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เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 
ราชวทิยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๑.  เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรม 

 

๑.๑ ช่ือหลกัสูตร  
(ข) สาขาประเภทที ่๓  

 (ภาษาไทย)        หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ  
                                                   ช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 

 (ภาษาองักฤษ)    Fellowship Training in Obstetric and Gynaecological Pathology 
 

๑.๒ ช่ือวุฒิบัตร  
 (ข) สาขาประเภทที ่๓  

   ช่ือเตม็  
    (ภาษาไทย)   วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม                               

  อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 
            (ภาษาองักฤษ)    Diploma of the Thai Subspecialty Board of Obstetric and  
                                             Gynaecological Pathology 

     ช่ือย่อ  
       (ภาษาไทย)     ว.ว. อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 

                    (ภาษาองักฤษ)      Dip. Subspecialty Board OB Gyn Path  
 

       ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ  
               (ภาษาไทย)      วว. อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 
               (ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Obstetric and Gynaecological 

Pathology  
หรือ   Dip., Thai Subspecialty Board of OB Gyn Path  

๑.๓ หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  

        ราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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๑.๔ หลกัการและเหตุผลในการขอเปิดหลกัสูตร  
โรคทางนรีเวชเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศไทย ท่ีมีผลกระทบตั้ งแต่คุณภาพชีวิตจนถึงเป็น               

สาเหตุการเสียชีวิตท่ีส าคญัของสตรีโดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นมะเร็งนรีเวช ในการวินิจฉัยและรักษาโรคทางนรีเวชนั้น 
นอกจากตอ้งอาศัยสูตินรีแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญโดยตรงแลว้ การวินิจฉัยท่ีถูกตอ้งทางพยาธิวิทยายงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมี               
ผลต่อการรักษารวมถึงการวิจยัเพ่ือพฒันาวิธีการรักษาใหม่ ซ่ึงตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมีความรู้ ความช านาญ 
และความสามารถสูงทั้ งในดา้นการวินิจฉัยจากการตรวจดว้ยตาเปล่า ยอ้มสีแบบมาตรฐาน (hematoxylin & eosin; H&E) 
การยอ้ม histochemistry การยอ้ม immunohistochemistry ตลอดจนมีความรู้ในหลักการตรวจพิ เศษอ่ืนๆ (molecular                
and advanced techniques) 

เน่ืองจากความรู้ทางพยาธิวิทยาสูตินรีเวชรวมถึงมะเร็งนรีเวชเพ่ิมข้ึนอย่างมากมายและต่อเน่ือง ทั้ งท่ีเก่ียวกับ
ธรรมชาติของตวัโรค เทคโนโลยีท่ีใช้ในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูป่้วย ตลอดจนมีการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด             
ชนิดใหม่แบบมุ่งเป้า (targeted therapy) ท่ีใชไ้ดผ้ลดีกับผูป่้วยแต่ตอ้งอาศัยการตรวจวินิจฉัยท่ีเฉพาะทางพยาธิวิทยา 
แมว้่าโดยทัว่ไปผูผ้่านการฝึกอบรมท่ีได้รับวุฒิบตัรเฉพาะทางพยาธิวิทยากายวิภาคจะสามารถวินิจฉัยโรคทางพยาธิ                
สูตินรีเวชท่ีพบบ่อยไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น และแม่นย  าตามมาตรฐาน แต่ส าหรับรอยโรคท่ีพบไดไ้ม่บ่อย หรือส่ิงส่ง
ตรวจท่ีไดม้าจากการผา่ตดัทางมะเร็งนรีเวชท่ีซบัซอ้น พยาธิแพทยท่ี์จะเป็นผูช้  านาญและให้ค  าปรึกษาแก่นรีแพทย ์หรือ
พยาธิแพทยด์ว้ยกนัในรายดงักล่าว ยงัตอ้งการการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ และความ
ช านาญอีกระยะหน่ึง เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและรายงานผลไดอ้ย่างถูกตอ้งตามมาตรฐาน โดยเฉพาะมะเร็งรังไข่ซ่ึงมี
ลกัษณะทางพยาธิวิทยาท่ีหลากหลาย  รวมถึงมะเร็งชนิดท่ีพบไม่บ่อยหรือมีลกัษณะทางพยาธิวิทยาไม่เป็นไปตามท่ี             
พบโดยปกติ นอกจากน้ีในการฝึกอบรมต่อยอดอนุสาขาน้ี ยงัเปิดโอกาสให้พยาธิแพทยไ์ด้เรียนรู้เพ่ิมเติม หาความ
ช านาญและประสบการณ์ในการวนิิจฉยัพยาธิสภาพของรกและทารกตายปริก าเนิดอีกดว้ย  

 

ในปัจจุบันพยาธิแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา มีจ านวนน้อยไม่สามารถท่ีจะให้บริการ                 
การวินิจฉัยไดท้ัว่ถึง เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนแพทยเ์ฉพาะทางมะเร็งนรีเวช ยงัมีความขาดแคลนพยาธิแพทยเ์ฉพาะ
สาขาน้ีอีกมาก โดยเฉพาะในเขตชุมชน ดงันั้นเม่ือมีปัญหาในการวินิจฉัยและไม่มีพยาธิแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาน้ี 
ท าให้ตอ้งส่งไปปรึกษาต่อ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาท่ีล่าชา้ มีส่วนให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าท่ีควร 
และยงัอาจก่อให้เกิดปัญหาดา้นอ่ืนๆตามมาอีกดว้ย จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการฝึกอบรมพยาธิแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาพยาธิวิทยาสูตินรีเวชน้ีในประเทศไทย เพื่อไปท างานในสถานท่ีขาดแคลนโดยใหอ้นุกรรมการจดัท าเกณฑ์
หลกัสูตรการฝึกอบรมฯ ท าหน้าท่ีร่างหลกัสูตร รวมทั้ งก าหนดคุณสมบัติของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม คุณสมบัติของ
สถานท่ีและอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม เกณฑก์ารประเมินผลและการอนุมติัใหว้ฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ภายใตก้าร
รับผิดชอบของราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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๑.๕ ก าหนดการเปิดฝึกอบรม  

   การฝึกอบรมจะเร่ิมในวนัท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 

๑.๖ อาจารย์  
         ๑.๖.๑  คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
         สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีอาจารยแ์พทยซ่ึ์งไดรั้บหนงัสืออนุมติัฯ หรือวฒิุบตัรฯ อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา จาก
แพทยสภา อาจารยแ์พทยผ์ูรั้บผิดชอบการฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานดา้นพยาธิสูตินรีเวชวทิยา มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี 
 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัอาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม แบบเตม็เวลา อยา่งนอ้ย ๒ คน หากจ านวนอาจารยแ์พทย์
ผูใ้ห้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาไม่พอ อาจจดัให้มีอาจารยแ์พทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา แต่จดัให้มีอาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรม แบบเตม็เวลาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนแพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทั้งหมด 
 ในกรณีท่ีหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบนัฝึกอบรมสมทบใหอ้นุโลมใช้
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดดงักล่าว ส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารยใ์นแต่ละสถาบนัฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วนตาม
เวลาท่ีสถาบนัฝึกอบรมนั้น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 

๑.๗ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้นสดัส่วน ปีละ ชั้น

ละ ๑ คนต่อจ านวนอาจารยผ์ูฝึ้กอบรม ๒ คน รวมทั้งตอ้งมีงานบริการ ตามท่ีก าหนดในตารางต่อไปน้ี 

 

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ปีละ ชั้นละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จ านวนแพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
จ านวนส่ิงส่งตรวจทาง OB Gyn cytology ( ราย/ปี) ๕,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 
จ านวนส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยาสูตินรีเวช (ราย/ปี) ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
ส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยาสูตินรีเวชเพ่ือขอค าปรึกษาขณะผา่ตดั (ราย/ปี) ๓๐ ๕๐ ๗๐ ๙๐ ๑๑๐ 

 
๑.๘ คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผูท่ี้เขา้รับการฝึกอบรมเป็นพยาธิแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะอนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา จะตอ้งมีคุณสมบติัขอ้
ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

๑.๘.๑ ไดรั้บวฒิุบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค หรือ สาขาพยาธิวทิยาทัว่ไป 

๑.๘.๒ ก าลงัได้รับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านปีสุดท้าย หรือเป็นแพทยใ์ช้ทุน                          
ในสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรือ สาขาพยาธิวิทยาทัว่ไปท่ีปฏิบติังานในโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบ
วฒิุบตัรฯ ในปีสุดทา้ย 

๑.๘.๓ เป็นผูท่ี้มีสิทธิสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ สาขาพยาธิวิทยากายวภิาค หรือ สาขาพยาธิวิทยา
ทัว่ไป  
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๔ 

 

๑.๙ จ านวนปีการฝึกอบรม  
หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา ๒ ปี  

๑.๑๐ วตัถุประสงค์  
ผูผ้า่นการฝึกอบรมครบหลกัสูตร จะมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ มีความรู้และความสามารถดงัน้ี 

๑.๑๐.๑  ตรวจและวนิิจฉยัทางพยาธิวทิยาของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี รก และทารกตายปริก าเนิด 

๑.๑๐.๒ เขา้ใจหลกัการ กระบวนการตรวจ และเลือกใชก้ารตรวจพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยาธิสูตินรีเวชวิทยา 
เช่น molecular and advanced techniques 

๑.๑๐.๓ ช่วยเหลือแพทยท์ัว่ไป พยาธิแพทย ์และสูตินรีแพทยใ์นการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคทางนรีเวช 
โดยเฉพาะดา้นพยาธิวทิยาของมะเร็งนรีเวช 

