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      ค ำแนะน ำ 

ส ำหรับผูท้ี่มีควำมประสงค์สมัครสอบ 

วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวชิำชีพเวชกรรม 
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วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๑ 
 

 



๒ 

แนวทำงหรือข้อมูลในเอกสำรค ำแนะน ำ 
อำจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ได้จัดท าค าแนะน าฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ท่ีมี
ความประสงค์สมัครสอบวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ศึกษาท าความเข้าใจ เพื่อเตรียมการสมัครสอบและ
ให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยแจ้งผู้เข้าสอบให้เตรียมตัวล่วงหน้า 

ผู้สมัครสอบจะต้องศึกษาประกาศของแพทยสภาเกี่ยวกับการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค   
พ.ศ.๒๕๖๑ และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ส าหรับหลักฐาน/รายงานท่ีแสดงประสบการณ์ของผู้สมัครตามท่ีระบุใน
ประกาศฯ วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และก าหนดการสอบ มีรายละเอียดดังนี ้
 

หลักฐำน/รำยงำนที่แสดงประสบกำรณ์ของผู้สมัครสอบ 
 

ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นหลักฐาน/รายงานท่ีแสดงประสบการณ์ ดังนี้  
(๑)   รายงานการตรวจศพ (ต้องมีลายเซ็นอาจารย์พยาธิแพทย์ก ากับทุกราย) ผู้สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรอง
ของสถาบันฝึกอบรมฯ หรือประธานฝึกอบรมฯ ดังรายละเอียดตาม ข้อ ๑.๑ หรือ ๑.๒ 

๑.๑  รับรองว่าผู้สมัครสอบมีประสบการณ์การตรวจศพมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓๐ ราย*  
       ๑.๒  รับรองว่าผู้สมัครสอบมีประสบการณ์การตรวจศพมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒๐ ราย* และ น าเสนอและ
อภิปรายเคสผู้ป่วยจาการตรวจเนื้อศัลยกรรมหรือเซลล์วิทยาในรูปแบบ clinical-pathological conference 
หรือ interdepartmental conference ร่วมกับแพทย์ทางคลินิก ไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย (หากการน าเสนอนั้น ๆ มี
รายงานการตรวจเฉพาะเซลล์วิทยาเพียงอย่างเดียว ใช้ส่งสอบได้ไม่เกิน ๓ ราย) 
 โดยผู้สมัครสอบจะต้องจัดท าตารางข้อมูลประกอบหนังสือรับรองนั้น (ดูหัวข้อ“ตัวอย่างหนังสือรับรอง
ประสบการณ์ของผู้สมัครสอบ” หน้า ๑๓ หรือ ๑๔ ขึ้นกับประเภทท่ีเลือก) การกรอกข้อมูลการตรวจศพให้
เรียงล าดับตามวันเดือนปีท่ีตรวจศพ และระบุสถานะของผู้สมัครสอบว่าเป็นผู้ตรวจเดี่ยว, ผู้ตรวจหลัก หรือผู้ตรวจ
รอง พร้อมแนบส าเนาใบรายงานสรุปผลการตรวจศพ (final autopsy diagnosis [FAD]) ท้ั ง ๓๐ราย                
(กรณีเลือกประเภทท่ี ๑.๑) หรือ ส าเนาใบรายงานสรุปผลการตรวจศพไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย ร่วมกับแนบใบ
รายงานการน าเสนอ clinico-pathological conference ฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ ๑๐ ราย (กรณีเลือก
ประเภทท่ี ๑ .๒ ) โดยส าเนารายงานท้ังหมด นั้นต้องมีลายเซ็นอาจารย์พยาธิแพทย์ก ากับทุกราย เมื่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯได้รับข้อมูลการตรวจดังกล่าวแล้ว จะสุ่มเลือกล าดับท่ีของการตรวจศพและ
การน าเสนอ clinico-pathological conference รวม ๒๐ ล าดับเพื่อให้ผู้สมัครสอบจัดส่งส าเนารายงานการ
ตรวจศพฉบับสมบูรณ์ (full autopsy report) และ รายงานการน าเสนอ clinico-pathological conference 
ฉบับสมบูรณ์ ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  คณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ จะแจ้งผลกำร
เลือกรำยงำนกำรตรวจศพและรำยงำน clinico-pathological conference (กรณีเลือกประเภทที่ ๑.๒)    
๒๐ ล ำดับภำยในวันอังคำรที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ และให้ผู้สมัครสอบส่งรายงานการตรวจศพ และรายงาน
การน าเสนอ clinico-pathological conference ท่ีถูกสุ่มเลือก ฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษท้ัง ๒๐ ราย และ
ไฟล์ไรทใ์ส่แผ่น CD ภายในวันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

