เกณฑ์การเปิ ดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพือ่ วุฒบิ ตั รฯ อนุสาขาพยาธิสตู นิ รีเวชวิทยา
ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕ ๑

เกณฑ์ หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. เกณฑ์ หลักสู ตรการฝึ กอบรม
๑.๑ ชื่ อหลักสู ตร
(ข) สาขาประเภทที่ ๓
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาพยาธิสูตินรี เวชวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Obstetric and Gynaecological Pathology

๑.๒ ชื่ อวุฒิบัตร
(ข) สาขาประเภทที่ ๓
ชื่ อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาพยาธิ สูตินรี เวชวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Obstetric and
Gynaecological Pathology

ชื่ อย่ อ
(ภาษาไทย)
ว.ว. อนุสาขาพยาธิ สูตินรี เวชวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Subspecialty Board OB Gyn Path
คาแสดงวุฒิการฝึ กอบรมท้ ายชื่ อ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขาพยาธิสูตินรี เวชวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Obstetric and Gynaecological
Pathology
หรื อ

Dip., Thai Subspecialty Board of OB Gyn Path

๑.๓ หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

๑

เกณฑ์การเปิ ดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพือ่ วุฒบิ ตั รฯ อนุสาขาพยาธิสตู นิ รีเวชวิทยา
ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒

๑.๔ หลักการและเหตุผลในการขอเปิ ดหลักสู ตร
โรคทางนรี เวชเป็ นปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ ส าคัญ ของประเทศไทย ที่ มี ผ ลกระทบตั้งแต่ คุ ณ ภาพชี วิต จนถึ งเป็ น
สาเหตุการเสี ยชีวิตที่สาคัญของสตรี โดยเฉพาะในกรณี ที่เป็ นมะเร็ งนรี เวช ในการวินิจฉัยและรักษาโรคทางนรี เวชนั้น
นอกจากต้องอาศัยสู ตินรี แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยตรงแล้ว การวินิจฉัยที่ ถูกต้องทางพยาธิ วิท ยายังเป็ นปั จจัยสาคัญที่ มี
ผลต่อการรักษารวมถึงการวิจยั เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ซึ่ งต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู ้ ความชานาญ
และความสามารถสู งทั้งในด้านการวินิจฉัยจากการตรวจด้วยตาเปล่า ย้อมสี แบบมาตรฐาน (hematoxylin & eosin; H&E)
การย้อม histochemistry การย้อม immunohistochemistry ตลอดจนมี ค วามรู ้ ใ นหลัก การตรวจพิ เศษอื่ น ๆ (molecular
and advanced techniques)
เนื่ องจากความรู ้ท างพยาธิ วิทยาสู ตินรี เวชรวมถึ งมะเร็ งนรี เวชเพิ่มขึ้น อย่างมากมายและต่อเนื่ อง ทั้งที่ เกี่ ยวกับ
ธรรมชาติ ของตัวโรค เทคโนโลยีที่ใช้ในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูป้ ่ วย ตลอดจนมีการรักษาด้วยยาเคมี บาบัด
ชนิ ดใหม่แบบมุ่งเป้ า (targeted therapy) ที่ ใช้ได้ผลดี กับผูป้ ่ วยแต่ตอ้ งอาศัยการตรวจวินิจฉัยที่ เฉพาะทางพยาธิ วิทยา
แม้ว่าโดยทัว่ ไปผูผ้ ่านการฝึ กอบรมที่ ได้รับวุฒิบตั รเฉพาะทางพยาธิ วิทยากายวิภาคจะสามารถวินิจฉัยโรคทางพยาธิ
สู ตินรี เวชที่ พบบ่อยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และแม่นยาตามมาตรฐาน แต่สาหรับรอยโรคที่ พบได้ไม่บ่อย หรื อสิ่ งส่ ง
ตรวจที่ได้มาจากการผ่าตัดทางมะเร็ งนรี เวชที่ซบั ซ้อน พยาธิ แพทย์ที่จะเป็ นผูช้ านาญและให้คาปรึ กษาแก่นรี แพทย์ หรื อ
พยาธิ แพทย์ดว้ ยกันในรายดังกล่าว ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็ นโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู ้ และความ
ชานาญอีกระยะหนึ่ ง เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและรายงานผลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน โดยเฉพาะมะเร็ งรังไข่ซ่ ึ งมี
ลักษณะทางพยาธิ วิทยาที่ หลากหลาย รวมถึ งมะเร็ งชนิ ดที่ พบไม่บ่อยหรื อมีลกั ษณะทางพยาธิ วิทยาไม่เป็ นไปตามที่
พบโดยปกติ นอกจากนี้ ในการฝึ กอบรมต่อยอดอนุ สาขานี้ ยังเปิ ดโอกาสให้พยาธิ แพทย์ได้เรี ยนรู ้เพิ่ มเติ ม หาความ
ชานาญและประสบการณ์ในการวินิจฉัยพยาธิสภาพของรกและทารกตายปริ กาเนิดอีกด้วย
ในปั จจุ บันพยาธิ แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะสาขาพยาธิ สูติ นรี เวชวิท ยา มี จานวนน้อยไม่ส ามารถที่ จะให้บริ การ
การวินิจฉัยได้ทวั่ ถึง เมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนแพทย์เฉพาะทางมะเร็ งนรี เวช ยังมีความขาดแคลนพยาธิ แพทย์เฉพาะ
สาขานี้ อีกมาก โดยเฉพาะในเขตชุมชน ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในการวินิจฉัยและไม่มีพยาธิแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขานี้
ทาให้ตอ้ งส่ งไปปรึ กษาต่อ เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ ทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาที่ ล่าช้า มีส่วนให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ ควร
และยังอาจก่อให้เกิ ดปั ญหาด้านอื่นๆตามมาอีกด้วย จึ งมีความจาเป็ นที่ จะต้องมี การฝึ กอบรมพยาธิ แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เฉพาะสาขาพยาธิวิทยาสูตินรี เวชนี้ในประเทศไทย เพื่อไปทางานในสถานที่ขาดแคลนโดยให้อนุกรรมการจัดทาเกณฑ์
หลักสู ตรการฝึ กอบรมฯ ทาหน้าที่ ร่างหลักสู ตร รวมทั้งกาหนดคุ ณสมบัติของผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรม คุ ณ สมบัติของ
สถานที่และอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม เกณฑ์การประเมินผลและการอนุมตั ิให้วฒ
ุ ิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ภายใต้การ
รับผิดชอบของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

