
๑ 

การสอบเพือหนังสืออนุมัติ/วุฒบัิตรเพือแสดงความรู้ความชาํนาญ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค 

ปีพ.ศ.๒๕๕๘ 
 

๑. ผู้มีสิทธิสมัครสอบ :  

๑.๑ การสอบเพือวุฒิบัตรฯ   ผู้ มีสทิธิ สมคัรสอบมีคุณสมบติัดังต่อไปน ี

๑.๑.๑ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕  และมี

คณุสมบติัอย่างใดอย่างหนงึดงัน ี

(ก) เป็นผู้ ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้ มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขานัน ผ่าน

ระดับแพทย์ประจําบ้านปีสดุท้ายตามหลกัสตูรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคของแพทยสภา จากสถาบัน

ทางการแพทย์ทีแพทยสภารับรอง 

(ข) เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมผ่านระดับแพทย์ประจําบ้านปีสดุท้ายในสาขานัน จากสถาบันทางการแพทย์ใน

ต่างประเทศ ซึงมีระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย ๓ ปี และมีหลักสูตรการฝึกอบรมเทียบเท่ากับการ

ฝึกอบรมของแพทยสภาและแพทยสภารับรอง 

(ค) เป็นผู้ ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในสถานบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสขุในสว่นภูมิภาคของทางราชการหรือสภากาชาดไทย 

๑.๑.๒ สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได้ 

๑.๑.๓ มีหลกัฐานรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมว่ามีประสบการณ์ดงัต่อไปนี 

(ก) ตรวจศพมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐ ราย พร้อมรายงานการตรวจศพทีสมบูรณ์ 

(ข) ตรวจเนือศัลยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ราย  

(ค) ตรวจทางเซลล์วิทยา (gynecologic และ non-gynecologic specimen) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย  

๑.๑.๔ ส่งรายงานและผลงานทางวิชาการให้กับคณะอนุกรรมการฯพร้อมใบสมัครและคณะอนุกรรมการฯตัดสินว่า

ผลงานเป็นทีน่าพอใจ รายละเอียดของรายงานและผลงานเป็นดงัน ี

(ก) รายชือผู้ ป่วยทีผู้สมคัรสอบได้ตรวจศพ คณะอนกุรรมการฯจะสุม่รายงานการตรวจศพจํานวน ๒๐ รายให้

ผู้สมคัรสอบนําเสนอภายในเวลาทีกําหนด  

(ข) รายงานการตรวจพยาธิวิทยาศลัยกรรม จํานวน ๒๐ ราย (มีหนงัสอืรับรองจากหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรม / 

ประธานฝึกอบรม) 

(ค) รายงานการตรวจทางเซลล์วิทยา จํานวน ๒๐ ราย (มีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม / 

ประธานฝึกอบรม) 

(ง) ผลงานวิจัย จํานวนอย่างน้อย ๑ เรือง  

๑.๒ การสอบเพือหนังสืออนุมัติฯ   ผู้ มีสทิธิสมคัรสอบจะต้องมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี 

๑.๒.๑ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ และมี

คณุสมบติัอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

(ก) เป็นผู้ ทีได้ปฏิบัติงานทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคตามเงือนไขทีราชวิทยาลัยฯกําหนด โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธาณสขุทีราชวิทยาลัยฯ

รับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะเวลาของ

หลกัสตูร 

(ข) เป็นผู้ได้รับหนงัสอือนุมติัหรือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

พยาธิวิทยากายวิภาคจากสถาบนัในต่างประเทศทีแพทยสภารับรอง 

 

 



๒ 

 

๑.๒.๒ มีหลกัฐานรับรองจากหวัหน้าสถาบนัปฏิบติังานว่ามีประสบการณ์ดงัต่อไปนี 

(ก) ตรวจศพมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐ ราย พร้อมรายงานการตรวจศพทีสมบูรณ์ 

(ข) ตรวจเนือศัลยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ราย  

(ค) ตรวจทางเซลล์วิทยา (gynecologic และ non-gynecologic specimen) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย  
๑.๒.๓ ส่งรายงานและผลงานทางวิชาการให้กับคณะอนุกรรมการฯพร้อมใบสมัคร และคณะอนุกรรมการฯตัดสินว่า

ผลงานเป็นทีน่าพอใจ รายละเอียดของรายงานและผลงานเป็นดงัน ี

(ก) รายชือผู้ ป่วยทีผู้สมคัรสอบได้ตรวจศพ คณะอนกุรรมการฯจะสุม่รายงานการตรวจศพจํานวน ๒๐ รายให้

ผู้สมคัรสอบนําเสนอภายในเวลาทีกําหนด  

(ข) รายงานการตรวจพยาธิวิทยาศลัยกรรมจํานวน ๒๐ ราย (มีหนงัสอืรับรองจากหวัหน้าสถาบนัปฏิบติังาน) 

(ค) รายงานการตรวจทางเซลล์วิทยา จํานวน ๒๐ ราย (มีหนงัสอืรับรองจากหวัหน้าสถาบนัปฏิบติังาน) 

(ง) ผลงานวิจัย จํานวนอย่างน้อย ๑ เรือง  
 

๒.วิธีการประเมิน : ประกอบด้วย 

๒.๑ การสอบภาคข้อเขียน : จดุประสงค์และลกัษณะข้อสอบ  

 แบบที ๑  : Multiple-choice question แบ่งเป็น ๒ สว่น ได้แก่ คือ Basic pathology และ System pathology 