*ส าหรับความหมายและหลักเกณฑ์การนับจ านวนการตรวจศพ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯได้
ก าหนดไว้ดังนี้ 

การตรวจศพจะต้องเป็นการตรวจศพทางพยาธิวิทยา  โดยมีพยาธิแพทย์ก ากับการตรวจ จ านวนไม่น้อย
กว่า ๓๐ ราย หรือ  ๒๐ ราย (ขึ้นอยู่กับประเภทที่เลือก) 



๓ 

ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเสนอรายงานการตรวจศพทางนิติเวชศาสตร์ทดแทน ซึ่งสถาบันฝึกอบรมนั้น ๆ 
มอบหมายให้ตรวจสามารถส่งรายงานการตรวจศพทางนิติเวชศาสตร์ได้ในจ านวนไม่เกิน ๑๐ ราย และต้องเป็นการ
ตรวจศพท่ีมีรายงานการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscopic examination) ด้วย 
(๒) รำยงำนกำรตรวจเนื้อศัลยกรรม และ กำรตรวจทำงเซลล์วิทยำ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองของ
สถาบันฝึกอบรมฯ/ประธานฝึกอบรมฯรับรองว่าผู้สมัครสอบมีประสบการณ์การตรวจเนื้อศัลยกรรมไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ ราย และการตรวจทางเซลล์วิทยา ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย (ดูหัวข้อ “ตัวอย่างหนังสือรับรอง
ประสบการณ์ของผู้สมัครสอบ”หน้า ๑๓ หรือ ๑๔ ขึ้นกับประเภทท่ีเลือก) 
 

(๓) ผลงำนวิจัย เกณฑ์การส่งผลงานวิจัยและหลักฐานท่ีใช้เพื่อสมัครสอบมีดังนี้ 
๓.๑  ผู้สมัครสอบจะต้องส่งหนังสือรับรองของหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมฯ/อาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา 

รับรองว่าผู้สมัครสอบมีประสบการณ์การท างานวิจัย อย่างน้อย ๑ เร่ือง และหนังสือรับรองตามข้อใดข้อ
หน่ึง  

๑.   การน าเสนอผลงานในรูปแบบ oral presentation ในการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์ฯ หรือสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย 

๒.   การน าเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ (oral หรือ poster presentation) โดยไม่รวมการ
ประชุมของสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติสาขาประเทศไทย การประชุม Thai-
Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology หรือการประชุมอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ถือเป็นท่ี
สิ้นสุด 

๓.   หนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากวารสารทางการแพทย์ 
        ๓.๒ รายงานการวิจัย (manuscript) ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและส่งส าเนารายงานการวิจัยหรือส าเนา
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์แล้ว ๑ ฉบับ  
 

ผู้สมัครต้องส่งหนังสือรับรองของสถาบันฝึกอบรมฯ/ประธานฝึกอบรมฯ และส าเนาหลักฐานตามท่ีระบุในข้อ 
(๑) (๒) และ (๓) พร้อมใบสมัครไปท่ีราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

  ส าหรับท่ีอยู่ในการติดต่อราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย คือ 
  เลขท่ี ๒/๒  สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒  

ถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์ : ๐๒-๓๕๔-๘๒๐๔ ต่อ ๑๒๔ มือถือ ๐๘๖-๙๐๗-๓๙๙๖ 

  เว็บไซต์ : rcthaipathologist.org  อีเมล ์: rcthaipathologist@gmail.com 
 

วันเดือนปีที่สอบ 
 

วันอังคารท่ี ๓ กรกฎาคม – วันศุกร์ท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

mailto:เว็บไซต์ :%20rcthaipathologist.org
mailto:อีเมล์%20:%20payati_25@hotmail.com%20หรือ
mailto:rcthaipathology@gmail.com


๔ 

สถำนที่สอบ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิธีกำรประเมิน 
 

๑. กำรสอบภำคข้อเขียน:  
แบบที่ ๑  Multiple-Choice Question (MCQ) 
o จุดประสงค์: เพ่ือวัด factual knowledge   
o ข้อสอบ (หัวข้อท่ีใช้สอบดูได้จาก table of specification หน้า ๑๒ โดยอ้างอิงจากต าราอ้างอิง หน้า ๑๑ 

เป็นหลัก) มี ๓ ฉบับ ได้แก่ 
o ฉบับที่ ๑ Basic pathology & techniques in  pathology เป็นการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

