
๑ 

แนวทางการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวทิยากายวิภาค 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ :  

๑.๑ การสอบเพ่ือวฒุิบัตรฯ  ผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบตัิดงัต่อไปน้ี  
๑.๑.๑. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  และมี

คุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
(ก) ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาพยาธิวิทยา

กายวิภาค เป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคของแพทยสภา 
จากสถาบันทางการแพทย์ที่แพทยสภารับรอง 

(ข) ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานในสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในสถาน
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการหรือสภากาชาดไทย ที่ผ่านการ
รับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ 

๑.๑.๒ สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได ้
๑.๑.๓ ได้รับการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมโดยหัวหน้าภาควิชาหรือหวัหน้าสถาบันฝึกอบรมวา่มีประสบการณ์

ดังต่อไปน้ี 
(ก) ตรวจศพ ดงัรายละเอียดตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

   (๑) การตรวจศพทางพยาธิวิทยาไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย  
   (๒) การตรวจศพทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย โดยการตรวจศพ  
        ทางนิติเวชศาสตร์มีจ านวนไม่เกิน ๑๐ ราย  
   (๓)  หากการตรวจศพทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ที่รวมกันไม่ถึง ๓๐ รายแต่ต้องไม่น้อยกว่า  
         ๒๐ ราย  สามารถน ารายงานการน าเสนอและอภิปรายงานตรวจทางพยาธิวิทยาในรูปแบบ   
         clinical-pathological conference (CPC) ร่วมกับแพทย์ทางคลินิก ในรูปแบบเป็นภาษา 
         อังกฤษตามรูปแบบที่ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวนไม่เกิน ๒๐ ราย (CPC ๒ รายเท่ากับการ 
         ตรวจศพ ๑ ราย) ทั้งน้ีเม่ือน าไปรวมกับการตรวจศพแล้วต้องเทียบเท่าการตรวจศพท้ังหมดไม่     
         น้อยกว่า ๓๐ ราย 
หมายเหตุ : - การตรวจศพทางนิติเวชศาสตร์ทุกรายต้องมีรายงานการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์   
              - รายงานการตรวจศพและ clinical-pathological conference (CPC) ต้องมีลายเซ็น 
                อาจารย์พยาธิแพทย์ก ากับในรายงานน้ัน และเก็บไว้ท่ีสถาบันฝึกอบรม ในรูปแบบ  
                เอกสารหรือไฟล์อิเลคทรอนิกส์  เพื่อให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สามารถ 
                เรียกตรวจสอบได้   

    (ข) ตรวจเน้ือศัลยกรรม ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ราย  
(ค) ตรวจทางเซลล์วิทยา (Gynecologic และ Non-gynecologic specimen) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย  
(ง) ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เร่ือง เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ฉบับภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และมี

หนังสือรับรองตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) การน าเสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการของราชวิทยาลยั    
     พยาธแิพทย์ฯ หรือสมาคมวิทยาลัยพยาธิวทิยานานาชาตสิาขาประเทศไทย  
(๒) การน าเสนอ Oral หรือ Poster presentation ในการประชุมระดับนานาชาติ โดยไม่นับรวม 

Poster presentation ในการประชุมของสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศ
ไทย และการประชุม Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology ส าหรับ
การประชุมอ่ืนๆ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  โดยผล
การพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

(๓) หนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากวารสารทางการแพทย ์
 



๒ 

๑.๒ การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ   ผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติดงัต่อไปน้ี 
         ๑.๒.๑ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญตัิวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕    
                  และมีคุณสมบตัิอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

 (ก) เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานทางดา้นพยาธิวิทยากายวิภาคตามเงือ่นไขที่ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่                  
ราชวิทยาลัยฯรับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าระยะเวลาของหลักสูตร   
(ข) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวฒุิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาพยาธิวิทยากายวภิาคจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง 

๑.๒.๒  ส าหรับ ๑.๒.๑ (ก) มีหลักฐานรับรองจากหัวหน้าสถาบนัปฏิบัตงิานว่ามีประสบการณ์ และใช้เอกสาร  
          รับรองเช่นเดียวกับการสอบวฒุิบัตรฯ (๑.๑.๓) 

