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ชื่อเต็ม     
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3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. พันธกิจของหลักสูตร 
 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก สังคม และชุมชน ในมิติต่างๆ ทั้งทางกายภาพ ทาง

ชีวสภาพ ท าให้โรคภัยในปัจจุบัน  มีความซับซ้อนมากข้ึน พร้อมๆ กบัการมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ 
ท าให้เกิดการพฒันาวิธีการวินิจฉัยและรักษาใหม่ๆ มากมาย  ส่งผลให้เกิดความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มข้ึน  
อาทิ ในระดับผู้ป่วย มีความต้องการการรักษาทีร่วดเร็วและการเข้าถึงการรกัษาใหม่ๆ  ที่มีประสิทธิภาพ  ส่วน
ในเชิงระบบบริการสุขภาพ ต้องการกระบวนการบริการทางการแพทยท์ี่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง มีความ
ปลอดภัยต่อ และคุ้มค่า นอกจากนี้ ในฐานะสถาบันการศึกษา การให้บริการในโรงเรียนแพทย์ ยังต้องมี
ความก้าวหน้าหรือเป็นผู้น าทางวิชาการอีกด้วย  

แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านพยาธิวิทยากาย มีบทบาทส าคัญยิ่งในกระบวนการดูแลผู้ป่วย  โดยมีหน้าที่หลัก
ในการยืนยันการวินจิฉัยโรค ซึ่งเป็นข้ึนตอนส าคัญทีส่่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในข้ันตอนถัดไป คือการรักษาที
ถูกต้อง อันน าไปสูผ่ลการรักษาที่ดี   อีกทั้งเพื่อตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้น หลักสูตร
ฝึกอบรมพยาธิวิทยากายวิภาคนี้ จึงก าหนดพันธกิจของหลักสูตร “เพื่อสร้างแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านพยาธิวิทยา 
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ที่สามารถให้บริการทางพยาธิวิทยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอ่
วิชาชีพ มีความใฝ่รู้และศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติงานเป็นทมีสหวิชาชีพ  เพื่อการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ผูป้ฏิบัติงาน และชุมชมสงัคม โดยยึดผูป้่วยเป็น
ศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม” 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง 

1. มีความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานสาขาอื่นๆ ที่ส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค 

2. มีความรู้ทางด้านพยาธิวิทยาของโรคต่างๆ ในแง่สาเหตุและกลไกการเกิด การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ
ระดับมหกายวิภาค จุลพยาธิวิทยาและระดับชีวโมเลกุล รวมทั้งความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทาง
คลินิกโดยเฉพาะโรคที่มีความส าคัญหรือพบได้บ่อยในประเทศไทย สามารถให้การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิ
วิทยาจากลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า และลักษณะที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ 

3. มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านเทคนิควิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ได้แก่ การ
เก็บและการส่งสิ่งส่งตรวจ กระบวนการเตรียมสิ่งส่งตรวจเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 
กระบวนการเตรียมสิง่สง่ตรวจเพือ่จัดท าสื่อส าหรบัการสอนแสดงและพิพิธภัณฑ์และกระบวนการตรวจศพ 

4. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรายงานผลทางพยาธิวิทยา  ส าหรับงานด้าน
พยาธิศัลยกรรม เซลล์วิทยาและการตรวจศพ 

5. มีทักษะในการควบคุมและบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 
สามารถวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดทางห้องปฏิบัติการที่เกิดข้ึน และให้ค าแนะน า แก้ไขแก่เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการได้ 

6. มีทักษะในการให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่แพทย์ผู้ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 
7. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านพยาธิวิทยาแก่ผู้อื่น 
8. มีทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
9. มีทักษะในการท าวิจัยข้ันพื้นฐานทางพยาธิวิทยา 
10. มีจริยธรรมส าหรับการเป็นพยาธิแพทย์ 

5. ผลลัพธ์ของแผนฝึกอบรม/หลักสูตร  

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ต้องมีคุณสมบัติและความรู้

ความสามารถข้ันต่ าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้ 
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1) การดูแลรักษาผู้ป่วยและทักษะทางหัตถการ [patient care (PC) and procedural skill (PS)] 
1.1 แพทย์ประจ าบ้านสามารถใหก้ารดูแลผู้ปว่ยอย่างเข้าใจถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการให้
การรักษาผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ (patient care) โดยแพทย์ประจ าบ้านต้องสามารถปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเองดังนี้ 

1. สรุปประวัติ รวบรวมข้อมูลส าหรับน ามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อน าไปสู่การวาง
แผนการตรวจศพผู้ป่วย (medical autopsy) อย่างเหมาะสม ท าการตรวจศพ และให้การวินิจฉัย
การตรวจศพได้อย่างถูกต้อง (PC1) 

2. ตรวจและให้การวินิจฉัย surgical pathology specimen ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (PC2) 
3. ตรวจและให้การวินิจฉัย intraoperative consultation ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (PC3) 
4. ตรวจและให้การวินิจฉัย gynecologic และ non-gynecologic cytology specimen (รวมทั้ง 

fine needle aspiration cytology specimen) ได้อย่างถูกต้อง (PC4) 
5. แปลผล immunohistochemical stain ได้อย่างถูกต้อง (PC5) 
6. ให้ค าปรึกษาทางพยาธิวิทยา (pathology service consultation) ได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ (PC6) 
7. วิเคราะห์ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้

อย่างเหมาะสม (clinicopathological correlation) (PC7) 
8. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทาง

พยาธิวิทยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (PC8) 
1.2 แพทย์ประจ าบ้านจะต้องสามารถท าหัตถการทางพยาธิวิทยา (procedural skill) ได้แก่  

1. การตรวจศพ (PS1) 
2. การตรวจช้ินเนื้อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (PS2) 

 

2) ความรู้ [medical knowledge (MK)] 

แพทย์ประจ าบ้านต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านทั้งทางพยาธิวิทยา ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ทาง

พยาธิวิทยาและทางการแพทย์ วิทยาการระบาด พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และน า

ความรู้เหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย โดยแพทย์ประจ าบ้านต้องมีความรู้ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน เพื่อการวิเคราะห์เช่ือมโยงลักษณะทางคลินิกและลักษณะทาง

พยาธิวิทยา (MK1) 

2. พยาธิก าเนิด แนวทางและเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา และปัจจัยการพยากรณ์โรค 

(prognostic factor) ทางพยาธิวิทยาที่ส าคัญ (MK2) 

3. หลักการของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา (MK3) 
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3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง [practice-based learning and improvement 

(PBLI)] 

แพทย์ประจ าบ้านต้องสามารถ 
1. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ และข้อมูลป้อนกลับ (feedback) (PBLI1) 
2. ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากาย

วิภาคที่รับรองโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (PBLI2) 
3. สืบค้นและประเมินองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวบรวมและน ามาใช้ เพื่อการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่ถูกต้อง

และทันสมัย (PBLI3) 
4. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ (PBLI4) 

4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร [interpersonal and communication skill (ICS)] 

 แพทย์ประจ าบ้านต้องมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารที่เหมาะสมดังนี้ 
1. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (ICS1) 
2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์(ICS2) 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ (ICS3) 
4. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางพยาธิวิทยา (ICS4) 

5) ความเป็นมืออาชีพ [professionalism (P)] 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและสังคม (P1) 
เคารพสิทธิผู้ป่วย (P2) 

2. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ( continuous 
professional development) (P3) 

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (P4) 
4. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม (P5) 

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ [system-based practice (SBP)] 

แพทย์ประจ าบ้านต้องตระหนักและปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับระบบสุขภาพ และบริบทของ
ทรัพยากรและสังคมได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยแพทย์ประจ าบ้านต้อง 

1. ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของหน่วยงานและประเทศ 
(SBP1) 

2. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีคุณค่าและเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อผู้ป่วย
ให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (SBP2) 

3. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความผิดพลาดของระบบงาน และร่วมหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน 
(SBP3) 
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4. ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
และประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย (SBP4) 

6. แผนฝึกอบรม/หลักสูตร 

 มีคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
ดูแลก ากับ และประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ให้ด าเนินไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ (ภาคผนวก1) 
6.1 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร ประกอบด้วย 
1) ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยาและระบบที่เกี่ยวข้อง 

1.1.  Basic medical science ประกอบด้วย anatomy, histology, medicine, research 
methodology 

1.2.  Anatomical pathology ประกอบด้วย general pathology, systemic pathology, autopsy,  
cytopathology, molecular pathology (ภาคผนวก 2) 

2) โรคและหัตถการทางพยาธิวิทยาตามที่ก าหนดใน procedural skill, diagnostic skill (ภาคผนวก 3) 
3) การท าวิจัย (ภาคผนวก 4) 
4) การเรียนรู้ด้านบูรณาการ จะต้องมีทักษะปฏิสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 
ความเป็นมืออาชีพด้านพยาธิวิทยาโดยมีผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง พฤตินิสัย จริยธรรมทางการแพทย์ และการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีการประเมินองค์รวม 
entrustable professional activity (EPA) (ภาคผนวก 5) 
  
 แผนการสอนภาคบรรยาย (ภาคผนวก 6) 

หัวข้อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช ้

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 
1. Basic anatomy & histology 

8 - บรรยาย อภิปราย 
- ปฏิบัติงานจริงกับสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย 

2. Histological technique and 
Immunohistochemistry  

4 - บรรยาย อภิปราย 
- ปฏิบัติงานจริงกับสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย 

3. Tissue Sectioning 3 - บรรยาย อภิปราย 
- ปฏิบัติงานจริงกับสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 
1. Molecular Pathology 
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- บรรยาย อภิปราย 
- ปฏิบัติงานจริงกับสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย 

2. Systemic Pathology 7 - บรรยาย อภิปราย 
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- Hemato Pathology 
- Skin Pathology 

- ปฏิบัติงานจริงกับสิ่ง 
- ส่งตรวจของผู้ป่วย 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 
3. Systemic Pathology 

- Interstitial lung disease 

 
1 

 
- บรรยาย อภิปราย 

- Lymph node pathology 1 - บรรยาย อภิปราย 
- Thyroid cytopathology 1 - บรรยาย อภิปราย 

รวมจ านวนชั่วโมงสอนทฤษฎี  
ตลอด 3 ปีการศึกษา 
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แผนการสอนภาคปฏิบัต ิ(ภาคผนวกที่ 6) 
ภาควิชาพยาธิวิทยาวางแผนจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จ าเป็น และหลากหลาย 

ร่วมกับมีการบันทึกติดตามข้อมูลการตัดช้ินเนื้อศัลยกรรมในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
6.2 วิธีการให้การฝึกอบรม 
 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ภาควิชาพยาธิวิทยาจึงจัดวิธีการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของการฝึกอบรม และการวัดการประเมินผล ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้ 
1) สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วยและทักษะทางหัตถการ (patient care and procedural skill) 

  จัดตารางการฝึกอบรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน โดยมีการมอบหมายให้ผู้รับการฝึกอบรม 
มีความรับผิดชอบต่าง ๆ ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 

ก. แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1 และ 2 (24 เดือน) เรียนรู้เกี่ยวกับ core anatomic pathology ได้แก่ 
การตรวจศพ ศัลยพยาธิวิทยาข้ันพื้นฐาน (เมื่อข้ึนช้ันปีที่  2 เรียนรู้เกี่ยวกับศัลยพยาธิวิทยาข้ันสูง
เพิ่มเติม) เซลล์วิทยา การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และ immunohistochemistry 
(ภาคผนวกที่ 7) 

ข. แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 3 (12 เดือน) เรียนรู้เกี่ยวกับศัลยพยาธิวิทยาข้ันสูง (ภาคผนวกที่ 7) 
ค. การตรวจศพ (medical autopsy) แต่ละราย จะต้องประกอบด้วย การรวบรวมประวัติของผู้ป่วย 

การตรวจศพด้วยตาเปล่า การตรวจผ่าศพและอวัยวะต่าง ๆ การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ เขียน
บรรยายสิ่งที่ตรวจพบทางพยาธิวิทยาทั้งการตรวจด้วยตาเปลา่และการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ สรุป
สาเหตุการเสียชีวิต สรุปอภิปรายความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลการตรวจศพและข้อมูลทางคลินิก และ
น าเสนอข้อมูลการตรวจศพในที่ประชุม ทั้ งนี้จ านวนการตรวจศพข้ึนอยู่กับประกาศของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ แต่ละปีโดย 

1.แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเคยผ่านการตรวจศพ pediatric, perinatal และ stillborn autopsy 
2.แพทย์ประจ าบ้านต้องบันทึกข้อมูลการตรวจศพทุกรายใน logbook 

ง. แพทย์ประจ าบ้านต้องตรวจ surgical pathology specimen อย่างน้อย 3,000 ราย โดย 
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1.รายที่ตรวจต้องประกอบด้วยโรคที่พบบ่อย และพบไม่บ่อย ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
2.ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วยตนเองก่อนการรายงานผลโดยพยาธิแพทย์ (preview prior to 
sign-out)  

จ. แพทย์ประจ าบ้านต้องตรวจ intraoperative consultation  
ฉ. แพทย์ประจ าบ้านต้องตรวจ cytology specimen อย่างน้อย 1,000 ราย โดยต้องประกอบด้วย 

exfoliative และ aspiration specimen 
 

2) ความรู้  (medical knowledge) 
ก. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (correlated basic medical   

science) รวมทั้งเรียนและปฏิบัติงานพยาธิวิทยาข้ันพื้นฐาน  
ข. แพทยป์ระจ าบ้านปีที่ 2 และ 3 เรียนและปฏิบัติงานพยาธิวิทยาข้ันสูง 
ค. แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น autopsy conference, surgical 

pathology conference,  journal club เป็นต้น  
ง. แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ 

(laboratory management) สิทธิการเบิกจ่ายและระบบการเรียกเก็บเงิน การประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ความเสี่ยงทางห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพ
และการเยี่ยมส ารวจภายใน ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการ 

 

3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (practice-based Learning and Improvement)  
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีต้อง 

ก. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในทางพยาธิวิทยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ  
ข. ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ทางพยาธิวิทยา (ถ้ามี) หรือแพทย์ประจ าบ้าน

รุ่นหลังได้ 
ค. บันทึกข้อมูลทางพยาธิวิทยาในระบบการรายงานผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
ง. ต้องท างานวิจัยทางการแพทย์อย่างน้อย 1 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยแบบ  retrospective หรือ 

prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก ตามเกณฑ์ที่
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด  

จ. แพทย์ประจ าบ้านต้องน าเสนอและวิพากษ์งานวิจัยทางการแพทย์ในที่ประชุม 
 

4)  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)  
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีต้อง 
ก. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
ข. ปฏิบัติงานสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลัง 
ค. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการได้ เช่น case conference เป็นต้น 
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5)  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีต้อง 
ก. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
ข. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยา 
ค. มีการเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการแพทย์และสิทธิผู้ป่วย 
ง. ต้องท างานวิจัยทางการแพทย์อย่างน้อย 1 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยแบบ  retrospective หรือ 

prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก ตามเกณฑ์ที่
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด 

 

6)  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (system-based practice) 
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา รวมทั้งระบบประกันสุขภาพของชาติ 
6.3 การท าวิจัย 
ขั้นตอนการท างานวิจัย เพ่ือวุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

  แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่างการ

ปฏิบัติงาน 3 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก และน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการอย่างน้อย 

1 ครั้ง  

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านพยาธิวิทยา

กายวิภาคต้องบรรลุ และการพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของผู้ที่จะ
ได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับ
แพทย์ประจ าบ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัย เผยแพร่ใน
ที่ประชุมวิชาการอย่างน้อยระดับชาติ และจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อน าสง่ราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้สถาบัน
ฝึกอบรมจะต้องรายงานช่ืองานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนด
ไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่

น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 
2. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  
3. งานวิจัยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
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4. งานวิจัยมีการด าเนินระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับค าถามวิจัย  
5. ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สิ่งท่ีต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลงโดย

เคร่งครัด 
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้ส าเนาแก่ผู้ป่วย

หรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด (ถ้ามี) 
3. ให้ท าการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย (ถ้ามี) 

   กรอบการด าเนนิงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 
เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 

3-6 จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
6-9 จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
9-12 สอบโครงร่างงานวิจัย 
12-13 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลง่ทุน  
13-15 เริ่มเกบ็ข้อมลู 
15-21 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย 
21-30 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย  
30-31 จัดท ารายงานวิจัยฉบบัร่างให้อาจารย์ทีป่รกึษาปรบัแก้ไข 
31-33 น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการอย่างน้อยระดับชาติ และส่งรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบันฯ เพื่อส่งต่อไปยัง อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
(อฝส.) ให้ท าการประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อ
วุฒิบัตรฯ ข้ันสุดท้าย 

4. การรบัรอง อว. วว. เทียบเท่าปรญิญาเอก แสดงในภาคผนวก (ภาคผนวก 13) 

6.4 จ านวนปีของการฝึกอบรม  
3 ป ี

6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน ประกอบด้วย (ภาคผนวก 1) 
1.ประธานฝึกอบรม: ปฏิบัติติงานทางพยาธิวิทยากายวิภาคมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับการรับรอง

จากราชวิทยาลัย 
2.กรรมการฝึกอบรม: ปฏิบัติติงานทางพยาธิวิทยากายวิภาคมาไม่น้อยกว่า 3 ป ี
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3.หัวหน้าแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านแต่ละช้ันปี 

6.6 สภาพการปฏิบัติงาน 
การฝึกอบรมทั้ง 3 ปี มีตารางปฏิบัติงานดังนี้ (ภาคผนวก 7) 
ปีที่ 1 

1. ปฏิบัติงานศัลยพยาธิวิทยา (รวมการปฏิบัติงานในห้องตัด-ย้อมสไลด์ และอิมมูโนฮีสโต
เคมีสตรี) เป็นเวลา 26 สัปดาห์  

2. ปฏิบัติงานสูตินรีเวชพยาธิวิทยาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
3. ปฏิบัติงานเซลล์วิทยาเป็นเวลา 8 สัปดาห์  
4. ตรวจศพ 4 สัปดาห์ 
5. เขียนโครงร่างวิจัย และ/หรือเก็บข้อมูล 4 สัปดาห์  

ปีที่ 2 
1. ปฏิบัติงานศัลยพยาธิวิทยา(รวมการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอณูพยาธิวิทยาช้ินเนื้อ) 

เป็นเวลา 28 สัปดาห์ 
2. ปฏิบัติงานสูตินรีเวชพยาธิวิทยาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
3. ปฏิบัติงานเซลล์วิทยาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
4. ตรวจศพ 4 สัปดาห์ 
5. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานวิจัย 4 สัปดาห์ 

ปีที่ 3 
1. ปฏิบัติงานศัลยพยาธิวิทยาเป็นเวลา 26 สัปดาห์ 
2. ปฏิบัติงานสูตินารีเวชพยาธิวิทยาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
3. ปฏิบัติงานเซลล์วิทยาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
4. ปฏิบัติงานตรวจศพ on call 
5. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานวิจัย 2 สัปดาห์ 
6. เลือกเสรี  8 สัปดาห์ 

อั ต ร า ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น ก า ร ท า ง า น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคผนวก 8) 

 

ระเบียบการลาของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน  
แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน จะต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับดังนี้ (ภาคผนวก 9) 

1. ตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
1.1 ลาป่วย กรณีท างานไม่ครบ 1 ปี ลาป่วยได้ไม่เกิน 60 วันท าการ  
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1.2 ลากิจ พนักงานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป ลากิจได้ไม่เกิน 45 วัน กรณีเวลา
ปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 15 วัน 

1.3 ลาพักผ่อน ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน จึงจะมีสิทธ์ิลาได้ 10 วันท าการต่อ
ปี หากไม่ได้ใช้สิทธ์ิ ในปีงบประมาณถัดไปสามารถสะสมวันลาได้ 10 วัน แต่รวมแล้วไม่
เกิน 20 วันท าการ 

2. ระยะเวลาของการฝึกอบรม ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ราชวิทยาลัยก าหนด ถ้า
ฝึกอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธ์ิสอบบอร์ด 

3. กรณีลาไปรับปริญญา ช่วงที่มีพิธีการซ้อมย่อยหรือซ้อมใหญ่ให้ถือว่าเป็นช่วงวันลาด้วย โดยให้ใช้
ระเบียบการลากิจ กรณีปฏิบัติงานเกินกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธ์ิวันลาพักผ่อนได้ โดยอยู่ใน
ดุลยพินิจของภาควิชา 

4. การลาเพื่อเตรียมตัวสอบบอรด์ แพทย์ทุกคนจะต้องเขียนใบลา โดยใช้สิทธ์ิวันลาตามระเบียบของ
ทางราชการ การอนุญาตให้ลาข้ึนอยู่กับดุลพินิจผู้บังคับบัญชา ถ้ามีผลกระทบต่อภาระงาน 
ผู้บังคับบัญชามีสิทธ์ิไม่อนุมัติการลาได้ การนับระยะเวลาการฝึกอบรมต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับภาควิชาต้นสังกัด 