๒

เกณฑ์การเปิ ดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพือ่ วุฒบิ ตั รฯ อนุสาขาพยาธิสตู นิ รีเวชวิทยา
ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕ ๓

๑.๕ กาหนดการเปิ ดฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมจะเริ่ มในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
๑.๖ อาจารย์
๑.๖.๑ คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีอาจารย์แพทย์ซ่ ึงได้รับหนังสื ออนุมตั ิฯ หรื อวุฒิบตั รฯ อนุสาขาพยาธิสูตินรี เวชวิทยา จาก
แพทยสภา อาจารย์แพทย์ผรู ้ ับผิดชอบการฝึ กอบรมจะต้องปฏิบตั ิงานด้านพยาธิสูตินรี เวชวิทยา มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดอาจารย์แพทย์ผฝู ้ ึ กอบรม แบบเต็มเวลา อย่างน้อย ๒ คน หากจานวนอาจารย์แพทย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้มีอาจารย์แพทย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลา แต่จดั ให้มีอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม แบบเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนแพทย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมทั้งหมด
ในกรณี ที่หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นแบบที่มีสถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อมีสถาบันฝึ กอบรมสมทบให้อนุโลมใช้
หลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว สาหรับการกาหนดจานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึ กอบรม โดยทอนเป็ นสัดส่ วนตาม
เวลาที่สถาบันฝึ กอบรมนั้น มีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรม
๑.๗ จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ในสัดส่วน ปี ละ ชั้น
ละ ๑ คนต่อจานวนอาจารย์ผฝู ้ ึ กอบรม ๒ คน รวมทั้งต้องมีงานบริ การ ตามที่กาหนดในตารางต่อไปนี้
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ปี ละ ชั้นละ
จานวนแพทย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
จานวนสิ่ งส่ งตรวจทาง OB Gyn cytology ( ราย/ปี )
จานวนสิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยาสู ตินรี เวช (ราย/ปี )
สิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยาสู ตินรี เวชเพื่อขอคาปรึ กษาขณะผ่าตัด (ราย/ปี )

๑
๒
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๐

๒
๔
๗,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕๐

๓
๖
๙,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗๐

๔
๘
๑๑,๐๐๐
๖,๐๐๐
๙๐

๑.๘ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูท้ ี่เข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นพยาธิแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะอนุสาขาพยาธิ สูตินรี เวชวิทยา จะต้องมีคุณสมบัติขอ้
ใดข้อหนึ่งดังนี้
๑.๘.๑ ได้รับวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสื ออนุมตั ิฯ สาขาพยาธิวทิ ยากายวิภาค หรื อ สาขาพยาธิวทิ ยาทัว่ ไป
๑.๘.๒ กาลังได้รับ การฝึ กอบรมในโครงการฝึ กอบรมแพทย์ป ระจาบ้านปี สุ ดท้าย หรื อเป็ นแพทย์ใช้ทุ น
ในสาขาพยาธิ วิทยากายวิภาค หรื อ สาขาพยาธิ วิทยาทัว่ ไปที่ปฏิบตั ิงานในโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบ
วุฒิบตั รฯ ในปี สุดท้าย
๑.๘.๓ เป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ สอบเพื่อวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสื ออนุมตั ิฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรื อ สาขาพยาธิวิทยา
ทัว่ ไป

๓

๕
๑๐
๑๓,๐๐๐
๗,๐๐๐
๑๑๐

เกณฑ์การเปิ ดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพือ่ วุฒบิ ตั รฯ อนุสาขาพยาธิสตู นิ รีเวชวิทยา
ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕ ๔