๑.๑๐.๔ ศึกษาวจิยัทางพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 
 
๑.๑๑  เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 
           หลกัสูตรการฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี   ดงัต่อไปน้ี 
           ๑.๑๑.๑ พยาธิวทิยา (Pathology) 

วตัถุประสงคร์วบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมตอ้งมีความสามารถในการจ าแนกความผิดปกติของรอยโรคจากการดูดว้ยตา
เปล่าและจุลพยาธิวทิยา  และสามารถแยกโรคเหล่าน้ีไดจ้ากรอยโรคอ่ืนๆ นอกจากนั้นผูรั้บการฝึกอบรมควรเขา้ใจพยาธิ
ก าเนิดและการด าเนินโรค สามารถบอกลกัษณะส าคญัท่ีมีผลต่อการพยากรณ์โรค รายงานผลพยาธิวิทยา (pathology 
report) ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐาน การแปลผล และขอ้จ ากดัของการใหค้  าปรึกษาระหวา่งการ
ผ่าตัด (intraoperative consultation) และการยอ้มทาง immunohistochemistry เพ่ือสามารถน าไปเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสม  

 ๑.๑๑.๒ สรีรวทิยา และพยาธิสรีรวทิยา  (Physiology and pathophysiology) 
      วตัถปุระสงค์รวบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมควรมีความรู้ดา้นสรีรวทิยา และพยาธิสรีรวทิยาท่ี  
      จะน าไปใชใ้นการวนิิจฉยัทางพยาธิสูตินรีเวชวทิยา ความผิดปกติของรก และทารกตายปริก าเนิด 

 ๑.๑๑.๓ พยาธิก าเนิดของมะเร็ง การลุกลาม และการกระจาย (Carcinogenesis, invasion and  metastasis) 
  วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมควรเขา้ใจทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยาธิก าเนิดของมะเร็ง 
ทางนรีเวชรวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดมะเร็ง การลุกลาม และการกระจาย  

๑.๑๑.๔ พนัธุศาสตร์  (Genetics) 
วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมควรมีความเขา้ใจในเร่ืองยีนมะเร็ง (oncogenes) ยีนตา้น
มะเร็ง (tumor suppressor genes) ยีนซ่อมแซมดีเอ็นเอ (DNA repair genes) พยาธิก าเนิดของมะเร็ง 
และทราบถึงอิทธิพลของพนัธุกรรม เพื่อน ามาใชใ้นการวินิจฉัยและวิจยัท่ีสัมพนัธ์กบัมะเร็งทางนรี
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เวชและมะเร็งของอวยัวะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัโรคทางพนัธุกรรมต่างๆ 
ท่ีท าใหเ้กิดความผิดปกติของทารก และรก 

๑.๑๑.๕ วทิยาภูมคุ้ิมกนัของเน้ืองอก  (Tumor immunology) 
  วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมควรทราบส่วนประกอบท่ีส าคญัของระบบภูมิคุม้กันท่ี
สมัพนัธ์กบัเน้ืองอก   

๑.๑๑.๖   ขั้นตอนการวินิจฉัย และการแบ่งระยะของมะเร็งนรีเวชทางคลินิก (Diagnostic techniques and   
clinical staging) 
  วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมควรมีความรู้เก่ียวกับเทคนิคการตรวจสืบคน้เพื่อการ    
วนิิจฉยัและการแบ่งระยะของโรค 

     

๑.๑๑.๗ แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช และ การใช้ยาเคมบี าบัดในมะเร็งนรีเวช  
          (Management and chemotherapy of Gynaecological cancers) 

     วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมควรเขา้ใจแนวทางโดยทัว่ไปในการดูแลรักษาผูป่้วย
มะเร็งนรีเวชและผลขา้งเคียงของยาเคมีบ าบดัท่ีส าคญัๆ ท่ีใชใ้นการรักษา   

 ๑.๑๑.๘ สถิต ิและการศึกษาแบบทดลอง  (Statistics and experimental design) 
        วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมควรมีความรู้ทางระบาดวิทยาและวิธีการทางสถิติเพื่อ

น ามาใชใ้นการศึกษาวจิยั 

๑.๑๑.๙ ข้อเบ็ดเตลด็ (Miscellaneous) 
     วัตถุประสงค์รวบยอด:  ผูรั้บการฝึกอบรมควรมีความรู้ทัว่ไปในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทางพยาธิวิทยา

เช่นหลักการของนิติเวชศาสตร์ การประกันคุณภาพ กระบวนการพิจารณา ทบทวน และ
ประเมินผลการจดัการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม เขา้ใจจริยธรรมทางการแพทย ์ไดแ้ก่ แนว
ทางการประกอบวชิาชีพท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิและการรักษาความลบัของผูป่้วย 