6.7 การวัดและประเมินผล  
      การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

     6.7.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนระดับ  
1) ประเมินความรู้และทักษะ ปีละ 1 ครั้ง โดยการสอบข้อเขียน การวินิจฉัยสไลด์ และ gross 

specimen และ การสอบปากเปล่าโดยใช้ตัวอย่างจ าลองเหตุการณ์ โดยมีเกณฑ์ผ่านร้อยละ  60 
หากไม่ผ่าน ให้มีการสอบซ่อมภายใน  3 เดือน 

2) ประเมินเจตคติต่อการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินจากผูร้ว่มงานทุกระดับ รวมทั้งอาจารย์  หัวข้อ
การประเมินครอบคลุมความรับผิดชอบ ความขยันขันแข็ง ความประพฤติ  และมนุษยสัมพันธ์ 
โดยมีเกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

3) ประเมินผลการท าวิจัย  ประเมินคุณภาพของงานวิจัย ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ช่ือโครงการ เหตุผล
และที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การ
วิเคราะห์ทางสถิติ ผลการศึกษา การวิจารณ์ผล และการเขียนรายงาน มีเกณฑ์ผ่านโดยรวมรอ้ยละ 
60 อนึ่ง หากงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ให้ถือว่าผ่านการประเมินโดยปริยาย 

4) การให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) โดยประชุมกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาผลการสอบ 
และประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้แจ้งผลการสอบรายคน ตามแบบฟอร์มการแจ้งผลการสอบ 
(ภาคผนวก 14) พร้อมกับแจ้งผลการประเมินความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างการ
ฝึกอบรมตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าไปพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้ 
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ทักษะทางวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยก าหนดการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการ
ปฏิบัติงานระยะเวลา 6 เดือน และรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

5) กรณีผู้เข้าฝึกอบรมประสงค์แจ้งข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ สามารถด าเนินการตามระเบียบคณะ
แพทยศาสตร์ (ภาคผนวก 14)   

6.7.2 การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 รายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศของ อฝส. แต่ละปี (ภาคผนวก 10) โดยตามประกาศปี 2562 ผู้มี

สิทธ์ิเข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
2) เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตร และคณะฯ เห็นสมควรให้เข้ารับการประเมิน 
3) มีหลักฐานรับรองจากภาควิชาฯ และคณะฯ ว่ามีประสบการณ์ต่อไปนี้ 

4.1 ตรวจศพมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ราย และส่งรายงานการตรวจศพซึ่งคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ จะสุ่มจ านวน 20 ฉบับ  

4.2 ตรวจเนื้อศัลยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ราย และส่งส าเนารายงานการตรวจพยาธิ
วิทยาศัลยกรรม ให้กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จ านวน 20 ฉบับ 

4.3 ตรวจทางเซลล์วิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และส่งส าเนารายงานการตรวจทาง
เซลล์วิทยา ให้กับคณะอนุกรรมการ ฯ จ านวน 20 ฉบับ 

4.4 ผลงานวิจัยที่มีการสรุปผลการวิจัยแล้วจ านวน 1 เรื่อง ทั้งนี้ไม่นับรวมรายงานผู้ป่วย 

7. การรับและคัดเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1) ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการข้ึนทะเบียน

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1) กรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยอาจารย์ของหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค

ทุกคน ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยพยาธิวิทยา และอาจารย์ของภาคพยาธิวิทยาจากหน่วยอื่นๆ อีก 
2 คน 

2) มีการประกาศรายช่ือคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยยึดหลัก
ความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3) กระบวนการคัดเลือกประกอบด้วย 
3.1                                  
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     3.2                                       
                                                                   
                                                                              
                     โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้ 

1.                                                               
2.                                                       บุคลิกภาพ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

และความใฝ่รู้ 
3.                                                                           

          
4. เอกสารแนะน าตนเองประวัติเกี่ยวกับครอบครัวและการศึกษาความต้องการและจุดมุ่ง หมาย

ในการปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยาและความคาดหวังในอนาคตการเป็นพยาธิแพทย์ 
5. สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 
6.                               ั                     
7.                                                              70%            

      ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 
                                                       

 

7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน  2 คน ต่อช้ันปี โดยพิจารณาตามอัตราก าลังอาจารย์ผู้ฝึกอบรมตามระเบียบราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.1. คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม 
 ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค  และปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคอย่าง
น้อย 5 ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ 
 

    8.2. คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 1) แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค   

2) เป็นแพทย์ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์แพทยสภา 
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3) เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(ภาคผนวก 11) 

8.2.2 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 1) พยาธิแพทย์ด้านพยาธิวิทยากายวิภาคทั่วไป                         4 ท่าน 

2) อาจารยผ์ู้เช่ียวชาญด้านอณูพยาธิวิทยา    1 ท่าน 
 รายช่ืออาจารย์พร้อมวุฒิการศึกษา (ภาคผนวก 12) 
8.2.3 ภาระหน้าท่ีและสัดส่วนภาระงาน 

อาจารยป์ระจ าคณะแพทยศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดขอบใน 3 ภาระกิจหลกัได้แก่ 1) ด้านการเรียน
การสอน : รับผิดชอบหลักในหลกัสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรฝึกอบรมแพทยผ์ู้เช่ียวชาญสาขา
พยาธิวิทยา 2) ด้านการบริการทางการแพทย์ 3) ด้านการวิจัย โดยอาจารย์ต้องปฏิบัติทั้งสามภาระกิจ แต่
สามารถเลือกทีจ่ะมุง่เน้นภาระกิจ (track) ตามความต้องการในช่วงหนึ่งๆ ได้ ดังนี้  

ประเภทภาระงาน (track) 

ภาระงานสอน (ร้อยละโดยประมาณ) 
คิดเป็น 100% 

และปรับลดสัดส่วนเหลือ 80% 

สอน 
(1) 

วิจัย 
(2) 

อื่นๆ 
(3) 

บริการ 
วิชาการ 

(4) 
กลุ่มอายุงานไม่เกิน 5 ปี     
1. อายุงานไม่เกิน 5 ปี (ทั่วไป) 50-60 30-40 5-10 5-10 
2. เน้นการบรกิารวิชาชีพสุขภาพ 25-60 25-60 5-10 10-40 
กลุ่มอายุงานมากกว่า 5 ปี     
1. เน้นการสอน 55-65 25-35 5-10 5-10 
2. เน้นการวิจัย 25-35 55-65 5-10 5-10 
3. เน้นการบรกิารวิชาชีพสุขภาพ 25-60 25-60 5-10 10-40 
กลุ่มเน้นบริการวิชาการ 10-50 10-50 

8.3 ระบบการพัฒนาอาจารย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีระบบพฒันาอาจารย์ทั้งด้านการแพทย์  
แพทยศาสตร์ศึกษา และ การวิจัย ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานอาจารย์ และ เป็นระยะตลอดการเป็นอาจารย์   

ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา อาจารย์จะไดร้ับการอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาประมาณ 3 สปัดาห์หลัง
บรรจุอาจารย์ และหลังจากนั้น จะได้รบัการอบรมเฉพาะเรือ่งเป็นระยะ  

ด้านการแพทย์  คณะฯ มีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมี
จุดมุ่งหมายใหทุ้กคน ได้ไปเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์ ณ ต่างประเทศ  นอกจากนี้ สง่เสรมิให้ไปประชุม
วิชาการ และน าเสนอผลงานวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ั้งในเวทีในประเทศและในต่างประเทศ 
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ด้านการวิจัย อาจารย์ใหมทุ่กคน จะได้รบัการอบรมเชิงปฏิบตัิการวิจัยต่อเนื่องเป็นเวลา 10 สัปดาห์
หลงับรรจุเป็นอาจารย์  

 8.4 ระบบการประเมินอาจารย์  

 อาจารยจ์ะได้รบัการประเมินการปฏิบัติงานในทัง้ 3 ภาระกิจ ทุก 6 เดือน 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

- มีห้องปฏิบัติทางพยาธิวิทยากายวิภาพที่ปลอดภัยและได้รับรองมาตรฐานของ ISO 15189 

- เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศ
ไทย และมีสิ่งส่งตรวจที่ครอบคลุมตามระบบที่จ าเป็นต่อการเรียนของแพทย์เฉพาะทาง 
  

รายการสิ่งส่งตรวจย้อนหลัง 5 ปี 
สิ่งส่งตรวจ / ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561 
1. ช้ินเนื้อ  16,885 16,751 17,882 17,798 17,802 
2. Gynecological cytology 13,458 13,781 13,950 13,063 12,858 
3. Non-gynecological cytology    

(Body fluid and FNA) 
3,497 3,827 3,965 4,309 4,211 

4. งานอณูชีวโมเลกุลช้ินเน้ือ      
HPV 174 241 253 315 245 
BCR-ABL gene 528 491 518 520 504 
TCR gene rearrangement 25 18 17 19 28 
IgH gene rearrangement 6 4 6 9 21 
EGFR 48 181 138 112 117 
K-ras 15 11 25 17 16 
JAK2 mutation 0 87 146 116 81 

รวม 796 1,033 1,103 1,108 1,012 

5. จ านวนการตรวจศพ      
1. เด็กแรกคลอด 19 17 19 13 13 
2. เด็ก  1 4 1 4 5 
3. ผู้ใหญ่ 2 1 2 3 1 
4. ศพตรวจร่วมกับนิติเวช 5 0  - - 
5. ศพจาก รพ.อื่นๆ - 1 2 - - 

รวม 27 23 24 20 19 
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- มีระบบอิเล็คทรอนิคเพื่อการศึกษา ได้แก่ คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ internet และระบบ
ฐานข้อมูลสืบค้นทางการแพทย์ มีระบบ digital slide scan และมีกล้องถ่ายภาพดิจิตอลจาก
กล้องจุลทรรศน์ 

- มีการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค และจัดให้มีการเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการร่วมกับแพทย์สาขาอื่น ดังนี ้

กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรม วัน เวลา สถานท่ี ภาควิชาท่ีร่วมจัด 
Journal club ทุกวันอังคาร 9.00-10.00 ภาควิชาพยาธิวิทยา - 

Hemato patho conference     ทุกวันพุธ 14.00-15.00 ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

Dermato patho conference ทุกวันพฤหัสบดี 9.00-12.00 ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

Nephron patho conference พฤหัส สัปดาห์ที่ 3 15.00-16.00 ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
Chest - Radio  
Patho conference 

อังคาร สัปดาห์ที่ 4 13.00-14.00 ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
ภาควิชารังสีวิทยา 

Surigico patho confernce จันทร์ สัปดาห์ที่ 4 8.00-9.00 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
Ortho – Radio Pathological 
conference 

พุธ สัปดาห์ที่ 4 13.30-15.30 ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
ภาควิชารังสีวิทยา 

 

- มีการเรียนด้านพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช้ันปีที่  1 และจัดให้มีการอบรมด้าน
กระบวนการวิจัย 

- มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักแพทยศาสตรศึ์กษา และมีกระบวนการประเมินผลการศึกษาที่
มีมาตรฐาน 

- มีการเรียนเสริมประสบการณ์กับแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในสภาบันอื่น (Elective) เป็นเวลา 
2 เดือน 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

- มีการประเมินแผนการสอนฝึกอบรมรวมถึงพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรทุก 2 ป ี

- มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ทุก 1 ป ี

- มีการประเมินข้ันตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรมทุก 1 ปี 

- มีการประเมินการวัดและประเมินผลทุก 1 ป ี

- มีการประเมินพัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรมทุก 1 ป ี

- มีการประเมินทรัพยากรทางการศึกษาทุก 1 ป ี

- มีการประเมินคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมทุก 1 ป ี
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- มีการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของ
ระบบสุขภาพทุก 1 ปี 

- มีการประเมินสถาบันฝึกอบรมร่วมทุก 1 ป ี

- มีการประเมินข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงจากผู้เกี่ยวข้องทุก1 ป ี

11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

11.1 การทบทวนต้องท าทุกรอบ 5 ปี 
11.2 การทบทวนและการพัฒนา จะเริ่มท าเมื่อสิ้นสุดปีที่ 4 
11.3 การทบทวนและการพัฒนา ท าในประเด็น 
 11.3.1 โครงสร้างการศึกษา 
 11.3.2 ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ทันสมัย และสามารถน าไปปฏิบัติเมื่อจบการศึกษา 
 11.3.3 ส ารวจจ านวนอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในรอบ 
          5 ปี ต่อไป 
11.4 วิธีการปรับปรุงและพัฒนา 
 11.4.1 รวบรวมข้อมูล ระบบ และกฎเกณฑ์ที่มีการเพิ่มเติมของแพทยสภา และราชวิทยาลัย
  พยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
 11.4.2 รวบรวมข้อมูลความต้องการของพยาธิแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ โดยส่ง  
                    แบบสอบถามไปยังโรงพยาบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
 11.4.3 รวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน และ 
          ผู้ใช้บริการที่พยาธิแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน 
 11.4.4 ส่งแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ของพยาธิแพทย์ที่พึงประสงค์ 
11.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการเรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง 
11.6 สรุปบทแก้ไขปรับปรุงให้เสร็จสิ้น 6 เดือน ก่อนที่หลักสูตรก่อนหน้าจะสิ้นสุด 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรม การ
วัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการ
ส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐาน
แสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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- มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม       
/หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

- มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

- มีจ านวนพยาธิแพทย์ครบตามข้อก าหนดของราชวิทยาลัยในการเปิดการฝึกอบรม  
13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

13.1 มีตรวจประเมินความพรอ้มในการเป็นสถาบันฝึกอบรมโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แหง่ประเทศ
ไทยทุก 2 ปี 
13.2 มีการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอกจาก อฝส. ทุก 5 ป ี
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ภาคผนวกท่ี 1 

คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาพยาธิวิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวกท่ี 2 

ความรู้พื้นฐานของพยาธิวิทยาและระบบท่ีเก่ียวข้อง 
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ความรู้พ้ืนฐานทางพยาธิวิทยาและระบบที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนประกอบด้วย 
I. General Pathology 

The cell as a unit of health and disease e.g., 
 Genome 
 Cellular housekeeping  
 Cellular metabolism and mitochondrial function 
 Cellular activation 
 Signal transduction pathways 
 Growth factors and receptors 
 Interaction with the extracellular matrix 
 Maintaining cell populations 

Cellular responses to stress and toxic insults: Adaptation, injury and death e.g., 
 Cellular responses to stress and noxious stimuli 
 Adaptations of cellular growth and differentiation 
 Cellular injury and death 
 Causes of cell injury 
 Morphologic alterations in cell injury 
 Mechanisms of cell injury 
 Clinicopathologic correlation of cell injury and necrosis 
 Apoptosis 
 Autophagy 
 Intracellular accumulations 
 Pathologic calcification 
 Cellular aging 

Inflammation and repair e.g., 
 Acute inflammation 
 Chronic inflammation 
 Systemic effects of inflammation 
 Tissue repair 

Hemodynamic disorders, thromboembolic disease, and shock e.g., 
 Edema and effusions 
 Hyperemia and congestion 
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 Hemostasis, hemorrhagic disorders, and thrombosis 
 Embolism 
 Infarction 
 Shock 

Genetic disorders e.g., 
 Genes and human diseases 
 Mendelian disorders 
 Complex multigenic disorders 
 Chromosomal disorders 
 Single-gene disorders with nonclassic inheritance 
 Molecular genetic diagnosis  

Diseases of the immune system e.g., 
 Normal immune response 
 Hypersensitivity: immunologically mediated tissue injury 
 Autoimmune diseases 
 Rejection of tissue transplants 
 Immunodeficiency syndromes 

Neoplasia e.g., 
 Nomenclature 
 Characteristics of benign and malignant neoplasms 
 Epidemiology of cancer 
 Molecular basis of cancer: role of genetic and epigenetic alterations 
 Carcinogenic agents and their cellular interactions 
 Clinical aspects of neoplasia 

Infectious diseases e.g., 
 General principles of microbial pathogenesis  
 Special techniques for diagnosing infectious agents 
 Viral infections 
 Bacterial infections 
 Fungal infections 
 Parasitic infections 
 Emerging infectious diseases 
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Environmental and nutritional diseases e.g., 

 Environmental effects on global disease burden 
 Health effects of climate change 
 Toxicity of chemical and physical agents  
 Environmental pollution 
 Occupational health risks: industrial and agricultural exposures 
 Effects of alcohol 
 Injury by therapeutic drugs and drugs of abuse 
 Injury by physical agents  
 Nutritional diseases 

II. Systemic Pathology 
Diseases of infancy and childhood e.g., 
 Congenital anomalies 
 Prematurity and fetal growth restriction 
 Perinatal infections 
 Fetal hydrops 
 Inborn errors of metabolism and other genetic disorders 
 Sudden infant death syndrome 
 Tumors and tumor-like lesions of infancy and childhood 

Diseases of heart and blood vessels e.g., 
 Cardiac structure and specializations 
 Effects of aging on the heart 
 Overview of cardiac pathophysiology 
 Heart failure 
 Congenital heart disease 
 Ischemic heart disease 
 Arrhythmias 
 Hypertensive heart disease 
 Valvular heart disease 
 Cardiomyopathies 
 Pericardial disease 
 Heart disease associated with rheumatologic disorders 
 Tumors of the heart 
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 Cardiac transplantation 
 Vascular structure and function 
 Vascular anomalies 
 Vascular wall response to injury 
 Hypertensive vascular disease 
 Arteriosclerosis 
 Atherosclerosis 
 Aneurysms and dissection 
 Vasculitis 
 Disorders of blood vessel hyperreactivity 
 Veins and lymphatics 
 Vascular tumors 
 Pathology of vascular intervention 

Red blood cell and bleeding disorders e.g., 
 Anemias  
 Polycythemia 
 Bleeding disorders: hemorrhagic diatheses 

Thoracic pathology e.g., 
 Congenital anomalies 
 Atelectasis 
 Pulmonary edema 
 Acute lung injury and acute respiratory distress syndrome 
 Obstructive lung diseases 
 Chronic diffuse interstitial diseases 
 Diseases of vascular origin 
 Pulmonary infections 
 Lung transplantation 
 Tumors of lung, pleura and mediastinum 
 Non-neoplastic pleural diseases 

Head and neck pathology e.g., 
 Oral cavity: inflammatory/reactive lesions, infections, oral manifestations of systemic disease, 
precancerous and cancerous lesions, odontogenic cysts and tumors 
 Upper airways: inflammations and tumors of the nose, sinuses, nasopharynx and larynx 
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 Ears: inflammatory lesions, otosclerosis and tumors 
 Neck: branchial cyst, thyroglossal duct cyst and paraganglioma 
 Salivary glands: xerostomia, sialadenitis and tumors 

Gastrointestinal tract pathology e.g., 
 Congenital abnormalities 
 Esophagus: esophageal obstruction, achalasia, esophagitis and tumors 
 Stomach: gastropathy and acute gastritis, stress-related mucosal disease, chronic gastritis, 
hypertrophic gastropathies, gastric polyps and tumors 
 Small intestine and colon: intestinal obstruction, ischemic bowel disease, angiodysplasia, 
malabsorption and diarrhea, infectious enterocolitis, irritable bowel syndrome, inflammatory 
bowel disease, graft-versus-host disease, sigmoid diverticular disease, polyps, adenomatous 
polyposis, hereditary non-polyposis colorectal cancer, adenocarcinoma, tumors of the anal 
canal, hemorrhoids, acute appendicitis, tumors of appendix 
 Peritoneal tumors 

Liver and gallbladder e.g., 
 Liver and bile ducts: general features of liver disease, infectious disorders, autoimmune 
hepatitis, drug-and toxin-induced liver injury, alcoholic liver disease, metabolic liver disease, 
cholestatic diseases, autoimmune cholangiopathies, structural anomalies of the biliary tree, 
circulatory disorders, hepatic complications of organ or hematopoietic stem cell 
transplantation, hepatic disease associated pregnancy, nodules and tumors 
 Gallbladder: congenital anomalies, cholelithiasis, cholecystitis and carcinoma 

Pancreas e.g., 
 Congenital anomalies 
 Pancreatitis 
 Nonneoplastic cysts 
 Neoplasms 

Kidney e.g., 
 Clinical manifestations of renal diseases 
 Glomerular diseases 
 Tubular and interstitial diseases 
 Vascular diseases 
 Congenital developmental anomalies 
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 Cystic diseases of the kidney 
 Urinary tract obstruction 
 Neoplasms of the kidney 

Lower urinary tract and male genital system e.g., 
 Congenital anomalies, inflammation and tumor 

Female genital tract e.g., 
 Developmental anomalies 
 Infections 
 Nonneoplastic epithelial disorders 
 Neoplastic lesions 
 Cervical cancer screening and prevention 
 Disorders of pregnancy 
 Gestational trophoblastic disease 

Breast e.g., 
 Disorders of development 
 Clinical presentations of breast disease 
 Inflammatory disorders 
 Benign epithelial lesions 
 Carcinoma 
 Stromal tumors 