๑.๙ จานวนปี การฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา ๒ ปี
๑.๑๐ วัตถุประสงค์
ผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมครบหลักสูตร จะมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรู ้และความสามารถดังนี้
๑.๑๐.๑ ตรวจและวินิจฉัยทางพยาธิวทิ ยาของอวัยวะสื บพันธุ์สตรี รก และทารกตายปริ กาเนิด
๑.๑๐.๒ เข้าใจหลักการ กระบวนการตรวจ และเลือกใช้การตรวจพิเศษที่ เกี่ยวข้องกับพยาธิ สูตินรี เวชวิทยา
เช่น molecular and advanced techniques
๑.๑๐.๓ ช่วยเหลือแพทย์ทวั่ ไป พยาธิ แพทย์ และสู ตินรี แพทย์ในการวินิจฉัยและดูแลรัก ษา โรคทางนรี เวช
โดยเฉพาะด้านพยาธิวทิ ยาของมะเร็ งนรี เวช
๑.๑๐.๔ ศึกษาวิจยั ทางพยาธิสูตินรี เวชวิทยา
๑.๑๑ เนื้อหาสังเขปของการฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมจะต้องครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบอวัยวะสื บพันธุ์สตรี ดังต่อไปนี้
๑.๑๑.๑ พยาธิวทิ ยา (Pathology)
วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูร้ ับการฝึ กอบรมต้องมีความสามารถในการจาแนกความผิดปกติของรอยโรคจากการดูดว้ ยตา
เปล่าและจุลพยาธิวทิ ยา และสามารถแยกโรคเหล่านี้ได้จากรอยโรคอื่นๆ นอกจากนั้นผูร้ ับการฝึ กอบรมควรเข้าใจพยาธิ
กาเนิ ดและการดาเนิ นโรค สามารถบอกลักษณะสาคัญที่ มีผลต่อการพยากรณ์ โรค รายงานผลพยาธิ วิทยา (pathology
report) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เข้าใจหลักการพื้นฐาน การแปลผล และข้อจากัดของการให้คาปรึ กษาระหว่างการ
ผ่ า ตัด (intraoperative consultation) และการย้อ มทาง immunohistochemistry เพื่ อ สามารถน าไปเลื อ กใช้ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
๑.๑๑.๒ สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา (Physiology and pathophysiology)
วัตถุประสงค์ รวบยอด: ผูร้ ับการฝึ กอบรมควรมีความรู ้ดา้ นสรี รวิทยา และพยาธิสรี รวิทยาที่
จะนาไปใช้ในการวินิจฉัยทางพยาธิ สูตินรี เวชวิทยา ความผิดปกติของรก และทารกตายปริ กาเนิด
๑.๑๑.๓ พยาธิกาเนิดของมะเร็ง การลุกลาม และการกระจาย (Carcinogenesis, invasion and metastasis)
วัตถุประสงค์ รวบยอด: ผูร้ ับการฝึ กอบรมควรเข้าใจทฤษฎี ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับพยาธิ กาเนิ ดของมะเร็ ง
ทางนรี เวชรวมทั้งปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ ง การลุกลาม และการกระจาย
๑.๑๑.๔ พันธุศาสตร์ (Genetics)
วัตถุประสงค์ รวบยอด: ผูร้ ับการฝึ กอบรมควรมีความเข้าใจในเรื่ องยีนมะเร็ ง (oncogenes) ยีนต้าน
มะเร็ ง (tumor suppressor genes) ยีนซ่ อมแซมดี เอ็นเอ (DNA repair genes) พยาธิ กาเนิ ดของมะเร็ ง
และทราบถึงอิทธิ พลของพันธุกรรม เพื่อนามาใช้ในการวินิจฉัยและวิจยั ที่สัมพันธ์กบั มะเร็ งทางนรี
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เวชและมะเร็ งของอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมต่างๆ
ที่ทาให้เกิดความผิดปกติของทารก และรก
๑.๑๑.๕ วิทยาภูมคิ ้ มุ กันของเนื้องอก (Tumor immunology)
วัตถุประสงค์ รวบยอด: ผูร้ ับการฝึ กอบรมควรทราบส่ วนประกอบที่ สาคัญ ของระบบภูมิคุม้ กันที่
สัมพันธ์กบั เนื้องอก
๑.๑๑.๖ ขั้ น ตอนการวินิ จฉั ย และการแบ่ งระยะของมะเร็ งนรี เวชทางคลินิ ก (Diagnostic techniques and
clinical staging)
วัตถุประสงค์ รวบยอด: ผูร้ ับ การฝึ กอบรมควรมี ความรู ้เกี่ ยวกับเทคนิ คการตรวจสื บค้นเพื่ อการ
วินิจฉัยและการแบ่งระยะของโรค
๑.๑๑.๗ แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช และ การใช้ ยาเคมีบาบัดในมะเร็งนรีเวช
(Management and chemotherapy of Gynaecological cancers)
วัตถุประสงค์ รวบยอด: ผูร้ ั บการฝึ กอบรมควรเข้าใจแนวทางโดยทัว่ ไปในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
มะเร็ งนรี เวชและผลข้างเคียงของยาเคมีบาบัดที่สาคัญๆ ที่ใช้ในการรักษา
๑.๑๑.๘ สถิติ และการศึกษาแบบทดลอง (Statistics and experimental design)
วัตถุประสงค์ รวบยอด: ผูร้ ับการฝึ กอบรมควรมีความรู ้ทางระบาดวิทยาและวิธีการทางสถิติเพื่ อ
นามาใช้ในการศึกษาวิจยั
๑.๑๑.๙ ข้ อเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)
วัตถุประสงค์ รวบยอด: ผูร้ ับการฝึ กอบรมควรมีความรู ้ทวั่ ไปในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องทางพยาธิ วิทยา
เช่ น หลัก การของนิ ติ เวชศาสตร์ การประกัน คุ ณ ภาพ กระบวนการพิ จ ารณา ทบทวน และ
ประเมินผลการจัดการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม เข้าใจจริ ยธรรมทางการแพทย์ ได้แก่ แนว
ทางการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม โดยคานึงถึงสิ ทธิและการรักษาความลับของผูป้ ่ วย
๑.๑๒.วิธีการฝึ กอบรม
๑.๑๒.๑ การปฏิบัตงิ านทางห้ องปฏิบัตกิ าร
ต้องจัดให้มีการปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการพยาธิวทิ ยาโดยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจด้วยตาเปล่าและตัด
ชิ้นเนื้อ จนถึงการวินิจฉัยและรายงานผล โดยเกณฑ์ข้ นั ต่าของจานวนชิ้นเนื้อที่ผเู ้ ข้า รับการฝึ กอบรมต้องได้ฝึก
ปฏิบตั ิดงั ตาราง และมีการจัดทาสมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิงาน
อวัยวะ/ระบบ