 
๒. วธิีการประเมิน: ประกอบด้วย 

๒.๑ การสอบภาคข้อเขยีน: จดุประสงค์และลักษณะข้อสอบ  
 แบบที่ ๑: Multiple-choice question (MCQ) แบง่เป็น ๒ สว่น ได้แก่ Basic pathology และ Systemic 

pathology เพื่อวดั factual knowledge ของผู้เขา้สอบ  
หมายเหตุ: การสอบข้อเขียนส่วน Basic pathology แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธ์ิขอรับการประเมินได้เม่ือ
ฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑ ครบ แล้ว เม่ือสอบผ่าน ผลการสอบมีอาย ุ๕ ปี 
               การสอบข้อเขียนส่วน Systemic pathology แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธิ์ขอรับการประเมินได้
เม่ือฝึกอบรมชั้นปีที่ ๒ ครบแล้ว เม่ือสอบผ่าน ผลการสอบมีอาย ุ๕ ป ี

 แบบที ่๒: Modified essay question (MEQ) วัดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
๒.๒ การสอบภาคปฏิบตัิ: จดุประสงค์และลักษณะข้อสอบ  

 แบบที ่๑: Image เพื่อวัดความถูกต้องของการวินิจฉยัในระดับตาเปล่า   
 แบบที ่๒: Microscopic slide เพื่อวัดความถูกต้องของการวินิจฉัยในระดับกล้องจุลทรรศน์ 
 แบบที ่๓: การรายงานผลทางพยาธิวิทยา ศัลยพยาธิวิทยาหรือเซลล์วิทยา (Sign out)  

๒.๓ การสอบปากเปลา่: จดุประสงค์และลักษณะข้อสอบ  
                          การตอบค าถามด้วยปากเปลา่: เพื่อวดักระบวนการคิดวิเคราะห์ และขั้นตอนการปฏิบัตงิาน   
 
๓. เกณฑก์ารตัดสิน: เป็นไปตามเกณฑ์ทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค  
โดยการแตง่ตั้งของแพทยสภาเป็นผู้ก าหนด 

๓.๑     การสอบภาคข้อเขียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จงึจะถือว่าสอบผา่น 
 ส่วนที่เป็น MCQ หัวข้อ Basic pathology จ านวน ๑๐๐ ข้อ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๖๐ 
 ส่วนที่เป็น MCQ หัวข้อ Systemic pathology จ านวน ๒๐๐ ข้อ รวมกับ ข้อสอบ MEQ จ านวน ๖ ข้อ 

เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๖๐ โดย Systemic pathology น้ าหนักร้อยละ ๖๒.๕ และ MEQ น้ าหนักร้อยละ ๓๗.๕  
** ในกรณีผู้ที่สอบภาคปฏิบัติผ่านแต่สอบภาคข้อเขียนได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

            แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๕  มีสิทธ์ิสอบเพิ่มพูนความรู้ภาคข้อเขียนในปีน้ัน 
** ในกรณีผู้ที่สอบภาคปฏิบัติผ่าน แต่สอบภาคข้อเขียนได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๔๕  

                ไม่มีสิทธ์ิสอบเพิ่มพูนความรู้ ต้องไปสอบภาคข้อเขียนในปีถัดไป 
๓.๒     การสอบภาคปฏบิัต ิ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

  Image จ านวน ๔๐ ข้อ น้ าหนักร้อยละ ๒๕ 
  Sign out จ านวน ๕ ข้อ น้ าหนักร้อยละ ๒๕ 
  Microscopic slide จ านวน ๗๕ ข้อ น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

           หากผู้ที่สอบภาคปฏบิัติได้ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธ์ิสอบเพิ่มพูนความรู้ในปีน้ันต้องสอบใหมท่ั้งหมดในป ี 
ถัดไป 



๓ 

๓.๓  การสอบปากเปล่า ต้องไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผา่น 
 ค าถามชุดที ่๑ (Autopsy) น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
 ค าถามชุดที ่๒ (ค าถามอ่ืน ๆ) น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
 
