรทางการแพทย์ย์
ด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา
“โครงการฝึฝึกอบรมแพทย์ย์ประจำจำจำบ้บ้าน
สาขาพยาธิธิวิท
วิ ยากายวิวิภาค”

6

Residents
ชั้ชั้ชั้นปีปีที่ที่ 3 : จำจำจำนวน 2 คน
ชั้ชั้ชั้นปีปีที่ที่ 2 : จำจำจำนวน 1 คน
ชั้ชั้ชั้นปีปีที่ที่ 1 : จำจำจำนวน 3 คน

“โครงการฝึฝึกงานด้ด้านพยาธิธิวิวิทยากายวิวิภาค
สำสำสำหรัรับนันักศึศึกษาในระดัดับปริริญญาตรีรี”
Undergraduate
Trainee
จำจำจำนวน 5 คน

5

Faculty of Medical Science,
Naresuan University
Faculty of Science and Technology,
Huachiew Chalermprakiet University

สามารถอ่อ่านรายละเอีอียดเพิ่พิ่พิ่ มเติติมได้ด้ที่ที่ : https://education.iop.or.th/
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ด้ด้านการ

พัพั ฒนาระบบ
บริริหารจัจัดการ
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การส่ส่งเสริริมคุคุณธรรม จริริยธรรม
กิกิจกรรม

“การประกาศเจตนารมย์ย์สุสุจริริต เมื่มื่มื่อวัวันที่ที่ที่ 20 มกราคม 2564”

กิกิจกรรม

“จิจิตอาสาเพื่พื่พื่ อช่ช่วยเหลืลือชุชุมชน
สัสังคม เช่ช่น การปฏิฏิบับัติติงานจิจิตอาสา
ช่ช่ ว ย ง า น ส า ย ด่ด่ ว น 1 6 6 8 ก า ร
ปฏิฏิบับัติติงาน ณ ศูศูนย์ย์ฉีฉีดวัวัคซีซีนกลาง
บางซื่ซื่ซื่อ โครงการ พี่พี่พี่อิ่อิ่อิ่มบุบุญ น้น้อง
อิ่อิ่อิ่มท้ท้อง เป็ป็นต้ต้น”
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การพัพั ฒนาและเสริริมสร้ร้างความสุสุข
ของบุบุคลากร
“โครงการฝึฝึกอบรมภายในหน่น่วยงาน”
1. โครงการฝึฝึกอบรมเชิชิงปฏิฏิบัติติ
บั การพยาธิธิวิท
วิ ยาระบบ

กลุ่ลุ่ลุ่มเป้ป้าหมาย ได้ด้แก่ก่ พยาธิธิแพทย์ย์และแพทย์ย์ประจำจำจำบ้บ้าน

2. โครงการอบรมการพัพั ฒนาการเขีขียนโปรแกรมฐานข้ข้อมูมูล
ด้ด้วยภาษา PHP (Yii Framework เวอร์ร์ชั่ชั่ชั่น 2) ระดัดับ Advance

กลุ่ลุ่ลุ่มเป้ป้าหมาย ได้ด้แก่ก่ บุบุคลากรที่ที่ที่ปฏิฏิบับัติติงานด้ด้านเทคโนโลยียีสารสนเทศ

“การส่ส่งบุบุคลากรเข้ข้ารัรับการฝึฝึกอบรม
กักับหน่น่วยงานภายนอก”
หลัลักสูสูตรผู้ผู้ผู้บริริหารระดัดับกลาง
1. แพทย์ย์หญิญิงสิสิริริไพลิลิน ศิศิริริวสุสุนธรา

นายแพทย์ย์ชำชำชำนาญการ
หัหัวหน้น้ากลุ่ลุ่ลุ่มงานเซลล์ล์วิวิทยา

2. นางพัพั ลลภา พัพั ฒนวงศ์ศ์

นันักวิวิทยาศาสตร์ร์การแพทย์ย์ชำชำชำนาญการพิพิ เศษ
หัหัวหน้น้างานเซลล์ล์วิวิทยา

หลัลักสูสูตรหลัลักสูสูตรเพิ่พิ่พิ่ มพูพู นทัทักษะตามสายวิวิชาชีชีพ
เช่ช่น ทัทักษะการจัจัดซื้ซื้ซื้อจัจัดจ้จ้างสำสำสำหรัรับ
เจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่จัจัดซื้ซื้ซื้อ หลัลักสูสูตรด้ด้านเทคโนโลยียี
สารสนเทศ เป็ป็นต้ต้น
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การพัพั ฒนาและเสริริมสร้ร้างความสุสุข
ของบุบุคลากร
การเสริริมสร้ร้างความสุสุข
สถาบับันฯ ได้ด้ดำดำดำเนินินกิกิจกรรมที่ที่ที่เป็ป็นการเสริริมสร้ร้างความสุสุขของบุบุคลากร ดัดังนี้นี้นี้
1. กิกิจกรรมตรวจสุสุขภาพประจำจำจำปีปี
2. การทำทำทำประกักันและฉีฉีดวัวัคซีซีน COVID-19
3. กิกิจกรรมผู้ผู้ผู้บริริหารพบเจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่
4. กิกิจกรรมวัวันสำสำสำคัคัญต่ต่าง ๆ เช่ช่น วัวันคล้ล้ายวัวันสถาปนาสถาบับัน เป็ป็นต้ต้น
5. กิกิจกรรมยกย่ย่องเชิชิดชูชูเจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่ โดยมีมีการคัคัดเลืลือกเจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่ดีดีเด่ด่นประจำจำจำปีปี
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พัพั ฒนาคุคุณภาพและความปลอดภัภัย
การพัพั ฒนาคุคุณภาพ