Specimen / Disease

๕

จานวนขั้นตา่
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อวัยวะ/ระบบ

Specimen / Disease

จานวนขั้นตา่

Vulva

Wide excision หรื อ radical vulvectomy

๕ ราย / ๒ ปี

Cervix

Biopsy / ECC

๔๐๐ ราย / ๒ ปี

LEEP / conization

๑๐๐ ราย / ๒ ปี

Endometrium

Curettage / biopsy

๔๐๐ ราย / ๒ ปี

Uterus

Hysterectomy for malignant lesion

๔๐ ราย / ๒ ปี

Radical hysterectomy

๒๐ ราย / ๒ ปี

Ovary and fallopian Ovarian and tubal tumor
tube

๑๐๐ ราย / ๒ ปี

Placenta

GTD / placental abnormality

๒๐ ราย / ๒ ปี

Embryo-fetus

Autopsy abortus / dead fetus

๕ ราย / ๒ ปี

Others

Gynaecological
consultation

๓๐ ราย / ๒ ปี

intraoperative

๑.๑๒.๒ การปฏิบัตงิ านทีส่ ัมพันธ์ กบั ทางคลินิก
ในช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิงานในส่ วน surgical pathology หรื อ cytology สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดจานวน
ชัว่ โมงที่จะไปร่ วมศึกษางาน หรื อเข้าร่ วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและวางแผนการรักษาผูป้ ่ วยทาง
นรี เวช เช่ น colposcopic clinic หรื อ การประชุ มร่ วมระหว่างแผนก (interdepartmental conference) ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวช โดยมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิงาน

กิจกรรม

จานวนขั้นตา่

Colposcopic clinic

๑๐ ครั้ง / ๒ ปี
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กิจกรรม

จานวนขั้นตา่

Interdepartmental conference / tumor clinic

๒๐ ครั้ง / ๒ ปี

๑.๑๒.๓ กิจกรรมทางวิชาการ
สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาพยาธิสูตินรี เวชวิทยา ได้แก่
- วารสารสโมสร ( Journal club) ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
- Slide Conference ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๒ ครั้ง
- Gross Conference ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
- การประชุมอภิปรายร่ วมทางพยาธิสูตินรี เวชวิทยาและทางคลินิก ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
- การประชุมวิชาการในลักษณะอื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๑๒.๔ การปฏิบัตงิ านในหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
จัด ให้ มี ก ารศึ ก ษางานในหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น molecular and advanced techniques เป็ นเวลา
๑ เดือน ในชั้นปี ที่ ๑

๑.๑๒.๕ การวิจยั
ในระหว่างการฝึ กอบรม ต้องทางานวิจยั ๑ เรื่ องที่ เป็ น original article เกี่ ยวกับพยาธิ วิทยานรี เวช หรื อ
พยาธิวทิ ยาของรก หรื อเด็กตายปริ กาเนิด กาหนดให้ส่งผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ก่อนจบการฝึ กอบรม
๑.๑๒.๖ การเรียนการสอน
ในระหว่างการฝึ กอบรม ควรจัดให้มีส่วนร่ วมในการสอนแพทย์ประจาบ้านพยาธิ วิทยากายวิภาค
และสูติศาสตร์-นรี เวชวิทยา ตามที่เห็นสมควร
๑.๑๒.๗ ระยะเวลาของการฝึ กอบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาพยาธิ วทิ ยานรี เวชได้แยกตามเวลาที่ใช้ใน
การฝึ กอบรม ๒ ปี (๔๘ เดือน) รายละเอียดการฝึ กอบรมตามตารางด้านล่าง
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
Elective