Endocrine system e.g., 
 Pituitary gland: clinical manifestations of pituitary disease, pituitary adenomas and hyper-
and hypopituitarism, hypothalamic suprasellar tumors, posterior pituitary syndromes 
 Thyroid gland: hyper-and hypothyroidism, thyroiditis, Graves disease, diffuse and 
multinodular goiters, neoplasms 
 Parathyroid gland: hyper-and hypoparathyroidism 
 The endocrine pancreas: diabetes mellitus, pancreatic neuroendocrine tumors 
 Adrenal gland: diseases of adrenal cortex and medulla 
 Multiple neuroendocrine neoplasia syndromes 
 Pineal gland: pinealomas 

Skin e.g., 
 The skin: more than a mechanical barrier 
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 Disorders of pigmentation and melanocytes 
 Benign epithelial tumors 
 Adnexal tumors 
 Premalignant and malignant epidermal tumors 
 Tumors of the dermis 
 Tumors of cellular migrants to the skin 
 Disorders of epidermal maturation 
 Acute and chronic inflammatory dermatoses 
 Bullous diseases 
 Disorders of epidermal appendages 
 Panniculitis 
 Infection 

Bones, joints and soft tissue tumors e.g.,  
 Bone: basic structure and function of bone, developmental and acquired disorders of bone  
and cartilage, fractures, osteonecrosis, osteomyelitis, bone tumors and tumor-like lesions 
 Joints:osteoarthritis, rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, seronegative  
spondyloarthropathies, infectious arthritis, crystal-induced arthritis, joint tumor and tumor-like 
conditions 
 Soft tissue: tumors of adipose tissue, fibrous tumors, skeletal muscle tumors, smooth 
muscle tumors, tumors of uncertain origin 

Peripheral nerves and skeletal muscles e.g., 
 Peripheral neuropathies 
 Diseases of the neuromuscular junction 
 Diseases of skeletal muscles 
 Peripheral nerve sheath tumors 

Central nervous system (CNS) e.g., 
 Cellular pathology of CNS 
 Cerebral edema, hydrocephalus and raised intracranial pressure and herniation 
 Malformations and developmental disorders 
 Perinatal brain injury 
 Trauma 
 Cerebrovascular disease 
 Infections 
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 Prion diseases 
 Demyelinating diseases 
 Neurodegenerative diseases 
 Genetic metabolic diseases 
 Toxic and acquired metabolic diseases 

Eye e.g., 
 Diseases of orbit, eyelid, conjunctiva, sclera, cornea, anterior segment, uvea, retina and 
vitreous and optic nerve 
 The end-stage eye: phthisis bulbi 

III. Basic Principles of Anatomic Pathology Laboratory including 

- Royal College of Pathologists of Thailand (RCPath-Thai): laboratory standards and 
accreditation requirement 

- Tissue fixation (including commonly used special fixatives)  
- Tissue processing  
- Embedding, orientation  
- Section preparation, levels, and so on  
- Use of special stains, immunohistochemistry, electron microscopy, cytogenetics, and so 

forth  
- Storage and disposal of specimens and hazardous chemicals  
- Laboratory information system 

IV. Gross Examination including 
- Specimen identification  
- Anatomically correct dissection  
- Accurate dictated description  
- Specimen photography (where appropriate)  
- Taking appropriate blocks for microscopic examination  
- Proper examination of margins (where appropriate)  
- Special handling of common specimens (e.g., culture, electron microscopy, cytogenetics, 

bone marrow) 
 
 
 



หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หนา้ 32 

 

V. Microscopic Examination including 
Basic  
- Accurate microscopic description  
- Reasonable diagnosis and differential diagnosis  
- Basic elements of information required in all reports  
- Preparation of written report  
- Preparation and organization for sign-out with supervisor  
- Correlation with frozen section findings 
More Advanced including 
- Formulation of an accurate diagnosis or recognition of need for consultation  
- Selection of special stains/immunohistochemical studies (where appropriate)  
- Interpretation of immunostains (and associated artifacts)  
- Knowledge and use of grading systems  
- Use of synoptic reports (as appropriate)  
- Amended reports and addenda  
- Proper handling of consultation cases  
- Photomicroscopy 

VI. Intraoperative Frozen Sections and Smears including 
Basic  
- Role of intraoperative diagnosis; appropriate indications  
- Tissue sampling for intraoperative diagnosis  
- Cutting and staining of frozen section   
- Precautions for handling fresh tissue or other specimens for intraoperative diagnosis 
More Advanced  
- Preparation and staining of smears  
- Interpretation of frozen sections and smears  
- Understanding limitations of intraoperative diagnosis  
- Communication and dialogue with treating physician 

VII. Autopsy including 
- Role of autopsy and indications for autopsy  
- Understanding of autopsy permission and assignment of medicolegal status 
- Adequate performing an autopsy  
- Distinguish natural from unnatural death 
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VIII. Cytopathology including 

-  Demonstrate knowledge of the interpretation of cytopathology specimens from the 
various commonly sampled body sites, by examining cases prior to sign-out and being 
prepared to provide diagnostic opinions, differential diagnoses, and/or follow-up 
recommendations  

-  Demonstrate knowledge of continuous quality assurance and regulatory compliance 
methodologies as they apply to the cytopathology laboratory 

IX. Molecular Diagnostics and Cytogenetics including 
- Role of these techniques in the diagnosis of neoplastic disease, particularly 
hematolymphoid disorders  
- Role of these techniques in diagnosis of infectious disease 
- Role of these techniques in diagnosis of more frequent heritable disorders  
- Understand the principles and limitations of PCR, RTPCR, FISH, Southern blot analysis,  
- and karyotyping  
- Understand critical issues of quality control in using these techniques 

X. Laboratory Management including 
- Diagnostic coding and billing procedures  
- Basic federal law (including compliance) applicable to pathology  
- Basic understanding of RCPath-Thai standards for laboratory certification  
- Cost-effective practice of pathology  
- Principles of quality assurance and improvement  
- Understanding of basic risk management issues 

XI. General Skills including 

 Use of appropriate phraseology in reports  

 Appropriate communication with clinicians (or patients/family as appropriate)  

 Timeliness, turnaround time, and indications to rush cases  

 Resolution of diagnostic disagreement  

 Seeking internal and external consultation  

 Training more junior residents  

 Ability to make an independent case presentation 
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Basic surgical pathology (ศัลยพยาธิวิทยาขั้นพื้นฐาน) 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการตรวจ/ท าหัตถการ (procedural 

skill: gross examination) และการวินิจฉัยทางศัลยพยาธิวิทยา (diagnostic skill) ข้ันพื้นฐานต่อไปนี้ 
I. Procedural skill (gross examination) แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้

ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 ตรวจ/ท าหัตถการข้ันพื้นฐาน และการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาข้ันพื้นฐานด้วยตาเปล่าในสิ่งส่งตรวจที่
พบบ่อย และ/หรือมีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง 
ระดับท่ี 2 ตรวจ/ท าหัตถการข้ันพื้นฐาน และการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาข้ันพื้นฐานด้วยตาเปล่าในสิ่งส่งตรวจที่
พบน้อยกว่าระดับที่ 1 และมีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ด้วยตนเอง 
ระดับท่ี 3 ตรวจ/ท าหัตถการข้ันพื้นฐาน และการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาข้ันพื้นฐานด้วยตาเปล่าในสิ่งส่งตรวจที่
พบไม่บ่อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้ด้วยตนเอง 

Gross Examination (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
1.BONE, SOFT TISSUE AND JOINT    
1.1 Bone    
Small biopsies of the bone (e.g., core needle biopsy, open  
biopsy, etc) 

√   

Curettage √   
Femoral head excision √   
Benign tumor excision e.g. osteochondroma √   
Wide excision of non-malignant tumor e.g. giant cell tumor of 
bone 

 √  

1.2 Soft tissue     
Small biopsy √   
Marginal excision e.g., lipoma √   
Wide excision  √  
1.3 Joint     
Apply proper techniques required to handle specimens for 
suspected crystal-induced joint disease including direct wet-
examination of synovial fluid, air dried smears, non-aqueous 
fixation and processing 

 √  

2. BREAST    
Core needle/incisional biopsy √   
Unoriented/oriented excisional biopsy √   
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Gross Examination (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Mastectomy (simple/modified radical) √   
Sentinel lymph node biopsy for frozen section √   
3. EYE and ENT PATHOLOGY: Craniofacial bone, ear and 
temporal bone, larynx and hypopharynx, neck soft tissue, 
odontogenic pathology, lip and oral cavity, oropharynx and 
nasopharynx, salivary gland, sinonasal tract, and thyroid 
gland 

   

3.1 Eye    
Small biopsy (skin, conjunctiva, and cornea) √   
3.2 Craniofacial bone    
Small biopsy √   
3.3 Ear and temporal bone    
Small biopsy √   
3.4 Larynx and hypopharynx    
Small biopsy √   
Endoscopic resection √   
Laryngectomy without neck (lymph node) dissection √   
3.5 Neck soft tissue    
Small biopsies, e.g., core biopsy, open biopsy √   
Excision √   
Neck (lymph node) dissection √   
3.6 Odontogenic pathology    
Small biopsy √   
3.7 Lip and oral cavity (e.g., tongue, gingiva, floor of mouth, 
hard palate, buccal mucosa) 

   

Small biopsy √   
Excision √   
Resection, e.g., glossectomy, buccal mucosal resection √   
3.8 Oropharynx and nasopharynx (including base of tongue, 
tonsils, soft palate, and uvula) 

   

Small biopsy √   
Resection √   
3.9 Salivary gland    
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Gross Examination (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Small biopsy, e.g., incisional biopsy, core biopsy √   
Resection without neck (lymph node) dissection √   
3.10 Sinonasal tract    
Small biopsy √   
Resection √   
3.11 Thyroid gland    
Resection, e.g., thyroidectomy, lobectomy and partial excision, 
without neck (lymph node) dissection 
 

√   

4. GASTROINTESTINAL TRACT: Appendix, esophagus, 
stomach, small intestine, large intestine and rectum 

   

4.1 Appendix    
In appendectomy, select appropriate tissue sections for 
histologic examination, including proximal (mucosal) margin, 
representative cross sections of any lesion(s), and a longitudinal 
section through the tip 

√   

Evaluate luminal contents e.g., fecalith, polyp, diverticulum, 
mucin, and parasites 

√   

4.2 Esophagus    
Small biopsy √   
Endoscopic mucosal and submucosal resection specimens  √  
Surgical resection specimens, e.g., esophagectomy, 
esophagogastrectomy 

√   

4.3 Stomach    
Small biopsies √   
Polypectomy √   
Endoscopic mucosal and submucosal resection specimens  √  
Surgical resection specimens, e.g., partial or total gastrectomy √   
4.4 Small intestine    
Small biopsies √   
Endoscopic mucosal and submucosal resection specimens  √  
Surgical resection specimens, e.g., segmental resection, ileocolic 
resection, for both non-neoplastic and neoplastic conditions 

√   
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Gross Examination (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
4.5 Large intestine and rectum    
Small biopsies √   
Polypectomy √   
Endoscopic mucosal, submucosal, and transanal resection 
specimens 

 √  

Colectomy, e.g., right hemicolectomy, transverse colectomy, left 
hemicolectomy, sigmoidectomy, total colectomy 

√   

Rectal resection, e.g., low anterior resection, abdominoperineal 
resection 

√   

Describe assessment of the mesorectal envelope in rectal 
cancers (incomplete, nearly complete, complete) 

√   

5. GENITOURINARY SYSTEM: Prostate, urinary passages, penis, 
adrenal gland, kidney, and testis 

   

5.1 Prostate     
Small biopsies of the prostate (core needle biopsy) √   
Transurethral resection (TURP) or laser enucleation of the 
prostate (e.g., Holmium laser enucleation of the prostate, 
HoLEP) 

√   

Suprapubic enucleation of the prostate  √  
5.2 Urinary passages    
Small biopsies √   
Transurethral resection of tumor (e.g., TURBT) √   
Ureterectomy √   
Diverticulectomy   √  
Urachal cyst/ remnant excision  √  
5.3 Penis    
Small biopsies √   
Circumcision, Nonneoplastic diseases  √  
Foreign body granuloma excision (e.g., lipogranuloma)  √  
5.4 Adrenal gland    
Core biopsy  √  
Adrenalectomy  √  
5.5 Kidney    
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Gross Examination (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Core biopsies for medical renal diseases  √  
Nephrectomy, non-tumor √   
Renal cyst excision   √  
5.5 Testis    
Vasectomy/sterilization  √  
Hydrocelectomy  √  
Orchiectomy for non-neoplastic testicular lesions (e.g., 
infarction/torsion, infection), undescended/cryptorchid testes, or 
castration (bilateral orchiectomy for prostate cancer) 

√   

6. GYNECOLOGIC PATHOLOGY    
Small biopsies (e.g., cervical biopsy, curettage, sampling, 
peritoneal biopsy, etc) 

√   

Tubal sterilization √   
Polypectomy √   
Myomectomy √   
Salpingectomy for tubal pregnancy and benign lesions √   
Hysterectomy with or without salpingo-oophorectomy for 
benign conditions 

√   

Hysterectomy with or without salpingo-oophorectomy for 
endometrial carcinoma 

√   

Radical hysterectomy √   
Ovarian cystectomy √   
Salpingo-oophorectomy for adnexal mass √   
Prophylactic salpingo-oophorectomy  √  
Vulvar tumor excision  √  
Products of conception √   
Placenta √   
Postpartum hysterectomy  √  
7. HEMATOPATHOLOGY: Bone marrow, lymph 
node/extranodal tissues, and spleen  

   

Small biopsies √   
Bone marrow biopsies √   
Clotted marrow  √  
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Gross Examination (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Excisional lymph node biopsies √   
Splenectomy specimens √   
8. HEPATO- PANCREATO- BILIARY SYSTEM    
8.1 Liver    
Biopsies, e.g., core biopsy, intraoperative wedge biopsy √   
Surgical hepatic resections, e.g., wedge resection, partial 
hepatectomy, total hepatectomy 

√   

8.2 Gallbladder and extrahepatic bile duct    
Resections, e.g., laparoscopic or open cholecystectomy √   
8.3 Pancreas    
Biopsy  √  
Enucleation (excisional biopsy)  √  
Pancreatectomy (partial or total) √   
9. NEUROPATHOLOGY    
Small/stereotactic biopsies √   
Resection/tumor removal √   
10. PEDIATRIC PATHOLOGY    
Small biopsies √   
Excision specimen of non-neoplastic conditions e.g., branchial 
cleft anomaly 

√   

Meckel diverticulectomy  √  
Intestinal resection due to non-neoplastic conditions e.g., NEC, 
atresia 

√   

Resection specimen from Kasai operation  √  
Choledochal cyst resection  √  
Intestinal resection for diagnosis of Hirschprung disease  √  
Orchiectomy specimen due to non-neoplastic conditions  √  
11. SKIN    
Punch biopsy (for dermatosis, tumor) √   
Incisional biopsy (for dermatosis, tumor) √   
Excision biopsy for vesiculobullous disease and suggestion for 
direct immunofluorescence study 

 √  

Shave biopsy (for benign tumor, malignant tumor) √   
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Gross Examination (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Elliptical excisional biopsy with or without orientation 
(for benign tumor, malignant tumor) 

√   

Punch biopsy for alopecia  √  
12. THORAX: Respiratory system, cardiovascular system and 
mediastinum 

   

12.1 Respiratory system    
Small biopsies of the lung (e.g., core needle biopsy, 
trans/endobronchial, bronchial biopsy, etc) 

√   

Wedge resection √   
Lobectomy √   
Bi-lobectomy  √  
12.2 Cardiovascular system    
Small biopsy  √  
Cardiac valve  √   
Blood vessel  √   
Tumor excision  √  
12.3 Mediastinum    
Small biopsy √   
Thymectomy √   

 
 
 
 

II. Diagnostic skill in basic surgical pathology แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้
ดังน้ี 

ระดับที่ 1 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่พบบ่อย และ/หรือมีความส าคัญ ซ่ึงแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่ 2 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่พบน้อยกว่าระดับที่ 1 และมีความส าคัญ ซ่ึงแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ด้วย
ตนเอง 
ระดับที่ 3 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่พบไม่บ่อย ซ่ึงแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้ด้วยตนเอง 

Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
1. BONE, SOFT TISSUE AND JOINT    
1.1 Bone     
Benign bone tumors: enchondroma, osteochondroma, fibrous √   
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
dysplasia  
Other benign bone tumors e.g., simple bone cyst, aneurysmal 
bone cyst, giant cell tumor, chondroblastoma, osteoid osteoma, 
chondromyxoid fibroma 

 √  

Bone metastasis  √   
Osteomyelitis √   
Avascular necrosis (osteonecrosis) √   
1.2 Soft tissue     
Benign soft tissue tumors √   
Tumor-like lesions and pseudosarcomatous lesions of soft tissue 
e.g., nodular fasciitis 

√   

Lesions related to reparative/healing process √   
1.3 Joint     
Interpreting arthroplasty revision specimens   √  
Crystal-induced arthropathy √   
Osteoarthritis and other degenerative joint diseases √   
Septic arthritis √   
Inflammatory joint diseases e.g., chronic synovitis, rheumatoid 
arthritis 

√   

Synovial cyst, bursa, and ganglion cyst √   
2. BREAST    
Fibrocystic change √   

Proliferative lesion without atypia e.g., sclerosing adenosis, radial 
scar/complex sclerosing lesion, papilloma 

√   

Columnar cell lesion e.g., columnar cell change, columnar cell 
hyperplasia 

√   

In situ carcinoma: ductal carcinoma in situ, lobular carcinoma in 
situ 

√   

Invasive carcinoma: invasive ductal carcinoma, NOS, common 
invasive carcinoma of special type e.g., invasive lobular 
carcinoma, mucinous carcinoma 

√   

Fibroepithelial lesion e.g., fibroadenoma, hamartoma, 
pseudoangiomatous stromal hyperplasia 

√   
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Gynecomastia √   

3. EYE and ENT PATHOLOGY: Craniofacial bone, ear and 
temporal bone, larynx and hypopharynx, neck soft tissue, 
odontogenic pathology, lip and oral cavity, oropharynx and 
nasopharynx, salivary gland, sinonasal tract, and thyroid 
gland 

   

3.1 Eye    
Skin and conjunctival diseases √   
Infection 
 

√   

3.2 Craniofacial bone    
Diagnose benign bony and cartilaginous lesions, e.g., benign 
chondroid neoplasms of the jaw and craniofacial region 

 √  

Diagnose malignant bony and cartilaginous lesions, e.g., 
osteosarcoma, chondrosarcoma 

 √  

3.3 Ear and temporal bone    
Distinguish between infectious, inflammatory, and reactive 
changes 

 √  

Diagnose common benign neoplasms of the ear and temporal 
bone, e.g., ceruminous adenoma, middle ear adenoma, 
paraganglioma, schwannoma, meningioma, angiolymphoid 
hyperplasia with eosinophilia, and endolymphatic sac tumor 

 √  

Diagnose malignant neoplasms of the ear and temporal bone, 
e.g., skin based tumors (atypical fibroxanthoma, squamous cell 
carcinoma, basal cell carcinoma, Merkel cell carcinoma, 
melanoma, dermatofibrosarcoma protuberans), ceruminous 
adenocarcinoma, rhabdomyosarcoma, and metastatic tumors 

  √ 

3.4 Larynx and hypopharynx    
Identify specific features of unique infectious agents (virus, fungi, 
bacteria) 

√   

Diagnose common benign neoplasms of the 
larynx/hypopharynx, with specific attention to mimics of 
malignancy, e.g., squamous papilloma, granular cell tumor, 

√   
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
amyloidoma, adult rhabdomyoma, paraganglioma, and salivary 
gland neoplasms 
Diagnose common malignant neoplasms of the 
larynx/hypopharynx, e.g., dysplasia (keratinizing and non-
keratinizing), carcinoma in situ, squamous cell carcinoma and its 
variants (verrucous, spindle cell, basaloid, exophytic, and 
adenosquamous), neuroendocrine carcinoma, chondrosarcoma, 
and metastases 

√   

3.5 Neck soft tissue    
Diagnose common reactive and proliferative neck and soft 
tissue lesions, with specific attention to mimics of malignancy, 
e.g., branchial cleft cyst, cervical thymic cyst, bronchogenic cyst, 
infectious diseases (within lymph nodes), sarcoidosis, and 
nodular fasciitis 

√   

Recognize metastatic tumors to lymph nodes (especially cystic 
squamous cell carcinoma) 

√   

3.6 Lip and oral cavity (e.g., tongue, gingiva, floor of mouth, 
hard palate, buccal mucosa) 

   

Diagnose common reactive processes in the oral cavity, e.g., 
mucocele/ranula, chronic sialoadenitis, fibroma, pyogenic 
granuloma, benign migratory glossitis (geographic tongue), oral 
lymphoepithelial cyst, and pseudoepitheliomatous hyperplasia 

√   

Distinguish morphologic mimics of squamous cell carcinoma, 
e.g., pseudoepitheliomatous hyperplasia associated with 
reactive or infectious (fungal) agent 

