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การฝึกอบรมระยะสั้นและการสอบเพ่ือ 
ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 

(Certificate of Competence in Macroscopic Examination) ส าหรับผู้ช่วยพยาธิแพทย์ (Pathologists’ Assistants) 
และประกาศนียบัตรด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจซ่ึงไม่ซับซ้อนที่มขีนาดเล็กและขนาดกลางด้วยตาเปล่า 

(Certificate in Macroscopic Examination of Small- and Medium-Sized Uncomplicated Specimens) 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
▪ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบวัดความรู้ความสามารถส าหรับการเป็น

ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 
 
ที่มา 
▪ ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบันนี้จะยังไม่มีข้อมูลหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ แต่ก็เป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไปว่าพยาธิแพทย์ในประเทศไทยซึ่ง

ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนต่างประสบปัญหาภาระงานที่มากเกินพอดีในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิ
วิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ โดยเฉพาะพยาธิแพทย์ผู้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ต้องมีภาระ
งานด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology) 
และ/หรือสาขาพยาธิวิทยาทั่วไป (Anatomical and Clinical Pathology) ร่วมกับปฏิบัติงานด้านการวิจัยเพิ่มเติมด้วย ดังนั้น
จึงปรากฏความต้องการจากพยาธิแพทย์เป็นจ านวนมากส าหรับบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น “ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ (Pathologists’ 
assistant)” เพื่อแบ่งเบาภาระงานด้านต่างๆของพยาธิแพทย์ (Grzybicki et al. 2001, Grzybicki et al. 2004, Vitale et al. 
2012) อันประกอบไปด้วย 

(1). การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ส าหรับขั้นตอนการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค การจัดส่ง และการรายงานผล 

(2). การตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคก่อนรับเข้ามาในระบบ 
รวมถึงการเก็บรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนดของสิ่งส่งตรวจภายหลังการตรวจด้วยตาเปล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(3). การบรรยายพร้อมกับการถ่ายภาพของพยาธิสภาพและ/หรือรอยโรคของสิ่งส่งตรวจท่ีพบขณะท าการตรวจทางพยาธิ
วิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 

(4). การตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแลรักษา และท าความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
กายวิภาคด้วยตาเปล่าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้อยู่เสมอ 

(5). การเก็บ การลงทะเบียน การคัดแยก การดูแลรักษา รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจประเภทต่างๆส าหรับการ
น าไปใช้ในงานวิจัยทางด้านชีวเวชศาสตร์ (Biomedical sciences) พยาธิวิทยา (Pathology) พยาธิชีววิทยา 
(Pathobiology) อณูเวชศาสตร์ (Molecular Medicine) และอณูพยาธิวิทยา (Molecular pathology) 

 
        อนึ่งในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) Galvisและคณะได้รายงานว่า การปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่ง
ตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่ามีประสิทธิผลเทียบเคียงหรือมากกว่าแพทย์ประจ าบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
และ/หรือสาขาพยาธิวิทยาทั่วไป (Galvis et al. 2001) เพราะฉะนั้นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ที่มีความช านาญการนั้นสามารถที่จะมี
บทบาทและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและการให้ค าแนะน าเรื่องการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตา
เปล่าส าหรับแพทย์ประจ าบ้านที่เพิ่งเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งจะยังผลให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ ที่เพิ่มขึ้นของ
แพทย์ประจ าบ้านอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการอภิปรายถกเถียงทางวิชาการซึ่งกันและกัน อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดการลดภาระงานของพยาธิแพทย์ผู้เป็นอาจารย์ได้ส่วนหนึ่งด้วย (Grzybicki et al. 2001, Grzybickiet al. 2004, 
Grzybicki, Vrbin 2003, Vitale et al. 2012) 
        ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดการฝึกอบรมบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งยวดและเร่งด่วนส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันทางแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ของประเทศไทย 
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วัตถุประสงค ์
▪ เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าให้ได้มาตรฐาน 
 
ก าหนดการฝึกอบรม 
▪ วันพุธที่ 21 – วันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
 
วิทยากร 
▪ พยาธิแพทย์ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคหรือพยาธิวิทยาทั่วไปจากแพทยสภา 
 
สถานที่ฝึกอบรม 
▪ ห้องประชุมแพทย์หญิงเนาวรัตน์ อาคาร 1 ช้ัน 3 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ภายในบริเวณ

โรงพยาบาลราชวิถี) เลขท่ี 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการตรวจสิง่ส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคดว้ยตาเปล่า เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีท าการ

ปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ครั้งแรกจนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
2. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นจากผู้บังคับบัญชา  
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เกณฑ์การเข้าสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร 
1. ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 

(Certificate of Competence in Macroscopic Examination) 
ผู้ประสงค์เข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 
(Certificate of Competence in Macroscopic Examination) ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน 2 อย่าง ดังต่อไปนี้คือ 
1.1. หนังสือยืนยันสถานภาพจากสถาบันฝึกอบรมผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตา

เปล่าซึ่งได้การรับรองโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ หนังสือยืนยันสถานภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด
ว่า ผู้ประสงค์เข้าสอบได้ปฏิบัติงานการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าตามที่ก าหนดต่อไปนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
1.1.1. ช้ินเนื้อทุกประเภททีม่ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 4 เซนติเมตร จ านวนอย่างน้อย 1,000 ราย 
1.1.2. ช้ินเนื้อศัลยกรรมที่ถูกน าออกมาทั้งอวัยวะ โดยต้องเคยตรวจช้ินเนื้อครบทุกประเภทตามตารางด้านล่างนี้ รวม

เป็นจ านวนอย่างน้อย 200 ราย  
 

ชิ้นเนื้อศลัยกรรม พยาธิสภาพ วิธีการผ่าตัด 
Thyroid gland Thyroid cancer Lobectomy or Thyroidectomy 

Lung Lung cancer Lobectomy or Pneumonectomy 
Stomach Gastric cancer Gastrectomy 

Liver Liver cancer Lobectomy or Hepatectomy 
Colon Colorectal cancer Colectomy 
Breast Breast cancer Mastectomy (with node dissection) 
Cervix High-grade cervical dysplasia Loop electrical excision procedure 

(LEEP) 
Uterus Cervical cancer Radical hysterectomy 

Endometrial cancer Total abdominal hysterectomy with 
bilateral salpingo-oophorectomy 
(TAH-BSO) 

Ovary Ovarian cancer Salpingo-oophorectomy 
Kidney Renal tumour Nephrectomy 

 
1.2. รายงานบรรยายการตรวจลักษณะทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า  ส าหรับสิ่งส่งตรวจทางศัลยกรรม (Surgical 

specimens) ทั้ง 2 ชนิดดังนี้คือ 
1.2.1. ช้ินเนื้อขนาดไม่เกิน 4 เซนติเมตรที่ได้รับมาจากอวัยวะซึ่งแตกต่างกัน จ านวน 5 ราย 
1.2.2. ช้ินเนื้อที่ถูกผ่าตัดน าออกมาทั้งอวัยวะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.1.2 ซึ่งได้รับมาจากวิธีการผ่าตัดที่แตกต่างกัน

อย่างน้อย 5 แบบ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 15 ราย 
 
หมายเหตุ: หากผู้ประสงค์เข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค

ด้วยตาเปล่านี้ มาจากหน่วยงานซึ่งมีความเฉพาะทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งอาจท าให้มีประสบการณ์การตรวจ
สิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าไม่ครบทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.1 ผู้ประสงค์เข้าสอบ
ต้องให้ผู้บังคับบัญชาระบุความเป็นลักษณะเฉพาะทางของหน่วยงานต้นสังกัดในหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
ด้วย  
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2. ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจซ่ึงไม่ซับซ้อนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยตาเปล่า 
(Certificate in Macroscopic Examination of Small- and Medium-Sized Uncomplicated Specimens)  
ผู้ประสงค์เข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจซึ่งไม่ซับซ้อนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยตาเปล่า  
(Certificate in Macroscopic Examination of Small- and Medium-Sized Uncomplicated Specimens)  ต้องแสดง
เอกสารหลักฐาน 2 อย่าง ดังต่อไปนี้คือ 
2.1. หนังสือยืนยันสถานภาพจากสถาบันฝึกอบรมผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตา

เปล่าซึ่งได้การรับรองโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ หนังสือยืนยันสถานภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด
ว่า ผู้ประสงค์เข้าสอบได้ปฏิบัติงานการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นช้ินเนื้อที่ไม่ต้อง
กล่าวถึงขอบเขตของช้ินเนื้อท่ีตัดรอบบริเวณรอยโรคที่เป็นเนื้องอก [Resection (Surgical) margin] และมีขนาดเส้นผา่น
ศูนย์กลางน้อยกว่า 4 เซนติเมตร จ านวน 1,000 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2.2. รายงานบรรยายการตรวจลักษณะทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า ส าหรับสิ่งส่งตรวจทางศัลยกรรมที่ไม่ซับซ้อน 
(Uncomplicated surgical specimens) ซึ่งเป็นช้ินเนื้อทั้ง 2 ชนิดด้านล่างนี้ที่ไม่ต้องกล่าวถึงขอบเขตของช้ินเนื้อที่ตัด
รอบบริเวณที่เป็นเนื้องอก 
2.2.1. ช้ินเนื้อขนาดเล็กซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร โดยได้รับมาจากอวัยวะซึ่งแตกต่างกัน 