๑ เดือน

-

-

๑ เดือน

การจัด การฝึ กอบรมในหลักสู ตร หากสถาบันฝึ กอบรมแห่ งใดยังขาดกิ จกรรมหรื อปริ ม าณงาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด อาจจัดฝึ กอบรมร่ วมกับสถาบันสมทบ หรื อจัดในลักษณะผสมผสานเป็ นกิจกรรมร่ วมกับ
ต่างภาควิชาที่เกี่ยวข้อง สถาบันสมทบต้องมีอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์แบบเต็ม
เวลา(ตามข้อ ๖) และควรเป็ นสถาบัน ที่ มีการฝึ กอบรมแพทย์ป ระจาบ้านพยาธิ วิทยากายวิภาค หรื อแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาพยาธิสูตินรี เวชวิทยา
๑.๑๓ การประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๑.๑๓.๑ การประเมินระหว่ างการฝึ กอบรม
เป็ นการประเมินผลแบบ formative โดยสถาบันฝึ กอบรมนั้นๆ ในส่วนของการประเมินด้านปั ญญาพิสยั
(cognitive domain) ความรู ้ในวิชาการทางด้านพยาธิสูตินรี เวชวิทยาและที่เกี่ยวข้อง ด้านจลนพิสยั
(psychomotor domain) และด้านเจตคติพิสยั (affective domain) ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ซึ่งจะทาเป็ น
ระยะๆตามที่เห็นสมควร
๑.๑๓.๒ การประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
เป็ นการประเมินแบบ summative โดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาพยาธิ สูตินรี เวชวิทยาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยแพทยสภา ซึ่งมีหน้าที่ดงั นี้
- ดาเนินการรับสมัครผูเ้ ข้าสอบโดยราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่งประเทศไทย
- ตรวจสอบคุณสมบัติผสู ้ มัครสอบและประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบ
- ออกข้อสอบและดาเนินการสอบ
- จัดให้มีการสอบปี ละ ๑ ครั้งในเดือนมิถุนายน ถ้าจะมีการสอบมากกว่า ๑ ครั้งหรื อมีการสอบแก้ตวั
ให้เสนอขออนุมตั ิต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ
- ตัดสิ นผลการสอบและเสนอคณะผูบ้ ริ หารราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ งประเทศไทยเพื่อรับรองผล
และแจ้งผลต่อแพทยสภาเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ
สาขาพยาธิสูตินรี เวชวิทยา
การประเมินผลการฝึ กอบรม ประกอบด้วย
๑. สอบข้อเขียน
๒. สอบปฏิบตั ิการวินิจฉัยทางพยาธิวทิ ยา
๓. สอบปากเปล่า
๔. ประเมินผลงานทางวิชาการ
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มีผลงานวิจยั original article ฉบับสมบู รณ์ ๑ เรื่ องเกี่ ยวกับพยาธิ สูตินรี เวชวิทยาที่ ผ่านการรับรอง
ของสถาบันฝึ กอบรม หรื อมี จดหมายตอบรั บการตี พิ มพ์ หรื อ ผลงานวิจยั ที่ ได้ลงพิ มพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรื อนานาชาติ โดยจะต้องมีชื่อผูส้ มัครสอบเป็ นชื่อผูท้ าการวิจยั ชื่อแรก
เกณฑ์การตัดสิ นใช้อิงเกณฑ์ตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ผูท้ ี่สอบผ่านทั้ง ๔ กรณี
จึงจะเป็ นผูท้ ี่ผ่านการประเมิน และถูกเสนอชื่อต่อคณะผูบ้ ริ หารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อ
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาพยาธิสูตินรี เวชวิทยา
๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมที่จะได้รับการอนุมตั ิให้จดั การฝึ กอบรมจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการ
เป็ นสถาบันฝึ กอบรมจากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขาพยาธิ สูตินรี เวชวิทยาโดยราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ งประเทศไทย และได้รับการรับรองจาก
แพทยสภาตามเวลาที่กาหนด โดยจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
๑.๑๔.๑ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน
๑.๑๔.๒ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาพยาธิสูตินรี เวชวิทยาโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กาหนด
๑.๑๕ การทบทวน และการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบเพื่อวุฒิบตั รอนุสาขาพยาธิ สูตินรี เวชวิทยาเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล
การฝึ กอบรม จะต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมอย่างน้อยทุก ๕ ปี และแจ้งผลการ
ทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ

๒. เกณฑ์ สถาบันฝึ กอบรม
(๑) เกณฑ์ ทวั่ ไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ หรื อกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริ มสร้างคุณสมบัติในการใฝ่ รู ้ ให้แก่ผเู ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม
(ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ ดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ และจานวนผูป้ ่ วยทั้งประเภท ผูป้ ่ วยในและ
ผูป้ ่ วยนอกพอเหมาะแก่ ก ารฝึ กอบรมและผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมได้มี ส่ ว น ด าเนิ น การดู แ ลรั ก ษาและ
ให้บริ การกับผูป้ ่ วยโดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรื อแผนกใน โรงพยาบาล เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการ โดยผูบ้ ริ หารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย แพทยศาสตร์ หรื อโรงพยาบาลที่
๙
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รับผิดชอบดาเนิ นการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจ ขัดขวางการบริ หารงานและการพัฒนางานการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
(จ) มีปณิ ธานและพันธกิ จระบุไว้ชดั เจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจาบ้านที่ มีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักสู ตร และมี ความสามารถในการเป็ นนักวิชาการ และ ที่ จะศึ กษาต่อเนื่ องได้ และมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริ หารงานที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึ กอบรมให้บรรลุตามปณิ ธาน ได้แก่ การบริ หารงาน
ทัว่ ไป การบริ หารการศึกษา เป็ นต้นระบบบริ หารงานดังกล่าวให้ทาเป็ น ระเบียบของคณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรื อ โรงพยาบาล และประกาศให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบทัว่ กัน
(ช) มีแพทย์ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ ฝึกอบรมและในสาขาที่ เกี่ ยวข้อง และมีความ
มุ่งมัน่ ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรฝึ กอบรม
(ซ) ในระยะเริ่ มแรก (ประมาณ ๕ ปี ) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรื อ
โรงพยาบาลที่ ขอเปิ ดดาเนิ น การฝึ กอบรม อาจพิ จารณาท าความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ วิท ยาลัย
แพทยศาสตร์ หรื อโรงพยาบาลที่ มีประสบการณ์ดาเนิ นการเปิ ดหลักสู ตรการฝึ กอบรมมาแล้วไม่ต่ ากว่า
๑๐ ปี ให้ช่วยทาหน้าที่ เป็ นที่ ปรึ กษา และช่วยเหลือ หรื อเป็ นสถาบันสมทบ หรื อสถาบันร่ วมในการ
ดาเนินการฝึ กอบรม
(ฌ) ก่ อ นเปิ ดด าเนิ น การฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิท ยาลัยแพทยศาสตร์ ส ถาบัน ทางการแพทย์ หรื อ