๑.๑๒.วธีิการฝึกอบรม 

๑.๑๒.๑ การปฏิบัตงิานทางห้องปฏิบัตกิาร 

ตอ้งจดัใหมี้การปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยาโดยครอบคลุมตั้งแตก่ารตรวจดว้ยตาเปล่าและตดั
ช้ินเน้ือ จนถึงการวนิิจฉยัและรายงานผล โดยเกณฑข์ั้นต ่าของจ านวนช้ินเน้ือท่ีผูเ้ขา้ รับการฝึกอบรมตอ้งไดฝึ้ก
ปฏิบติัดงัตาราง และมีการจดัท าสมุดบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน 

อวยัวะ/ระบบ Specimen / Disease จ านวนขั้นต า่ 
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อวยัวะ/ระบบ Specimen / Disease จ านวนขั้นต า่ 

Vulva Wide excision หรือ radical vulvectomy ๕ ราย / ๒ ปี 

Cervix Biopsy / ECC 

LEEP / conization 

๔๐๐ ราย / ๒ ปี 

๑๐๐ ราย / ๒ ปี 

Endometrium Curettage / biopsy ๔๐๐ ราย / ๒ ปี 

Uterus Hysterectomy for malignant lesion 

Radical hysterectomy 

๔๐ ราย / ๒ ปี 

 ๒๐ ราย / ๒ ปี 

Ovary and fallopian 
tube 

Ovarian and tubal tumor ๑๐๐ ราย / ๒ ปี 

Placenta GTD / placental abnormality ๒๐ ราย / ๒ ปี 

Embryo-fetus Autopsy abortus / dead fetus ๕ ราย / ๒ ปี 

Others Gynaecological intraoperative 
consultation 

๓๐ ราย / ๒ ปี 

 

๑.๑๒.๒ การปฏิบัตงิานทีสั่มพนัธ์กบัทางคลินิก 

ในช่วงเวลาท่ีปฏิบติังานในส่วน surgical pathology หรือ cytology สถาบนัฝึกอบรมตอ้งก าหนดจ านวน
ชัว่โมงท่ีจะไปร่วมศึกษางาน หรือเขา้ร่วมการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจและวางแผนการรักษาผูป่้วยทาง
นรีเวช เช่น colposcopic clinic หรือ การประชุมร่วมระหว่างแผนก (interdepartmental conference) ในการ
ดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวช โดยมีการบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน 

 

กจิกรรม จ านวนขั้นต า่ 

Colposcopic clinic ๑๐ คร้ัง  / ๒ ปี 



เกณฑก์ารเปิดหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดเพือ่วุฒบิตัรฯ อนุสาขาพยาธสิตูนิรเีวชวทิยา                                                                                            
ฉบบั พ.ศ.๒๕๕๕  ๗ 

 

๗ 

 

กจิกรรม จ านวนขั้นต า่ 

Interdepartmental conference / tumor clinic ๒๐ คร้ัง  / ๒ ปี 
 

๑.๑๒.๓ กจิกรรมทางวชิาการ 
สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา ไดแ้ก่  
- วารสารสโมสร ( Journal club) ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
- Slide Conference ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๒ คร้ัง 
- Gross Conference ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
- การประชุมอภิปรายร่วมทางพยาธิสูตินรีเวชวทิยาและทางคลินิก ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
- การประชุมวชิาการในลกัษณะอ่ืนๆ ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 

๑.๑๒.๔ การปฏิบัตงิานในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
จัดให้มีการศึกษางานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น  molecular and advanced techniques เป็นเวลา                         

๑ เดือน ในชั้นปีท่ี ๑ 

 

 

๑.๑๒.๕ การวจิยั 
ในระหว่างการฝึกอบรม ตอ้งท างานวิจยั ๑ เร่ืองท่ีเป็น original article เก่ียวกับพยาธิวิทยานรีเวช  หรือ

พยาธิวทิยาของรก หรือเด็กตายปริก าเนิด ก าหนดใหส่้งผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ก่อนจบการฝึกอบรม 

๑.๑๒.๖ การเรียนการสอน 
ในระหว่างการฝึกอบรม ควรจดัให้มีส่วนร่วมในการสอนแพทยป์ระจ าบา้นพยาธิวิทยากายวิภาค 

และสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา ตามท่ีเห็นสมควร 

๑.๑๒.๗ ระยะเวลาของการฝึกอบรม 
หลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาพยาธิวทิยานรีเวชไดแ้ยกตามเวลาท่ีใชใ้น

การฝึกอบรม ๒ ปี (๔๘ เดือน) รายละเอียดการฝึกอบรมตามตารางดา้นล่าง 

 ปี ๑ ปี ๒ 

Surgical pathology ๘ เดือน ๘ เดือน 

Cytology ๒ เดือน ๑ เดือน 

Placenta and perinatal pathology  ๑ เดือน ๒ เดือน 
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Molecular and advanced techniques ๑ เดือน - 

Elective  - ๑ เดือน 

การจัดการฝึกอบรมในหลกัสูตร หากสถาบันฝึกอบรมแห่งใดยงัขาดกิจกรรมหรือปริมาณงาน                
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด อาจจดัฝึกอบรมร่วมกบัสถาบนัสมทบ หรือจดัในลกัษณะผสมผสานเป็นกิจกรรมร่วมกบั
ต่างภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง สถาบนัสมทบตอ้งมีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัอาจารยแ์บบเต็ม
เวลา(ตามขอ้ ๖) และควรเป็นสถาบันท่ีมีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านพยาธิวิทยากายวิภาค หรือแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 

