
๑ 

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
๑. ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบ :  

๑.๑ การสอบเพือ่วฒุบิตัรฯ   ผู้มสีิทธิ์สมัครสอบมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 
๑.๑.๑ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕  และมี

คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
(ก) เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขานั้น ผ่าน

ระดับแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคของแพทยสภา จากสถาบัน
ทางการแพทย์ที่แพทยสภารับรอง 

(ข) เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมผ่านระดับแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายในสาขานั้น จากสถาบันทางการแพทย์
ในต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย ๓ ปี และมีหลักสูตรการฝึกอบรมเทียบเท่ากับการ
ฝึกอบรมของแพทยสภาและแพทยสภารับรอง 

(ค) เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในสถานบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการหรือสภากาชาดไทย ที่ผ่านการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ 

๑.๑.๒ สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได ้
๑.๑.๓ มีหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมโดยหัวหน้าภาควชิาหรือหัวหน้าสถาบนัฝึกอบรมวา่มีประสบการณ์

ดังต่อไปนี ้
(ก) ตรวจศพ ดังรายละเอียดตามข้อ (๑) (๒) หรือ (๓)  

   (๑) ตรวจศพทางพยาธิวิทยาไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย  พร้อมรายงานการตรวจศพที่สมบูรณ์ โดยมี
ลายเซ็นอาจารย์พยาธิแพทย์เซ็นก ากับการตรวจ  
   (๒) ตรวจศพทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย (การตรวจศพทาง
นิติเวชศาสตร์ที่มีรายงานการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วยไม่เกิน ๑๐ ราย) พร้อมรายงานการตรวจ
ศพที่สมบูรณ์โดยมีลายเซ็นอาจารย์พยาธิแพทย์เซ็นก ากับการตรวจ และรายงานการตรวจศพทาง
นิติเวชศาสตร์ต้องมีรายงานการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วย  
  (๓) ตรวจศพทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์รวมกัน ๒๐-๒๙ ราย (การตรวจศพทางนิติเวช
ศาสตร์ที่มีรายงานการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วยไม่เกิน ๑๐ ราย) พร้อมรายงานการตรวจศพที่
สมบูรณ์โดยมีลายเซ็นอาจารย์พยาธิแพทย์เซ็นก ากับการตรวจ ร่วมกับ น าเสนอและอภิปรายงาน
ตรวจทางพยาธิวิทยาในรูปแบบ clinical-pathological conference (CPC) ร่วมกับแพทย์ทาง
คลินิก พร้อมรายงานการน าเสนอที่สมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด 
โดยมีลายเซ็นอาจารย์พยาธิแพทย์เซ็นก ากับการตรวจ ไม่เกิน ๒๐ ราย (CPC ๒ ราย เทียบเท่ากับการ
ตรวจศพ ๑ ราย) ทั้งนี้ รวมกันแล้วต้องเทียบเท่าการตรวจศพทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย  

    (ข) ตรวจเนื้อศัลยกรรมมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๓,๐๐๐ ราย  
(ค) ตรวจทางเซลลว์ิทยา(gynecologic และ non-gynecologic specimen)  
       มาแล้วไมน่้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย  
 
 



๒ 

๑.๑.๔ ส่งเอกสารรายงานและผลงานทางวิชาการให้กับคณะอนุกรรมการฯ พรอ้มใบสมัครและคณะอนุกรรมการฯ 
ตัดสินว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ทุกฉบับต้องได้รับการรับรองจาก
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม รายละเอียดของรายงานและผลงานเป็นดังนี้ 
(ก) รายชื่อผู้ป่วยที่ผู้สมัครสอบได้ตรวจศพ พร้อมรายงานการตรวจศพฉบับสมบูรณ์พร้อมลายเซ็นอาจารย์

พยาธิแพทย์เซ็นก ากับการตรวจ และ/หรือรายงานน าเสนอ clinical-pathological conference 
ฉบับสมบูรณ์ 