√   

3.7 Oropharynx and nasopharynx (including base of tongue, 
tonsils, soft palate, and uvula) 

   

Recognize distinct infectious and inflammatory processes that 
can involve the oropharynx and nasopharynx 

√   

Diagnose squamous cell carcinomas √   
Distinguish between keratinizing and non-keratinizing 
oropharyngeal squamous cell carcinomas 

√   

3.8 Salivary gland    
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Classify benign salivary gland neoplasms based on distribution 
and morphologic features of tumor cell types and stromal 
characteristics 

√   

Classify malignant salivary gland neoplasms based on 
distribution and morphologic features of tumor cell types and 
stromal characteristics 

√   

3.9 Sinonasal tract    
Classify various types of chronic rhinosinusitis √   
Distinguish between non-invasive (allergic) and invasive fungal 
sinusitis and recognize that the latter often constitutes a 
medical emergency 

√   

3.10 Thyroid gland    
Recognize congenital lesions of thyroid gland, e.g., thyroglossal 
duct cyst 

√   

Diagnose infectious thyroiditis and use special histochemical 
stains for identifying causative infectious agents, e.g., 
mycobacteria, fungi 

√   

Diagnose inflammatory-immune dysfunction of thyroid gland, 
e.g., subacute granulomatous thyroiditis (de Quervain), chronic 
lymphocytic (Hashimoto) thyroiditis, Graves disease (diffuse 
hyperplasia), etc 

√   

Diagnose nodular goiter √   
Diagnose common benign and malignant follicular neoplasms, 
e.g., follicular adenoma, follicular carcinoma, papillary 
carcinoma, etc 
 

√   

4. GASTROINTESTINAL TRACT: Appendix, esophagus, 
stomach, small intestine, large intestine and rectum 

   

4.1 Appendix    
Apply a minimum set of histologic criteria in the diagnosis of 
acute appendicitis, e.g., neutrophilic infiltration of the muscularis 
propria 

√   

Understand broad etiologic differential diagnosis of acute √   
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
appendicitis 
Recognize fibrous obliteration of appendiceal lumen √   
Recognize that neuroendocrine tumors are the most common 
appendiceal neoplasm, with most cases detected incidentally 
and presenting in the tip 

√   

Recognize unusual findings in routine appendectomy 
specimens, e.g., luminal parasites, etc 

√   

4.2 Esophagus    
Identify common fungal and viral infections, e.g., candida, 
herpes simplex, cytomegalovirus 

√   

Diagnose esophageal carcinomas and their associated pre-
invasive lesions, e.g., Barrett’s Esophagus, glandular dysplasia, 
squamous dysplasia 

√   

4.3 Stomach    
Diagnose H. pylori gastritis  √   
Diagnose epithelial neoplasms of the stomach  √   
Diagnose mesenchymal neoplasms of the stomach, e.g., GIST √   
4.4 Small intestine    
Identify fungal, viral, mycobacterial, parasitic and helminthic 
infections, e.g., CMV, adenovirus, giardiasis, Whipple disease 

√   

Diagnose epithelial neoplasms of the small intestine √   
4.5 Large intestine and rectum    
Recognize changes caused by common infectious agents, e.g., 
CMV, adenovirus, mycobacterial, cryptosporidium, spirochetes, 
bacterial, protozoal, and helminthic organisms 

√   

Recognize features of invasive carcinoma √   
Diagnose colonic polyps √   
5. GENITOURINARY SYSTEM: Prostate, urinary passages, penis, 
adrenal gland, kidney, and testis 

   

5.1 Prostate     

Prostate cancer e.g., adenocarcinoma √   
Gleason grading and grade group √   
Benign prostatic hyperplasia √   
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Nonneoplastic lesions e.g., malakoplakia  √  
5.2 Urinary passages    
Urinary tract cancer √   
Interpretation TURBT specimen and solving problems with 
tangential cut and thermal artifact 

√   

Ureteropelvic junction obstruction  √  
Urinary bladder diverticulum  √  
Urachal cyst/ remnant    √ 
5.3 Penis    
Penile cancer e,g., squamous cell carcinoma √   
Pseudotumor e.g., condyloma acuminata  √  
Infection e.g., syphilis, herpes simplex   √ 
Foreign body granuloma (e.g., lipogranuloma) √   
5.4 Adrenal gland    
Adrenal cortical adenoma √   
Infection (e.g., histoplasmosis) √   
5.5 Kidney    
Kidney cancers e.g., renal cell carcinoma √   
Renal medical diseases  √  
Benign renal tumors e.g., angiomyolipoma (renal AML), 
oncocytoma, hemangioma  

√   

Non-tumor, non-medical, renal diseases e.g., hydronephrosis, 
renal calculi, end-staged kidney disease 

√   

Congenital renal diseases e.g., renal dysplasia, double collecting 
system 

 √  

Renal cystic diseases  √  
5.6 Testis    
Recognize and correlate the clinical significance of congenital 
disorders including cryptorchidism 

 √  

Identify commonly encountered acquired testicular 
abnormalities such as testicular torsion, infarction, hydrocele, 
varicocele 

√   

Identify pathology in castration specimens √   
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Report findings of infectious processes identified in testicular 
and epididymal biopsies and/or resections encompassing 
bacterial, fungal, mycobacterial, viral, spirochete diseases  

 √  

Orchiectomy for undescended/cryptorchid testes  √  
6. GYNECOLOGIC PATHOLOGY    
Squamous and glandular intraepithelial lesions (LSIL, HSIL, AIS) √   
Lower genital tract infection (Condyloma, Herpes, Molluscum 
contagiosum) 

√   

Pelvic inflammatory disease (endometritis, tuboovarian abscess, 
salpingitis, hydrosalpinx, pyosalpinx 

√   

Ectopic pregnancy √   
Cervical carcinoma √   
Endometrial hyperplasia/ EIN/ SEIC and carcinoma √   
Benign uterine tumors (leiomyoma, polypoid adenomyoma, 
adenomatoid tumor, endometrial stromal tumor) 

√   

Nonneoplastic lesions (polyp, adenomyosis, endometriosis) √   
Benign ovarian tumors (cystadenoma, fibroma, teratoma) √   
Borderline ovarian epithelial tumors  √  
Common malignant ovarian epithelial tumors √   
Metastatic tumor  √  
Malignant germ cell tumors  √  
Sex cord tumors  √  
Malignant uterine mesenchymal tumors  √  
Malignant mixed Mullerian tumor (MMMT)  √  
Primary vulvar Paget disease, melanoma  √  
Mesenchymal lesions of vulva and vagina  √  
Products of conception  √   
Molar pregnancy √   
Placental infection √   
7. HEMATOPATHOLOGY: Bone marrow, lymph 
node/extranodal tissues, spleen, and thymus 

   

7.1 Bone marrow    
Assess for adequacy, cellularity, stromal compartment, bony √   
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
trabeculae, and apply age appropriate reference ranges for 
cellularity and bone marrow lineage composition and calculate 
a myeloid/erythroid ratio 
Recognize the preparation and handling involved for the 
analysis of a bone marrow biopsy including H&E and special 
stains (such as Prussian blue, reticulin, trichrome stains) 

 √  

Recognize morphologic features of normal myeloid, erythroid 
and megakaryocytic maturation, age appropriate components 
(e.g., hematogones), and detect features of cellular dysplasia or 
malignancy 

√   

Recognize morphologic features associated with infectious 
diseases e.g., viral, fungal, parasitic, tuberculosis 

√   

Recognize morphologic features of non-infectious systemic 
diseases, e.g., metastatic malignancy, hyperparathyroidism, 
amyloidosis, chronic renal disease 

√   

Recognize the morphologic features of acute leukemia  √   
Recognize the morphologic features of lymphoma involvement  √   
Identify bone marrow necrosis including that secondary to the 
presence of tumor, leukemia, lymphoma, chemotherapy or 
embolic events 

 √  

7.2 Lymph node/extranodal tissues    
Recognize normal lymph node histology and the histologic 
patterns associated with benign and reactive conditions and use 
the histologic patterns identified to generate a differential 
diagnosis 

√   

Recognize the histopathologic features of lymphadenopathies 
e.g., infection, medication/treatment effects, foreign body, and 
autoimmune disorders 

√   

Identify the histologic patterns associated with lymphomas  √   
7.3 Spleen    
Recognize the disorders associated with hypersplenism and 
hyposplenic states 

 √  

Recognize the histopathologic and diagnostic features of non-  √  
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
neoplastic lesions in the spleen including splenic cysts, vascular 
lesions, nonhematopoietic tumors, and tumor-like lesions 
Recognize histopathologic and diagnostic features of neoplastic 
and non-neoplastic disorders of the white pulp and red pulp 

  √ 

7.4 Thymus    
Recognize the histopathologic and diagnostic features of 
Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma 

 √  

Distinguish thymoma from T lymphoblastic lymphoma and 
thymic hyperplasia 

 √  

8. HEPATO- PANCREATO- BILIARY SYSTEM    
8.1 Liver    
Recognize nonhepatotropic infectious diseases of the liver, e.g., 
CMV infection, pyogenic abscess, parasitic infection 

√   

Diagnose common benign liver neoplasms, e.g., hepatic 
adenoma 

√   

Diagnose common malignant liver neoplasms, e.g., 
hepatocellular carcinoma, intrahepatic cholangiocarcinoma 

√   

8.2 Gallbladder and extrahepatic bile duct    
Diagnose acute and chronic cholecystitis √   
Recognize common non-neoplastic benign conditions, e.g., 
cholesterolosis, adenomyomatous hyperplasia 

√   

Diagnose gallbladder carcinoma  √  
Diagnose extrahepatic bile duct carcinoma  √  
8.3 Pancreas    
Diagnose acute and chronic pancreatitis √   
Recognize pancreatic pseudocyst  √  
Diagnose common pancreatic neoplasms, e.g., infiltrating ductal 
adenocarcinoma 

√   

9. NEUROPATHOLOGY    
Common mesenchymal/meningeal tumors (meningioma, 
hemangiopericytoma, schwannoma) 

√   

Common neuroepithlial tumors (gliomas, ependymal tumors) √   
Secondary tumors √   
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Other neuroepithelial tumors (e.g., embryonal, neuronal, 
glioneuronal, pineal tumors) 

 √  

Hematologic malignancy, germ cell tumor  √  
Common sellar tumors (pituitary adenoma, craniopharyngioma) √   
CNS infection √   
Non-tumor pathology   √ 
10. PEDIATRIC PATHOLOGY: Head and neck, respiratory 
system and mediastinum, GI tract, liver and exocrine 
pancreas, urinary tract, reproductive system, hematopoietic 
system, and bone and soft tissue  

   

10.1 Head and neck    
Cysts and developmental anomalies √   
Mucocele √   
Branchial cleft anomalies √   
Thyroglossal duct remnants/cysts √   
10.2 Respiratory system and mediastinum    
Cysts and developmental anomalies  √  
Benign tumors e.g., squamous papilloma, hemangiomas  √  
Lung infections  √  
10.3 GI tract    
Developmental anomalies e.g., duplication cysts, diverticulum, 
heterotopias, atresia, congenital web 

 √  

Hirschprung disease √   
Necrotizing enterocolitis √   
Polyps √   
Intussusception  √  
10.4 Liver and exocrine pancreas    
Biliary atresia  √  
Choledochal cysts  √  
Infections  √  
Ectopic pancreas  √  
10.5 Urinary tract    
Obstructions e.g., Ureteropelvic junction obstruction (UPJ),  √  
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
posterior urethral valve (PUV) 
Renal dysplasia  √  
Polycystic kidney disease  √  
Umbilical urachal remnants   √ 
10.6 Reproductive system    
Cryptorchidism  √  
Testicular/ ovarian torsion   √ 
Adrenal rests  √  
10.7 Hematopoietic system    
Ectopic thymus  √  
Infectious lymphadenitis (e.g., granulomatous, toxoplasmic, cat-
scratch, infectious mononucleosis) 

√   

Follicular hyperplasia √   
Progressive transformation of germinal centers  √  
Kikuchi disease  √  
Splenic changes in red blood cell disorders and ITP  √  
10.8 Bone and soft tissue    
Vascular malformations  √  
Hemangiomas and variants  √  
Sacrococcygeal teratoma  √  
Osteomyelitis  √  
11. SKIN    
Common cystic lesions e.g., epidermal cyst, pilar cyst and 
steatocystoma 

√   

Common benign skin tumors e.g., seborrheic keratosis and 
melanocytic nevi 

√   

Common premalignant and malignant skin tumors e.g., actinic 
ketatosis, Bowen disease, melanoma in situ, Paget disease, basal 
cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and malignant 
melanoma 

√   

Skin infections e.g., verruca vulgaris, molluscum contagiosum, 
superficial, deep and systemic fungal infections, cellulitis, and 
impetigo 

√   
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Common inflammatory skin diseases e.g., psoriasis, eczema, 
vasculitis, lichen planus, erythema multiforme, Steven Johnson 
syndrome. Lupus erythematosus, and erythema nodosum 

  √ 

Common cutaneous benign spindle cell neoplasms e.g., 
dermatofibroma, neurofibroma, and nodular fasciitis 

√   

12. THORAX: Respiratory system, cardiovascular system and 
mediastinum 

   

12.1 Respiratory system    
Bronchogenic cyst √   
Lung infections e.g., bacteria, nocardia, actinomycetes, 
mycobacterium, aspergillosis, candida, cryptococcosis, 
histoplasmosis, mucormycosis, cytomegovirus, herpes, 
pneumocystis pneumonia, strongyloid 

√   

Bronchiectasis √   
Smoking related lung diseases e.g., COPD (chronic bronchitis and 
emphysema), respiratory bronchiolitis 

√   

Asthma √   
Acute lung injury pattern e.g., diffuse alveolar damage, 
organizing pneumonia 

√   

Diagnosis of primary lung cancer e.g., bronchogenic carcinomas, 
adenoid cystic carcinoma, mucoepidermoid carcinoma, and 
carcinoid tumor 

√   

Diagnosis of benign lung tumors e.g., sclerosing pneumocytoma, 
pulmomary hamartoma, leiomyoma 

√ 
 

  

Pleural disease e.g., reactive mesothelial cells, reactive 
eosinophilic pleuritis, tuberculous pleuritis, endometriosis, 
pleural bleb 

√   

12.2 Cardiovascular system    

Valvular heart diseases e.g., bicuspid aortic valve, floppy mitral 
valve, chronic rheumatic valve disease, senile calcific aortic 
stenosis, infective endocarditis, and annular ectasia 

√   

Atherosclerosis and arteriolosclerosis √   
Aneurysm √   
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Diagnostic skill (BASIC) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Aortic dissection and Marfan syndrome √   
Ischemic heart disease  √   
Heart failure and cor pulmonale √   
Hypertension √   
Shock and disseminated intravascular coagulation (DIC) √   
Pericardial disease e.g., pericardial cyst, pericarditis, tamponade, 
infection 

 √  

12.3 Mediastinum    
Non-neoplastic thymic diseases, e.g., true thymic hyperplasia, 
thymic lymphoid follicular hyperplasia, thymic involution, and 
congenital cysts 

√   

Thymic epithelial tumors √   

Advanced surgical pathology (ศัลยพยาธิวิทยาขั้นสูง) 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการตรวจ/ท าหัตถการ (procedural skill: 
gross examination) และการวินิจฉัยทางศัลยพยาธิวิทยา (diagnostic skill) ข้ันสูงต่อไปนี้ 
I. Procedural skill (gross examination) แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้

ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 ตรวจ/ท าหัตถการข้ันพื้นฐาน และการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาข้ันสูงด้วยตาเปล่าในสิ่งส่งตรวจที่พบ
บ่อย และ/หรือมีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง 
ระดับท่ี 2 ตรวจ/ท าหัตถการข้ันพื้นฐาน และการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาข้ันสูงด้วยตาเปล่าในสิ่งส่งตรวจที่พบ
น้อยกว่าระดับที่ 1 และมีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ด้วยตนเอง 
ระดับท่ี 3 ตรวจ/ท าหัตถการข้ันพื้นฐาน และการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาข้ันสูงด้วยตาเปล่าในสิ่งส่งตรวจที่พบ
ไม่บ่อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้ด้วยตนเอง (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 
Gross Examination (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
1. BONE, SOFT TISSUE AND JOINT    
1.1 Bone     
Limb amputation for bone sarcoma (pretreatment) √   
Post-treatment excision specimen  √  
1.2 Soft tissue     
Limb amputation for soft tissue sarcoma (pretreatment)  √  
Post-treatment excision specimen  √  
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Gross Examination (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
1.3 Joint     
Recognize proper techniques required to handle specimens for 
suspected crystal-induced joint disease e.g., direct wet-
examination of synovial fluid, non-aqueous fixation and 
processing 

√   

2. BREAST    
Excisional biopsy with needle localization √   
Mastectomy (simple/modified radical) status post neoadjuvant 
chemotherapy 

√   

3. Eye and ENT PATHOLOGY: Craniofacial bone, ear and 
temporal bone, larynx and hypopharynx, neck soft tissue, 
odontogenic pathology, lip and oral cavity, oropharynx and 
nasopharynx, salivary gland, sinonasal tract, and thyroid 
gland 

   

3.1 Eye    
Malignant neoplasm of eyelid excision with margin assessment  √  
Enucleation  √  
Exenteration  √  
3.2 Craniofacial bone    
Bone resection, e.g., maxillectomy, mandibulectomy √   
3.3 Ear and temporal bone    
Resection   √ 
3.4 Larynx and hypopharynx    
Laryngectomy with neck (lymph node) dissection √   
3.5 Odontogenic pathology    
Resection  √  
3.6 Lip and oral cavity (e.g., tongue, gingiva, floor of mouth, 
hard palate, buccal mucosa) 

   

En bloc resection with adjacent structures, e.g., 
mandibulectomy, maxillectomy, resection with neck (lymph 
node) dissection 

 √  

3.7 Salivary gland    
Resection with neck (lymph node) dissection √   
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Gross Examination (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
3.8 Sinonasal tract    
En bloc resection with adjacent structures  √  
3.9 Thyroid gland    
Resection with neck (lymph node) dissection √   
4. GASTROINTESTINAL TRACT: Appendix, and small intestine    
4.1 Appendix    
Appendectomy with segmental resection for appendiceal 
cancers, e.g., right hemicolectomy 

√   

Appendiceal mucinous lesions  √  
5. GENITOURINARY SYSTEM: Prostate, urinary passages, penis, 
kidney, and testis 

   

5.1 Prostate     
Radical prostatectomy   √  
5.2 Urinary passages    
Cystectomy (partial or radical) / cystoprostatectomy √   
Anterior pelvic exenteration  √  
Total pelvic exenteration   √ 
Nephroureterectomy for ureteric and pelvicalyceal cancer  √  
Urethrectomy for cancer   √ 
Wide excision of urachal tumor with or without partial 
cystectomy 

  √ 

5.3 Penis    
Penectomy  √  
Wide excision of scrotum  √  
En bloc resection of scrotum and testis   √ 
5.4 Kidney    
Radical nephrectomy for tumor √   
En bloc resection of tumor and adjacent structures  √  
5.5 Testis    
Submit spermatic cord sections in an orchiectomy specimen, 
including the spermatic cord margin, prior to incising the testis 
during evaluation of testicular tumors 

 √  

Submit an adequate number of blocks from different appearing  √  
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Gross Examination (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
areas of testicular tumor with a minimum number of one block 
per centimeter of maximum tumor dimension and also 
incorporating tumor-parenchyma interface, non-neoplastic 
parenchyma, and testicular hilum 
6. GYNECOLOGIC PATHOLOGY    

LEEP √   
Cervicectomy  √  
Hysterectomy with or without salpingo-oophorectomy for 
nonepithelial malignant tumors 

 √  

Vulvectomy  √  
Pelvic exenteration   √ 
Twin placenta  √  
7. HEPATO- PANCREATO- BILIARY SYSTEM    

7.1 Gallbladder and extrabiliary bile duct    

Radical cholecystectomy with liver resection and 
lymphadenectomy 

 √  

7.2 Pancreas    

Pancreaticoduodenectomy (Whipple Resection) or pylorus-
preserving pancreaticoduodenectomy (PPPD) 

√   

8. NEUROPATHOLOGY    

Epilepsy surgery   √ 

Muscle and nerve biopsy   √ 
(ทราบวิธีส่ง
ตรวจและให้
ค าแนะน าได้) 

9. PEDIATRIC PATHOLOGY: Head and neck, respiratory 
system and mediastinum, GI tract, liver and exocrine 
pancreas, urinary tract, reproductive system, hematopoietic 
system, and bone and soft tissue 

   

Tumor resection specimen  √  
Nephrectomy specimen  √  
Orchiectomy/ salpingo-oophorectomy specimen for neoplasms  √  
Hepatectomy specimen  √  
Gonadectomy specimen in disorders of sex sevelopment (DSDs)   √ 
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Gross Examination (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
10. THORAX: Respiratory system, cardiovascular system and 
mediastinum 

   