โรงพยาบาล จะต้องดาเนิ นการให้แพทยสภารับรองหลักสู ตรของสถาบันฝึ กอบรมเพื่อให้ผูส้ าเร็ จการ
ฝึ กอบรมมี สิทธิ์ เข้าสอบเพื่อวุฒิ บัตรฯ และจะต้องมี ความพร้ อมในการจัดการฝึ กอบรมและทรั พยากร
ต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่ อการศึ กษาและอุปกรณ์ การฝึ กอบรมครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้
จะต้องมีแผนดาเนิ นงานระยะ ๕ ปี ที่มีความชัดเจนและเป็ นไปได้ โดยแผนปฏิบตั ิการจะต้องแสดงให้เห็น
ว่ามีความพร้อมดังกล่าว ก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมแต่ละชั้นปี อย่างน้อย ๑ ปี การศึกษา
(ญ) ในกรณี ที่เป็ นสถาบันฝึ กอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว จะต้องไม่
แสวงหากาไรจากการฝึ กอบรม โดยให้จดั ตั้งมูลนิ ธิหรื อกองทุนที่ มีทุน สารองเพียงพอในการดาเนิ นการ
ระยะยาว และให้มีผแู ้ ทนราชวิทยาลัยวิทยาลัย หรื อ สมาคมวิชาชีพที่ รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม เป็ น
กรรมการของมูลนิธิหรื อกองทุนโดย ตาแหน่ง
หน่ วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึ กอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริ การดังต่อไปนี้
(ก) ห้ องปฏิบัตกิ ารสาหรับการชันสู ตร สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีการให้บริ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ หรื อติดต่อขอรับบริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้ครอบคลุมการชันสูตร ประเภทพื้นฐาน
และประเภทจาเพาะที่ จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม ซึ่ งห้องปฏิ บัติการต้อง มีพยาธิ แพทย์หรื อแพทย์หรื อ
บุคลากรอื่นที่มีความรู ้ความชานาญเป็ นผูค้ วบคุม
(๒)

๑๐
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ห้ องปฏิบัตกิ ารด้ านพยาธิวทิ ยากายวิภาค
สามารถที่จะทาการตรวจศพ ตรวจชิ้น เนื้ อและสิ่ งส่ งตรวจ
ทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรื อการทาหัตถการ สามารถเตรี ยม สไลด์ชิ้นเนื้อเยือ่ และสิ่ งส่ งตรวจเพื่อ
ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ตอ้ งมี เวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้คาปรึ กษาหารื อหรื อ
สอนแพทย์ประจาบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรี ยบเสมือนดัชนีช้ ีบ่งความสนใจทางวิชาการและ
ความใส่ ใจในการ ค้นหาสาเหตุ การดาเนิ นโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้น
จะ ต้องไม่ น้อ ยกว่าร้ อยละ ๑๐ ของจานวนผูป้ ่ วยที่ ถึงแก่ ก รรม (ไม่ รวมการตรวจศพทางด้าน นิ ติ เวช
ศาสตร์ ) การตรวจศพ การตรวจชิ้ น เนื้ อ และการตรวจทางเซลล์วิท ยาต้อ งกระท า โดย ครบถ้วนจน
สามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ น หลักฐานทุกราย
ในกรณี ที่อตั ราการตรวจศพของสถาบันฝึ กอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด สถาบัน จะต้องแสดง
หลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการ และความใส่ ใจในการค้นหา สาเหตุการดาเนิ นโรค และการ
ประเมิ น ผลการรั ก ษาของแพทย์ ใ นโรงพยาบาลด้ ว ยการ ตรวจทางพยาธิ วิ ท ยาหรื อการตรวจ
อื่นๆ • ห้ องปฏิบัติการด้ านพยาธิวิทยาคลินิกหรื อเวชศาสตร์ ชันสู ตร สามารถให้บริ การตรวจด้านโลหิ ต
วิท ยา เคมี ค ลิ นิ ก จุ ล ทรรศนศาสตร์ จุ ล ชี ววิท ยา วิท ยาภู มิ คุ ้ม กัน ได้เป็ นประจา รวมทั้งจะต้อ งมี ก าร
ให้บริ การทางด้านธนาคารเลือดที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม
(ข) หน่ วยรังสีวทิ ยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีรังสี แพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี ที่
จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรมได้
(ค) ห้ องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีตารามาตรฐานทางการ แพทย์
วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสื อดรรชนี สาหรับช่วยค้นรายงานที่ ตีพิมพ์ใน วารสารสาหรับให้
แพทย์ประจาบ้านใช้ได้สะดวก
(ง) หน่ วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ผปู ้ ่ วยทุกคนมีแฟ้มประจาตัว ซึ่ ง
บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย การสัง่ การรักษาที่เป็ นมาตรฐาน และมีระบบการ จัดเก็บ ค้นหา และ
การประมวลสถิติที่มีประสิ ทธิภาพ
(๓) หน่ วยงานทางด้ านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึ กอบรม จะต้องมี
หน่ วยงานทางคลิ นิ ก ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุม ารเวชศาสตร์ สู ติ ศาสตร์ นรี เ วชวิท ยา
เพื่อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในสาขาที่ฝึกอบรมหากจาเป็ น
(๔) กิจกรรมวิชาการ สถาบัน ฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ทั้งในหน่ วยงานที่
รับผิดชอบในการสาขาที่ฝึกอบรม
- จัดทาวารสารสโมสร ( Journal club) ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
- Tumor Conference ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
- Morbidity/Mortality Conference ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
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ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๒