1. กิกิจกรรมอบรมพัพั ฒนาคุคุณภาพ
14 – 15 ธัธันวาคม 2563
2. ตรวจประเมิมินมาตรฐานการรัรับรองคุคุณภาพ
สถาบับันฝึฝึกอบรมแพทย์ย์ประจำจำจำบ้บ้าน (24 - 25 มีมีนาคม 2564)
3. ผ่ผ่านการรัรับรองมาตรฐานคุคุณภาพสถานพยาบาล
ระยะเวลารัรับรอง 12 พฤษภาคม 2563 – 11 พฤษภาคม 2566
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พัพั ฒนาคุคุณภาพและความปลอดภัภัย
การพัพั ฒนาความปลอดภัภัย
1. การตรวจคุคุณภาพอากาศในห้ห้องปฏิฏิบับั ติติการ เมื่มื่มื่อวัวันที่ที่ที่ 20 มกราคม 2564
จำจำจำนวน 15 จุจุด โดยแบ่บ่งเป็ป็น
- ตรวจ Formaldehyde จำจำจำนวน 7 จุจุด
ได้ด้แก่ก่ ห้ห้องศัศัลยพยาธิธิ จำจำจำนวน 3 จุจุด
ห้ห้องจุจุลพยาธิธิ จำจำจำนวน 2 จุจุด
ห้ห้องตรวจศพ จำจำจำนวน 1 จุจุด
ห้ห้องจุจุลทรรศน์น์อิอิเล็ล็กตรอน จำจำจำนวน 1 จุจุด
- ตรวจ Xylene จำจำจำนวน 8 จุจุด
ได้ด้แก่ก่ ห้ห้องจุจุลพยาธิธิ จำจำจำนวน 2 จุจุด
ห้ห้องเซลล์ล์วิวิทยา จำจำจำนวน 2 จุจุด
ห้ห้องอิอิมมูมูโนฮีฮีสโตเคมีมี จำจำจำนวน 2 จุจุด
ห้ห้องอณูณูพยาธิธิวิวิทยา จำจำจำนวน 1 จุจุด
ห้ห้องจุจุลทรรศน์น์อิอิเล็ล็กตรอน จำจำจำนวน 1 จุจุด
บั การอยู่ยู่ยู่ในเกณฑ์ฑ์มาตรฐานทุทุกจุจุด”
“ผลการตรวจคุคุณภาพอากาศในห้ห้องปฏิฏิบัติติ
2. การดำดำดำเนินินงานด้ด้าน GREEN &CLEAN Hospital
“ได้ด้รัรับการรัรับรองการพัพั ฒนาคุคุณภาพด้ด้านอนามัมัยสิ่สิ่สิ่งแวดล้ล้อมตามมาตรฐาน
GREEN &CLEAN Hospital ในระดัดับดีดีมาก”

3. การฝึฝึกซ้ซ้อมอัอัคคีคีภัภัย
สถาบับัน ฯ มีมีการจัจัดฝึฝึกซ้ซ้อมแผนอัอัคคีคีภัภัย เมื่มื่มื่อวัวันที่ที่ที่ 13 กักันยายน 2564
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ผลการดำดำดำเนินินการด้ด้านงบลงทุทุน

สัสัดส่ส่วน
การเบิบิกจ่จ่าย

87%

สามารถจัจัดซื้ซื้ซื้อและเบิบิกจ่จ่ายได้ด้ภายในปีปีงบประมาณ
โดยจำจำจำแนกเป็ป็น
แหล่ล่งเงิงิน

วงเงิงินจัจัดสรร

วงเงิงินเบิบิกจ่จ่าย

เงิงินงบประมาณ
(จำจำจำนวน 4 รายการ)

3,907,825

3,872,825

เงิงินบำบำบำรุรุง
(จำจำจำนวน 31 รายการ)

25,203,807

21,667,700

ผลการดำดำดำเนินินการโครงการ
แหล่ล่งเงิงิน

วงเงิงินจัจัดสรร

วงเงิงินเบิบิกจ่จ่าย

เงิงินงบประมาณ
(จำจำจำนวน 1 โครงการ)

557,000

75,644.30

เงิงินบำบำบำรุรุง
(จำจำจำนวน 17 โครงการ)

2,087,460

174,896.40

เนื่นื่นื่องจากสถานการณ์ณ์การระบาดของไวรัรัสโคโรนา 2019
ทำทำทำให้ห้โครงการถูถูกยกเลิลิกในหลายๆ โครงการ

สามารถอ่อ่านรายละเอีอียดโครงการเพิ่พิ่พิ่ มเติติมได้ด้ที่ที่นี่นี่นี่

สัสัดส่ส่วน
การเบิบิกจ่จ่าย

10%
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งบแสดงฐานะการเงิงิน
(หน่น่วย : บาท)

สิสินทรัรัพย์ย์

2564

2563

สิสินทรัรัพย์ย์หมุมุนเวีวียน
- เงิงินสดและรายการเทีทียบเท่ท่าเงิงินสด

301,086,863.41

247,963,574.75

40,895,223.6

54,455,395.4

- สิสินค้ค้าคงเหลืลือ

387,135.59

356,393.77

- วัวัสดุดุคงเหลืลือ

193,562.66

209,733.81

17,400.00

10,402.00

342,580,185.26

302,995,499.73

42,618,207.78

35,053,345.98

42,618,207.78

35,053,345.98

385,198,393.04

338,048,845.71

- ลูลูกหนี้นี้นี้การค้ค้า

- สิสินทรัรัพย์ย์หมุมุนเวีวียนอื่อื่อื่น
รวมสิสินทรัรัพย์ย์หมุมุนเวีวียน
สิสินทรัรัพย์ย์ไม่ม่หมุมุนเวีวียน
- ที่ที่ที่ดิดิน อาคาร และอุอุปกรณ์ณ์
รวมสิสินทรัรัพย์ย์ไม่ม่หมุมุนเวีวียน

รวมสิสินทรัรัพย์ย์

หนี้นี้นี้สิสินหนี้นี้นี้สิสิน
หนี้นี้นี้สิสินหมุมุนเวีวียน
- เจ้จ้าหนี้นี้นี้การค้ค้า

300,207.66

1,059,707.64

- เงิงินรัรับฝากระยะสั้สั้สั้น

768,850.00

880,848.75

- หนี้นี้นี้สิสินหมุมุนเวีวียนอื่อื่อื่น

231,270.97

260,020.12

1,300,328.63

2,200,576.51

1,300,328.63

2,200,576.51

1,300,328.63

2,200,576.51

61,225,293.12

61,225,293.12

322,672,771.29

274,622,976.08

383,898,064.41

335,848,269.20

รวมหนี้นี้นี้สิสินหมุมุนเวีวียน
รวมหนี้นี้นี้สิสิน

สิสินทรัรัพย์ย์สุท
สุ ธิธิ/ส่ส่วนทุทุน

สิสินทรัรัพย์ย์สุสุทธิธิ/ส่ส่วนทุทุน
ทุทุน
รายได้ด้สูสูง (ต่ำต่ำต่ำต่ำ) กว่ว่าค่ค่าใช้ช้จ่จ่ายสะสม