10.1 Respiratory system    
Pneumonectomy  √  
Pleuropneumonectomy   √ 
Lung explant   √ 
10.2 Cardiovascular system    
Cardiac explant   √ 
10.3 Mediastinal pathology    
En bloc resection of tumor and adjacent structures  √  

II. Diagnostic skill in advanced surgical pathology แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการ
เรียนรู้ดังน้ี 

ระดับที่ 1 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่พบบ่อย และ/หรือมีความส าคัญ ซ่ึงแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่ 2 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่พบน้อยกว่าระดับที่ 1 และมีความส าคัญ ซ่ึงแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ด้วย
ตนเอง 
ระดับที่ 3 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่พบไม่บ่อย ซ่ึงแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้ด้วยตนเอง 

Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
1. BONE, SOFT TISSUE, AND JOINT    
1.1 Bone     
Interpretation and understanding limitations of small biopsies of 
the bone 

 √  

Interpretation of immunohistochemistry in determining primary 
site of tumor 

√   

Tumor-like lesions of bone e.g., fracture callus  √  

Common bone sarcomas classification e.g., osteosarcoma, 
chondrosarcoma, Ewing sarcoma 

√   

Reporting and standard grading and staging of malignant 
neoplasms  

√   

Hematologic malignancy  √  

Pseudosarcomatous lesions e.g., Nora’s lesion, subungual 
exostosis 

  √ 

1.2 Soft tissue     
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Recognize characteristic histologic features of sarcomas that can 
be diagnosed by H&E e.g., well-differentiated liposarcoma, 
myxoid liposarcoma, desmoid fibromatosis, etc 

√   

Interpretation and understanding limitations of small biopsies of 
the soft tissue lesion 

 √  

Use the histologic patterns identified to generate a differential 
diagnosis of sarcoma  

√   

Interpretation of immunohistochemistry for histologic subtype of 
soft tissue sarcoma 

√   

Reporting and standard grading and staging of soft tissue 
sarcoma 

√   

Correlate the histologic findings with imaging findings to 
determine size and local behavior of the soft tissue tumor 

 √  

1.3 Joint     
Tumors of synovial tissue e.g., pigmented villonodular synovitis √   
Tumor-like conditions e.g., hemophilic pseudotumor  √  
2. BREAST    
Mucocele-like lesion  √  

Proliferative lesion with atypia e.g., flat epithelial atypia, atypical 
ductal hyperplasia, atypical lobular hyperplasia 

√   

Malignant papillary neoplasm including solid papillary 
carcinoma, encapsulated papillary carcinoma 

 √  

Fibroepithelial lesion: Phyllodes tumor √   

Invasive carcinoma: other special types  √  

Immunohistochemical interpretation for breast lesion diagnosis √   

Immunohistochemical interpretation for breast cancer predictive 
factors (ER, PR, HER2, Ki67) 

√   

Interpretation of in situ hybridization assay for HER2 gene   √ 

3. EYE and ENT PATHOLOGY: Craniofacial bone, ear and 
temporal bone, larynx and hypopharynx, neck soft tissue, 
odontogenic pathology, lip and oral cavity, oropharynx and 
nasopharynx, salivary gland, sinonasal tract, and thyroid 
gland 
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
3.1 Eye    
Corneal diseases √   
Intraocular tumors e.g., retinoblastoma, malignant melanoma √   
3.2 Craniofacial bone    
Reporting of bone and cartilaginous lesions  √  
Distinguish infectious reactive bony lesions from true benign 
fibro-osseous lesions 

 √  

Recognize reactive lesions, e.g., osseous and cartilaginous 
metaplasia (chondrometaplasia) at various head and neck sites, 
gnathic osteonecrosis, dentition related reactive bone lesions 

 √  

Classify benign fibro-osseous lesions and recognize specific 
subtypes within each category 

 √  

Correlate histologic findings with radiologic features in jaw and 
craniofacial radiologic findings in benign and reactive processes 

 √  

Distinguish osteosarcoma from benign and reactive fibroosseous 
proliferative processes 

 √  

Recognize and assess therapy related change in osteosarcoma, 
chondrosarcoma, and rhabdomyosarcoma (cytodifferentiation) 

 √  

Distinguish true osteosarcoma and chondrosarcoma from 
sarcomatoid carcinoma/carcinosarcoma with matrix production 
arising from mucosa or salivary gland 

 √  

Utilize immunohistochemical stains and molecular markers 
delineating round blue cell malignancies of the bone 

 √  

Recognize metastases and hematolymphoid neoplasms to the 
jaw or craniofacial bones 

 √  

Utilize immunohistochemical stains to distinguish between 
chordoma, chondrosarcoma, and other histologic mimics 

 √  

3.3 Ear and temporal bone    
Reporting and staging of ear and temporal bone neoplasms 
(including skin based primaries) 

 √  

Diagnose common reactive and proliferative ear and temporal 
bone lesions, with specific attention to mimics of malignancy, 
e.g., accessory tragus, encephalocele, first branchial cleft 

  √ 
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
anomaly, necrotizing otitis externa, otitis media, 
chondrodermatitis nodularis helicis, otic polyp, cystic 
chondromalacia, otosclerosis, gout, cholesteatoma, exostosis, 
keloid, Langerhans cell histiocytosis, malakoplakia, synovial 
chondromatosis 
Recognize the limitations of small biopsies in making a definitive 
diagnosis 

 √  

3.4 Larynx and hypopharynx    
Reporting and staging of laryngeal cancers √   
Diagnose common reactive and proliferative larynx/hypopharynx 
lesions, with specific attention to mimics of malignancy, e.g., 
laryngocele, laryngeal cysts, laryngitis, vocal cord nodules and 
polyps, contact ulcer, tracheopathia osteoplastica, and reactive 
epithelial changes (keratosis, parakeratosis, hyperplasia, 
dyskeratosis) 

√   

Recognize the spectrum of changes seen in reactive epithelial 
lesions, including keratosis, parakeratosis, hyperplasia, 
pseudoepitheliomatous hyperplasia, and radiation changes 

 √  

Distinguish between mimics of carcinoma and reactive lesions  √  
3.5 Neck soft tissue    
Reporting and staging of specific tumor types of the neck √   
Diagnose common benign neoplasms of the neck and soft tissue 
lesions, with specific attention to mimics of malignancy, e.g., 
paraganglioma, elastofibroma, perineurioma, lipoma (spindle 
cell and pleomorphic subtypes), lipoblastoma, hibernoma, 
nuchal-type fibroma, and lymphangioma 

 √  

Diagnose common malignant neoplasms of neck and soft tissue, 
e.g., synovial sarcoma, chordoma, liposarcoma, fibrosarcoma, 
and angiosarcoma 

 √  

Distinguish between spindle cell carcinoma and mesenchymal 
primaries 

 √  

Utilize ancillary techniques to help narrow the differential 
diagnosis for metastatic disease 

√   
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
3.6 Odontogenic pathology    
Diagnose common inflammatory processes in the jaws related 
to teeth, e.g., radicular (periapical) cyst and periapical 
inflammation 

√   

Distinguish between mimics of inflammatory cysts and inflamed 
developmental cysts 

  √ 

Diagnose common benign odontogenic cysts and tumors, e.g., 
dentigerous cyst, keratocystic odontogenic tumor (odontogenic 
keratocyst), glandular odontogenic cyst, calcifying cystic 
odontogenic tumor, calcifying epithelial odontogenic tumor, 
squamous odontogenic tumor, and odontoma 

 √  

Diagnose common non-ameloblastoma, benign tumors of 
odontogenic epithelium, e.g., odontoma, adenomatoid 
odontogenic tumor, and calcifiying epithelial odontogenic tumor 

  √ 

Recognize morphologic variants of ameloblastoma, e.g., 
plexiform, follicular, unicystic, acanthomatous, and peripheral 

 √  

Distinguish hyperplastic dental follicle from odontogenic 
neoplasms, e.g., odontogenic myxoma and odontogenic fibroma 

  √ 

Recognize histopathologic features of malignant odontogenic 
tumors, e.g., ameloblastic carcinoma, ameloblastic fibrosarcoma, 
intraosseous mucoepidermoid carcinoma, and clear cell 
odontogenic carcinoma 

  √ 

Distinguish metastases to the jaws, e.g., renal cell carcinoma and 
prostate carcinoma 

 √  

Determine when to apply special stain and/or 
immunohistochemical stains for diagnosis 

 √  

3.7 Lip and oral cavity (e.g., tongue, gingiva, floor of mouth, 
hard palate, buccal mucosa) 

   

Reporting and staging of lip and oral cancers √   
Recognize limitations of small oral biopsies in diagnosis of 
malignancy 

√   

Diagnose necrotizing sialometaplasia and differentiate from 
mucoepidermoid carcinoma and/or squamous cell carcinoma 

 √  
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Distinguish morphologic mimics of hematopoietic malignancy, 
e.g., traumatic ulcerative granuloma with stromal eosinophilia 

  √ 

Diagnose common benign growths of oral cavity mucosa 
including peripheral ossifying fibroma, peripheral giant cell 
granuloma, congenital epulis, granular cell tumor, verruxiform 
xanthoma, schwannoma, and neurofibroma 

 √  

Recognize oral epithelial dysplasia  √   
Recognize oral immune-mediated vesiculobullous disorders 
including lichen planus, mucous membrane pemphigoid, and 
pemphigus vulgaris 

  √ 

Recognize morphologic pattern of atypical verrucous epithelial 
hyperplasia and understand clinical setting and relevance of 
proliferative verrucous leukoplakia 

  √ 

Recognize morphologic findings of radiation therapy and/or 
chemotherapy on tissue specimens 

 √  

Distinguish metastases to oral mucosa from primary 
malignancies, e.g., lung, renal, breast, and prostate cancers 

 √  

Determine when to apply immunohistochemical and/or staining 
for diagnosis 

√   

Explain role of direct and indirect immunofluorescence in 
vesiculobullous diseases 

  √ 

3.8 Oropharynx and nasopharynx (including base of tongue, 
tonsils, soft palate, and uvula) 

   

Reporting and staging of malignant neoplasms of oropharynx 
and nasopharynx 

√   

Recognize various developmental cysts and abnormalities that 
can involve oropharynx and nasopharynx 

  √ 

Recognize benign mesenchymal and salivary gland neoplasms 
that can involve the oropharynx and nasopharynx 

 √  

Distinguish between benign and malignant papillary epithelial 
proliferations 

 √  

Recognize morphologic spectrum of nasopharyngeal carcinoma 
post treatment 

√   
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Distinguish hematolymphoid neoplasms from reactive lymphoid 
hyperplasia in oropharynx and nasopharynx 

 √  

Recognize metastases to oropharynx and nasopharynx  √  
Utilize immunohistochemical stains to delineate mucosal 
derived oropharyngeal and nasopharyngeal carcinomas from 
salivary type, hematolymphoid, and neuroendocrine type 
malignancies 

√   

Select appropriate ancillary tests e.g., in situ hybridization and 
PCR to define HPV-driven oropharyngeal and nasopharyngeal 
carcinomas 

  √ 

3.9 Salivary gland    
Reporting and staging of salivary gland neoplasms √   
Recognize characteristic morphologic features of infectious and 
autoimmune salivary gland lesions 

 √  

Distinguish post-therapy related reactive changes and 
pseudotumoral salivary gland lesions from true neoplasms 

 √  

Interpret lip biopsy for diagnosis of Sjogren syndrome and other 
autoimmune conditions 

  √ 

Recognize common histologic variants or metaplastic changes in 
each benign and malignant salivary gland tumor category 

  √ 

Recognize co-existing benign precursor lesions in salivary gland 
malignancies 

 √  

Distinguish primary salivary gland malignancies from metastases  √  
Interpret findings on salivary gland core and incisional biopsies 
and recognize the limitations and contraindications of this 
technique 

 √  

Apply histochemical tests to distinguish between different 
salivary gland lesions 

 √  

Utilize immunohistochemical stains to define tumor cell 
phenotype for the diagnosis of salivary gland tumors 

 √  

3.10 Sinonasal tract    
Reporting and staging of sinonasal tract neoplasms √   
Recognize developmental and hamartomatous entities in the  √  



หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หนา้ 65 

 

Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
sinonasal tract 
Diagnose and categorize type of sinonasal papillomas √   
Recognize benign salivary and mesenchymal neoplasms 
involving the sinonasal tract 

 √  

Recognize ectopic benign central nervous system tumors that 
can arise in the sinonasal tract 

  √ 

Delineate olfactory neuroblastoma from other blue cell tumors 
and undifferentiated neoplasms of the sinonasal tract 

√   

Apply Hyams grading scheme to olfactory neuroblastomas  √  
Classify primary sinonasal adenocarcinomas into intestinal and 
non-intestinal types 

 √  

Recognize morphologic spectrum of primary mucosal 
melanomas 

 √  

Recognize metastases to the sinonasal tract  √  
Utilize immunohistochemical stains for delineate round blue 
cell neoplasms in sinonasal tract 

 √  

Utilize immunohistochemical stains to classify sinonasal 
adenocarcinomas into intestinal, nonintestinal, and salivary 
types 

 √  

Use appropriate molecular studies (in situ hybridization, PCR) for 
diagnosis of sinonasal tract neoplasms 

  √ 

3.11 Thyroid gland    
Reporting and staging of thyroid cancers √   
Differentiate adenomatoid nodule from follicular neoplasms of 
the thyroid gland 

√   

Utilize appropriate histochemical and immunohistochemical 
studies to assist in diagnosis of the thyroid lesions 

 √  

Recognize post fine-needle aspiration change in histologic 
sections 

√   

Differentiate follicular adenoma from follicular carcinoma by 
recognizing vascular and/or capsular invasion 

√   

Distinguish primary thyroid gland malignancies from metastases √   
Recognize non-epithelial thyroid neoplasms, e.g., lymphoma,  √  
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
mesenchymal neoplasms 
Select appropriate molecular studies for diagnosis of thyroid 
neoplasms 

  √ 

Assess the molecular genetics of distinct thyroid diseases and 
familial syndromes 

  √ 

4. GASTROINTESTINAL TRACT: Appendix, esophagus, 
stomach, small intestine, large intestine and rectum 

   

4.1 Appendix    
Reporting and staging of appendiceal cancers  √  
Recognize pseudomyxoma peritonei associated with a ruptured 
low-grade appendiceal mucinous neoplasm and distinguish this 
biology from that seen with appendiceal adenocarcinoma 

 √  

Perform and interpret immunohistochemical stains in 
appropriate diagnostic contexts, e.g., CDX2 and WT-1 to 
distinguish neoplastic mucinous epithelium from reactive 
mesothelial cells, as needed 

  √ 

4.2 Esophagus    
Reporting and staging of esophageal cancers √   
Diagnose specific forms of esophagitis, e.g., eosinophilic 
esophagitis, reflux esophagitis, by histologic features and 
correlation with clinical findings 

√   

Utilize immunohistochemical studies to assist in the diagnosis of 
nonepithelial neoplasms, poorly differentiated carcinomas, and 
metastatic tumors to the esophagus 

 √  

Diagnose esophageal polyps, e.g., squamous papilloma, 
heterotopias, and inflammatory and hyperplastic polyps 

 √  

Distinguish primary esophageal tumors from non-esophageal 
malignancies, e.g., metastatic melanoma or lung cancer 

 √  

Diagnose non-epithelial neoplasms of the esophagus, e.g., GIST, 
leiomyoma, etc.  

 √  

Differentiate tumor-like conditions, e.g., diverticula, webs, 
xanthoma, and idiopathic muscular hypertrophy, from 
malignancies 

  √ 
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Score immunohistochemical studies for HER2 performed on an 
esophageal adenocarcinoma and recommend cases that need 
HER2 fluorescence in situ hybridization studies 

 √  

4.3 Stomach    
Reporting and staging of gastric neoplasms, e.g., gastric 
adenocarcinomas, neuroendocrine neoplasms, and GIST 

√   

Classify gastric adenocarcinoma versus gastroesophageal 
junction adenocarcinoma and esophageal adenocarcinoma for 
purposes of AJCC staging 

√   

Grade neuroendocrine tumors using mitotic rate or Ki67 
immunohistochemistry 

√   

Diagnose special forms of gastritis, e.g., lymphocytic, 
collagenous, eosinophilic gastritis, and atrophic gastritis due to 
autoimmune gastritis 

 √  

Distinguish GIST from schwannoma and other mimics √   
Diagnose reactive gastropathy, gastric involvement by 
inflammatory bowel disease, and systemic disorders, e.g., 
sarcoidosis 

  √ 

Distinguish vascular disorders of the stomach, including gastric 
antral vascular ectasia, portal hypertensive gastropathy, and 
Dieulafoy’s lesion using morphologic, endoscopic, and clinical 
findings 

  √ 

Identify histologic findings of gastric ulcers and medication-
related injuries, including iron, NSAIDs, Kayexalate, and correlate 
with etiology 

 √  

Differentiate tumor-like lesions of the stomach, e.g., gastritis 
cystica profunda, pancreatic rest, and foveolar hyperplasia, from 
malignancies 

  √ 

Identify metaplasia and dysplasia of the stomach √   
Distinguish between primary gastric carcinoma and histologic 
mimics, e.g., metastatic tumors, pseudo-signet ring cell change, 
etc. 

√   

Diagnose and classify common lymphoid neoplasms involving  √  
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
the stomach, e.g., follicular lymphoma, MALT and mantle zone 
lymphoma and know when to consult or refer other suspicious 
lymphoid lesions 
Classify and distinguish all gastric polyps including fundic gland 
polyp, hyperplastic polyp, hamartomatous polyp, and 
inflammatory fibroid polyp from malignant lesions 

 √  

Recommend appropriate molecular testing methods for GIST  √  
Apply appropriate histochemical or immunochemical stains for 
detection of H. pylori in gastric specimens 

√   

Recommend an appropriate panel of immunohistochemical 
studies to assist in the diagnosis of nonepithelial neoplasms, 
poorly differentiated carcinomas, and metastatic tumors to the 
stomach 

√   

Score immunohistochemical studies for HER2 performed on a 
gastric carcinoma and recommend cases that need HER2 FISH 
studies 

 √  

4.4 Small intestine    
Reporting and staging of neoplasms of the small intestine √   
Grade neuroendocrine tumors using mitotic rate or Ki67 
immunohistochemistry 

√   

Recognize neuroendocrine neoplasms √   
Recognize nonepithelial neoplasms, e.g., granular cell tumor, 
leiomyoma, GIST, lymphangioma, lymphoma, melanoma, 
lipoma, hemangioma, Kaposi sarcoma, sarcoma, schwannoma 

 √  

Utilize immunohistochemical staining to differentiate primary 
from secondary tumors involving the small intestine 

√   

Diagnose neoplastic and nonneoplastic polyps   √  
Recognize features of vascular abnormalities of the small 
intestine, e.g., angiodysplasia, arteriovenous malformation, 
infarcts, ischemia 

 √  

Recognize features of drug-induced injury, e.g., NSAIDs   √ 
Identify features of small intestinal involvement by chronic 
inflammatory bowel disease (Crohn’s disease) 

  √ 
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Recognize treatment implications of the mutation status of GIST   √ 
Recognize syndromic associations with neuroendocrine 
neoplasms of the small intestine 

  √ 

4.5 Large intestine and rectum    
Reporting and staging of colorectal cancers √   
Recognize various patterns of chronic inflammatory bowel 
diseases, e.g., Crohn’s disease, ulcerative colitis, indeterminate 
colitis, and fulminant colitis 

√   

Identify spectrum of histologic changes of microscopic colitis 
(lymphocytic and collagenous colitis) 

 √  

Identify features of pseudomembranes  √  
Identify histologic findings that suggest mucosal prolapse  √  
Recognize spectrum of morphologic changes in drug-induced 
colonic injury, e.g., NSAIDs 

 √  

Recognize diverticular disease √   
Describe morphologic features of epithelial tumors/polyps that 
suggest inherited syndromes with and without associated 
increased cancer risk 

 √  

Recognize endometriosis √   
Recognize neuroendocrine neoplasms √   
Recognize non-epithelial neoplasms, e.g., granular cell tumor, 
leiomyoma, GIST, lymphangioma, lymphoma, melanoma, 
lipoma, hemangioma, Kaposi sarcoma, sarcoma, and 
Schwannoma) 

 √  

Identify histologic features that suggest ischemia √   
Use immunohistochemical staining for classification and 
diagnosis of primary and metastatic epithelial, non-epithelial, 
hematolymphoid neoplasms involving the large intestine 

√   

Utilize immunohistochemical stains to assist in diagnosis and 
grading of neuroendocrine neoplasms 

√   

Use an immunohistochemical approach to diagnose a 
mesenchymal neoplasm of the large intestine 

√   

Use special histological and immunohistochemical stains to √   
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
detect microorganisms in large intestinal specimens 
Interpret immunohistochemical stains for DNA mismatch repair 
proteins that suggest germline mutations and epigenetic 
changes in colorectal carcinoma 

 √  

Differentiate dysplasia in setting of inflammatory disease from 
reactive epithelial changes 

  √ 

Identify common artifacts that may be seen in large intestinal 
biopsies and the diseases they may mimic 