ส าหรับการสอบแก้ตัว ให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบตัรฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
๔. สถานที่สอบ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล  
                    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. ก าหนดวันสอบ   

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓     การสอบ MCQ ในหัวข้อ Basic pathology และ Systemic pathology  
วันที่  ๑-๓ กรกฎาคม พ.ศ .๒๕๖๓  การสอบ MEQ, Sign out, Images, Microscopic slides และ Oral 
examination  

๖. ตารางการสอบ  จะก าหนดรายละเอียดและแจง้ให้ทราบในภายหลัง 
๗. ค่าสมัครสอบ  ตามประกาศของแพทยสภาทุกประการ 
      คา่สมัครสอบ ๑๒,๕๐๐ บาท (โอนยอดรวม) แบง่เป็น 

- ค่าสมัครสอบเพื่อวุฒบิัตรฯ ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าสมัครสมาชิกราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย ๒,๕๐๐ บาท  

(หากสอบไม่ผ่านจะคืนเงินเฉพาะค่าสมคัรสมาชิกราชวทิยาลัยฯ ๒,๕๐๐ บาท เท่าน้ัน) 
                  ให้ผู้สมัครสอบโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่
บัญชี  ๐๕๑-๒๗๕๗๘๙-๔   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี และส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อม
หลักฐานทั้งหมด มายัง  ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ส านักงานประธาน : เลขที่ ๒/๒  สถาบัน
พยาธิ วิ ทยา กรมการแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข  อาคาร  ๑  ชั้ น  ๒  ถนนพญา ไท  เ ขตราช
เทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์: ๐๒-๓๕๔-๘๒๐๔ ต่อ ๑๒๔ มือถือ ๐๘๖-๙๐๗-๓๙๙๖ 
เว็บไซต์ : rcthaipathologist.org  อีเมล ์: 
payati_25@hotmail.com หรือ rcthaipathology@gmail.com 

๘. ติดต่อสอบถาม หากผู้สมัครสอบมีข้อสงสัย สามารถตดิต่อสอบถามได้ที ่
     นายแพทย์สมบูรณ์  คีลาวัฒน์  (ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธิวิทยากายวภิาค) 
     ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อีเมล์: trcsk@gmail.com        
 
๙.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ จ านวน ๒ ชุด 

 ๙.๑  ผู้สมัครสอบลงทะเบยีนใน http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert โดยต้องกรอกข้อมูลให ้
                              แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ๙.๒  ส่งใบแบบค าขอสมัครสอบที่ได้จากการสั่งพิมพ์ hard copy ติดรูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว ลงในใบค าขอให้   
                  เรียบร้อย (รูปถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี)  พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยครบถ้วนทุกใบ 
 ๙.๓  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
 ๙.๔  ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 
 ๙.๕  ส าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
 ๙.๖  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ๙.๗  ส าเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ามี) 
 ๙.๘  หนังสือรับรองฉบับจริง จากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายก่อนวัน 
                  สอบ 
 ๙.๙  หนังสือรับรองประสบการณ์การตรวจศพ การน าเสนอ clinico-pathological conference การตรวจ       
                  เน้ือศัลยกรรม การตรวจทางเซลล์วิทยา และงานวิจัย จากสถาบันฝึกอบรม พร้อมแบบรายงานแสดง 
                  ข้อมูลการตรวจ ศพ การน าเสนอ CPC หนังสือรับรองว่างานวิจัยได้มีการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
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๔ 

                  หรือได้รับการตีพิมพ์ตาม เกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ก าหนด 
       ๙.๑๐ หลักฐานการช าระเงิน/โอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน ๑๒,๕๐๐ บาท  

                          (สง่เอกสารทัง้หมด มาถงึราชวิทยาลยัฯ ภายใน ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
๑๐. เอกสารในการสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จ านวน ๑ ชุด 

       ๑๐.๑   ใบสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี)  ดาวน์โหลด 
                 ใบสมัครได้ที่ http://www.rcthaipathologist.org/about-us/             

๑๐.๒   ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
๑๐.๓   ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 
๑๐.๔   ส าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
๑๐.๕   ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
            

 