รวมสิสินทรัรัพย์ย์สุท
สุ ธิธิ/ส่ส่วนทุทุน
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งบแสดงผลการดำดำดำเนินินงานทางการเงิงิน
รายได้ด้
รายได้ด้จากงบประมาณ
รายได้ด้จากการขายสิสินค้ค้าและบริริการ
รายได้ด้จากการอุอุดหนุนุนและบริริจาค
รายได้ด้อื่อื่อื่น

ค่ค่าใช้ช้จ่าจ่ ย
ค่ค่าใช้จ่
ช้ จ่ายบุบุคลากร

(หน่น่วย : บาท)

2564

2563

14,060,808.75

10,565,779.84

133,307,255.00

98,005,160.00

2,773,215.92

1,096,549.37

244,581,915.09

152,489,038.47

394,723,194.76

262,156,527.68

2564

2563

16,969,833.69

21,879,697.89

ค่ค่าตอบแทน

7,829,570.20

6,843,968.67

ค่ค่าใช้ช้สอย

5,084,294.26

3,939,321.14

47,656,933.50

33,756,991.97

ค่ค่าสาธารณูณูปโภค

2,944,168.20

2,952,852.25

ต้ต้นทุทุนขายสิสินค้ค้าและบริริการ

1,662,630.06

1,227,845.95

ค่ค่าเสื่สื่สื่อมราคาและค่ค่าตัตัดจำจำจำหน่น่าย

19,357,213.80

18,075,256.20

245,350,747.47

153,394,655.60

ค่ค่าวัวัสดุดุ

ค่ค่าใช้จ่
ช้ จ่ายอื่อื่อื่น

346,855,391.18

รายได้ด้สูสูง/(ต่ำต่ำต่ำต่ำ)กว่ว่า
ค่ค่าใช้ช้จ่จ่ายสุสุทธิธิ

242,070,589.67

2564

2563

47,867,803.58

20,085,938.01
(หน่น่วย : บาท)
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Our Services
Surgical Pathology

บริริการตรวจและวิวินินิจฉัฉัยชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อ

Histochemistry
งานปฏิฏิบับัติติการเตรีรียม ตัตัดและย้ย้อมชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อ

Consultation

บริริการให้ห้คำคำคำปรึรึกษาด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา

Cytology

บริริการตรวจทางเซลล์ล์วิวิทยา

Immunohistochemistry

การบริริการตรวจย้ย้อมพิพิ เศษ

Molecular Pathology and Electron Microscopy,
In Situ Hybridization and Flow Cytometry

Autopsy

งานชัชันสูสูตรผู้ผู้ผู้ป่ป่วยเสีสียชีชีวิวิต
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Surgical Pathology
งานตรวจและวิวินินิจฉัฉัยชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อ
“บ ริริ ก า ร ต ร ว จ ชิ้ชิ้ชิ้ น เ นื้นื้นื้ อ ใ ห้ห้ ก า ร
วิวินินิจฉัฉัยโรคและการตรวจย้ย้อมพิพิ เศษ
ทางพยาธิธิ วิวิ ท ยา ที่ที่ที่ จำจำจำ เป็ป็ น ในการ
วิวินินิจฉัฉัย โดยไม่ม่คิคิดค่ค่าใช้ช้จ่จ่ายเพิ่พิ่พิ่ ม”

ผลการดำดำดำเนินินงาน

จำจำจำนวน Case ต่ต่อปีปี
35,141
32,520

32,039

Specimen Organ System
10,556 Case : Female genital System
10,175 Case : Gastrointestinal System
4,541 Case : Integumentary System
1,762 Case : Hematopoietic and
Reticuloendothelial System

ปีปี 2562

ปีปี 2563

ปีปี 2564

1,361 Case : Musculoskeletal System
and Soft Tissue
962 Case : Male genital System
806 Case : Respiratory System
630 Case : Urinary System
514 Case : Nervous System and
Special Sense System
467 Case : Endocrine System
157 Case : Cardiovascular System
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Histochemistry
งานปฏิฏิบับัติติการเตรีรียม ตัตัดและย้ย้อมชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อ
งานจุจุลพยาธิธิ วิวิ ท ยา เป็ป็ น งาน
ปฏิฏิบับัติติการเตรีรียม ตัตัดและย้ย้อมชิ้ชิ้ชิ้น
เนื้นื้นื้อ รวมถึถึงให้ห้บริริการตรวจชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อ
สดจากห้ห้องผ่ผ่าตัตัดกรณีณีต้ต้องการ
ผลเร่ร่งด่ด่วน (Frozen Section)

ผลการดำดำดำเนินินงาน
จำจำจำนวน Slide ต่ต่อปีปี
164,632

169,945

ปีปี 2563

ปีปี 2564

139,762

สัสัดส่ส่วนงานปฏิฏิบัติติ
บั การ
จุจุลพยาธิธิวิท
วิ ยาในปีปี 2564
ปีปี 2562
89%

การปฏิฏิบับัติติการเตรีรียม ตัตัด
และย้ย้อมชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อโดยวิวิธีธีธรรมดา

11%

การปฏิฏิบับัติติการเตรีรียม ตัตัด
และย้ย้อมชิ้ชิ้ชิ้นเนื้นื้นื้อโดยวิวิธีธีพิพิ เศษ

Frozen Section
63 ราย
560 สไลด์ด์
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Consultation
สถาบับั น พยาธิธิ วิวิท ยา มีมีบริริการให้ห้
คำคำคำปรึรึกษาด้ด้านพยาธิธิวิวิทยา โดยพยาธิธิ
แพทย์ย์ ผู้ผู้ผู้ เชี่ชี่ชี่ยวชาญในหลายๆ ด้ด้ า น
ดัดังนี้นี้นี้
1. Gynecologic Pathology
2. Renal Pathology
3. Pediatric Pathology
4. Bone and soft tissue Pathology
5. Gastrointestinal Pathology
6. Cytopathology
7. Hematopathology
8. Cardiovascular-Thoracic Pathology
9. Dermatopathology
10. Head and Neck Pathology
11. Breast Pathology
12. Molecular Pathology