 √  

Recognize histologic features of advanced adenomas and 
screening implications 

√   

Utilize histologic criteria to stratify risk of a GIST’s aggressive 
behavior 

 √  

Compare inherited tumor syndromes involving the colon and 
recognize the risk of developing synchronous and metachronous 
neoplasms in other organs 

 √  

5. GENITOURINARY SYSTEM: Prostate, urinary passages, penis, 
adrenal gland, kidney, and testis 

   

5.1 Prostate     
Interpretation and understanding limitations of small biopsies of 
the prostate (e.g., core needle biopsy) 

√   

Reporting and staging of prostate cancer √   
High-grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN)  √  
Recognize mimickers of prostate cancer √   
Interpretation of immunohistochemistry for diagnosis of prostatic 
adenocarcinoma and its mimickers 

√   

Interpretation of immunohistochemistry in determining primary 
site of tumor (e.g., prostate vs urothelial origins) 

√   

5.2 Urinary passages    
Recognize benign and borderline mimickers of cancer [e.g., 
papilloma, paraganglioma, papillary urothelial neoplasm of low 
malignant potential (PUNLMP)] 

 √  

Recognize pseudotumor (e.g., von Brunn nests, cystitis cystica, 
polypoid/papillary cystitis, nephrogenic adenoma) 

√   
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Manage/ investigate to solve issues with tangential section and 
thermal artifact properly in urinary bladder cancer specimens 

√   

Reporting and staging of urinary tract cancers √   
Interpretation and understanding limitations of small biopsies or 
tumor resection in differentiation between primary and 
metastatic tumors 

√   

Interpretation of small biopsy for disease (e.g., radiation cystitis)   √ 
Carcinoma in situ (CIS)  √  
Address limitations of subtyping or classification in small biopsy 
specimens 

√   

5.3 Penis    
Interpretation of small biopsy  √  
Reporting and staging of penile cancer  √  
Recognize inflammatory disease e.g. lichen sclerosus  √  
Recognize penile intraepithelial neoplasia (PeIN) and its 
differential diagnosis 

 √  

Scrotal extramammary Paget disease and its differential 
diagnosis 

 √  

5.4 Adrenal gland    
Adrenal cortical carcinoma  √  
Pheochromocytoma √   
Interpretation of immunohistochemistry in determining primary 
site of tumor 

√   

5.5 Kidney    
Reporting and staging of kidney cancers  √   
Diagnosis of tumors other than renal cell carcinoma  √  
Select correct panel of immunohistochemical stains to 
distinguish between the various tumors in the differential 
diagnosis  

√   

Interpretation of renal biopsy for tumors   √  
Interpretation of renal biopsy for medical renal diseases/ 
allograft 

 √  

Address the limitations of subtyping or classification in small  √  
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
biopsy specimens 
5.6 Testis    
Testicular germ cell tumor subtype and classification  √  
Testicular cancer other than germ cell tumor  √  
Select the correct panel of immunohistochemical stains to 
distinguish between the various tumors in the differential 
diagnosis 

√   

Reporting and staging of testicular cancers √   
Diagnose and distinguish metastatic tumors in the testicular and 
paratesticular regions from primary testicular neoplasms 

 √  

6. GYNECOLOGIC PATHOLOGY    
Reporting and staging of gynecologic malignancy  √   
Distinguishing hyperplastic, metaplastic, and reactive changes 
from dysplastic/pre-neoplastic conditions of the squamous and 
glandular cervical epithelium 

√   

Distinguishing non-neoplastic endometrial proliferations 
potentially confused with cancer 

√   

Apply appropriate immunohistochemical panel in diagnosis with 
correct interpretation (e.g., distinguishing HSIL from mimic, 
endocervical carcinoma vs endometrial carcinoma, primary vs 
metastatic ovarian tumor, high grade tumors, malignant germ 
cell and sex cord tumors, malignant mesenchymal uterine 
tumors) 

 √  

Interpretation and reporting of immunohistochemistry testing for 
hormone receptors (ER and PR) and mismatch repair (MMR) 
proteins 

 √  

Trophoblastic tumors   √ 
7. HEMATOPATHOLOGY: Bone marrow, lymph 
node/extranodal tissues, spleen, and thymus 

   

7.1 Bone marrow    
Recognize morphologic features associated with cytopenia  √   
Identify hereditary and acquired hemophagocytic syndrome  √  
Distinguish infectious disorders from hereditary storage disorders  √  
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Bone marrow morphology in bone marrow failure syndromes 
including aplastic anemia 

√   

Distinguish acute myeloid leukemia from growth factor therapy 
effect 

 √  

Recognize morphologic features of myelodysplastic syndromes, 
myelodysplastic/ myeloproliferative neoplasms, and 
myeloproliferative neoplasms 

 √  

Identify morphologic features of mast cell disease  √  
Identify bone marrow manifestations of histiocytic and dendritic 
cell neoplasms, including Langerhans cell histiocytosis 

 √  

Integrate ancillary studies, including special stains and 
immunohistochemistry, to recognize myeloid and lymphoid 
neoplasms 

√   

Recognize morphologic findings post-chemotherapy and post 
stem cell transplantation in treatment of acute and chronic 
leukemias and lymphoma, including temporal relationships to 
marrow regeneration post-therapy 

 √  

7.2 Lymph node/extranodal tissues    
Further refine differential diagnosis based on histology allowing 
distinction of reactive lymphadenopathies from malignant 
lymphomas 

√   

Recognize histopathologic features of lymphadenopathies 
associated with specific clinical syndromes (e.g., Castleman 
lymphadenopathy, dermatopathic lymphadenopathy, 
hemophagocytic syndrome, Kikuchi lymphadenopathy, Kimura 
lymphadenopathy, Rosai-Dorfman disease) 

√   

Recognize histopathologic features of vascular, myomatous, and 
lipomatous lymphadenopathies and benign disorders of unclear 
origin (e.g., inflammatory pseudotumor) 

 √  

Use histologic patterns identified to generate a differential 
diagnosis of lymphoma that is further refined by specific 
histologic features, immunophenotyping or other ancillary 
testing 

√   
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Recognize histopathologic and immunophenotypic features of 
Hodgkin lymphoma 

√   

Recognize histopathologic, immunophenotypic, and genetic 
features of mature B-cell neoplasms 

√   

Recognize histopathologic, immunophenotypic, and genetic 
features of mature T-cell and NK-cell neoplasms 

 √  

Recognize lymphoproliferative disorders associated with 
immune deficiency 

 √  

Distinguish myeloid neoplasms from lymphoma and non-
hematopoietic neoplasms 

√   

Identify histopathologic, immunophenotypic, and genetic 
features of myeloid sarcoma 

  √ 

Recognize histopathologic, immunophenotypic, and genetic 
features of histiocytic and dendritic cell neoplasms 

  √ 

Recognize histopathologic, immunophenotypic, and genetic 
features of mastocytosis 

  √ 

7.3 Spleen    
Recognize histopathologic features of myeloproliferative 
neoplasms in the spleen 

  √ 

8. HEPATO- PANCREATO- BILIARY SYSTEM    
8.1 Liver    
Reporting and staging of liver cancers √   
Recognize viral hepatitis (acute and chronic)  √  
Evaluate necroinflammatory activity in chronic hepatitis  √  
Stage fibrosis in chronic hepatitis using masson trichrome stain  √  
Diagnose cirrhosis and recognize associated etiologies √   
Recognize disorders of the bile duct, e.g., large duct obstruction, 
primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis 

 √  

Recognize nonalcoholic fatty liver disease √   
Recognize alcoholic liver disease   √  
Recognize various histologic patterns of drug- and toxin-induced 
hepatic injury 

  √ 

Diagnose focal nodular hyperplasia √   
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Distinguish between macroregenerative nodule and dysplastic 
nodule 

 √  

Recognize variants of hepatocellular carcinoma, e.g., 
fibrolamellar carcinoma 

 √  

Differentiate hepatocellular carcinoma from its mimics, e.g., 
metastatic renal cell carcinoma, metastatic adrenal cortical 
carcinoma, poorly differentiated cholangiocarcinoma 

√   

Utilize appropriate immunohistochemical studies to assist in the 
diagnosis of liver neoplasms 

√   

Recognize non-epithelial neoplasms in the liver, e.g., 
hemangioma, angiosarcoma, epithelioid hemangioendothelioma 

 √  

8.2 Gallbladder and extrabiliary bile duct    
Reporting and staging of gallbladder and extrabiliary bile duct 
cancers 

√   

Recognize gallbladder adenoma  √  
Recognize biliary intraepithelial neoplasia  √  
Recognize congenital anomalies of the extrahepatic bile duct, 
e.g., choledochal cyst 

 √  

Recognize non-epithelial neoplasms of the extrahepatic bile 
duct, e.g., granular cell tumor, carcinoid tumor 

  √ 

8.3 Pancreas    
Reporting and staging of pancreas cancers √   
Recognize developmental anomalies of pancreas, e.g., annular 
pancreas 

  √ 

Utilize appropriate immunohistochemical studies to assist in the 
diagnosis of pancreatic neoplasms 

√   

Recognize histologic features suggesting IgG4-related sclerosing 
pancreatitis and employ appropriate immunohistochemical 
studies 

  √ 

Diagnose true neoplastic cysts of the pancreas, e.g., serous 
cystadenoma, mucinous cystic neoplasm 

√   

Select appropriate molecular tests to assist in diagnosis of 
pancreatic neoplasms 

  √ 
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Recognize pancreatic intraepithelial neoplasia  √  
9. NEUROPATHOLOGY    
Grading of common CNS tumors √   
Understanding limitations of grading in small biopsies/subtotal 
resection 

 √  

Grading/reporting of tumors in equivocal case   √ 
Interpretation of immunohistochemistry for histologic subtype 
and prognosis in gliomas 

 √  

Interpretation of immunohistochemistry for differential diagnosis 
of common CNS tumors 

 √  

Use ancillary and molecular studies for optimum patient care   √ 
Interpretation of immunohistochemistry for pituitary adenoma  √  
10. PEDIATRIC PATHOLOGY: Head and neck, respiratory 
system and mediastinum, GI tract, liver and exocrine 
pancreas, urinary tract, reproductive system, hematopoietic 
system, and bone and soft tissue 

   

10.1 Head and neck    
Rhabdomyosarcoma √   
Langerhans cell histiocytosis  √  
10.2 Respiratory system and mediastinum    
Pleuropulmonary blastoma  √  
ES/PNET  √  
Germ cell tumors √   
Neuroblastic tumors √   
10.3 GI tract    
B cell lymphoma especially Burkitt lymphoma  √  
GI neoplasms   √ 
10.4 Liver and exocrine pancreas    
Hepatoblastoma  √  
Solid pseudopapillary neoplasm   √ 
Pancreatoblastoma   √ 
10.5 Urinary tract including adrenal gland    
Pediatric renal tumors especially Wilms tumor √   
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Neuroblastic tumors √   
10.6 Reproductive system    
Gonadal pathology in disorders of sex development (DSDs)   √ 
10.7 Hematopoietic system    
Acute leukemia √   
Non-Hodgkin lymphoma, especially Burkitt lymphoma, 
lymphoblastic lymphoma, anaplastic large cell lymphoma 

√   

Classical Hodgkin lymphoma √   
Histiocytoses   √ 
Metastatic tumors √   
Neoplastic conditions involving spleen   √ 
Thymoma   √ 
10.8 Bone and soft tissue    
Fibrous hamartoma of infancy   √ 
Infantile myofibroma   √ 
Giant cell fibroblastoma   √ 
Lipoblastoma   √ 
ES/PNET  √  
Eosinophilic granuloma   √ 
Osteosarcoma  √  
11. SKIN    
Common skin cancers with reporting and staging according to 
AJCC guideline (basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, 
and malignant melanoma) 

√   

Adnexal tumors  √  
Vascular lesions  √  
Cutaneous sarcomas reporting with immunohistochemistry 
suggestion and interpretation (dermatofibrosarcoma 
protuberans, Kaposi sarcoma, and angiosarcoma) 

√   

Interpretation, grouping or diagnosis of common inflammatory 
skin diseases (interface dermatitis, spongiotic dermatitis, 
psoriasiform dermatitis, vesiculobullous diseases, vasculitis, and 
panniculitis) 

 √  
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Uncommon inflammatory skin diseases   √ 
Alopecia   √ 
Cutaneous deposition   √ 
Cutaneous mast cell lesions   √  
Immunohistochemistry suggestions and interpretation of 
cutaneous lymphomas 

  √ 

Cutaneous histiocytic and Langerhan cell lesions √   
Interpretation of immunohistochemistry in determining skin 
primary vs metastasis, adenocarcinoma 

 √  

Use ancillary and molecular studies for optimum patient care   √ 
12. THORAX: Respiratory system, cardiovascular system and 
mediastinum 

   

12.1 Respiratory system    
Interpretation and understanding limitations of small biopsies of 
the lung (e.g., core needle biopsy, trans/endobronchial, 
bronchial biopsy, etc) 

 √  

Reporting and staging of primary lung cancer √   
Interpretation of immunohistochemistry for histologic subtype of 
non-small cell lung carcinoma 

√   

Interpretation of immunohistochemistry in determining primary 
site of tumor 

√   

Distinguishing malignant mesothelioma from reactive 
mesothelial proliferation and from other tumors and 
interpretation of immunohistochemistry in distinguishing 
mesothelioma from carcinoma 

 √ 
 

 

Use ancillary and molecular studies for optimum patient care   √ 
Radiation-induced and chemotherapy-induced lung injury  √ 

 
 

Pulmonary amyloidosis  √  
Pulmonary hyperternsion and vascular disorders  √ 

 
 

Congenital lung diseases e.g., cystic pulmonary airway 
malformation (CPAM), pulmonary sequestration 

 √ 
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Diagnostic skill (ADVANCED) ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
DIffuse chronic lung diseases e.g., usual interstitial pneumonia, 
non-specific interstitial pneumonia, pulmonary alveolar 
proteinosis, sarcoidosis 

 √ 
 

 

Diffuse chronic lung diseases e.g., eosinophilic pneumonia, 
hypersensitivity pneumonia, lymphoid interstitial pneumonia, 
panbronchiolitis, lymphangioleiomyomatosis, Langerhans cell 
histiocytosis 

  √ 
 

Systemic diseases affecting lung e.g., SLE, scleroderma, 
rheumatoid arthritis, SjÖgren syndrome 

  √ 
 

Occupational disorders e.g., silicosis, asbestosis, siderosis  √  

Miscellaneous specific pulmonary disorders of uncertain etiology 
e.g., granulomatosis with polyangiitis (formerly known 
as Wegener's granulomatosis), Churg-Strauss syndrome 

  √ 
 

Lung transplant pathology   √ 

Pleural tumors e.g., solitary fibrous tumor, diffuse malignant 
mesothelioma, pleuropulmonary blastoma 

 √ 
 

 

12.2 Cardiovascular system    

Vasculitis and aortitis √   
Neoplastic and tumor-like conditions of vessels  √  
Myocarditis √   
Cardiomyopathies   √  
Cardiac tumor and pseudotumor  √  
Interpretation of small biopsy for cardiac rejection   √ 
Interpretation of small biopsy for non-transplant cardiac disease  √  
12.3 Mediastinum    
Interpretation of small biopsy  √  
Reporting and staging of thymic epithelial tumors √   
Interpret immunophenotyping in the diagnosis of thymic 
neoplasms 

 √  
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ภาคผนวกท่ี 4 
การท าวิจัยเพื่อวุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ขั้นตอนการท างานวิจัย เพ่ือวุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 
แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 3 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก และน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการอย่างน้อย       
1 ครั้ง  

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านพยาธิวิทยา

กายวิภาคต้องบรรลุ และการพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของผู้ที่จะ
ได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับ
แพทย์ประจ าบ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัย เผยแพร่ใน
ที่ประชุมวิชาการอย่างน้อยระดับชาติ และจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อน าสง่ราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้สถาบัน
ฝึกอบรมจะต้องรายงานช่ืองานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนด
ไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่น ามา

ดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 
2. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  
3. งานวิจัยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
4. งานวิจัยมีการด าเนินระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับค าถามวิจัย  
5. ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
สิ่งท่ีต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลงโดย

เคร่งครัด 
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้ส าเนาแก่ผู้ป่วยหรือ

ผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด (ถ้ามี) 
3. ให้ท าการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย (ถ้ามี)  
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   กรอบการด าเนนิงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 
เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 

3-6 จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
6-9 จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
9-12 สอบโครงร่างงานวิจัย 
12-13 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลง่ทุน  
13-15 เริ่มเกบ็ข้อมลู 
15-21 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย 
21-30 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย  
30-31 จัดท ารายงานวิจัยฉบบัร่างให้อาจารย์ทีป่รกึษาปรบัแก้ไข 
31-33 น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการอย่างน้อยระดับชาติ และส่งรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบันฯ เพื่อส่งต่อไปยัง อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
(อฝส.) ให้ท าการประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อ
วุฒิบัตรฯ ข้ันสุดท้าย 
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ภาคผนวกท่ี 5 
Entrustable professional activity (EPA) 
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Entrustable professional activities (EPA) 

 คือ กิจกรรมที่มีความส าคัญมาก (critical activities) ซึ่งผู้ที่เป็นพยาธิแพทย์ทุกคนต้องท าได้ด้วย
ตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย 

ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถท าได้ด้วยตนเอง
ในระหว่างการฝึกอบรม ดังนี้ 

1. Perform gross dissection of simple and complex specimens 
2. Compose a diagnostic report for surgical pathology specimens 
3. Provide intraoperative consultations and appropriate interpretation of frozen 

sections 
4. Compose a diagnostic report for cytology specimens 
5. Perform a medical autopsy 
6. Provide guidance for the resolution of preanalytical testing issues 
7. Provide pathology support for interdisciplinary conferences 
8. Review and provide anatomical pathology diagnosis consultations  
9. Optimize test utilization 
10. Assure quality and patient safety 
11. Evaluate and choose a new test or instrument 
12. Participate a laboratory accreditation inspection 
อนึ่ง สถาบันฝึกอบรมสามารถก าหนดให้มี EPA เพิ่มข้ึนจากที่กล่าว ตามความเหมาะสมของสภาวะ

การฝึกอบรมในที่นั้น ๆ 
1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 

Level of EPA 
Level 1 (L1) = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
Level 2 (L2) = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
Level 3 (L3) = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
Level 4 (L4) = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
Level 5 (L5) = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  
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2. ระดับความสามารถท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องปฏิบัติได้ในแต่ละชั้น 

EPA ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

1. Perform gross dissection of simple and complex 
specimens 

L3 L4 L5 

2. Compose a diagnostic report for surgical pathology 
specimens 

L2 L3 L4 

3. Provide intraoperative consultations and appropriate 
interpretation of frozen sections 

L2 L3 L4 

4. Compose a diagnostic report for cytology specimens  L3 L4 

5. Perform a medical autopsy L3 L4 L5 

6. Provide guidance for the resolution of pre-analytical  
testing issues 

- L3 L4 

7. Provide pathology support for interdisciplinary 
conferences 

- L4 L5 

8. Review and provide anatomical pathology diagnosis 
consultations 

- - L4 

9. Optimize test utilization - L3 L4 

10. Assure quality and patient safety L2 L3 L4 

11. Evaluate and choose a new test or instrument - - L3 

12. Participate a laboratory accreditation inspection - - L2 
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3. กิจกรรมสมรรถนะองค์รวมและสมรรถนะหลัก 6 ด้าน (EPA/Competency Matrix) 
 

 

EPA 
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1. Perform gross dissection of simple and 
complex specimens 

• • • • • • 

2. Compose a diagnostic report for surgical 
pathology specimens 

• • •  • • 

3. Provide intraoperative consultations and  
appropriate interpretation of frozen sections 

• • • •   

4. Compose a diagnostic report for cytology 
specimens 

• • •  • • 

5. Perform a medical autopsy • • • • • • 

6. Provide guidance for the resolution of pre-
analytical testing issues 

 •  •  • 

7. Provide pathology support for 
interdiscliplinary conferences 

 •  •   

8. Review and provide anatomical pathology 
diagnosis consultations 

• • •  • • 

9. Optimize test utilization  • •  • • 

10.  Assure quality and patient safety • •   • • 

11. Evaluate and choose a new test or 
instrument 

 •     

12. Participate a laboratory accreditation 
inspection 

•    • • 
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รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 1 (EPA 1 Description) 

1.  ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์ รวม  
(EPA Tile) 

EPA1 Perform gross dissection of simple and complex 
specimens 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
     (Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถตรวจทางศัลยพยาธิวิทยาข้ันพื้นฐาน
และข้ันสูง ด้วยตาเปล่า เลือกตัดช้ินเนื้อเพื่อการวินิจฉัยทางพยาธิ
วิทยาได้ถูกต้อง ภายในเวลาที่ เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้ป่วย วินิจฉัยโรคและ/หรือแยกโรคจากการตรวจด้วย                    
ตาเปล่า (gross diagnosis/differential diagnosis) ได้อย่าง
ถูกต้อง 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 
1. Properly identify patient specimen before and 

throughout the grossing process  
2. Communicate with clinical team and consult the 

medical record to verify pertinent clinical history, 
confirm proper specimen orientation, correlate 
radiographic and other studies 