จ านวน 5 ราย 
2.2.2. ช้ินเนื้อขนาดกลางซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 – 4 เซนติเมตร โดยได้รับมาจากอวัยวะซึ่งแตกต่างกัน 

จ านวน 15 ราย 
 
หมายเหตุ: หากผู้ประสงค์เข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจซึ่งไม่ซับซ้อนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง

ด้วยตาเปล่านี้ มาจากหน่วยงานซึ่งมีความเฉพาะทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งท าให้มีประสบการณ์การตรวจสิ่งส่ง
ตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าเฉพาะช้ินเนื้อประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.1 ผู้ประสงค์เข้าสอบต้อง
ให้ผู้บังคับบัญชาระบุลักษณะเฉพาะทางของหน่วยงานต้นสังกัดในหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาด้วย  

 
ค่าลงทะเบียน 
▪ ผู้สมัครสามารถเลือกการช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตามความประสงค์ดังนี้คือ 

2.1. ค่าลงทะเบียนเฉพาะการเข้าอบรมระยะสั้นตั้งแต่วันพุธที่ 21 – วันพฤหัสบดีที ่22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
จ านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

2.2. ค่าลงทะเบียนเฉพาะการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค
ด้วยตาเปล่า ในวันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จ านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2.3. ค่าลงทะเบียนเฉพาะการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจซึ่งไม่ซับซ้อนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง
ด้วยตาเปล่า ในวันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จ านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2.4. ค่าลงทะเบียนรวมการเข้าอบรมระยะสั้นและการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจ
ทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า ตั้งแตว่ันพุธที่ 21 – วันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
จ านวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2.5. ค่าลงทะเบียนรวมการเข้าอบรมระยะสั้นและการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจซึ่งไม่ซับซ้อนที่มี
ขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยตาเปล่า ตั้งแตว่ันพุธที่ 21 – วันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
จ านวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

▪ ผู้สมัครเข้าอบรมและ/หรือเข้าสอบต้องโอนจ านวนเงินทั้งหมดของค่าลงทะเบียนที่เลือกไว้ เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ช่ือบัญชี “ราชวทิยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย” หมายเลขบัญชี 
051 – 275489 – 4 

 
การสอบประเมินผล 
▪ ข้อสอบแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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การตัดสินผลการสอบ 
▪ คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบวัดความรู้ความสามารถส าหรับการเป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทาง

พยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จะท าการตัดสินผลการสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรทั้งสองประเภทด้วยการพิจารณาแบบอิงเกณฑ์ โดยผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสุทธิจากการสอบประเมินผลต้ังแต่ 
60.000 คะแนนเป็นต้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

  
การรับรองผลการสอบ 
▪ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 

(Certificate of Competence in Macroscopic Examination) หรือ ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจซึ่งไม่ซับซ้อน
ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยตาเปล่า (Certificate in Macroscopic Examination of Small- and Medium-Sized 
Uncomplicated Specimens) ซึ่งจะได้การรับรองโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 ปี 
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รายนามคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและการสอบวัดความรู้ความสามารถ 
ส าหรับการเป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

1. นายแพทยท์รงคุณ               วิญญูวรรธน ์              ที่ปรึกษา 
2. พันเอก นายแพทยเ์จตนา   เรืองประทีป               ประธาน  
3. พันเอก นายแพทยส์ุเมธ              เติมมธุรพจน์              อนุกรรมการ 
4. พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรยสถ์           นิมมานนท ์ เลขานุการและอนุกรรมการ 
5. พันตรี นายแพทย์มงคล             เจริญพิทักษ์ชัย              อนุกรรมการ 
6. พันตรี นายแพทย์กิตติศักดิ์          วงศ์จันทร์สม                                อนุกรรมการ 
7. พันตรีหญิง แพทย์หญิงณัฐพร       เลาหโรจนวงศา                             อนุกรรมการ 
8. ร้อยเอก นายแพทย์กุลเชษฐ์         วิวัฒน์วรายศ                                อนุกรรมการ 
9. นายแพทย์กฤษฎ ์  สุวรรณภูมิ              อนุกรรมการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