จำจำจำนวน Case ต่ต่อปีปี
2,921
2,209
1,588

ผลการดำดำดำเนินินงาน

Top 5 Specimen Organ System
ที่ที่ที่ส่ส่งปรึรึกษาศัศัลยพยาธิธิวิท
วิ ยาในปีปี 2564
228 Case : Hematopoietic and
Reticuloendothelial System
177 Case : Respiratory System

ปีปี 2562

ปีปี 2563

ปีปี 2564
166 Case : Female genital System

สัสัดส่ส่วนประเภทของการส่ส่งปรึรึกษา
ทางพยาธิธิวิท
วิ ยาในปีปี 2564
54%

งานปรึรึกษาเพื่พื่พื่ อประกอบ
การรัรักษามะเร็ร็งเต้ต้านม

46%

งานปรึรึกษาศัศัลยพยาธิธิวิวิทยา

119 Case : Integumentary System

113 Case : Musculoskeletal System
and Soft Tissue
700 Case : Others
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Cytology
สถาบับั น พยาธิธิ วิวิ ท ยา ให้ห้บริริการ
ตรวจทางเซลล์ล์วิวิทยา ดัดังนี้นี้นี้
1. ระบบอวัวัยวะสืสืบพัพั นธุ์ธุ์ธุ์สตรีรี
2. ระบบอื่อื่อื่นๆ

ผลการดำดำดำเนินินงาน
จำจำจำนวน Case ต่ต่อปีปี
11,890
9,818

สัสัดส่ส่วนประเภทของการส่ส่งตรวจ
ทางเซลล์ล์วิวิทยา ในปีปี 2564
63%

37%

ระบบอวัวัยวะสืสืบพัพั นธุ์ธุ์ธุ์สตรีรี
ระบบอื่อื่อื่น ๆ

5,829

ปีปี 2562

ปีปี 2563

ปีปี 2564

เซลล์ล์วิวิทยาระบบอื่อื่อื่นๆ
1,453 Case : Effusion
1,399 Case : Thyroid Nodule
547 Case : Lymph node
995 Case : Other Organs
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Immunohistochemistry

การบริริการตรวจย้ย้อมพิพิ เศษ

“สถาบับั น พย าธิธิ วิวิ ทย า มีมี
Antibody ที่ที่ที่ ห ล า ก ห ล า ย
ค ร อ บ ค ลุลุ ม โ ร ค ต่ต่ า ง ๆ แ ล ะ
ใ ห้ห้ บ ริริ ก า ร ต ร ว จ ย้ย้ อ ม พิพิ เ ศ ษ
Immunohistochemistry แก่ก่
โร งพ ย า บา ล ทั้ทั้ทั้ งภ าค รัรั ฐ แล ะ
เอกชนทั่ทั่ทั่วประเทศ“

ผลการดำดำดำเนินินงาน
จำจำจำนวน Test ต่ต่อปีปี
105,548
100,074

ปีปี 2562

ปีปี 2563

102,134

ปีปี 2564

ที่ งตรวจ
ประเภทของหน่น่วยงานที่ที่ส่ส่

หน่น่วยงานรัรัฐ 41%

41%
17%

เอกชน

มหาวิวิทยาลัลัย
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Molecular Pathology
and Electron Microscopy
“ให้ห้บริริการตรวจทางห้ห้องปฏิฏิบับัติติการทางการแพทย์ย์
ระดัดับตติติยภูภูมิมิ เพื่พื่พื่ อช่ช่วยเป็ป็ น แนวทางให้ห้แพทย์ย์ ว าง
แผนการรัรักษาต่ต่อไป”

• Electron microscopy
• Molecular pathology

งานจุจุลทรรศน์น์อิอิเล็ล็กตรอน
(Electron Microscopy)
ผลการดำดำดำเนินินงาน
จำจำจำนวน Case ต่ต่อปีปี
3,908

3,801
2,933

ปีปี 2562

ปีปี 2563

ปีปี 2564
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งานอณูณูพยาธิธิวิท
วิ ยา
(Molecular Pathology)
สถาบับันพยาธิธิวิวิทยา ให้ห้บริริการทางอณูณูพยาธิธิวิท
วิ ยา ดัดังนี้นี้นี้
1.

ตรวจวิวิเคราะห์ห์หาเชื้ชื้ชื้อวัวัณโรค (M. tuberculosis complex)

2.

ตรวจวิวิเคราะห์ห์หาเชื้ชื้ชื้อวัวัณโรค (M. tuberculosis complex) และเชื้ชื้ชื้อกลุ่ลุ่ลุ่ม
Non-tuberculosis mycobacteria (NTM)

3.

ตรวจวิวิเคราะห์ห์หาเชื้ชื้ชื้อกลุ่ลุ่ลุ่ม Non-tuberculosis mycobacteria (NTM)

4.

ตรวจวิวิเคราะห์ห์การดื้ดื้ดื้อยาของเชื้ชื้ชื้อวัวัณโรค (MTB/MDR) (INH-R,RIF-R)

5.

ตรวจการกลายพัพั นธุ์ธุ์ธุ์ของยียีน KRAS

6.

ตรวจการกลายพัพั นธุ์ธุ์ธุ์ของยียีน EGFR

7.

ตรวจการกลายพัพั นธุ์ธุ์ธุ์ของยียีน RAS

8.

ตรวจการกลายพัพั นธุ์ธุ์ธุ์ของยียีน BRAF

9.

ตรวจการกลายพัพั นธุ์ธุ์ธุ์ของยียีน NRAS

ผลการดำดำดำเนินินงาน
จำจำจำนวน Case ต่ต่อปีปี
3,567

สัสัดส่ส่วนประเภทของการส่ส่งตรวจ
ทางอณูณูพยาธิธิวิท
วิ ยาในปีปี 2564
63%

EGFR Mutations

1,553
1,124

M. Tuberculosis complex
8%

2562

2563

2564

16%

RAS Mutations
Others

13%
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In Situ Hybridization
and Flow Cytometry
สถาบับันพยาธิธิวิวิทยา ให้ห้บริริการ ดัดังนี้นี้นี้

1,273

ปีปี 2562

HER-2 FISH

2.