- Clinicopathological conference ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
- การประชุมวิชาการในลักษณะอื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๒ เกณฑ์ เฉพาะสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
สถาบั น ฝึ กอบรมอนุ ส าขาพยาธิ วิ ท ยาสู ติ น รี เวช จะต้อ งได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานทางวิ ช าการของ
ห้องปฏิบตั ิการทางพยาธิ วิทยากายวิภาค จากราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ งประเทศไทย จะต้องจัดให้มีหน่ วยงานให้
การบริ การที่มีคุณภาพแล ปริ มาณเป็ นไปตามที่ราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ งประเทศไทย ที่แพทยสภามอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯเป็ นผูก้ าหนด
(๑) มีจานวนและคุณวุฒิของแพทย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมที่เหมาะสม สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีแพทย์ ซ่ ึ งได้ รับ
หนังสื ออนุ มตั ิ ฯ หรื อวุฒิ บัตรฯ อนุ ส าขาพยาธิ วิทยาสู ตินรี เวช อย่างน้อย ๒ คน และอาจารย์ผูท้ ี่ ทาหน้าที่ หัวหน้า
สถาบันฝึ กอบรมหรื อประธานฝึ กอบรมจะต้องปฏิบตั ิทางด้านพยาธิสูตินรี เวชวิทยามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
(๒) มีงานบริ การพยาธิสูตินรี เวชวิทยา ที่มีคุณภาพและจานวนเพียงพอสาหรับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริ มาณงานบริ การ ดังนี้
- สิ่ งส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยา OB Gyn cytology ไม่นอ้ ยกว่า ๕,๐๐๐ ราย/ ปี
- สิ่ งส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยาสูตินรี เวช ไม่นอ้ ยกว่า ๓,๐๐๐ ราย/ปี
- ส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยาสูตินรี เวชเพื่อขอคาปรึ กษาขณะผ่าตัด ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ราย/ปี
(๓) กิจกรรมวิชาการ
สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาพยาธิสูตินรี เวชวิทยา ได้แก่
- จัดทาวารสารสโมสร ( Journal club) ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
- Slide Conference ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๒ ครั้ง
- Gross Conference ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
- การประชุมอภิปรายทางพยาธิวทิ ยาพยาธิวทิ ยาคลินิก ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
- การประชุมวิชาการในลักษณะอื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง

สถาบันฝึ กอบรมใดขาดหน่ วยงานหรื อคุณสมบัตบิ างข้ อ ก็อาจจัดการฝึ กอบรมโดยใช้ สถาบันการฝึ กอบรม
อื่นเป็ นสถาบันสมทบ หรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรม โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
สาขาวิชาทีจ่ ะขอเปิ ดการฝึ กอบรม
๒.๓ สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึ กอบรม ดังนี้

๑๒
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(๑) สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ ดาเนิ นการจัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจา
บ้าน และได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากแพทยสภาให้ เปิ ดเป็ นสถาบัน ฝึ กอบรม โดยจัด ให้ ผู ้เข้ารั บ ก าร ฝึ กอบรมได้รั บ
ประสบการณ์จากสถาบันฝึ กอบรมตลอดหลักสูตร หรื อเป็ นเวลาไม่ต่ากว่าระยะ เวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร
(๒) สถาบันฝึ กอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภาให้เป็ นสถาบัน ฝึ กอบรม
สมทบกับสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านในส่วนที่สถาบันหลักไม่ สามารถจัดประสบการณ์
ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ากว่า ๓ เดือน และไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอย่ าง คณะแพทยศาสตร์ ......... จัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมฯ สาขา .......... และขอ
อนุมตั ิเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม รวมทั้งขอให้คณะแพทยศาสตร์……………..
เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบ จัดกิจกรรม ............... ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเป็ นเวลา ๖ เดือน เป็ นต้น
(๓) สถาบันร่ วมฝึ กอบรม ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมตั้งแต่ ๒ แห่ งขึ้นไปที่ดาเนินการจัดทาหลักสู ตร
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านและได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมร่ วมกัน โดยจัดให้ผเู ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์ จากทุ กสถาบัน โดยแต่ละแห่ งมีเวลาไม่ต่ ากว่า ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของ
หลักสูตร
ตัวอย่ าง คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่ วมกับ โรงพยาบาล ................ จัดทาหลักสูตร
การฝึ กอบรมฯ สาขา ................... และขออนุมตั ิเปิ ดเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรม
โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ ..............
เป็ นเวลา ๒ ปี และจากโรงพยาบาล ............. เป็ นเวลา ๑ ปี เป็ นต้น
(๔) สถาบั น ฝึ กอบรมกิ จ กรรมเลื อ ก ได้ แ ก่ สถาบั น ฝึ กอบรมที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากราช
วิท ยาลัย หรื อสมาคมวิชาชี พ โดยการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขา นั้น ให้เป็ น
สถาบันฝึ กอบรมที่ จดั ประสบการณ์เพิ่มเติมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่สนใจได้ใน ลักษณะของกิจกรรมเลือก
(Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน หลักสู ตรอาจจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจาก
สถาบันฝึ กอบรมกิ จกรรมเลือกได้ โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสู ตรไม่เกินระยะเวลาที่ ราชวิทยาลัย
วิทยาลัย หรื อสมาคมวิชาชีพกาหนด