๑.๑๓   การประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑.๑๓.๑ การประเมนิระหว่างการฝึกอบรม  
เป็นการประเมินผลแบบ formative โดยสถาบนัฝึกอบรมนั้นๆ ในส่วนของการประเมินดา้นปัญญาพิสยั 
(cognitive domain) ความรู้ในวชิาการทางดา้นพยาธิสูตินรีเวชวทิยาและท่ีเก่ียวขอ้ง  ดา้นจลนพิสยั 
(psychomotor domain) และดา้นเจตคติพิสยั (affective domain) ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ซ่ึงจะท าเป็น
ระยะๆตามท่ีเห็นสมควร 

๑.๑๓.๒ การประเมนิเพ่ือวุฒิบตัรฯ  
เป็นการประเมินแบบ summative โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยแพทยสภา ซ่ึงมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
- ด าเนินการรับสมคัรผูเ้ขา้สอบโดยราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
- ตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรสอบและประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสอบ 
- ออกขอ้สอบและด าเนินการสอบ 
- จดัให้มีการสอบปีละ ๑ คร้ังในเดือนมิถุนายน ถา้จะมีการสอบมากกวา่ ๑ คร้ังหรือมีการสอบแกต้วั 

ใหเ้สนอขออนุมติัต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
- ตดัสินผลการสอบและเสนอคณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือรับรองผล 

และแจง้ผลต่อแพทยสภาเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ
สาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 

 การประเมินผลการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
๑. สอบขอ้เขียน 
๒. สอบปฏิบติัการวนิิจฉยัทางพยาธิวทิยา 
๓. สอบปากเปล่า 
๔. ประเมินผลงานทางวชิาการ  
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มีผลงานวิจยั original article ฉบับสมบูรณ์ ๑ เร่ืองเก่ียวกับพยาธิสูตินรีเวชวิทยาท่ีผ่านการรับรอง
ของสถาบันฝึกอบรม หรือมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ หรือ ผลงานวิจยัท่ีได้ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาติหรือนานาชาติ โดยจะตอ้งมีช่ือผูส้มคัรสอบเป็นช่ือผูท้  าการวจิยัช่ือแรก 

เกณฑก์ารตดัสินใชอิ้งเกณฑต์ามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ผูท่ี้สอบผา่นทั้ง ๔ กรณี 
จึงจะเป็นผูท่ี้ผ่านการประเมิน และถูกเสนอช่ือต่อคณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือ
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 

๑.๑๔ การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม  
สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัการฝึกอบรมจะตอ้งผ่านการประเมินความพร้อมในการ

เป็นสถาบนัฝึกอบรมจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวช
กรรมอนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยาโดยราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการรับรองจาก
แพทยสภาตามเวลาท่ีก าหนด โดยจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 
๑.๑๔.๑ การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้ระบบและกลไกการ     
            ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
๑.๑๔.๒ การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ  
             จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
             อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยาโดยราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยตามเวลาท่ีก าหนด 

๑.๑๕ การทบทวน และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
            คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวฒิุบตัรอนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยาเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล
การฝึกอบรม จะตอ้งจดัให้มีการทบทวนและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมอย่างน้อยทุก ๕ ปี   และแจง้ผลการ
ทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ 

๒. เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม 

      (๑) เกณฑ์ทัว่ไปส าหรับสถาบนัฝึกอบรม  

 (ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพ หรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพ่ือการรับรองคุณภาพ  

(ข)    มีบรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสงัคมนกัวชิาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับ 
การฝึกอบรม 

(ค)  มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี   เคร่ืองมืออุปกรณ์   และจ านวนผูป่้วยทั้งประเภท ผูป่้วยในและ
ผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรมและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วน ด าเนินการดูแลรักษาและ
ใหบ้ริการกบัผูป่้วยโดยตรง  

 (ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควชิาในคณะแพทยศาสตร์  วทิยาลยัแพทยศาสตร์  หรือแผนกใน โรงพยาบาล เป็น
ผูรั้บผิดชอบด าเนินการ  โดยผูบ้ริหารของคณะแพทยศาสตร์  วิทยาลยั แพทยศาสตร์  หรือโรงพยาบาลท่ี
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รับผิดชอบด าเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจ ขดัขวางการบริหารงานและการพฒันางานการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

(จ)  มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนวา่มุ่งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบติั
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร   และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการ   และ ท่ีจะศึกษาต่อเน่ืองได ้และมี
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน  ไดแ้ก่ การบริหารงาน
ทัว่ไป   การบริหารการศึกษา เป็นตน้ระบบบริหารงานดงักล่าวให้ท าเป็น ระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทางการแพทย ์หรือ โรงพยาบาล และประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทัว่กนั 