พยาธิวิทยา ครอบคลุมวิทยาการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อสอบผ่ำน ผลกำรสอบมีอำยุ ๕ ปี 
o ฉบับที่ ๒ และ ๓ Systemic pathology & cytology เป็นการสอบความรู้ตามระบบต่างๆ เมื่อ

สอบผ่ำน ผลกำรสอบมีอำยุ ๕ปี คะแนนสอบส่วนนี้จะใช้รวมกับคะแนน modified assay 
question (MEQ) ของกำรสอบวุฒิบัตรฯ ทั้งนี้แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถสมัครสอบใหม่พร้อม
กำรสอบวุฒิบัตรฯ เมื่อผ่ำนกำรฝึกอบรมฯ ครบ ๓ ปี ได้ โดยเลือกคะแนนที่ดีที่สุดเพ่ือมำรวมกับ
คะแนน MEQ  

จ ำนวนข้อสอบทั้งหมด: ๓๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๓๐๐ คะแนน 

ฉบับท่ี ๑ (basic pathology) = ๑๐๐ ข้อ เวลา ๑๐๕ นาที 
ฉบับท่ี ๒ (systemic pathology) =  ๑๐๐ ข้อ เวลา ๑๐๕ นาที 
ฉบับท่ี ๓ (systemic pathology) = ๑๐๐ ข้อ  เวลา ๑๐๕ นาที 

ลักษณะข้อสอบ: ข้อสอบแต่ละข้อมี ๔-๕ ตัวเลือก  เลือกค าตอบท่ีถูกต้องมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
(one best choice) 

กำรแจ้งผลกำรสอบ ทางอีเมล์หลังสอบ ๒ สัปดาห์ (เฉพาะแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ และ ๒) 

หมำยเหตุ  

แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๑ มีสิทธิ์สอบเฉพาะbasic pathology 

แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๒ มีสิทธิ์สอบ basic pathology (ครั้งแรกหรือสอบซ่อม) หรือsystemic 
pathology (ในกรณีท่ีสอบ basic pathology ผ่านแล้ว) 

แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๓ มีสิทธิ์สอบทุกส่วน (กรณีสอบไม่ผ่าน basic pathology/systemic 
pathology ในชั้นปีท่ี ๑ หรือ ๒) 

 

 

 



๕ 

แบบที่ ๒  Modified Essay Question (MEQ) 
o จุดประสงค์: เพ่ือวัดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
o ข้อสอบ: 

จ ำนวนข้อสอบ:  ๖ ข้อ ข้อละ ๑๐ คะแนน รวม ๖๐ คะแนน 

เวลำส ำหรับกำรสอบ : ข้อละ ๑๕ นาที รวม ๙๐ นาที 

ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแต่ละข้อจะแบ่งเป็นช่วงๆ (ประมาณ ๓-๔ ช่วง) แต่ละช่วงจะมีข้อมูลที่ให้แก่ผู้
เข้าสอบและมีค าถามซึ่งมีค าตอบเฉพาะช่วงนั้น ๆ (ดูตัวอย่างหน้า ๑๑) 

 
๒. กำรสอบภำคปฏิบัติ : จุดประสงค์และลักษณะข้อสอบ  

ส่วนที่ ๑ ภำพ image, sign out และ modified long case  
o จุดประสงค์:  

๑. เพ่ือวัดความถูกต้องของการวินิจฉัยเบ้ืองต้น 
๒. ประเมินวิธีการบรรยาย specimen ด้วยตาเปล่า 
๓. ประเมินวิธีการเลือกตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อ เพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
๔. ประเมินการรายงานผลทางพยาธิวิทยา 

 
o ข้อสอบ : แบ่งเป็น ๓ ส่วนได้แก่ :  

o ข้อสอบภำพ image ประมาณ ๔๐ ข้อๆ ละ ๑๐ คะแนน รวม ๔๐๐ คะแนน 

เวลำส ำหรับกำรสอบ ข้อละ ๒ นาที แบ่งเป็น ๒ ช่วง ๆ ละ ๒๐ ข้อ (รวม ๘๐ นาที) 

o ข้อสอบ sign out ประมาณ ๕ ข้อๆ ละ ๕๐ คะแนนรวม ๒๕๐ คะแนน 

เวลำส ำหรับกำรสอบ ข้อละ ๑๐ นาที (รวม ๕๐ นาที) 