3. Submit sections necessary to represent tissue 
pathology, evaluate margin status, and complete 
the appropriate cancer case summary requirements 
where indicated 

4. Prepare/edit a complete and succinct written report 
that accurately describes gross findings and handling 
of tissue 

3. Relevant competencies and 
milestones 

Patient care / Medical knowledge / Practice-based 
learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice 

4. Assessment methods 1. Direct observation of grossing skills 
2. Record review of gross reports and slides 
3. 360๐ evaluations (attending pathologist, laboratory 

personel, other physicians) 
4. Written exam (e.g., MCQ, MEQ) 

 



หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หนา้ 88 

 

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 2 (EPA 2 Description) 

1. ชื่ อกิ จกรรมสมรรถนะองค์ รวม  
(EPA Tile) 

EPA2 Compose a diagnostic report for surgical 
pathology specimen 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
    (Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถเขียนรายงานการวินิจฉัยทางศัลยพยาธิ
วิทยาข้ันฐานและข้ันสูงได้ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย โดยรายงานการวินิจฉัยรวมถึง การ
วินิจฉัยโรค การเขียนบรรยายลักษณะที่ตรวจพบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ (microscopic description) การแปลผลการตรวจ
ย้อมเพิ่มเติมด้วยเทคนิคต่างๆ และการเขียนสรุป  pathological 
staging ส าหรับมะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้องและครบถ้วน 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 
1.  Properly identify microscopic slides to be evaluated 

ensuring appropriate patient identification 
2.  Evaluate microscopic slides for pathologic 

abnormalities 
3.  Correlate clinical history, radiology findings, biopsy 

results, intraoperative consultation, frozen section 
diagnosis, and gross description with findings on 
permanent histology slides 

4.  Obtain ancillary studies as needed for diagnosis of 
case (e.g., immunohistochemistry, special stains, and 
molecular studies) 

5.  Prepare a complete report incorporating gross 
description, final diagnosis/ impression, and 
documentation and interpretation of ancillary studies 

6.  Include complete staging information on synoptic 
reporting of malignancies as per current standard of 
care (e.g., CAP cancer protocols) 

7.  Report any relevant clinical information or clinical 
correlations where indicated 

8.  Communicate and document critical values and 
urgent diagnoses directly with clinicians as indicated 
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9.  Recognize when expert consultation is needed and 
obtain and document consultation in final report 

3. Relevant competencies and 
milestones 

Patient care / Medical knowledge / Practice-based 
learning / Professionalism / System-based practice 

4. Assessment methods 1. Direct observation 
2. Record review (written reports) 
3. 360๐ evaluations (attending pathologist, laboratory 

personel, other physicians) 
4. Performance metrics (e.g., turnaround time statistics, 

other metrics from quality monitoring program) 
5.  Written exam (e.g., MCQ, MEQ) 

 

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 3 (EPA 3 Description) 

1. ชื่ อกิ จกรรมสมรรถนะองค์ รวม  
(EPA Tile) 

EPA3 Provide intraoperative consultations and 
appropriate interpretation of frozen sections 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
(Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถตรวจประเมินช้ินเนื้อด้วยตาเปล่าและ 
เลือกช้ินเนื้อส าหรับท า frozen section และ/หรือ smear ได้
เหมาะสม ให้การวินิจฉัย และ รายงานผล frozen section ได้
ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
ผู้ป่วย  
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 
1. Properly identify patient specimen before and 

throughout the frozen section/ intraoperative 
consultation process  

2. Determine correct method of tissue preparation 
needed (e.g., frozen section, cytologic preparation, 
gross evaluation, etc) 

3. Sample tissue appropriately for diagnosis and 
evaluation of margins 

4. Perform cytologic touch preparation 
5. Evaluate and interpret microscopic finding 
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6. Communicate diagnosis, including limitations of 
technique or interpretation in a timely manner 

7. Complete an intraoperative consultation report 
3. Relevant competencies and 

milestones 
Patient care / Medical knowledge / Practice-based 
learning / Interpersonal and communication skills  

4. Assessment methods 1.  Direct observation (e.g., tissue selection) 
2.  Record review of written report 
3.  360๐evaluations (attending pathologist, laboratory 

personel, other physicians) 
 

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 4 (EPA 4 Description) 

1. ชื่ อกิ จกรรมสมรรถนะองค์ รวม  
(EPA Tile) 

EPA4 Compose a diagnostic report for cytology 
specimens 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
     (Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถเขียนรายงานการวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา 
ทั้ง gynecologic และ non-gynecologic specimenภายใน
เวลาที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย โดยรายงาน
การวินิจฉัยรวมถึง การวินิจฉัยโรค การเขียนบรรยายลักษณะที่
ตรวจพบด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscopic description) การ
แปลผลการตรวจย้อมเพิ่มเติมด้วยเทคนิคต่าง ๆ (ถ้ามี) ได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 
1. Properly identify microscopic slides to be evaluated 

ensuring appropriate patient identification 
2. Evaluate slides to determine adequacy and identify 

diagnostic abnormalities  
3. Correlate clinical history, radiology findings, biopsy 

results, etc, with microscopic findings as needed 
4. Obtain ancillary studies as needed for diagnosis of 

case (e.g., immunohistochemistry, special stains, and 
molecular studies) 

5. Prepare a complete report incorporating specimen 
description and preparation, final 



หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หนา้ 91 

 

diagnosis/impression, and documentation and 
interpretation of ancillary studies 

6. Communicate and document critical values and 
urgent diagnoses directly with clinicians as indicated 

3. Relevant competencies and 
milestones 

Patient care / Medical knowledge / Practice-based 
learning / Professionalism / System-based practice 

4. Assessment methods 1. Record review of written reports 
2. 360๐ evaluations (attending pathologist, laboratory 

personel, other physicians) 
3. Performance metrics (e.g., turnaround time statistics, 

other metrics from quality monitoring program) 
4. Written exam (e.g., MCQ, MEQ) 

 

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 5 (EPA 5 Description) 

1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม  
(EPA Tile) 

EPA5 Perform a medical autopsy 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
     (Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถตรวจศพอย่างสมบูรณ์ (complete 
medical autopsy) ได้อย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจหารอยโรคหรือความรุนแรงของโรค สาเหตุการเสียชีวิต และ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการดูแลรักษาทางคลินิก 
(quality and efficacy of care)  

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 

1. Review autopsy consent for clarity and validity 
2. Review medical record for relevant clinical history  
3. Perform and document external examination of the 

body 
4. Perform gross aspects of autopsy procedure 

consistent with autopsy consent including 
cosmetically acceptable opening and closing of 
body cavities, in situ examination of organs, 
evisceration and gross dissection and sampling of 
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organs, acquisition of tissue and body fluids for 
ancillary testing, and documentation of procedure 
(e.g., written descriptions and measurements, 
photographic documentation) 

5. Prepare a timely and concise preliminary autopsy 
report with preliminary diagnosis and gross findings 

6. Review microscopic and laboratory findings and 
correlate with gross findings and clinical history 

7. Prepare a timely and concise final autopsy report 
that includes a written description of gross and 
microscopic finding, an opinion as to the cause of 
death, and clinical-pathologic correlation 

8. Discuss case with clinical providers or others as 
needed (e.g., morbidity and mortality or clinical 
pathologic conferences) including communication 
and documentation of any critical values or urgent 
diagnoses identified during the autopsy 

3. Relevant competencies and 
milestones 

Patient care / Medical knowledge / Practice-based 
learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice 

4. Assessment methods 1. Direct observation (e.g. , evisceration/gross 
dissection) 

2. Record review of written reports 
3. 360๐ evaluations (attending pathologist, laboratory 

personel, other physicians) 
4. Performance metrics (e.g., turnaround time statistics) 
5. Case Log 
6. Oral exam  
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รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 6 (EPA 6 Description) 

1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม 
 (EPA Tile) 

EPA6 Provide guidance for the resolution of pre-
analytical testing issues 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
     (Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถประเมินและจัดการเกี่ยวกับ ค าถาม 
ปัญหา ข้อผิดพลาด และการเบี่ยงเบนของนโยบาย (policy 
deviation) อันเกี่ยวข้องกับข้ันตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์    
(pre-analytical phase of testing) ได้อย่างเหมาะสม 

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 

1. Identify and follow laboratory policies establishing 
pre-analytical testing requirements and addressing 
specimen collection, labeling, transport, and 
handling 

2. Evaluate questions, problems, errors, or policy 
deviations (e.g., unlabeled or mislabeled specimens, 
deviations in transport or handling conditions, 
insufficient sample volume, etc) related to the pre-
analytical testing phase based on laboratory policy, 
communication with ordering providers, and 
evaluation of the patient medical record 

3. Manage resolution of pre-analytical specimen issues 
(e.g., add appropriate preservation pending 
specimen analysis, reject inappropriate specimen 
types, contact clinician for recollection, etc) 

Document resolution in the medical record including 
name, date, and time of clinician contact, reason for 
cancellation, effect of deviation on validity of testing, 
etc) 

3. Relevant competencies and 
milestones 

Medical knowledge / Interpersonal and communication 
skills / System-based practice 
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4. Assessment methods 1. Indirect observation 
2. Review of on call activities 
3. 360๐ evaluations (attending pathologist, laboratory 

personel, other physicians) 
 

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 7 (EPA 7 Description) 

1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม  
(EPA Tile) 

EPA7 Provide pathology support for interdisciplinary 
conferences 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
     (Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยทาง
พยาธิวิทยาในการประชุมสหสาขา เ ช่น tumor board, 
Morbidity and Mortality (M&M) conference, และ Clinical 
Pathologic Conference (CPC) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 

1. Identify pertinent clinical history and laboratory 
values through review of the medical record and 
communication with ordering clinician  

2. Review relevant slides, pathology reports, and 
ancillary testing results 

3. When indicated, review relevant literature to 
provide complete and current pathologic input in 
the interdisciplinary conference setting 

4. Communicate relevant pathology information in a 
succinct and accessible format while actively 
participating in the conference 

5. Provide expert guidance on clinical utility and cost-
effectiveness of additional ancillary testing 

6. Document and report pathologic findings and 
clinical communication related to conference 
participation as needed 

3. Relevant competencies and 
milestones 

Medical knowledge / Interpersonal and communication 
skills  
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4. Assessment methods 1. Direct observation 
2. 360๐ evaluations (attending pathologist, laboratory 

personel, other physicians) 
3. Portfolio 

 

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 8 (EPA 8 Description) 

1. ชื่อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม (EPA 
Tile) 

EPA8 Review and provide anatomical pathology 
diagnosis consultations 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
(Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถทบทวนและให้ค าปรึกษาการวินิจฉัย
ทางพยาธิวิทยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 
1. Review consultation slides on referral cases with 

attention to pertinent clinical information, request 
for additional slides or blocks if needed, and 
formatting of the final consultative report 

2. Demonstrate the steps for preparation of 
consultation reports on outside slides and/or 
paraffin blocks, and transmittal of those reports to 
responsible clinicians and/or referring pathologists  

3. Relevant competencies and 
milestones 

Patient care / Medical knowledge / Practice-based 
learning / Professionalism / System-based practice 

4. Assessment methods 1. Direct observation 
2. Performance metrics (e.g., turnaround time statistics) 
3. Portfolio 

 

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 9 (EPA 9 Description) 

1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม  
(EPA Tile) 

EPA9 Optimize test utilization 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
     (Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกใช้การตรวจพิ เศษต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะ immunohistochemistry ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ตามความจ าเป็น สอดคล้องกับบริบทด้านทรัพยากรของสถาบันฯ 
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และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย  

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 

1. Address specific test utilization questions on an 
individual patient based on clinical information, 
pathology diagnosis, and test rationale 

2. Identify inappropriate utilization (under- or 
overutilization) and intervene to improve cost-
effectiveness, appropriate use of resources, and 
quality of patient care 

3. Relevant competencies and 
milestones 

Medical knowledge / Practice-based learning / 
Professionalism / System-based practice 

4. Assessment methods 1. Direct observation 
2. 360๐ evaluations (attending pathologist, laboratory 

personel, other physicians) 
 

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 10 (EPA 10 Description) 

1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม  
(EPA Tile) 

EPA10 Assure quality and patient safety 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
     (Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถวิเคราะห์และท าให้เช่ือมั่นได้ว่าการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และการด าเนินการของห้องปฏิบัติการทาง
พยาธิวิทยา เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักประกันคุณภาพ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย  

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 

1. Address specific quality and safety issues (e.g., 
diagnostic errors, laboratory errors, and “near 
misses”) for individual patients, including steps such 
as communication of error to clinicians, reporting of 
incident or error as per system policy, 
documentation of error, and investigation of 
processes leading to error (e.g., root cause analysis) 
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2. Participate in quality improvement meetings 

3. Relevant competencies and 
milestones 

Patient care / Medical knowledge / Professionalism / 
System-based practice 

4. Assessment methods 1. Case study discussion 
2. 360๐ evaluations (attending pathologist, laboratory 

personel, other physicians) 
3. Portfolio 

 

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 11 (EPA 11 Description) 

1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม  
(EPA Tile) 

EPA11 Evaluate and choose a new test or instrument 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
(Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถประเมินและเลือกใช้ ตัวทดสอบ 
(assay) ระบบส าหรับตัวทดสอบ (test system) และเครื่องมือ 
(instrument) ส าหรับการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 

1. Review clinical utility and performance 
characteristics of assays, test systems, and 
instruments to identify technology that meets the 
needs of the laboratory and patient population 
served 

2.  Communicate with clinical providers to determine 
patient care and testing needs in evaluating 
suitability of new technology 

3. Prepare or review cost-benefit analysis data (e.g., 
return on investment) to determine economic 
feasibility of new assays or technology 

4. Evaluate personnel and workflow requirements of 
new technology to determine fit and feasibility of 
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implementation 
5. Complete environment evaluation to determine 

adequacy of space and physical plant requirements 
for new instrumentation 

6. Work with information technology staff to evaluate 
system requirements of new instruments and 
determine compatibility with current laboratory 
information system 

3. Relevant competencies and 
milestones 

Medical knowledge  

4. Assessment methods 1. Simulation 
2. 360๐ evaluations (attending pathologist, laboratory 

personel, other physicians) 
3. Portfolio 

 

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมท่ี 12 (EPA 12 Description) 

1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม  
(EPA Tile) 

EPA12 Participate a laboratory accreditation inspection 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  
     (Description and tasks) 

แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค  

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 

1. Review checklists and other supporting 
documentation  

2. Participate on-site inspection of laboratory section  
3. Attend presentation of finding summation as 

required by accrediting organization 
3. Relevant competencies and 

milestones 
Patient care / Professionalism / System-based practice 

4. Assessment methods 1. 360๐ evaluations (e.g., inspection team members or 
team leader) 

2. Portfolio 
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Milestones anatomic pathology training 

Entrustable 

professional 

activity (EPA) 

 R1 R2 R3 

1-1 Perform gross dissection of basic (simple) 
specimens 

L3 #7 L4 #4  

1-2 Perform gross dissection of complex (advanced) 
specimens 

 L4 #3 L5 #6 

2-1 Compose a diagnostic report for basic (simple) 
surgical pathology specimens 

L2 #7 L3 #5  

2-2 Compose a diagnostic report for complex 
(advanced) surgical pathology specimens 

 L3 #4 L4 #8 

3 Provide intraoperative consultations and 
appropriate interpretation of frozen sections 

L2 #1 L3 #1 L4 #1 

4 Compose a diagnostic report for cytology 
specimens 

 L3 
#15 

L4#15 

5 Perform a medical autopsy L3 #1 L4 #1 L5 #1 

6 Provide guidance for the resolution of 
preanalytical testing issues 

 L3 #1 L4 #1 

7 Provide pathology support for interdisciplinary 
conferences 

 L4 #1 L5 #1 

8 Review and provide anatomical pathology 
diagnosis consultations 

  L4 #1 

9 Optimize test utilization  L3 #1 L4 #1 

10 Assure quality and patient safety L2 #1 L3 #1 L4 #1 

11 Evaluate and choose a new test or instrument   L3 #1 

12 Participate a laboratory accreditation inspection   L2 #1 
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การประเมินความรู้ และประสบการณ์เรียนรู้ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การฝึกอบรม 
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ความรู้ 
         

ทักษะทางหัตถการ          

ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ พั ฒ น า
ตนเอง 

         

ทักษะปฏิสัมพันธ์และ
การสื่อสาร 

         

ความเป็นมืออาชีพ          

การปฏิบัติงานให้เข้ากับ
ระบบ 

         

สุขภาวะ          

มี จิ ตส า นึ กห่ ว ง ใยต่ อ
สังคม          

ส านึกในคุณค่าของตน
และความเป็นคนไทย          
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EPA 1-1 

พยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

EPA1-1 Gross dissection of BASIC (simple) surgical specimens 

EPA1-1 เม่ือสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมิน อย่างน้อยระดับ 3 อย่างน้อย 7 จาก 11 organ system  

      เม่ือสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินครบทุก organ system โดยการประเมินหลังจาก 12 เดือน ต้องได้ผลการ

ประเมินอย่างน้อยระดับ 4 

(organs: breast, bone and soft tissue, CNS, eye and ENT, genitourinary system, gastrointestinal tract, gynecology, 

hematopathology, hepato-pancreato-biliary system, skin, and thorax and CVS) 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน ...........................................................................  วันท่ี .............................................. 

 

Organ ระบุ .......................................................  

ไม่

ถูกต้อง/

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้อง

บางส่วน/ 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี) 

การเตรียมตัวก่อนตรวจชิ้นเน้ือ    

ความรู้เก่ียวกับผู้ป่วย, วิธีการตรวจและตัดชิ้นเน้ือ (MK1-3)    

ติดต่อสอบถามข้อมูลจากแพทย์ผู้ส่งชิ้นเ น้ือ (ถ้าจ าเป็น) ด้วยวาจาสุภาพและ

เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตรวจชิ้นเน้ือ เช่น 

pertinent clinical history, specimen orientation, ความเชื่อมโยงกับลักษณะ

ทางรังสีวิทยา เป็นต้น (PS2, MK1-3, PBLI2, ICS3, P1) 

   

ขั้นตอนการตรวจพยาธิสภาพด้วยตาเปล่า    

ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นเน้ือได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย ชื่อหัตถการผ่าตัด 

เลขที่โรงพยาบาล เลขที่รับชิ้นเน้ือ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของใบส่งตรวจ (ประวัติ

อาการผู้ป่วย การวินิจฉัยทางคลินิก ชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

แพทย์ผู้ส่งตรวจ) (PS2, MK1-3, PBLI2, P4) 

   

ตรวจและตัดเปิดชิ้นเน้ือได้ถูกต้องตามหลักกายวิภาค (PC2, PS2, MK2)    

สุ่มตัดชิ้นเน้ือได้ครบถ้วนและถูกต้อง และค านึงถึงความคุ้มค่าทางการแพทย์ (PS2, 

MK2-3, SBP1-2) 
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Organ ระบุ .......................................................  

ไม่

ถูกต้อง/

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้อง

บางส่วน/ 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี) 

เลือกแต้มสีชิ้นเน้ือเพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ surgical margin หรืออ่ืน ๆ ตามความจ า

เป็นได้ครบถ้วนและถูกต้อง (PS2, MK2) 

   

เขียนบรรยาย gross description เป็นภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

สะกดค าถูกต้อง มีการเรียบเรียงตามล าดับขั้นอย่างเหมาะสม ความครบถ้วนของ

ลักษณะที่ตรวจพบทั้งส่วนที่ปกติและที่มีพยาธิสภาพ และสอดคล้องกับพยาธิสภาพ

ที่ตรวจพบด้วยตาเปล่า ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์รายงานผลก่อนส่งงานแก่พยาธิแพทย์ (PC2, PS2, MK2, P4) 

   

ถ่ายภาพชิ้นเน้ือเพื่อแสดงรอยโรคได้เหมาะสมและสวยงาม และจัดวางถูกต้องตาม

หลักกายวิภาค (ถ้ามี) (MK2) 

   

ตรวจและสุ่มตัดชิ้นเน้ือได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้ป่วย (P1, P4-5, SBP1) 

   

เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ตรวจตัดชิ้นเน้ือได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติและข้อมูล

ป้อนกลับ 

   

 

ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 1-1 

 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 

 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน......................................(ลายเซ็น)..........................................................(ตัวบรรจง) 
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EPA 1-2 

พยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

EPA1-2 Gross dissection of ADVANCED (complex) surgical specimens 

EPA1-2 เม่ือสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน อย่างน้อยระดับ 4 อย่างน้อย 3 จาก 9 organ system  

             เม่ือสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินครบทุก organ system โดยการประเมินหลังจาก 24 เดือน ต้องได้ผลการ

ประเมินอย่างน้อยระดับ 5 

(organs: breast, bone and soft tissue, eye and ENT, genitourinary system, gastrointestinal tract, gynecology, hepato-pancreato-
biliary system, pediatric pathology, and thorax and CVS) 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน ...........................................................................  วันท่ี .............................................. 