(ช)   มีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความ
มุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ ๕ ปี) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย ์หรือ
โรงพยาบาลท่ีขอเปิดด าเนินการฝึกอบรม  อาจพิจารณาท าความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์   หรือโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 
๑๐ ปี ให้ช่วยท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา และช่วยเหลือ   หรือเป็นสถาบันสมทบ   หรือสถาบันร่วมในการ
ด าเนินการฝึกอบรม 

 (ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลยัแพทยศาสตร์สถาบันทางการแพทย์  หรือ
โรงพยาบาล  จะตอ้งด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลกัสูตรของสถาบันฝึกอบรมเพื่อให้ผูส้ าเร็จการ
ฝึกอบรมมีสิทธ์ิเขา้สอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  และจะตอ้งมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและทรัพยากร
ต่างๆ  โดยเฉพาะอาจารย์  ส่ือการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรมครบถว้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ทั้ งน้ี
จะตอ้งมีแผนด าเนินงานระยะ ๕ ปีท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปได ้โดยแผนปฏิบติัการจะตอ้งแสดงให้เห็น
วา่มีความพร้อมดงักล่าว   ก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีอยา่งนอ้ย ๑ ปีการศึกษา  

(ญ)  ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ (ก) ถึง (ฌ)  แลว้ จะตอ้งไม่
แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม  โดยให้จดัตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุน ส ารองเพียงพอในการด าเนินการ
ระยะยาว และให้มีผูแ้ทนราชวิทยาลยัวิทยาลยั  หรือ  สมาคมวิชาชีพท่ีรับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม  เป็น
กรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดย ต าแหน่ง 

 
 (๒)   หน่วยงานกลางพ้ืนฐาน  สถาบนัฝึกอบรมนั้นจะตอ้งมีหน่วยงานกลางใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ห้องปฏิบัตกิารส าหรับการชันสูตร สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการให้บริการตรวจทาง 
หอ้งปฏิบติัการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการให้ครอบคลุมการชนัสูตร ประเภทพ้ืนฐาน
และประเภทจ าเพาะท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม   ซ่ึงห้องปฏิบัติการตอ้ง มีพยาธิแพทยห์รือแพทยห์รือ
บุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผูค้วบคุม 
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ห้องปฏิบัตกิารด้านพยาธิวทิยากายวภิาค  สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ  ตรวจช้ิน เน้ือและส่ิงส่งตรวจ
ทางเซลลว์ิทยาท่ีไดจ้ากการผา่ตดัหรือการท าหัตถการ  สามารถเตรียม สไลด์ช้ินเน้ือเยือ่และส่ิงส่งตรวจเพ่ือ
ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง  พยาธิแพทยต์อ้งมี เวลา มีความสามารถ และเตม็ใจใหค้  าปรึกษาหารือหรือ
สอนแพทยป์ระจ าบา้นทุกสาขาได ้อตัราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดชันีช้ีบ่งความสนใจทางวชิาการและ
ความใส่ใจในการ คน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนั้น
จะ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผูป่้วยท่ีถึงแก่กรรม   (ไม่รวมการตรวจศพทางด้าน นิติเวช
ศาสตร์)  การตรวจศพ  การตรวจช้ินเน้ือ  และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระท า  โดย ครบถ้วนจน
สามารถใหก้ารวนิิจฉยัขั้นสุดทา้ย  และตอ้งมีรายงานการตรวจเก็บไวเ้ป็น หลกัฐานทุกราย  

ในกรณีท่ีอตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด  สถาบนั จะตอ้งแสดง
หลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงความสนใจทางวิชาการ   และความใส่ใจในการคน้หา สาเหตุการด าเนินโรค   และการ
ประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยการ  ตรวจทางพยาธิวิทยาห รือการตรวจ
อ่ืนๆ   •  ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจดา้นโลหิต
วิทยา เคมีคลินิก  จุลทรรศนศาสตร์  จุลชีววิทยา  วิทยาภูมิคุ ้มกันได้เป็นประจ า  รวมทั้ งจะต้องมีการ
ใหบ้ริการทางดา้นธนาคารเลือดท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

(ข)   หน่วยรังสีวทิยา สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุ สามารถตรวจทางรังสี ท่ี
จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได ้

(ค)   ห้องสมุดทางแพทย์  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีห้องสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐานทางการ แพทย ์
วารสารการแพทยท่ี์ใชบ่้อย   และหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยคน้รายงานท่ีตีพิมพใ์น วารสารส าหรับให้
แพทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก 

(ง)   หน่วยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตวั ซ่ึง
บนัทึกประวติั  ผลการตรวจร่างกาย  การสัง่การรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน   และมีระบบการ จดัเก็บ  คน้หา  และ
การประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

(๓) หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม   สถาบนัฝึกอบรม จะตอ้งมี
หน่วยงานทางคลินิกท่ีส าคัญได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา 
เพื่อใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยในสาขาท่ีฝึกอบรมหากจ าเป็น 

