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        ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบันน้ีจะยังไม่มีข้อมูลหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ แต่ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพยาธิ
แพทย์ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนต่างประสบปัญหาภาระงานที่มาก
เกินพอดีในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ โดยเฉพาะพยาธิ
แพทย์ผู้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ต้องมีภาระงานด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนแพทย์และ
แพทย์ประจ าบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology) และ/หรือสาขาพยาธิวิทยาทั่วไป 
(Anatomical and Clinical Pathology) ร่วมกับปฏิบัติงานด้านการวิจัยเพิ่มเติมด้วย ดังนั้นจึงปรากฏความ
ต้องการจากพยาธิแพทย์เป็นจ านวนมากส าหรบับคุคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น “ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ (Pathologists’ 
assistant)” เพื่อแบ่งเบาภาระงานด้านต่าง ๆ ของพยาธิแพทย์(1-3) อันประกอบไปด้วย 

1. การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
ส าหรับข้ันตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค การจัดส่ง และการรายงาน
ผล 

2. การตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค
ก่อนรับเข้ามาในระบบ รวมถึงการเก็บรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนดของสิ่งส่งตรวจ
ภายหลังการตรวจด้วยตาเปล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3. การบรรยายพร้อมกับการถ่ายภาพของพยาธิสภาพและ/หรือรอยโรคของสิ่งส่งตรวจที่
พบขณะท าการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 

4. การตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแลรักษา และท าความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อม
ใช้อยู่เสมอ 

5. การเก็บ การลงทะเบียน การคัดแยก การดูแลรักษา รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งส่ง
ตรวจประเภทต่าง ๆ  ส าหรับการน าไปใช้ในงานวิจัยทางด้านชีวเวชศาสตร์ (Biomedical 
sciences) พยาธิวิทยา (Pathology) พยาธิชีววิทยา (Pathobiology) อณูเวชศาสตร์ 
(Molecular Medicine) และอณูพยาธิวิทยา (Molecular pathology) 

        อนึ่งการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่ามี
ประสิทธิผลเทียบเคียงหรือมากกว่าแพทย์ประจ าบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคและ/หรือสาขาพยาธิวิทยา
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ทั่วไป(4) เพราะฉะนั้นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ที่มีความช านาญการนั้นสามารถที่จะมีบทบาทและร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยเหลือและการให้ค าแนะน าเรื่องการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้านที่เพิ่งเข้ารับการฝกึอบรมซึง่จะยังผลให้เกิดประสทิธิภาพของกระบวนการเรยีนรู้ทีเ่พิ่มข้ึนของ
แพทย์ประจ าบ้านอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการอภิปรายถกเถียงทางวิชาการซึ่งกันและ
กัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการลดภาระงานของพยาธิแพทย์ผู้เป็นอาจารย์ได้ส่วนหนึ่งด้วย(1-3,5) 
        ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดการฝึกอบรมบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์จึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งยวดและเร่งด่วนส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันทางแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
ของประเทศไทย 
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