(ข) หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมฯ/ประธานฝึกอบรมฯ รับรองว่าผู้สมัครสอบมี
ประสบการณ์การตรวจเนื้อศัลยกรรมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ราย 

(ค) หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมฯ /ประธานฝึกอบรมฯ รับรองว่าผู้สมัครสอบมี
ประสบการณ์การตรวจทางเซลล์วิทยาไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย 

(ง) ผลงานวิจัย (manuscript) ฉบบัภาษาอังกฤษเท่านัน้ จ านวนอย่างน้อย ๑ เร่ือง และหนังสือรับรอง
ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้

๑. การน าเสนอผลงานในรูปแบบ oral presentation ในการประชุมวิชาการภายในประเทศ 
ได้แก่ การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ สมาคมวิทยาลัยพยาธิวทิยานานาชาติ
สาขาประเทศไทย หรือ การประชุม Thai-Japanese Workshop in Diagnostic 
Cytopathology 
๒. การน าเสนอผลงานในรูปแบบ oral หรือ poster presentation ในการประชุมระดับ

นานาชาติ หรือการประชุมอ่ืนๆ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฝึกอบรมและ
สอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

     ๓. หนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากวารสารทางการแพทย์ 
 

๑.๒ การสอบเพือ่หนงัสอือนมุตัฯิ   ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
         ๑.๒.๑ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕    
                  และมีคุณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(ก) เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่                  
ราชวิทยาลัยฯรับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าระยะเวลาของหลักสูตร 

(ข) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม
สาขาพยาธิวิทยากายวิภาคจากสถาบนัในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง 

๑.๒.๒  ส าหรับ ๑.๒.๑ (ก) มีหลักฐานรับรองจากหัวหน้าสถาบนัปฏิบัตงิานว่ามปีระสบการณ์ และใช้เอกสาร  
          รับรองเช่นเดียวกับการสอบวุฒบิัตรฯ (๑.๑.๓) 
๑.๒.๓  ส าหรับ ๑.๒.๑ (ก) ส่งรายงานและผลงานทางวิชาการให้กับคณะอนุกรรมการฯ พร้อมใบสมัคร และ  
         คณะอนุกรรมการฯ ตัดสินว่าผลงานเป็นทีน่่าพอใจ โดยมีรายละเอียดของรายงานและผลงาน  
         เช่นเดียวกับการสอบวฒุบิัตรฯ (๑.๑.๔) 
๑.๒.๔  ส าหรับ ๑.๒.๑ (ข) ไม่ต้องส่งเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
 
 
 



๓ 

๒. วธิกีารประเมนิ : ประกอบดว้ย 
๒.๑ การสอบภาคขอ้เขยีน: จุดประสงค์และลักษณะข้อสอบ  

 แบบที ่ ๑: Multiple-choice question (MCQ) แบง่เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ คือ basic pathology และ 
system pathology เพื่อวัด factual knowledge ของผู้เข้าสอบ  
หมายเหตุ: การสอบข้อเขียนสว่น basic pathology แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธิ์ขอรับการประเมินได้เมือ่
ฝึกอบรมชั้นปทีี่ ๑ ครบ แล้ว เมือ่สอบผ่าน ผลการสอบมีอายุ ๕ ป ี
          การสอบข้อเขียนส่วน systemic pathology แพทย์ประจ าบา้นมีสทิธิ์ขอรับการประเมินได้เมื่อ
ฝึกอบรมชั้นปทีี่ ๒ ครบแล้ว และสอบข้อเขียนส่วน basic pathology ผ่านแล้ว ผลการสอบมีอายุ ๕ ป ี

 แบบที ่๒: Modified essay question (MEQ) วัดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๒.๒ การสอบภาคปฏบิตัิ: จุดประสงค์และลักษณะข้อสอบ  
 แบบที ่๑: ภาพ และ/หรือ ตัวอย่างชิน้เนื้อ  เพื่อวัดความถูกต้องของการวินิจฉัยในระดบัตาเปลา่   
 แบบที ่๒: Microscopic slide เพื่อวัดความถูกต้องของการวินิจฉัยในระดับจลุทรรศน์ 
 แบบที ่๓: การรายงานผลทางพยาธิวิทยา ศัลยพยาธิวิทยาหรือเซลล์วิทยา (sign out)  