ลักษณะข้อสอบ: ข้อสอบแต่ละข้อเป็นภาพ digital หรือ gross specimen และ microscopic slide 
ข้อสอบภาพจะแสดงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีค าถามให้ผู้เข้าสอบ เช่น การวินิจฉัยโรคการ
วินิจฉัยแยกโรค หรือบรรยายพยาธิสภาพ  

o ข้อสอบ modified long case (OSCE) ประมาณ ๕ ข้อๆ ละ ๕๐ คะแนน รวม ๒๕๐ คะแนน 

เวลำส ำหรับกำรสอบ  ข้อละ ๑๐ นาที (รวม ๕๐ นาที) 

 

 

 

 

 
 
 



๖ 

ส่วนที่ ๒  Microscopic slide 
o จุดประสงค์ : เพื่อวัดความถูกต้องของการวินิจฉัยในระดับกล้องจุลทรรศน์ทดสอบความแม่นย าและ

ความละเอียดรอบคอบของการตรวจในฐานะพยาธิแพทย์ เนื่องจากสไลด์ข้อสอบได้มาจากทุกสถาบัน 
จึงมีความหลากหลายของสีย้อม  มีคณะอนุกรรมการฯ คัดกรองสไลด์ ให้ครอบคลุมตาม table of 
specification (หน้า ๑๒) และมีพยาธิสภาพท่ีเห็นได้ชัดเจนและไม่จัดเรียงสไลด์ตำมระบบ สไลด์ 
cytology จะมีพยาธิสภาพโดยท่ัวไป หรือในบริเวณท่ีก าหนด   ให้เวลาในการวินิจฉัยข้อละ ๓ นาที  ผู้
เข้าฝึกอบรมฯ ควรฝึกฝนตนเองให้มีความรอบคอบ และรวดเร็วในการท างาน 
หมำยเหตุ: ทำง อฝส.ได้เตรียมกล้องจุลทรรศน์ให้ผู้เข้ำสอบทุกคน หำกผู้เข้ำสอบต้องกำรน ำกล้อง
จุลทรรศน์ของตนเองมำใช้ในกำรสอบ ต้องน ำกล้องมำไว้ ณ สถำนที่สอบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย ๑ วัน 

o ข้อสอบ: 
         จ ำนวนข้อสอบ : ๗๕ ข้อ ข้อละ ๑๐ คะแนนรวม ๗๕๐ คะแนน 

  เวลำส ำหรับกำรสอบ : รวม ๓๐๐ นาที (ประมาณข้อละ ๓ นาที แบ่งการสอบเป็นช่วงๆ) 
ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแต่ละข้อจะเป็น microscopic slide ใส่ในถาด หมุนเวียนให้ผู้เข้าสอบเพ่ือให้ได ้
ข้อสอบเดียวกันท้ังหมด และให้ตอบค าถาม เช่น การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค หรือ บรรยายพยาธิ 
สภาพ  

 
๓. กำรสอบปำกเปล่ำ:  

o จุดประสงค์ : เพื่อวัดกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นตอนและเจตคติในการปฏิบัติงาน 
o ข้อสอบ : 

จ ำนวนข้อสอบ : ค าถาม ๒ ชุด (กรรมการสอบมี ๔ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับค าถามชุดใดชุดหนึ่ง) 
เวลำส ำหรับกำรสอบ: ค าถามชุดละ ๑๐ นาที (เพ่ือให้มีความยุติธรรม กรรมการแต่ละกลุ่มจะแจ้งผู้เข้า
สอบทุกคนว่าค าถามชุดนั้นมีค าถามย่อยท้ังหมดกี่ข้อและมีเวลารวม ๑๐ นาที เพื่อให้ผู้เข้าสอบบริหาร
เวลาด้วยตนเอง) 
ลักษณะข้อสอบ : 
ค ำถำมชุดที่ ๑ (กรรมกำรกลุ่มที่ ๑ และ ๒ จะเป็นค าถามเกี่ยวกับการตรวจศพโดยผู้เข้าสอบ และ/หรือ 
clinico-pathological conference และ/หรือรายงานผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาหรือเซลล์
วิทยา โครงค าถามจะครอบคลุมเกี่ยวกับการตรวจศพ 

  ส าหรับรายงานการตรวจศพท่ีใช้ประกอบการสอบปากเปล่ากรรมการจะเลือกจากรายงานการตรวจศพ
ฉบับสมบู รณ์  และรายงาน CPC (กรณี ประ เภท ท่ี๑ .๒ ) จ านวน  ๒๐ ราย ท่ี ผู้ เข้ าสอบส่ งให้
คณะอนุกรรมการ 

 
 
 
 
 
 

 



๗ 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
        เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาคก าหนด 
 

