
 

รายงานการประชุม 
การใช้ค่าตอบแทนของหน่วยงานเอกชนตาม DF ที่ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ ประกาศ 

คร้ังที่ 1/2562 วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายแพทยท์รงคุณ  วิญญูวรรธน์  ประธานราชวิทยาลัยฯ 
2. นายแพทย์ก าธร  ธรรมประเสริฐ  Q path lab/เศรษฐศิลป ์
3. แพทย์หญิงจุไรอร  อุณหสูต   Inno-tech lab 
4. นายแพทยธ์วัชชัย  พงศ์พฤฒิพันธ ์  Pathology Diagnostic Center (PDC) 
5. นายแพทยไ์พโรจน ์  จรรยางค์ดีกุล  รพ.สมิติเวช/ N Health 
6. นายแพทยว์รชัย  ศิริกุลชยานนท ์  ศูนย์พยาธิวทิยากรุงเทพ MDpathoplus 
7. แพทย์หญิงสุมาล ี  ศิริอังกุล   SD path lab 
8. แพทย์หญิงสุชานนั  รัตนสาล ี  N Health เชียงใหม่ 
9. พันเอก นายแพทย์สุเมธ  เติมมธุรพจน์  ศูนย์พยาธิวทิยาและวิจัยอินเตอร์แล็บ 
10. แพทย์หญิงสุนิดา  ริ้วสุวรรณ  หมอสุนิดาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง พยาธิวทิยากายวิภาค 
11. นายแพทยส์ าเริง  รางแดง   SB Pathology lab 
12. แพทย์หญิงอุบลรัตน ์  หทยีช   กรุงเทพพยาธิแลป 
13. นายแพทย์อภิชาต ิ  ชุมทอง   PPC lab พิษณุโลก 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. แพทย์หญิงกันยปริญญ ์ ภูมิจิตร   central lab 
2. แพทย์หญิงวนิดา  ผาตาล   อุบลพยาธิแลบ 
3. แพทย์หญิงมิ่งขวัญ  ทิพยวงศ ์  N Health ภูเก็ต 
4. นายแพทย์มานะ  ทวีวิศิษฎ์   เอเชียแล็บบอราทอรี่เซ็นเตอร์ 
5. พันโท นายแพทย์มงคล เจริญพิทักษ์ชัย  MD lab 
6. นายแพทยป์ณิธาน  วิศาลสวสัดิ ์  ศูนย์พยาธิวทิยาโคราช 
7. แพทย์หญิงเลอลักษณ์ ศักดาปรีชา  Genomolecule 
8. นายแพทย์ระพล  พุลสวัสดิ์กิติกูล  กรุงเทพ RIA 
9. นายแพทยส์มบูรณ ์  คีลาวัฒน ์  Hitech lab 

 
ผู้ร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงอิตถี  ชนไมตรี   กรุงเทพ-พยาธิ แลป จ ากัด 
 
เร่ิมประชุม  เวลา 09.30 น. 

 



 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ    
1.1 ความเป็นมา 

จากการน าระบบ e-bidding มาใช้ในการพิจารณาการสง่ตรวจชิ้นเนื้อของโรงพยาบาลต่างๆ ท าให้ราคาค่าตรวจลดลงเร่ือยๆ 
และมีผลให้ DF ของพยาธิแพทย์ลดลงไปด้วย หากปล่อยให้ด าเนินการต่อไปเช่นนี้ จะไม่เปน็ผลดีกับวิชาชีพของเรา ราชวิทยาลยัฯ จึง
หาแนวทางแก้ปัญหาดังกลา่ว ด้วยการเสนอให้ก าหนดค่า DF ในห้องปฏิบัติการเอกชนเป็นอัตราคงที่ โดยใช้อัตราที่ราชวทิยาลัยฯ 
ประกาศไว้เปน็หลัก เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทัง้หลายถือปฏบิัต ิ และจะเป็นเหตุให้สามารถกลา่วอ้างในการปรับราคาค่าตรวจได้ สว่น
พยาธิแพทย์ก็จะได้ค่าตอบแทนที่แน่นอนและสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
1.2 ผลจากการส ารวจฉันทามติในเร่ือง DF 
  

จ านวนผู้ลงฉันทามต ิ 197 คน 
เห็นด้วยกับการใช้ DF ของราชวิทยาลัยฯ 100% 
ชักชวนให้เพื่อนเห็นด้วย 98.47% 
ไม่ยอมรับ DF ต่ ากวา่ที่ก าหนด 96.44% 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
2.1 ความคิดเห็นร่วมกันในการก าหนดใช้ DF ดังต่อไปนี ้

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าการคิด DF โดยอิง size & organ หรือ level of difficulties สามารถปรับใช้ร่วมกันได้ จึงได้
ก าหนดให้ใช้เป็น level of difficulties และเห็นควรปรับค่า DF เป็นขั้นบนัได โดยปี 2563 ใช้ 80% และปี 2565 ใช้ 100% ของ DF 
ราชวิทยาลัยฯ ส่วนการตรวจทาง Cytology  เห็นควรแยกวิธีการคิดออกมาต่างหากเพื่อให้เหมาะสมกับบรบิทของประเทศ โดยเร่ิมใช้ 
ค่า DF นี้ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

 
ค่า DF 

 

 
ค่าตรวจเซลล์วิทยา 

 

รายการ ค่า DF 
Pap conventional 100 
Pap liquid base 100 
FNA/Fluid cytology 350 

 
ที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอให้ตั้งอนุกรรมการก าหนดค่าวิชาชีพ เพื่อติดตามการด าเนินการและปรับอัตรา DF เป็นระยะๆ ในอนาคต 
 

Level of Difficulties ราชวิทยาลัยฯ     ค่า DF พ.ศ. 2563     ค่า DF พ.ศ. 2565 
1 250 200 250 
2 500 400 500 
3 750 600 750 
4 1,250 1,000 1,250 
5 1,500 1,200 1,500 
6 4,500 3,600 4,500 



2.2 การ Implementation 
-  ส่ง DF ที่ตกลงกันในวนันี้ ถึง พยาธิแพทย์ ผู้บริหาร lab  และ โรงพยาบาลรัฐบาล 
-  พยาธิแพทย์ในแตล่ะแห่งต้องสื่อสารและยนืยันในการใช้ระบบ DF ใหม่นี้กับผูบ้ริหาร lab และเพื่อนร่วม lab 
-  ควรตั้ง line กลุ่มเพื่อสื่อสารระหว่างพยาธิแพทย ์
-  ควรมีการควบคุมห้องปฏิบัติการเอกชนต่างๆ ให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน เช่นการรับรองทางวิชาการของ                  
   ราชวิทยาลัยฯ การใช้ช่องทาง สปสช ในการบังคับ การก าหนดว่าห้องปฏิบัติการต้องผ่านการรับรองโดย                      
   ราชวิทยาลัยฯ  ใน TOR ของการท า e-bidding 

ที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
2.3 Time line  
 

เดือน การด าเนินการ 
พฤษภาคม ออกหนังสือ 
มิถุนายน ตั้งกรรมการก าหนดค่าวิชาชีพ 
กรกฎาคม ติดตามผลการด าเนนิการ 
สิงหาคม ติดตามผลการด าเนนิการ 
กันยายน ติดตามผลการด าเนนิการ 
ตุลาคม ใช้ DF ที่ตกลงกันในการประชุมนี้ 

 
ที่ประชุม : เห็นชอบ 

 

 

   ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  

 

 

 
  นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน ์

ผู้บันทึก/ตรวจรายงานการประชุม        

 
 

 

 