 
๒.๓ การสอบปากเปลา่: จดุประสงคแ์ละลักษณะข้อสอบ  

                          การตอบค าถามด้วยปากเปล่า: เพื่อวัดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
 
๓. เกณฑก์ารตดัสนิ: เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธวิิทยากายวิภาค  
โดยการแต่งตั้งของแพทยสภาเป็นผู้ก าหนด 

๓.๑     การสอบภาคข้อเขยีน ต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
 ส่วนที่เปน็ MCQ (basic pathology) เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๖๐ 
 ส่วนที่เปน็ MCQ (systemic pathology) & MEQ เกณฑ์ผา่น ร้อยละ ๖๐  

**ในกรณีผู้ที่สอบภาคปฏิบัติผ่านแต่สอบภาคข้อเขียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
           แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๕  มีสิทธิ์สอบเพิ่มพูนความรู้ภาคข้อเขียนในปีนั้น 

**ในกรณีผู้ที่สอบภาคปฏิบัติผ่าน สอบภาคข้อเขียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๕  
               ไม่มีสิทธิ์สอบเพิ่มพูนความรู้ ต้องไปสอบภาคข้อเขียนในปีถัดไป 

๓.๒     การสอบภาคปฏบิตัิ  ตอ้งได้คะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผา่น 
  ภาพ และ/หรือ gross specimen จ านวนประมาณ ๒๕ ข้อ น้ าหนักร้อยละ ๒๕ 
  Sign out จ านวนประมาณ ๕ ข้อ น้ าหนักร้อยละ ๒๕ 
  Microscopic slide จ านวนประมาณ ๗๕ ข้อ น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

           หากผู้ที่สอบภาคปฏิบัติได้ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบเพิ่มพูนความรู้ในปีนั้นต้องสอบใหม่ทั้งหมดในปีถัดไป 
๓.๓  การสอบปากเปลา่ ต้องไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

 ค าถามชุดที่ ๑ (autopsy) น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
 ค าถามชุดที่ ๒ (ค าถามอื่น ๆ) น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

ส าหรับการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภาวา่ด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒบิัตรฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 



๔ 

 
๔. สถานทีส่อบ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๕. ก าหนดวนัสอบ :   ๔ วนั วันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๖. ตารางการสอบ :  จะก าหนดรายละเอียดในภายหลัง 
๗. คา่สมคัรสอบ :  ตามประกาศของแพทยสภาทุกประการ 
          หมายเหตุ :  หากผู้สมัครสอบต้องการสอบข้อเขียน  

ส่วน basic pathology                 ค่าสมัคร สอบ ๒,๐๐๐ บาท  
                                   ส่วน systemic pathology (MCQ)   ค่าสมัคร สอบ ๓,๐๐๐ บาท  
 
ให้โอนเงินเข้าบัญชี คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
เลขที่บัญชี  ๐๕๑-๒๗๕๗๐๕-๔  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  
และส่งส าเนาใบโอนเงินไปยัง ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

   ส านักงานประธาน : เลขที่ ๒/๒  สถาบนัพยาธิวิทยา กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒  
ถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์: ๐๒-๓๕๔-๘๒๐๔ ต่อ ๑๒๔ มือถือ ๐๘๖-๙๐๗-๓๙๙๖ 

   เว็บไซต์ : rcthaipathologist.org  อีเมล์ : payati_25@hotmail.com หรือ rcthaipathology@gmail.com 
 

๘. ตดิต่อสอบถาม: หากผูส้มัครสอบมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามไดท้ี ่
นายแพทยส์มบูรณ์  คีลาวฒัน์ (ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธวิิทยากายวิภาค) 
ภาควิชาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อีเมล์: trcsk@gmail.com 
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