๑ กำรสอบภำคข้อเขียนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
 ส่วนท่ีเป็น MCQ (basic pathology)    เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๖๐ 
 ส่วนท่ีเป็น MCQ (systemic pathology) & MEQ  เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๖๐  

ผลกำรสอบผ่ำนมีอำยุ ๕ ปี (ตัวอย่างเช่น สอบผ่านในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลการสอบผ่านมีอายุใช้ได้จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕) 
ในกรณีผลการสอบภาคข้อเขียน ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ มีสิทธิ์สอบ
เพ่ิมพูนความรู้ภาคข้อเขียนในปีนั้น ท้ังนี้ต้องสอบภาคปฏิบัติผ่าน 
ในกรณีสอบภาคข้อเขียนได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ผู้เข้าสอบไม่มีสิทธิ์สอบเพิ่มพูนความรู้ภาคข้อเขียน
ในปีนั้น ต้องไปสอบเฉพาะภาคข้อเขียนในปีถัดไป 

๒. กำรสอบภำคปฏิบัติ  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
 ภาพ& gross specimen& sign out& modified long case  จ านวน ๕๐ ข้อ น้ ำหนักร้อยละ ๕๐ 
 Microscopic slide จ านวน ๗๕ ข้อ น้ ำหนักร้อยละ ๕๐ 

หากผู้ท่ีสอบภาคปฏิบัติได้ไม่ถึง ร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบเพ่ิมพูนความรู้ในปีนั้น ต้องไปสอบภาคปฏิบัติ
ใหม่ท้ังหมดในปีถัดไป (ไม่ต้องส่งรายงานการตรวจศพ รายงานผลการวิจัย และไม่ต้องสอบปากเปล่า) ส่วน
คะแนนภาคข้อเขียนใช้เกณฑ์ตามข้อ ๑ (หากคะแนนการสอบข้อเขียนส่วนใดมีอายุเกินก าหนดตามเกณฑ์
ข้อ ๑ ณ ปีท่ีสมัครสอบภาคปฏิบัติ  จะต้องสมัครสอบข้อเขียนส่วนนั้น ๆ ใหม่ด้วย) 

 

๓. กำรสอบปำกเปล่ำ    ต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
 ค าถามชุดที่ ๑ (Autopsy) น้ ำหนักร้อยละ ๕๐ 
 ค าถามชุดท่ี ๒ (ค าถามอื่นๆ) น้ ำหนักร้อยละ ๕๐ 

ส าหรับการสอบเพ่ิมพูนความรู้ให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและ
วุฒิบัตรฯ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ก ำหนดกำรสอบ (ข้อมูลอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม) 
ผู้เข้ำสอบโปรดให้ควำมสนใจในเรื่องวัน เวลำ สถำนที่ ทุกคร้ังก่อนกำรสอบของแต่ละวัน 

 

วันท่ี ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ีอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขั้นตอนกำรรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 

๑. สาขาวิชาในสถาบันฝึกอบรมใช้ User : (T5******) ลงทะเบียนผูม้ีสิทธิ์สมัครสอบฯ ใน URL:  
http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

๒. สถาบันฝึกอบรม ใช้ User : (T4***) รับรองแพทย์ท่ีลงทะเบียน 
ตามข้อ ๑ ใน URL:   http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert 

๓. แพทย์ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบลงทะเบียนใน http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert กรอกข้อมูล  
ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert
http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert
http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert


๘ 

๔. แพทย์ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบลงทะเบียนแล้วสั่งพิมพ์ (hard copy) ส่งมายังราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ ทาง
ไปรษณีย์ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ และหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบฯ ช่ือบัญชี “ราช
วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย” เลขที่ ๐๕๑-๒๗๕๔๘๙-๔ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทย
พาณิชย์ (มหาชน) จ ากัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  
ภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

๕. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ใช้ User : (T3***) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ เมื่อพบว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วน สมควรอนุมัติเข้าสอบได้ ให้บันทึกใน http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert 
แจ้งสิทธ์ิ/ก าหนดการสอบให้ผู้สมัครสอบได้ 

๖. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ด าเนินการจัดสอบให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 

ค่ำสมัครสอบ : ๑๒,๕๐๐ บาทรายละเอียดแบ่งได้ดังนี้ 
• ค่าสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ๑๐,๐๐๐ บาท 
• ค่าสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ๒,๕๐๐ บาท 

หมำยเหตุ: หากสอบไม่ผ่านจะคืนเงินเฉพาะ  
ค่าสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ๒,๕๐๐ บาท 

 

กำรช ำระเงินค่ำสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 

ให้โอนเงินเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่บัญชี  ๐๕๑-๒๗๕๔๘๙-๔ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  
และส่งส าเนาใบโอนเงินไปยัง ส านักงานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

เอกสำรและหลักฐำนในกำรสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบตัรฯ 
 

๑. เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัครสอบ 
๑. ใบแบบค าขอสมัครสอบท่ี กรอกข้อมูลทาง www.tmc.or.th/tcgme พิมพ์แบบค าขอลงใน

กระดาษและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน 
ตามรายการต่อไปนี้ (ภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

๒. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี) 
๓. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
๔. ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 
๕. ส าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
๖. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
๗. ส าเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ามี) 
๘. ส าเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาหลัก 
(เฉพาะสาขาประเภทท่ี ๓) 

http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert
http://www.tmc.or.th/tcgme


๙ 

๙. หนังสือรับรองฉบับจริง จากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้าย
ก่อนวันสอบ (ท าส าเนาเก็บไว้ด้วย)  
๑๐.    หลักฐานการช าระเงิน/โอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ  จ านวน ๑๒,๕๐๐ บาท  

   (ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๑๐,๐๐๐  บาท/ค่าสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ  
   (ตลอดชีพ) ๒,๕๐๐ บาท)  มายังชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  
   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  
   หมายเลขบัญชี  ๐๕๑-๒๗๕๔๘๙-๔ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 

๑๑. ค่าธรรมเนียมการสอบ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 

เอกสำรในกำรสมัครสมำชิกรำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
๑. รูปถ่ายในระยะเวลา ๑ ปี ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
๒. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  
๓. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)  
๔. ส าเนาปริญญาบัตร พร้อมส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  
๕. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
๖. ส าเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ามี)  

  

ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรสมัครสอบเฉพำะข้อเขียน ส่วน basic pathology และ/หรือ systemic pathology 
 

ก ำหนดกำรรับสมัครสอบ  ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ มีนาคม –  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  (ในวันและเวลาราชการ) 
 กำรสมัครสอบ  basic pathology และ systemic pathology 

ค่าสมัครสอบ basic pathology   ๒,๐๐๐ บาท 
  ค่าสมัครสอบ systemic pathology ๓,๐๐๐ บาท 
หมำยเหตุ:  ค่าสมัครสอบข้อเขียน ส่วน basic pathology และ/หรือ systemic pathology นี้   จะแยก
จากค่าสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ยกเว้นเป็นการสอบท้ัง basic และ systemic pathology และสอบเพื่อ
วุฒิบัตรฯ ในคราวเดียวกันเมื่อผ่านการฝึกอบรมครบ ๓ ปี 
ใบสมัครสอบและสถำนที่สมัครสอบ  สามารถ download   เว็บไซต์ : rcthaipathologist.org  หรือติดต่อ 
สอบถาม อีเมล ์: rcthaipathologist@gmail.com 
เอกสำรและหลักฐำนในกำรสมัครสอบส่วน basic pathology และ/หรือ systemic pathology 

๑. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
๒. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ ก่อนวันสอบ  
    กรณีสมัครสอบ basic pathology 

   ๔. ส าเนาใบรับรองผลการสอบผ่าน basic pathology กรณีสมัครสอบ systemic pathology 
   ๕. ส าเนาการโอนเงิน (ใบ pay in) จ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาทกรณีสมัครสอบ basic pathology 
   ๖. ส าเนาการโอนเงิน (ใบ pay in) จ านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาทกรณีสมัครสอบ systemic pathology 

mailto:เว็บไซต์ :%20rcthaipathologist.org
mailto:อีเมล์ :
mailto:rcthaipathology@gmail.com


๑๐ 
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9. แบบส ารวจเพื่อการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ประกาศใช้ ๘ กันยำยน ๒๕๖๐ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็ปไซต์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง
ประเทศไทย http://www.rcthaipathologist.org/document/)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcthaipathologist.org/document/


๑๑ 

        ตัวอย่ำงข้อสอบ MEQ 
 
 

ช่วงที่ 1: ให้ข้อมูลประวัติผู้ป่วยและกำรตรวจเนื้อศัลยกรรม 
 

ชายอายุ 55 ปี มีต่อมน้ าเหลืองที่คอโต  routine histology  
ของต่อมน้ าเหลืองดังแสดงในสไลด์/ภาพ(สไลด์/ภาพH&E stain ที่เป็น round cell tumour) 
ค ำถำม 

 ให้การวินิจฉัยแยกโรค และบอกการตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยาเพ่ือช่วยในการวินิจฉัย 
ค ำตอบ 

 Carcinoma/ Lymphoma / Melanoma 
 Cytokeratin / LCA (CD45) / HMB-45 / S100 / Vimentin 