HER-2 DISH

3.

N-myc FISH

4.

Synovial Sarcoma FISH

5.

ALK FISH

6.

EWSR1 FISH

7.

ETV6 FISH

8.

Flow cytometry

ผลการดำดำดำเนินินงาน

จำจำจำนวน Case ต่ต่อปีปี
1,964

1.

สัสัดส่ส่วนประเภทของการส่ส่งตรวจ
In situ hybridization ในปีปี 2564

1,472

ปีปี 2563

ปีปี 2564

65%

HER2- FISH

28%

4%

ALK FISH

2%

HER2- DISH

Others

ผลการดำดำดำเนินินงานด้ด้านการให้ห้บริริการ
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Autopsy

งานชัชันสูสูตรผู้ผู้ผู้ป่ป่วยเสีสียชีชีวิวิต

ผลการดำดำดำเนินินงาน
จำจำจำนวนการชัชันสูสูตร
ผู้ผู้ผู้ป่ป่วยเสีสียชีชีวิวิตต่อ
ต่ ปีปี

“ งานชัชันสูสูตรผู้ผู้ผู้ป่ป่วยเสีสียชีชีวิวิตลดลง
เนื่นื่นื่องจากวิวิ ช าทางการแพทย์ย์ ไ ด้ด้
พัพั ฒนาก้ก้าวหน้น้ามากยิ่ยิ่ยิ่งขึ้ขึ้ขึ้น ”

25
16
10

ปีปี 2562

ปีปี 2563

ปีปี 2564
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สถิถิติติการส่ส่งตรวจรายเขตบริริการสุสุขภาพ
เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 2
(5 หน่น่วยงาน)

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 1
(10 หน่น่วยงาน)
• SN 45 • CS 160
• FN 29 • FI 172
• MP 220 • IHC 843

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 3
(6 หน่น่วยงาน)

• SN 6
• EM 5
• MP 82

3

13

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 5
(5 หน่น่วยงาน)

5

• CS 122
• FI 140
• EM 21

• SN 126
• FI 141
• MP 28

• CS 107
• FN 6
• IHC 1,189

11

•
•
•
•

SN 8,444
PN 248
MP 360
IHC 989

12
เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 12
(10 หน่น่วยงาน)
•
•
•
•

SN 8
• CS 20
PN 10
• FN 3
MP 16
• FI 101
IHC 995

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 7
(9 หน่น่วยงาน)
•
•
•
•

7
9

SN 941
PN 11
MP 249
IHC 903

• CS 71
• FN 547
• FI 76

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 10
(5 หน่น่วยงาน)

10

•
•
•
•

SN 1,349 • CS 364
PN 7
• FN 144
MP 80
• FI 69
IHC 1,575

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 9
(8 หน่น่วยงาน)

6

•
•
•
•

SN 1,485 • CS 368
PN 2,830 • FN 110
MP 328
• FI 178
IHC 1,190

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 6
(13 หน่น่วยงาน)

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 11
(10 หน่น่วยงาน)

• CS 103
• FI 165
• IHC 2,068

8
4

SN 10,222 • CS 599
PN 94
• FN 1,034
MP 90
• FI
53
IHC 64

SN 4,015
FN 62
MP 301
IHC 21

• SN 673
• FN 12
• MP 288

2

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 4
(12 หน่น่วยงาน)

•
•
•
•

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 8
(6 หน่น่วยงาน)

1

• SN 226 • CS 6
• PN 1,770 • FN 11
• MP 1

•
•
•
•

• CS 8
• FI 61
• IHC 132

• CS 593
• FN 1,401
• FI
182

SN :
PN :
FN :
MP :
FI :

เขตสุสุขภาพที่ที่ที่ 13
(67 หน่น่วยงาน)
•
•
•
•
•

SN 4,500
PN 2,525
FI 636
EM 323
AU 10

Surgical
PAP
Non-GYN
Molecular
ISH

•
•
•
•
•

CS 458
FN 1,035
MP 1,520
IHC 17,855
FS 63

CS :
AU :
FC :
FS :
HP :
IHC : Immunohisto- EM :
chemistry

Consultation
Autopsy
Flow cytometry
Frozen
HPV DNA test
Electron
microscopy
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ในสถานการณ์ณ์
COVID-19
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สถาบับันพยาธิธิวิวิทยา ได้ด้มีมีการจัจัดเตรีรียมแผนการ
ดำดำดำเนินินงานอย่ย่างต่อ
ต่ เนื่นื่นื่องสำสำสำหรัรับการบริริหารความพร้ร้อม ต่ต่อ
สภาวะวิวิกฤติติจากโรคติติดเชื้ชื้ชื้ออุอุบับัติติใหม่ม่ (BCP for EID in
Institute of Pathology) เพื่พื่พื่ อให้ห้สามารถปฏิฏิบับัติติภารกิกิจทั้ทั้ทั้ง
ด้ด้านบริริการ ฝึฝึกอบรมถ่ถ่ายทอด ตลอดจนงานวิวิจัจัยได้ด้อย่ย่าง
ต่ต่อเนื่นื่นื่องและมีมีมาตรฐานทั้ทั้ทั้ งในภาวะปกติติและเมื่มื่มื่อมีมีการแพร่ร่
ระบาดครั้รั้รั้งใหม่ม่ในประเทศไทย

ภายใต้ต้กรอบแนวคิคิด
1. ก า รบ ริริก าร/ ก า รเ รีรีย น ก า รส อน ข อ ง
สถาบับันพยาธิธิวิวิทยาเหมืมือนเดิดิมทั้ทั้ทั้งคุคุณภาพ
และ Turnaround Time
2. เจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่ ข องสถาบับั น พยาธิธิ วิวิ ท ยาต้ต้อง
ปลอดภัภัย และมีมีความรู้รู้รู้เรื่รื่รื่อง COVID-19

Staff

Structure

Personnel safety
- Transportation
- Parking
- PPE
Work from home
- IT Device, Internet
COVID-19 insurance