 

 (๔) กิจกรรมวิชาการ     สถาบันฝึกอบรมจะตอ้งจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ทั้ งในหน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบในการสาขาท่ีฝึกอบรม   

- จดัท าวารสารสโมสร ( Journal club) ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
- Tumor Conference ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
- Morbidity/Mortality Conference ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
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- Clinicopathological conference ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
- การประชุมวชิาการในลกัษณะอ่ืนๆ ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 

   ๒.๒   เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

            สถาบันฝึกอบรมอนุสาขาพยาธิวิทยาสูตินรีเวช  จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของ
ห้องปฏิบติัการทางพยาธิวิทยากายวิภาค จากราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งจดัให้มีหน่วยงานให้
การบริการท่ีมีคุณภาพแล ปริมาณเป็นไปตามท่ีราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีแพทยสภามอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯเป็นผูก้  าหนด 

              (๑)  มีจ านวนและคุณวฒิุของแพทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทย์ซ่ึงได ้   รับ
หนังสืออนุมติัฯ หรือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาพยาธิวิทยาสูตินรีเวช อย่างน้อย ๒ คน และอาจารยผ์ูท่ี้ท าหน้าท่ีหัวหน้า
สถาบนัฝึกอบรมหรือประธานฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติัทางดา้นพยาธิสูตินรีเวชวทิยามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี 

  (๒) มีงานบริการพยาธิสูตินรีเวชวทิยา ท่ีมีคุณภาพและจ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมประกนัคุณภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึง และมีปริมาณงานบริการ ดงัน้ี 

- ส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยา OB Gyn cytology ไม่นอ้ยกวา่ ๕,๐๐๐ ราย/ ปี 

- ส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยาสูตินรีเวช ไม่นอ้ยกวา่  ๓,๐๐๐ ราย/ปี 

- ส่งตรวจทางพยาธิวทิยาสูตินรีเวชเพ่ือขอค าปรึกษาขณะผา่ตดั ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ ราย/ปี 

(๓) กิจกรรมวชิาการ 
               สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา ไดแ้ก่  

-      จดัท าวารสารสโมสร ( Journal club) ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
-      Slide Conference ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๒ คร้ัง 
-      Gross Conference ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
-      การประชุมอภิปรายทางพยาธิวทิยาพยาธิวทิยาคลินิก ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
-      การประชุมวชิาการในลกัษณะอ่ืนๆ ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
 

สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัตบิางข้อ    กอ็าจจัดการฝึกอบรมโดยใช้สถาบันการฝึกอบรม 
อ่ืนเป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
สาขาวชิาทีจ่ะขอเปิดการฝึกอบรม    

       ๒.๓      สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม  
                     สถาบนัฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงัน้ี 
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  (๑)    สถาบันฝึกอบรมหลัก  ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย ์ประจ า
บ้าน   และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู ้เข้ารับก าร ฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร   หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ระยะ เวลา ๒ ใน ๓ ของหลกัสูตร  

         (๒)   สถาบันฝึกอบรมสมทบ ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนั ฝึกอบรม
สมทบกบัสถาบนัหลกั    เพื่อจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นในส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่ สามารถจดัประสบการณ์
ได ้โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่ต ่ากวา่ ๓ เดือน และไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ
ระยะเวลาของหลกัสูตร 

ตวัอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ......... จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา .......... และขอ 
อนุมติัเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม  รวมทั้งขอใหค้ณะแพทยศาสตร์…………….. 
เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบ จดักิจกรรม ............... ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเป็นเวลา ๖ เดือน เป็นตน้  

                     (๓) สถาบันร่วมฝึกอบรม      ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตั้งแต่ ๒ แห่งข้ึนไปท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตร
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัให้ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั  โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากว่า ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของ
หลกัสูตร  

ตวัอย่าง   คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกบั โรงพยาบาล ................ จดัท าหลกัสูตร 
การฝึกอบรมฯ สาขา ................... และขออนุมติัเปิดเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรม 
โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ .............. 
เป็นเวลา ๒ ปี และจากโรงพยาบาล ............. เป็นเวลา ๑ ปี เป็นตน้  

                    (๔ ) สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก  ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมท่ีได้รับความเห็นชอบจากราช
วิทยาลยั  หรือสมาคมวิชาชีพ  โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ   สาขา นั้น ให้เป็น
สถาบนัฝึกอบรมท่ีจดัประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีสนใจไดใ้น ลกัษณะของกิจกรรมเลือก 
(Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน หลกัสูตรอาจจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์เพ่ิมเติมจาก
สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได ้โดยจะตอ้งมีระยะเวลารวมกนัตลอดหลกัสูตรไม่เกินระยะเวลาท่ีราชวิทยาลยั 
วทิยาลยั หรือสมาคมวชิาชีพก าหนด 
 