 

ช่วงที่ 2: ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ผู้ป่วยเคยรักษา malignant melanoma ที่บริเวณใบหน้ามาก่อน   
ค ำถำม 

 ควรย้อม immunohistochemistry อะไรเพ่ือให้การวินิจฉัยโรค (ไม่เกิน ๓ ชนิด) 
ค ำตอบ 

 HMB-45 / S100 / Vimentin 
 

ช่วงที่ 3: ให้สไลด์/ภำพกำรตรวจเพิ่มเติม 
 

ให้สไลด์/ภาพimmunohistochemistryที่ให้ผลบวก 
ค ำถำม 

 จงให้การวินิจฉัยโรค 
ค ำตอบ 

 Malignant melanoma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 

Table of specification 
 
Basic pathology  
๑ Cell adaptation and injury/accumulation 
๒ Inflammation and tissue repair 
๓ Infection 
๔ Neoplasia 
๕ Environmental and nutritional pathology 
๖ Metabolic and genetic diseases 
๗ Immunological disorders/transplantation 
๘ Techniques used in pathology/molecular pathology 
๙ Hemodynamics 

 
Systemic pathology 
๑ Blood vessels and heart including degenerative change 
๒ Hematopathology 
๓ Lower respiratory system 
๔ Oral, head & neck 
๕ Gastrointestinal tract 
๖ Liver, biliary system, pancreas 
๗ Urinary systemand renal pathology 
๘ Male genital tract 
๙ Female genital tract 

๑๐ Breast 
๑๑ Endocrine system 
๑๒ Skin 
๑๓ Bone and joint including degenerative change 
๑๔ Soft tissue 
๑๕ Central nervous system, peripheral nerve and skeletal muscles including degenerative change 
๑๖ Eye  
๑๗ Infancy and childhood 
๑๘ Geriatric pathology 
๑๙ Cytology 
๒๐ Infection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

ตัวอย่ำงหนังสือรับรองประสบกำรณ์ของผู้สมัครสอบ 
 

หนังสือรับรอง 
ประสบกำรณ์กำรตรวจศพ 

กำรตรวจเนื้อศัลยกรรม และกำรตรวจทำงเซลล์วิทยำ 
 

ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมฯ/ประธานฝึกอบรมฯ ขอรับรองว่า ชื่อสกุลผู้สมัครสอบ) ผู้สมัครสอบเพ่ือ
วุฒิบัตรฯสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคประจ าปีพ.ศ.๒๕๕๙ ได้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ชื่อสถำบันฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ ……... 
เดือน ……………………….. พ.ศ. ……… จนถึงปัจจุบัน  มีประสบการณ์ดังนี้ 

(๑) กำรตรวจศพ  ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย*โดยมีข้อมูลการตรวจศพตามตารางแนบท้าย 
(๒) กำรตรวจเนื้อศัลยกรรม ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ราย  
(๓) กำรตรวจทำงเซลล์วิทยำ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย  
(๔) งำนวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ได้แนบส าเนารายงานการวิจัยซึ่งผู้สมัครสอบมีส่วนร่วมในการท าจ านวน ๑ ฉบับ 
  

ลงนาม ………………………………………………………………… 
( ……………………………………………………………… ) 

ต าแหน่ง ………………………………………………………………….. 
ให้ไว้ ณ วันที่ …………………………………………........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ควำมหมำยและหลักเกณฑ์ในกำรนับจ ำนวนกำรตรวจศพ การตรวจศพจะต้องเป็นการตรวจศพทางพยาธิวิทยา  โดยมีพยาธิแพทย์ควบคุม
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย  ในกรณีที่จ าเป็นต้องเสนอรายงานการตรวจศพทางนิติเวชศาสตร์ทดแทน ซึ่งสถาบันฝึกอบรมมอบหมายใหต้รวจต้องมี
จ านวนไม่เกิน ๑๐ ราย และจะต้องเป็นการตรวจศพท่ีมีรายงานการตรวจทางจุลทรรศนด์้วย 

 
 
 

 



๑๔ 

ตัวอย่ำงหนังสือรับรองประสบกำรณ์ของผู้สมัครสอบ 
 

หนังสือรับรอง 
ประสบกำรณ์กำรตรวจศพ กำรน ำเสนอ clinico-pathological conference 

กำรตรวจเนื้อศัลยกรรม และกำรตรวจทำงเซลล์วิทยำ 
 

ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมฯ/ประธานฝึกอบรมฯ ขอรับรองว่า ชื่อสกุลผู้สมัครสอบ) ผู้สมัครสอบเพ่ือ
วุฒิบัตรฯสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ชื่อสถำบันฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ……... 
เดือน ……………………….. พ.ศ. ……… จนถึงปัจจุบัน  มีประสบการณ์ดังนี้ 