Distancing in Lab
Negative pressure lab
Negative pressure
Autopsy room

System
Digital Solution
- Digital slide
- Slide scanner
- Zoom
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การดำดำดำเนินินงานสถานการณ์ณ์ COVID-19
สวมหน้น้ากากอนามัมัยตลอดเวลา
หมั่มั่มั่นล้ล้างมืมือสม่ำม่ำม่ำม่ำเสมอ
วัวัดอุอุณหภูภูมิมิเจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่และบุบุคคลภายนอก
บับันทึทึกประวัวัติติเข้ข้าออกผู้ผู้ผู้ติติดต่ต่อรัรับบริริการ

เว้ว้นระยะห่ห่าง นั่นั่นั่งทำทำทำงานเว้ว้นระยะห่ห่าง
ติติดตั้ตั้ตั้งฉากกั้กั้กั้นในห้ห้องอาหาร
ใช้ช้บับัตรสแกนการเข้ข้าออกแทนลายนิ้นิ้นิ้วมืมือ

Work from home (สลัลับวัวัน)
เหลื่ลื่ลื่อมเวลาการปฏิฏิบับัติติงาน
พัพั ฒนาระบบ Work from home

การฉีฉีดวัวัคซีซีน Covid-19 ให้ห้เจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่
ทำทำทำประกักันคุ้คุ้คุ้มครองการติติดเชื้ชื้ชื้อโควิด
วิ

มีมีการทำทำทำแบบประเมิมินความเสี่สี่สี่ยงเจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่
ทุทุกวัวันแรกของการทำทำทำงานในแต่ล
ต่ ะสัสัปดาห์ห์
แจกชุชุดตรวจ Antigen Test Kit

การสอนแพทย์ย์ประจำจำจำบ้บ้านด้ด้วยระบบออนไลน์น์
ดูดูสไลด์ด์ผ่ผ่านระบบดิดิจิจิตอล (Digital Slide)
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เปรีรียบเทีทียบปริริมาณงาน
COVID (ระลอก 2)
7,995

7,419

7,074

9,014

6,910

พ.ย.-63

หมายเหตุตุ
COVID (ระลอก
COVID (ระลอก
COVID (ระลอก
COVID (ระลอก

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

6,204

ก.พ.-64

COVID (ระลอก 4)

6,802

6,360

ต.ค.-63

COVID (ระลอก 3)

มีมี.ค.-64

เม.ย.-64

5,593

พ.ค.-64

มิมิ.ย.-64

ค่ค่าเฉลี่ลี่ลี่ยปีปีงบประมาณ 2563

5,690

5,635

ก.ค.-64

ส.ค.-64

5,954

ก.ย.-64

จำจำจำนวน Case ทั้ทั้ทั้งหมด
1) : ช่ช่วงคลัลัสเตอร์ร์สนามมวยลุลุมพิพินีนี
2) : ช่ช่วงคลัลัสเตอร์ร์สมุมุทรสาคร (ตลาดมหาชัชัย)
3) : ช่ช่วงคลัลัสเตอร์ร์สถานบับันเทิทิง/เรืรือนจำจำจำ
4) : ช่ช่วงคลัลัสเตอร์ร์แคมป์ป์คนงานก่ก่อสร้ร้าง (สายพัพั นธุ์ธุ์ธุ์อิอินเดีดีย)
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ผลการดำดำดำเนินินงาน

ด้ด้านการพัพั ฒนา
เทคโนโลยียี
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เ พื่พื่พื่ อ ใ ห้ห้ ก า ร วิวินินิ จ ฉัฉั ย ท า ง พ ย า ธิธิ วิวิ ท ย า มีมี
ประสิสิทธิธิภาพ คุคุณภาพ สนันับสนุนุนการแก้ก้ไขปัปัญหา
สุสุ ข ภาพของประชาชนให้ห้เป็ป็ น ไปอย่ย่างรวดเร็ร็ ว
ทัทันสมัมัย ตามนโยบาย Thailand 4.0
ส ถ า บับั น พ ย า ธิธิ วิวิ ท ย า ไ ด้ด้ พัพั ฒ น า ร ะ บบ
เทคโนโลยียีสารสนเทศให้ห้รองรัรับการพัพั ฒนา Digital
Pathology เพื่พื่พื่ อมุ่มุ่มุ่งสู่สู่สู่วิวิสัสัยทัทัศน์น์ของหน่น่วยงาน

Digital Pathology Services
e-Register

e-Gross

e-Slide

e-Report
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e-Register

ระบบเชื่ชื่ชื่อมต่ต่อข้ข้อมูมูลการตรวจทางพยาธิธิวิวิทยา

สถาบับันพยาธิธิวิวิทยา มีมีช่ช่องทางการลงทะเบีบียนสิ่สิ่สิ่งส่ส่งตรวจทางพยาธิธิวิท
วิ ยา
หลากหลายช่ช่องทาง ตามความสะดวกของแต่ต่ละหน่น่วยงาน
e-Register

• ค้ค้นหาข้ข้อมูมูลผู้ผู้ผู้ป่ป่วยจากฐานข้ข้อมูมูลโรงพยาบาล
• เลืลือกประเภทที่ที่ที่ต้ต้องการส่ส่งตรวจ บับันทึทึกข้ข้อมูมูล

Import Excel

• Export ข้ข้อมูมูลผู้ผู้ผู้ป่ป่วยจากฐานข้ข้อมูมูลโรงพยาบาลเป็ป็น Excel
• Import Excel ผ่ผ่านเว็ว็บไซต์ต์ของสถาบับันพยาธิธิวิวิทยา

Register Online

• ลงทะเบีบียนผ่ผ่านเว็ว็บไซต์ต์ของสถาบับันพยาธิธิวิวิทยา

82%
ผลการดำดำดำเนินินงาน

e-Gross

ระบบการบรรยายลัลักษณะของสิ่สิ่สิ่งส่ส่งตรวจด้ด้วยตาเปล่ล่า

100%
ผลการดำดำดำเนินินงาน

e-Report

การรายงานผลการวิวินินิจฉัฉัยทางพยาธิธิวิวิทยาผ่ผ่านระบบออนไลน์น์
e-Report

• ส่ส่งไฟล์ล์ PDF ไปให้ห้ ร.พ. ที่ที่ที่ติติดตั้ตั้ตั้งระบบ E-report ทุทุก 1 ชั่ชั่ชั่วโมง