เพือวดั factual knowledge ของผู้ เข้าสอบ  

หมายเหตุ : การสอบข้อเขียนส่วน Basic pathology แพทย์ประจาํบ้านมีสิทธิขอรับการประเมินได้เมือ

ฝึกอบรมชันปีที ๑ ครบ แล้ว เมือสอบผ่าน ผลการสอบมีอายุ ๒ ปี 

 แบบที ๒  : Modified essay question วดักระบวนการคิดวิเคราะห์ และขนัตอนการปฏิบติังาน 

๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ : จดุประสงค์และลกัษณะข้อสอบ  

 แบบที ๑  : ภาพ และ / หรือ ตัวอย่างชินเนือ  เพือวดัความถกูต้องของการวินิจฉยัในระดบัตาเปลา่   

 แบบที ๒  : Microscopic slide เพือวดัความถกูต้องของการวินิจฉัยในระดบัจลุทรรศน์ 

 แบบที ๓ : การรายงานผลทางพยาธิวิทยา ศลัยพยาธิวิทยาหรือเซลล์วิทยา ( Sign out)  

๒.๓ การสอบปากเปล่า : จดุประสงค์และลกัษณะข้อสอบ  

การตอบคําถามด้วยปากเปลา่ : เพือวดักระบวนการคิดวิเคราะห์ และขนัตอนการปฏิบติังาน   
 

๓.เกณฑ์การตัดสิน : เป็นไปตามเกณฑ์ทีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค  

                           โดยการแต่งตงัของแพทยสภาเป็นผู้ กําหนด 

๓.๑     การสอบภาคข้อเขียน  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จงึจะถือว่าสอบผ่าน 

 สว่นทีเป็น MCQ (Basic pathology)    เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๖๐ 

 สว่นทีเป็น MCQ (Systemic pathology) & MEQ   เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๖๐  

**ในกรณีผู้ทีสอบภาคปฏิบัติผ่านแต่สอบภาคข้อเขียนตํากว่าร้อยละ ๖๐  

            แต่ไม่ตํากว่าร้อยละ ๔๕  มีสิทธิสอบเพิมพูนความรู้ภาคข้อเขียนในปีนัน 

**ในกรณีผู้ทีสอบภาคปฏิบัติผ่าน สอบภาคข้อเขียนตํากว่าร้อยละ ๔๕  

              ไม่มีสิทธิสอบเพิมพูนความรู้ ต้องไปสอบภาคข้อเขียนในปีหน้า 

๓.๒   การสอบภาคปฏิบัติ  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จงึจะถือว่าสอบผ่าน 

   ภาพ และ / หรือ Gross specimen   จํานวนประมาณ  ๕๐ ข้อ นําหนกัร้อยละ ๔๐ 

    Sign out                                 จํานวนประมาณ    ๓  ข้อ นําหนกัร้อยละ ๑๐ 

    Microscopic slide                จํานวนประมาณ  ๖๕ ข้อ นําหนกัร้อยละ ๕๐ 

        หากผู้ทีสอบภาคปฏิบติัได้ไม่ถงึ ร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสทิธิ สอบเพิมพนูความรู้ในปีนนั  ต้องไปสอบใหม่ทงัหมดในปีหน้า 

 



๓ 

 

๓.๓    การสอบปากเปล่า    ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จงึจะถือว่าสอบผ่าน 

 คําถามชดุที ๑ และ ๒ (Autopsy)  นําหนกัร้อยละ ๕๐ 

 คําถามชดุที ๓ และ ๔ (คําถามอืนๆ)  นําหนกัร้อยละ ๕๐ 

สาํหรับการสอบแก้ตวั ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัแพทยสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนังสอือนุมติัและวฒุิบตัรฯ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

๔.สถานทีสอบ :  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ พระมงกฎุเกล้า 
 

๕.วันเดือนปีทีสอบ : ๔ วนั ประมาณต้นเดือน มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

๖.กําหนดการสอบ :  จะกําหนดรายละเอียดในภายหลงั 
 

๗.ค่าสมัครสอบ :       ๑๐,๐๐๐ บาท  ให้โอนเงินเข้าบญัชี 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เลขทีบัญชี ๐๔๕-๒-๙๕๙๖๕-๑ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย และ

ส่งสําเนาใบโอนเงินไปยัง สํานักงานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โทรศพัท์ ๐๒-๒๕๖-๔๐๐๐ ต่อ ๓๖๑๖ โทรสาร ๐๒-๖๕๒๔๒๐๘   

สามารถ down load ใบสมคัรการสอบข้อเขียน ได้ท ีface book  หรือ http://www.rcthaipathologist.org/ หรือ 

ติดต่อขอรับทางอีเมล์ ที payati_25@hotmail.com  
 

๘. ติดต่อสอบถาม  :  หากผู้สมคัรสอบมีข้อสงสยั ติดต่อสอบถามได้ที 

แพทย์หญิงสพุินดา  คณูมี   (ประธานคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค) 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น    

อีเมล์ : toomsupinda@gmail.com หรือ  

สาํนกังาน :  ราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

โทร ๐๒-๒๕๖-๔๐๐๐ ต่อ ๓๖๑๖ 

อีเมล์ payati_25@hotmail.com 

 