๓. การขออนุมัติเป็ นสถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรื อโรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์
จะเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมในสาขาที่มีเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมที่ ได้รับการอนุมตั ิจากแพทยสภาแล้ว ถ้าเป็ น
การจัดการฝึ กอบรมที่มีหรื อไม่มีสถาบันฝึ กอบรมสมทบให้สถาบันฝึ กอบรมหลักเป็ นผูด้ าเนินการจัดทาข้อมูล
หากเป็ นการจัดการฝึ กอบรมในลักษณะที่มีสถาบันร่ วมฝึ กอบรม ให้ทุกสถาบันฝึ กอบรมร่ วมรับผิดชอบเป็ นผูด้ าเนินการ
๑๓
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จัดทาข้อมูลตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิน้ นั เสนอแพทยสภา เพื่อส่งให้ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมและ
กาหนดศักยภาพของ สถาบันฝึ กอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตร
และจานวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้นาเสนอราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ พิจารณาเสนอให้
แพทยสภาอนุมตั ิต่อไป

๔. การติดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิท ยาลัยพยาธิ แ พทย์ฯ จะต้องจัดให้มี การติ ด ตามกากับ ดู แลสถาบั น ฝึ กอบรมหลัก สถาบั น ฝึ กอบรม
สมทบ สถาบันร่ วมฝึ กอบรม ที่ ได้รับอนุ มตั ิให้เปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ เป็ นผูด้ าเนิ นการตามแนวทางที่แพทยสภากาหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
ฯ เพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็ นระยะๆ
หากคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมใดไม่มี
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่ อกันเกิน ๕ ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจาบ้านสาหรับ
หลักสู ตรนั้นของสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึ กอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
หากคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมใดไม่มี
ผูส้ มัคร เข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่ อกันเกิน ๑๐ ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็ นสถาบันฝึ กอบรมของสถาบัน
ฝึ กอบรมหลักหรื อของสถาบันร่ วมฝึ กอบรมกลุ่มนั้น และให้ทาเรื่ องแจ้งราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์ฯ เสนอแพทยสภาเพื่อ
อนุมตั ิ หากสถาบันฝึ กอบรมมีความประสงค์จะขอเป็ นสถาบันฝึ กอบรมอีก ให้ดาเนินการตามข้อ ๓

๑๔

เกณฑ์การเปิ ดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพือ่ วุฒบิ ตั รฯ อนุสาขาพยาธิสตู นิ รีเวชวิทยา
ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๕

ภาคผนวกที่ ๑
รายนามคณะอนุกรรมการจัดทาเกณฑ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนุสาขาพยาธิสูตินรี เวชวิทยา
๑.นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์
๒.นายแพทย์จตุพล
๓.แพทย์หญิงสุมาลี
๔.แพทย์หญิงชีพสุมน
๕.แพทย์หญิงเตือนใจ
๖.แพทย์หญิงกรกนก
๗.แพทย์หญิงกอบกุล
๘.แพทย์หญิงจงกลณี
๙.นายแพทย์ทรงคุณ
๑๐.พันเอกนายแพทย์ธารา
๑๑.นายแพทย์ประเสริ ฐ
๑๒.แพทย์หญิงพธู
๑๓.แพทย์หญิงพิไลวรรณ
๑๔.นายแพทย์มรุ ต
๑๕.นายแพทย์มานะ
๑๖.แพทย์หญิงศิริวรรณ
๑๗.นายแพทย์สมชัย
๑๘.แพทย์หญิงสมฤทัย
๑๙.นายแพทย์สุรพันธุ์
๒๐.แพทย์หญิงสุรางค์
๒๑.แพทย์หญิงสิ วณ
ิ ีย์
๒๒.นายแพทย์อนันต์
๒๓.แพทย์หญิงมาลี
๒๔.นายแพทย์มานะ

วรรณไกรโรจน์
ศรี สมบูรณ์
ศิริองั กุล
สุทธิพินทะวงศ์
ช่วงสุวนิช
สุขพันธ์
ตั้งสิ นมัน่ คง
เศรษฐกร
วิญญูวรรธน์
พูนประชา
ตรี วจิ ิตรศิลป์
ตัณฑ์ไพโรจน์
กลีบแก้ว
ญาณารณพ
โรจนวุฒนนท์
ตั้งจิตกมล
นิรุตติศาสน์
ช่วงโชติ
คุณอมรพงศ์
ตรี รัตนชาติ
เจริ ญธรรมรักษา
กรลักษณ์
วรรณิ สสร
ทวีวศิ ิษฎ์

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและรองเลขานุการ

๑๕