Report Online

• เว็ว็บไซต์ต์สำสำสำหรัรับดูดูรายงานผลตรวจออนไลน์น์ สำสำสำหรัรับโรงพยาบาล

ผลการดำดำดำเนินินงาน

100%
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e-Slide

ระบบดูดูสไลด์ด์ผ่ผ่านระบบดิดิจิจิตอล

Our e-Slide Services

1

2

67%
Surgical Pathology

TELE-PATHOLOGY
IHC & Histochemistry

3
4

ผลการดำดำดำเนินินงาน

Cytology

Telepathology

Outcome
• Paperless Services
• Decreased logistic

• e-Document
• e-Data
• AI-Development
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มูมูลนินิธิธิสนันับสนุนุน

สถาบับันพยาธิธิวิท
วิ ยา
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ป ร ะ วัวั ติติ ค ว า ม เ ป็ป็ น ม า
ปีปี พ.ศ. 2543

แพทย์ย์ ห ญิญิงวิวิจิจิตรา เหมศรีรีชาติติ ผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการสถาบับั น
พยาธิธิ วิวิ ท ยา ได้ด้ริริเริ่ริ่ริ่มก่ก่ อ ตั้ตั้ตั้งมูมู ล นินิธิธิ นี้นี้นี้ ขึ้ขึ้ขึ้ นมา และเป็ป็น ประธาน
กรรมการมูมู ล นินิธิธิ ค นแรก เพื่พื่พื่ อ สนันับสนุนุนการบริริหารจัจัดการ
สถาบับันพยาธิธิวิวิทยา ให้ห้มีมีความสะดวกรวดเร็ร็ว

ปีปี พ.ศ. 2547

นายแพทย์ย์เจษฎา โชคดำดำดำรงสุสุข ประธานกรรมการมูมูลนินิธิธิ
และผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการสถาบับันพยาธิธิ วิวิทยา ได้ด้จัจัดหาทุทุนดำดำดำเนินินการ
โดยจัจัดแข่ข่งขัขันโบลิ่ลิ่ลิ่งการกุกุศล เมื่มื่มื่อมีมีทุทุนจำจำจำนวนหนึ่นึ่นึ่งจึจึงมอบ
ให้ห้นายประสพชัชัย พานาดา เสนอ โครงการฌาปนกิกิจศพไม่ม่มีมี
ญาติติ พร้ร้อมอนุนุมัมัติติให้ห้ดำดำดำเนินินโครงการ โดยดำดำดำเนินินงานประมาณ
ปีปีละ 4 ครั้รั้รั้ ง เป็ป็นการแบ่บ่งเบาภาระญาติติ และเพื่พื่พื่อ ให้ห้ผู้ผู้ผู้เสีสียชีชีวิวิ ต
ได้ด้รัรับการปฎิฎิบับัติติตามหลัลักธรรมาภิภิบาลที่ที่ที่ดีดี ตามพิพิธีธีทางศาสนา
โด ยมีมี กา ร ฌา ปน กิกิ จ ณ วัวั ดอ ภัภัย ท าย าร า ม (วัวั ด มะ ก อ ก )
อนุนุสาวรีรีย์ย์ชัชัยสมรภูภูมิมิ
วัวัตถุถุประสงค์ค์โครงการ
1. ช่ช่วยเหลืลือฌาปนกิกิจศพไม่ม่มีมีญาติติ
2. ช่ช่วยอนุนุเคราะห์ห์โลงบรรจุจุศพ
3. ช่ช่วยค่ค่าใช้ช้จ่จ่ายการขนย้ย้ายเพื่พื่พื่อกลัลับไปทำทำทำพิพิธีธีทางศาสนา

ปีปี พ.ศ. 2553

แพทย์ย์ ห ญิญิงชีชีพสุสุมน สุสุทธิธิ พิพิ นทะวงศ์ศ์ ประธานกรรมการ
มูมูลนินิธิธิ และผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการสถาบับันพยาธิธิวิวิทยา เห็ห็นว่ว่าเงิงินที่ที่ที่ได้ด้รัรับ
บริริจาคจากงานฌาปนกิกิจศพ ส่ส่วนที่ที่ที่ เหลืลือและรวบรวมไว้ว้มีมี
จำจำจำนวนเพิ่พิ่พิ่มขึ้ขึ้ขึ้น จึจึ ง ขอมติติคณะกรรมการ ใช้ช้เพื่พื่พื่ อ การศพตาม
วัวั ต ถุถุ ปร ะ ส ง ค์ค์ผู้ผู้ผู้ บ ริริ จ า ค จึจึ ง นำนำนำ ไ ป ส ร้ร้ า ง เ ม รุรุ ไ ว้ว้ เ ป็ป็ น
สาธารณประโยชน์น์ต่ต่อชุชุมชน ครั้รั้รั้ งแรก 3 วัวัด คืคือ 1.วัวัดบ้บ้านซัซับ
ถาวร จ.สระแก้ก้ว เป็ป็น วัวัดที่ที่ที่ ยัยังไม่ม่มีมี เ มรุรุ
2. วัวัดหนองหล่ล่ม จ.
สระแก้ก้ว เป็ป็นวัวัดที่ที่ที่มีมีการเริ่ริ่ริ่มก่ก่อสร้ร้างแต่ต่ขาดงบประมาณ ถูถูกทิ้ทิ้ทิ้ง
ร้ร้าง 3. วัวัดนาตาล จ.กาฬสิสินธุ์ธุ์ธุ์ เป็ป็นวัวัดที่ที่ที่ยัยังไม่ม่มีมีเมรุรุ

มูมูลนินิธิธิสนันับสนุนุนสถาบับันพยาธิธิวิวิทยา
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ป ร ะ วัวั ติติ ค ว า ม เ ป็ป็ น ม า ( ต่ต่ อ )
ปีปี พ.ศ. 2554