(๑) กำรตรวจศพ  ไม่น้อยกว่า ๒๐ราย*โดยมีข้อมูลการตรวจศพตามตารางแนบท้าย 
(๒)   กำรน ำเสนอและอภิปรำยกำรตรวจเนื้อศัลยกรรมและ/หรือเซลล์วิทยำในรูปแบบ  
clinico-pathological conferenceไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย 
(๓) กำรตรวจเนื้อศัลยกรรม ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ราย  
(๔) กำรตรวจทำงเซลล์วิทยำ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย  
(๕) งำนวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ได้แนบส าเนารายงานการวิจัยซึ่งผู้สมัครสอบมีส่วนร่วมในการท า               
       จ านวน ๑ ฉบับ 
  

ลงนาม ………………………………………………………………… 
( ……………………………………………………………… ) 

ต าแหน่ง ………………………………………………………………….. 
                                            ให้ไว้ ณ วันที่ …………………………………………........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ควำมหมำยและหลักเกณฑ์ในกำรนับจ ำนวนกำรตรวจศพ การตรวจศพจะต้องเป็นการตรวจศพทางพยาธิวิทยา  โดยมีพยาธิแพทย์ควบคุม
ไม่น้อยกว่า  ๒๐ ราย  ในกรณีที่จ าเป็นต้องเสนอรายงานการตรวจศพทางนิติเวชศาสตร์ทดแทน ซึ่งสถาบันฝึกอบรมมอบหมายให้ตรวจตอ้งมี
จ านวนไม่เกิน ๑๐ ราย และจะต้องเป็นการตรวจศพท่ีมีรายงานการตรวจทางจุลทรรศนด์้วย 

ข้อมูลกำรตรวจศพ (กรณีส่งสอบ ๓๐ รำย) 
(ให้ใส่ข้อความต่อไปนี้ในช่องสถานะการตรวจศพ) 



๑๕ 

(เดี่ยว = ผู้สมัครสอบตรวจคนเดียว หลัก =ตรวจรว่มกนัหลายคนแต่ผู้สมัครสอบเปน็คนตรวจหลกั รอง =ตรวจร่วมกัน
หลายคนและผู้สมัครไม่ใชค่นตรวจหลัก) 

 

ล ำดับ
ที ่

เลขที่กำร
ตรวจศพ 

ชื่อ-สกุลของ
ผู้ป่วย 

เลขที่
โรงพยำบำล 

วันที่
ตรวจศพ 

สถำนะกำร
ตรวจศพ 

กำรวินิจฉัยทำงพยำธิวิทยำที่ส ำคัญ 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ข้อมูลกำรตรวจศพ (กรณีส่งสอบ ๒๐ รำย ร่วมกับส่งรำยงำนกำรน ำเสนอ clinic-pathological 
conference (CPC) ๑๐ รำย) 

(ให้ใส่ข้อความต่อไปนี้ในช่องสถานะการตรวจศพ) 
(เดีย่ว = ผู้สมคัรสอบตรวจคนเดียว   หลัก = ตรวจร่วมกันหลายคนแต่ผู้สมัครสอบเป็นคนตรวจหลกั    

            รอง =ตรวจรว่มกันหลายคนและผู้สมัครไม่ใช่คนตรวจหลัก) 
 

ล ำดับ
ที ่

เลขที่กำร
ตรวจศพ 

ชื่อ-สกุลของ
ผู้ป่วย 

เลขที่
โรงพยำบำล 

วันที่ตรวจ
ศพ 

สถำนะกำร
ตรวจศพ 

กำรวินิจฉัยทำงพยำธิวิทยำที่ส ำคัญ 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

ล ำดับ
ที ่

เลขที่กำร
ตรวจชิ้น

เนื้อ
ศัลยกรรม
และ/หรือ

เซลล์
วิทยำ 

ระบุประเภท
กำรตรวจ 

surgical (S) 
หรือ cytology 

(C) 

ชื่อ-สกุลของ
ผู้ป่วย 

เลขที่
โรงพยำบำล 

วันที่
น ำเสนอ
อภิปรำย 

CPC 

กำรวินิจฉัยทำงพยำธิวิทยำที่ส ำคัญ 

ตัวอย่ำง 12351-60 S นำยแดง สอบผ่ำน 4965213 12 มิ.ย. 59 Adenocarcinoma of rectum 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
 
 