๓.  การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
คณะแพทยศาสตร์  วทิยาลยัแพทยศาสตร์  สถาบนัทางการแพทย ์  หรือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงค ์                

จะเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติัจากแพทยสภาแลว้ ถา้เป็น               
การจดัการฝึกอบรมท่ีมีหรือไม่มีสถาบนัฝึกอบรมสมทบใหส้ถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล                
หากเป็นการจดัการฝึกอบรมในลกัษณะท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม ใหทุ้กสถาบนัฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการ
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จดัท าขอ้มูลตามเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้น เสนอแพทยสภา  เพ่ือส่งใหร้าชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย ประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและ
ก าหนดศกัยภาพของ สถาบนัฝึกอบรมหลกัและสถาบนัสมทบ (ถา้มี)    หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม   ตามเกณฑห์ลกัสูตร
และจ านวนความตอ้งการของแพทยเ์ฉพาะทางสาขานั้น แลว้ใหน้ าเสนอราชวทิยาลยัพยาธิแพทยฯ์ พิจารณาเสนอให้
แพทยสภาอนุมติัต่อไป 

๔.  การติดตามก ากบัดูแลสถาบันฝึกอบรม 
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ์ จะต้องจัดให้มีการติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก  สถาบันฝึกอบรม

สมทบ  สถาบันร่วมฝึกอบรม ท่ีไดรั้บอนุมติัให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภาก าหนด    และเสนอรายงานผา่นราชวทิยาลยัพยาธิแพทย์
ฯ เพื่อเสนอใหแ้พทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ     พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มี
ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดตดิต่อกันเกิน ๕ ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นส าหรับ
หลกัสูตรนั้นของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไวก่้อน จนกวา่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ จะไดป้ระเมินสถาบนัฝึกอบรมนั้นวา่ยงัมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ   พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มี
ผูส้มคัร เขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกันเกิน ๑๐ ปี ให้ “ยกเลิก”  การเป็นสถาบันฝึกอบรมของสถาบัน
ฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และใหท้ าเร่ืองแจง้ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยฯ์ เสนอแพทยสภาเพื่อ
อนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการตามขอ้ ๓ 
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๑๕ 

 

ภาคผนวกท่ี ๑ 
 

รายนามคณะอนุกรรมการจดัท าเกณฑห์ลกัสูตรอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 

 
๑.นายแพทยพ์งษศ์กัด์ิ   วรรณไกรโรจน์                ท่ีปรึกษา 
๒.นายแพทยจ์ตุพล    ศรีสมบูรณ์  ท่ีปรึกษา 
๓.แพทยห์ญิงสุมาลี   ศิริองักลุ   ประธาน 
๔.แพทยห์ญิงชีพสุมน   สุทธิพินทะวงศ ์  รองประธาน  
๕.แพทยห์ญิงเตือนใจ   ช่วงสุวนิช  อนุกรรมการ 
๖.แพทยห์ญิงกรกนก   สุขพนัธ์   อนุกรรมการ 
๗.แพทยห์ญิงกอบกลุ   ตั้งสินมัน่คง  อนุกรรมการ 
๘.แพทยห์ญิงจงกลณี   เศรษฐกร   อนุกรรมการ 
๙.นายแพทยท์รงคุณ   วญิญูวรรธน์  อนุกรรมการ 
๑๐.พนัเอกนายแพทยธ์ารา        พนูประชา                     อนุกรรมการ 
๑๑.นายแพทยป์ระเสริฐ    ตรีวจิิตรศิลป์  อนุกรรมการ 
๑๒.แพทยห์ญิงพธู   ตณัฑไ์พโรจน ์  อนุกรรมการ 
๑๓.แพทยห์ญิงพิไลวรรณ   กลีบแกว้   อนุกรรมการ 
๑๔.นายแพทยม์รุต   ญาณารณพ  อนุกรรมการ 
๑๕.นายแพทยม์านะ   โรจนวฒุนนท ์  อนุกรรมการ 
๑๖.แพทยห์ญิงศิริวรรณ  ตั้งจิตกมล  อนุกรรมการ 
๑๗.นายแพทยส์มชยั   นิรุตติศาสน ์  อนุกรรมการ  
๑๘.แพทยห์ญิงสมฤทยั    ช่วงโชติ   อนุกรรมการ 
๑๙.นายแพทยสุ์รพนัธ์ุ    คุณอมรพงศ ์  อนุกรรมการ 
๒๐.แพทยห์ญิงสุรางค ์   ตรีรัตนชาติ  อนุกรรมการ 
๒๑.แพทยห์ญิงสิวณีิย ์                   เจริญธรรมรักษา  อนุกรรมการ 
๒๒.นายแพทยอ์นนัต ์   กรลกัษณ์   อนุกรรมการ 
๒๓.แพทยห์ญิงมาลี                วรรณิสสร      อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๔.นายแพทยม์านะ   ทววีศิิษฎ ์   อนุกรรมการและรองเลขานุการ 

 
 
 
 