คณะกรรมการมูมูลนินิธิธิมีมีมติติอนุนุมัมัติติสนันับสนุนุนให้ห้สร้ร้างศาลาธรรม
สัสังเวชครั้รั้รั้งแรก งบประมาณสี่สี่สี่แสนบาทถ้ถ้วน เนื่นื่นื่องจากเห็ห็นว่ว่าใน
พื้พื้พื้นที่ที่ที่ ช นบทเมรุรุส่ส่วนใหญ่ญ่แยกอยู่ยู่ยู่ ใ นป่ป่า ช่ช่วงฤดูดูฝนเป็ป็น ความ
ยากลำลำลำบากในงานฌาปนกิกิจศพ

ปีปี พ.ศ. 2555

ประกาศกระทรวงการคลัลัง กำกำกำหนดให้ห้มูมู ล นินิธิธิ ส นันับสนุนุน
สถาบับั น พยาธิธิ วิวิ ท ยา เป็ป็น องค์ค์การสาธารณกุกุศล ว่ว่าด้ด้วยการ
ยกเว้ว้นภาษีษี ลำลำลำดัดับที่ที่ที่ 808 ลงวัวันที่ที่ที่ 5 ธัธันวาคม 2555 และผู้ผู้ผู้
บริริจาคสามารถนำนำนำใบเสร็ร็จรัรับเงิงินของมูมูลนินิธิธิสนันับสนุนุนสถาบับัน
พยาธิธิวิวิทยาไปลดหย่ย่อนภาษีษีได้ด้

ปัปัจจุจุบับัน

นายแพทย์ย์ท รงคุคุณ วิวิ ญ ญูญู วรรธ น์น์ ดำดำดำรงตำตำตำแหน่น่งประธาน
กรรมการมูมูลนินิธิธิ และที่ที่ที่ปรึรึกษาสถาบับันพยาธิธิ วิวิทยา ซึ่ซึ่ซึ่งปัปัจจุจุบับัน
มูมูล นินิธิธิ ได้ด้ดำดำดำเนินินการสร้ร้างเมรุรุไปแล้ล้ว จำจำจำนวน 45 เมรุรุ ศาลา
ธรรมสัสังเวช จำจำจำนวน 19 ศาลา ในพื้พื้พื้นที่ที่ที่ 15 จัจังหวัวัด คืคือ น่น่าน
หนองคาย บึบึงกาฬ หนองบับั ว ลำลำลำภูภู กาฬสิสินธ์ธ์ มหาสารคาม
สกลนคร นครพนม ร้ร้อยเอ็อ็ด บุบุรีรีรัรัมย์ย์ ศรีรีษะเกษ อุอุบลราชธานีนี
เพชรบูบูรณ์ณ์ กาญจนบุบุรีรี สระแก้ก้ว
โดยในช่ช่วงสถานการณ์ณ์การแพร่ร่ระบาดของโรคติติดเชื้ชื้ชื้อ
ไวรัรัสโคโรนา(COVID-19) มูมูลนินิธิธิ เข้ข้ามามีมีส่ส่วนช่ช่วยเหลืลือผู้ผู้ผู้เสีสีย
ชีชีวิวิตจากCOVID- 19 ตั้ตั้ตั้งแต่ต่เดืดือนสิสิงหาคม-พฤศจิจิกายน 2564
จำจำจำนวน 31 ราย เป็ป็นเงิงินรวมทั้ทั้ทั้งสิสิน 73,500 บาท

มูมูลนินิธิธิสนันับสนุนุน
สถาบับันพยาธิธิวิวิทยา

มูมูลนินิธิธิสนันับสนุนุนสถาบับันพยาธิธิวิวิทยา
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ภ า พ กิกิ จ ก ร ร ม
กิกิจกรรม
ฌาปนกิกิจศพผู้ผู้ผู้ป่ป่วยยากไร้ร้
ศพไม่ม่มีมีญาติติ และศพที่ที่ที่ญาติติ
มอบให้ห้มูมูลนินิธิธิดำดำดำเนินินการ

กิกิจกรรมจัจัดสร้ร้างเมรุรุ
วงเงิงินสนันับสนุนุน
สร้ร้างเมรุรุแห่ห่งละ 600,000.-

กิกิจกรรม
จัจัดสร้ร้างศาลาธรรมสัสังเวช
วงเงิงินสนันับสนุนุนสร้ร้างศาลา
ธรรมสัสังเวชแห่ห่งละ
400,000.-
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คณะทำทำทำงาน
1.

แพทย์ย์หญิญิงภัภัทรา

อัอังสุสุวรรณ

ที่ที่ที่ปรึรึกษาคณะทำทำทำงาน

2.

แพทย์ย์หญิญิงอัอัญชลีลีรัรัตน์น์

เลิลิศสถิถิตย์ย์

ที่ที่ที่ปรึรึกษาคณะทำทำทำงาน

3.

นายแพทย์ย์กุกุลเชษฐ์ฐ์

วิวิวัวัฒน์น์วรายศ

ที่ที่ที่ปรึรึกษาคณะทำทำทำงาน

4.

นางปานใจ

วานินิชทวีวีวัวัฒน์น์

ที่ที่ที่ปรึรึกษาคณะทำทำทำงาน

5.

แพทย์ย์หญิญิงสมฤทัทัย

ช่ช่วงโชติติ

ประธานคณะทำทำทำงาน

6.

แพทย์ย์หญิญิงเฟิฟิร์ร์น

ชาญด้ด้วยวิวิทย์ย์

คณะทำทำทำงาน

7.

นางสมคิคิด

ไทยทองหลาง

คณะทำทำทำงาน

8.

นายดุดุสิสิทธิ์ธิ์ธิ์

ฟัฟักเขีขียว

คณะทำทำทำงาน

9.

นางสาววริรินทร

ศรทิทิพย์ย์

คณะทำทำทำงาน

10.

นายกรทอง

แจ่จ่มศรีรีแก้ก้ว

คณะทำทำทำงาน

11.

นายเฉลิลิมพล

เอกธุธุระวานินิช

คณะทำทำทำงาน

12.

นางสาวนินิชาภา

เจริริญสุสุขะวัวัฒนะ

คณะทำทำทำงาน

13.

นางสาวภาสิสินีนี

จุจุลิลิมาศาสตร์ร์

คณะทำทำทำงานและเลขานุนุการ

14.

นางสาวปาหนันัน

กาญจนานุนุรัรักษ์ษ์

คณะทำทำทำงานและผู้ผู้ผู้ช่ช่วยเลขานุนุการ