 

Organ ระบุ ....................................................... 

ไม่

ถูกต้อง/

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้อง

บางส่วนไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี) 

การเตรียมตัวก่อนตรวจชิ้นเน้ือ    

ความรู้เก่ียวกับผู้ป่วย, วิธีการตรวจและตัดชิ้นเน้ือ (MK1-3)    

ติดต่อสอบถามข้อมูลจากแพทย์ผู้ส่งชิ้นเ น้ือ (ถ้าจ าเป็น) ด้วยวาจาสุภาพและ

เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตรวจชิ้นเน้ือ เช่น 

pertinent clinical history, specimen orientation, ความเชื่อมโยงกับลักษณะ

ทางรังสีวิทยา เป็นต้น (PS2, MK1-3, PBLI2, ICS3, P1) 

   

ขั้นตอนการตรวจพยาธิสภาพด้วยตาเปล่า    

ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นเนื้อได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย ชื่อหัตถการผ่าตัด 

เลขท่ีโรงพยาบาล เลขท่ีรับชิ้นเนื้อ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของใบส่งตรวจ 

(ประวัติอาการผู้ป่วย การวินิจฉัยทางคลินิก ชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ และเบอร์

โทรศัพท์ติดต่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ) (PS2, MK1-3, PBLI2, P4) 

   

ตรวจและตัดเปิดชิ้นเนื้อได้ถูกต้องตามหลักกายวิภาค (PC2, PS2, MK2)    

สุ่มตัดชิ้นเนื้อได้ครบถ้วนและถูกต้อง และค านึงถึงความคุ้มค่าทางการแพทย์ 

(PS2, MK2-3, SBP1-2) 
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Organ ระบุ ....................................................... 

ไม่

ถูกต้อง/

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้อง

บางส่วนไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี) 

เลือกแต้มสีชิ้นเนื้อเพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ surgical margin หรืออื่น ๆ ตาม

ความจ าเป็นได้ครบถ้วนและถูกต้อง (PS2, MK2) 

   

เขียนบรรยาย gross description เป็นภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ สะกดค าถูกต้อง มีการเรียบเรียงตามล าดับขั้นอย่างเหมาะสม ความ

ครบถ้วนของลักษณะท่ีตรวจพบท้ังส่วนท่ีปกติและท่ีมีพยาธิสภาพ และ

สอดคล้องกับพยาธิสภาพท่ีตรวจพบด้วยตาเปล่า ตลอดจนตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์รายงานผลก่อนส่งงานแก่พยาธิแพทย์ 

(PC2, PS2, MK2, P4) 

   

ถ่ายภาพชิ้นเนื้อเพื่อแสดงรอยโรคได้เหมาะสมและสวยงาม และจัดวางถูกต้อง

ตามหลักกายวิภาค (ถ้ามี) (MK2) 

   

ตรวจและสุ่มตัดชิ้นเน้ือได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้ป่วย (P1, P4-5, SBP1) 

   

เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ตรวจตัดชิ้นเนื้อได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติและ

ข้อมูลป้อนกลับ 

   

 

ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 1-2 

 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 

 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 

 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน......................................(ลายเซ็น)..........................................................(ตัวบรรจง) 
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สรุปการประเมินบันทึกประสบการณ์และผลงานของแพทย์ประจ าบา้น 

ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา.......................................................................................................................... 

ชื่อแพทย์ประจ าบา้น......................................................................................................................... 

ครั้งท่ี .......................1................... วันท่ีประเมินผล......................................................................... 

หัวข้อ คะแนนท่ีได้ การประเมิน เกณฑ์ 

ประสบการณ์ด้านทักษะทางหัตถการและดูแลผู้ป่วย 
(ระบุระบบ) 
- มีความรู้ [(medical knowledge (MK)]  
- ทั ก ษ ะ ท า ง หั ต ถ ก า ร แ ล ะ ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย 

[procedural skill (PS) and patient care (PC)]  
 

  ผ่าน    
 พอใช้ 
 ควรปรับปรุง 
 ยังท าไม่ครบ 

 

≥80 

≥71-79 

≥ 70-60 

< 60   

ประสบการณ์การฝึกอบรมด้านต่างๆ 

- การ เ รี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ แ ละพัฒนาตน เ อง 
[practice-based learning and improvement 
(PBLI)]  

- ทักษะปฎิสัมพันธ์และการสื่อสาร [interpersonal 
and communication skill (ICS)]  

- ความเป็นมืออาชีพ [professionalism (P)]  

- การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ [system-based 
practice (SBP)]  

  ผ่าน    

 พอใช้ 
 ควรปรับปรุง 
 ยังท าไม่ครบ 

 

 

≥80 

≥71-79 

≥ 70-60 

< 60   

 

 

กิจกรรมและโครงการท่ีมุ่งท าประโยชน์ 
ต่อสังคม และจิตอาสา (ร้อยละ 80/ปี) 

  ผ่าน    
 พอใช้ 
 ควรปรับปรุง 

≥80 

≥71-79 

≥ 70-60 

  

           (....................................................)  
                หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา  

* โดยมีการประเมิน 2 รอบ   

 

ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวกท่ี 6 

รายวิชาในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

             (Residency Training in Anatomical Pathology) 
   และรายละเอียดแผนการสอนของแต่ละรายวิชา 
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รหัสและชื่อรายวิชา  
364-700 พยาธิวิทยา PATHOLOGY 
1. จ านวนหน่วยกิต  
1(0-2-1)  
2. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2560  
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
1 ปารมี   ทองสุกใส    PARAMEE   THONGSUKHSAI  

2 เสาวรัตน์   เอื้อเพิ่มเกียรต ิ   SAUVARAT   AUEPEMKIAT  

3 สุภาพร   สุวิวัฒน์    SUPAPORN   SUWIWAT  

4 อนุพงศ ์  นิติเรืองจรัส    ANUPONG   NITIRUANGJARAS  

5 คเณศ   กาญจนประดิษฐ ์   KANET        KANJANAPRADIT  

6 ภูวดล   เวชวิทยาขลงั POOWADON   WETWITTAYAKHLUNG 
4. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาที่เปิดสอน  
ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 (ตอ่เน่ือง) 
5. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
ไม่มี  
6. สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
7. วันที่จดัท าหรอืปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสดุ  
17 สิงหาคม 2561 

ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
กลไก และลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเซลล์และเน้ือเยื่อและผลทางคลินิกในภาวะต่างๆ อันเป็น
พื้นฐานในการศึกษาพยาธิวิทยาของโรคในระบบต่างๆ ภาวะที่เซลล์ได้รับอันตรายจากสาเหตุต่างๆ ภาวะการอับเสบ
และการหายของแผล การควบคุมการเติบโตและพัฒนาการของเซลล์ ภาวะความผิดปกติของการไหลเวียน ภาวะการ
ติดเช้ือ การตอบสนองของระบบภูมิคุม้กัน ภาวะความไม่สมดุลย์ของสารอาหาร และภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของเซลล์ 
ในทางเสือ่มตามอาย ุ 
The mechanisms and types of changes found in the cell structure and tissue the clinical results of 
various conditions for a basic study of the pathology of diseases conditions related to cell damage 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยาทั่วไป กระบวนการทางห้องปฏบิัติการพยาธิวิทยา การยอ้มพเิศษทาง
ฮีสโตเคมี และการยอ้มพิเศษทางอิมมูโนฮีสโตเคมี 
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from various causes, conditions related to the infection and recovery of wounds, control of growth 
and development of cells, conditions related to circulation disorders, infectious conditions, the 
immune response, unbalanced nutrient conditions, and conditions related to degenerative 
changes in cells  

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย  
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

ปฏิบตัิการ  
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

ศึกษาด้วยตนเอง  
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

สอนเสริม  
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

10 - 30 60 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา   
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมินผล 

รายการ  

1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลาและ
ซ่ือสัตย์สุจริต -  

 

รายการ  

1.1 มอบหมายสิ่งที่ต้องฝกึปฏบิตั ิ 
 

รายการ  

1.1 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  

 

2. ด้านความรู้  

ความรู้ทีต่้องไดร้ับ วิธกีารสอน วิธกีารประเมินผล 

รายการ  

2.2 มีความรู้และเข้าใจวิทยาการ
ทางการแพทย์ในแต่ละสาขาและ
องค์รวม -  

 

รายการ  

2.1 การฝึกปฏิบัติและการศึกษา
ด้วยตนเอง  

 

รายการ  

2.1 การสอบทฤษฎี 1 คร้ัง  

2.2 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปญัญาทีต่้องพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมินผล 

รายการ  

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง -  

 

รายการ  

3.1 มอบหมายสิ่งที่ต้องฝกึปฏบิตั ิ 
 

รายการ  

3.1 ประเมินระหว่างฝึกปฏิบตัิ  
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบทีต่้องพัฒนา 

วิธกีารสอน 
 

วิธกีารประเมินผล 
 

รายการ  

4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่ม -  

 

รายการ  

4.1 มอบหมายสิ่งที่ต้องฝกึปฏบิตั ิ 
 

รายการ  

4.1 ประเมินขณะปฏิบตัิงาน    
(on-job assessment) แบบ 360 
องศา  

 

 
แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  
สัปดาห์ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

 
จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน 
เพิ่มเติม 

 

01-02   General pathology 

- Cellular response 
to stress and toxic 
insults: adaptation, 
injury and death 

- Acute and chronic 
inflammation 

- Tissue renewal, 
repair and 
regeneration 

- Hemodynamic 
disorders, 
thromboembolic 
disease and shock 

- Genetic disorders 
- Diseases of 

immune system 
- Neoplasia 
- Infectious disease 
- Environmental and 

nutritional diseases 
- Diseases of infancy 

and childhood 

 
 
8 

52   
 

52 

 

- สอนบรรยาย  8  
ชั่วโมง 

- ศึกษาด้วยตนเอง  

 

 

 

 

  
 

ปารมี ทองสุกใส  

เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ  

สุภาพร สุวิวัฒน์  

อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส  

คเณศ กาญจนประดิษฐ์ 
ภูวดล เวชวิทยาขลัง  
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03   Basicpathology laboratory 
process 

- การเตรียมสิ่งส่งตรวจ 
- tissue processing 
- เ ท ค นิ ค ก า ร ย้ อ ม สี 

hematoxylin และ 
eosin 

- เทคนิคการย้อมพิเศษ
ทางฮีสโตเคมี 

- การแปลผล 

 
 
 
1 

 
 
 

15 

 
 
 
0 

 
 
 

-  สอนบรรยาย       
    1ชั่วโมง ร่วมกับ 
    ฝึกปฏิบัติงาน  
    15 ชั่วโมง   

 

 
 
คเณศ  กาญจนประดิษฐ์ 

 

 

04   Immunohistochemistry 

- การเตรียมสิ่งส่งตรวจ 
- เทคนิคการย้อม 
- การแปลผล 

 
 
1  

 
 
15  

 
 
0  

  
 

-  สอนบรรยาย    
    1ชั่วโมง ร่วมกับ 
    ฝึกปฏิบัติงาน  
    15 ชั่วโมง   

 

 
คเณศ  กาญจนประดิษฐ์ 

 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู ้ วิธกีารประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

2.2  - การทดสอบ 
- การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

ตลอดภาคการศึกษา  80 

3.1  - การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา  10 

4.5  - การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ  ตลอดภาคการศึกษา  10 

 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
1. ต าราและเอกสารหลัก  
1.1 Kumar, Abbas, Fausto, Aster. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 8th ed., Saunders 
Elsevier,2010. 
1.2 Rosai J. Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology. 9th ed., Mosby 2004. 
1.3 เอกสารประกอบการสอน Immunohistochemistry: Principle, Techniques and Applications โดยผศ.
ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 
1.4 Leong A. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. 2nd ed., GMM 2003. 
1.5 Allen. Histopathology specimens: clinical, pathological & laboratory aspect. Springer 2004. 
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2. Other materials  
-  http://medstat.med.utah.edu/WebPath 
-  http://nottingham.ac.uk/pathology/default.html 
-  http://www.IHCworld.com 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
1.1 ประเมินรายวิชา  
• ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลัง
การเรียนรายวิชาน้ี 
• ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา 
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 
• การสะท้อนคดิของนักศึกษา 
1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
• อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง 
• การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
• ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ 
• การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
• มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศกึษา 
• ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย 

2. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา 
• น าผลการประเมินโดยนักศึกษาจากขอ้ 1 และการประเมินการสอนจากขอ้ 2 มาประมวลเพื่อปรับปรุงรายวิชา การ
จดัการเรียนการสอน 
• จดัประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพือ่ทบทวนและปรับปรุงรายวิชา 
• ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามขอ้มูลจากการประเมิน 
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รหัสและชื่อรายวิชา  
364-790 การตรวจศพ 1  AUTOPSY I 
1. จ านวนหน่วยกิต  
2 (1-3-2)  
2. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2560  
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
1 คเณศ   กาญจนประดิษฐ ์    KANET   KANJANAPRADIT  

2 ปารมี   ทองสุกใส     PARAMEE   THONGSUKHSAI  

3 อนุพงศ ์  นิติเรืองจรัส     ANUPONG   NITIRUANGJARAS  

4 ภูวดล   เวชวิทยาขลงั  POOWADON   WETWITTAYAKHLUNG 
4. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาที่เปิดสอน  
ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1  และ 2 (ต่อเน่ือง) 
5. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
ไม่มี 
6. สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่  
7. วันที่จดัท าหรอืปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสดุ  
16 สิงหาคม 2561 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจขั้นตอนและวิธีการตรวจศพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถท าการตรวจศพได้ 

ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
หลักการและวิธีการในการตรวจศพ การตรวจลักษณะภายนอก การตรวจอวัยวะภายในด้วยตาเปล่า การช่ัง 
ตวงและวัดขนาดอวัยวะ ของเหลว และสิ่งคัดหลั่งในร่างกาย การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อตรวจทางจุลพยาธิ
วิทยา การถ่ายภาพอวัยวะที่มีพยาธิสภาพ การเก็บ enbloc แต่ละอวัยวะเพื่อท า museum และการรายงาน 
ผลก าร ตร วจ ศพเ บื้ อ งต้ น  ความรู้ ใน ข้อ กฎห มายอั น เ กี่ ย ว ข้อ งกั บก าร ตรวจศพ วิชากา ร  
The principle and methods of autopsy gross examination, gross pathological examination of 
internal organs, measurement of organ size, liquids and body fluids, biopsy for 
micropathological examination, pathological organ imaging, collection of enbloc for each 
organ for museum production and the reporting of primary results of autopsy knowledge of  
the law related to academic autopsy  
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม  

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์สุจริต -  

 

รายการ  

1.1 สอนคุณธรรม จริยธรรม 
สอดแทรกในหลักสูตร  

1.2 สังเกตพฤติกรรมระหว่างท า
กิจกรรมที่ก าหนด  

1.3 ประเมินความประพฤติของ
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง  

 

รายการ  

1.1 ประเมินพฤติกรรมการ
ท า ง า น  ก า ร ท า ง า น ต า ม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
การนัดหมายตรงต่อเวลา  

 

2. ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
2.2 มี ความรู้ และ เ ข้า ใจ
วิทยาการทางการแพทย์ในแต่
ละสาขาและองค์รวม -  

 

รายการ  
2.1 ก า รฝึ กป ฏิบั ติ แ ล ะ
การศึกษาด้วยตนเอง  

 

รายการ  
2.1 การประเมินการเขียน
รายงานการผ่าตรวจศพ  

2.2 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  

 

 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ปฏิบัติการ (ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 
ศึกษาด้วยตนเอง  

(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

สอนบรรยายขณะ
ปฏิบัติการจรงิ 30 

ช่ัวโมง 

ฝึกท าการตรวจศพ ตามจ านวนศพที่
ได้รับ ครั้งละ 5 ช่ัวโมง ไม่ต่ ากว่า 18 ศพ 

ต่อปีการศึกษา 

ศึกษาเพิ่มเตมิความรู้เพื่อ
เขียนรายงานตรวจศพ 60 

ช่ัวโมง 

- 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ด้วยการนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนได้ตามความเหมาะสม ในวันและเวลา
ราชการ 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  

 

รายการ  
3.1 ฝึกปฏิบัติการผ่าศพและ
การอ่านสไลด ์ 

3.2 น าเสนอด้วยวาจาใน 
autopsy conference  

3.3 เขียนรายงานการผ่าตรวจ
ศพ  

 

รายการ  
3.1 ประเมินการน าเสนอการผ่า 
ตรวจศพ  

3.2 ประเมินเขียนรายงานการ
ผ่าตรวจศพ  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผ 

รายการ  

4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม   

 

รายการ  

4.1 มอบหมายสิ่งที่ต้องฝึก
ปฏิบัต ิ 

 

รายการ  

4.1 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัต ิ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  

5.1 สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
อย่างเหมาะสม  

 

รายการ  

5.1 น าเสนอผลการตรวจศพ
โดยใช้ภาษา รูปแบบ และการ
น าเสนอ โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 

รายการ  

5.1 การประเมินการเขียน
รายงานการผ่าตรวจศพ  

5.2 การประเมินการน าเสนอ
การผ่าตรวจศพ  

 

6. ด้านทักษะพิสัย หรืออ่ืนๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด  

ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

6.2 สามารถท าหัตถการทาง
วิชาชีพที่ ก าหนดไ ว้ได้อย่ า ง

รายการ  

6.1 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้
การดู แลของอาจารย์  และ

รายการ  

6.1 ประเมินวิธีการปฏิบัติใน
การผ่าศพ และการรายงานผล
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ถูกต้องและเหมาะสม -  
 

การศึกษาด้วยตนเอง  
 

การผ่าตรวจศพ  
 

 
แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

 

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

 

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช ้

 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน
เพ่ิมเติม 

 

ต ล อ ด ภ า ค
การศึกษา  

 1.  การตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์
ของใบขออนุญาตท า
การตรวจศพ   
 2.  ทบทวนข้อมูลทาง
คลินิกก่อนท าการผ่า
ตรวจศพ   

3.  3. ปรึกษาแนวทาง
การผ่ าตรวจศพกั บ
อาจารย์ผู้ดูแลก่อนท า
การผ่าตรวจศพ เพื่อ
อภิปรายและรับทราบ
ป ร ะ เ ด็ น ท่ี ต้ อ ง ใ ห้
ความสนใจเป็นพิเศษ 

4.  4. ท าการผ่าตรวจศพ 
สุ่มเลือกตัวอย่างชิ้น
เนื้อด้วยตนเอง  

5.  5. บันทึกและรายงาน
พยาธิสภาพเมื่อดูด้วย
ตาเปล่าให้อาจารย์
ผู้ดูแลทราบ 

6.  6 .  ใ ห้ ก าร วิ นิ จ ฉั ย
ลักษณะทางจุลพยาธิ
วิทยา รวมท้ังเขียน
สรุปรายงานการผ่า
ตรวจศพฉบับสมบูรณ์ 
ส่งให้อาจารย์ผู้ดูแล 
 7 .  น า เ สน อ  แล ะ
อภิปราย case ท่ี

0  120  0  - ฝึกปฏิบัติการผ่าศพ
ด้วยตนเอง ภายใต้
การดูแลของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ case 

-  Autopsy 
conference 

 
 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

ภูวดล เวชวิทยาขลัง 
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น่าสนใจ   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการ
เรียนรู ้

วิธีการประเมิน 
 

สัปดาห์ท่ีประเมิน 
 

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

2.2  - การประเมินการเขียนรายงานการผ่าตรวจศพ   ตลอดภาคการศึกษา  25 

3.1  - การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ 
- การประเมินการน าเสนอการผ่าตรวจศพ  

ตลอดภาคการศึกษา  25 

4.5  - การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ  ตลอดภาคการศึกษา  20 

5.1  - การประเมินการเขียนรายงานการผ่าตรวจศพ 
- การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

ตลอดภาคการศึกษา  10 

6.2  - การประ เมินผลในภาพรวมของการฝึกปฏิบั ติ        
และการเขียนรายงานการผ่าตรวจศพ   

เมื้อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในปีที่ 2  

20 

 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก  
• Gilbert-Barnes E, Kapur RP, Oligny LL. Potter’s Pathology of the fetus, infant and child. 2nd 
edition. China: Elsevier. 2007 
• Jurgen Ludwig. Handbook of autopsy practice.  rd edition. Totowa: Humana Press, 2002 
2. Other materials  
• วารสารทางวิชาการ American Journal of Surgical Pathology 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
1.1 ประเมินรายวิชา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนาระหว่างอาจารยผ์ู้สอนกับผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
 



หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หนา้ 117 

 

1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
ในการเกบ็ข้อมลูเพือ่ประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการตอบค าถามของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ และ
หลงัการออกผลการเรียนรายวิชา และสอบถามจากอาจารยท์ี่ปรกึษาในความรู้พื้นฐานของนกัศึกษาหลงัเรียน
วิชาน้ีแล้ว 

2. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรงุการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรบัปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 
- น าข้อเสนอแนะจากกรรมการหลักสูตรมาปรบัปรุงให้เหมาะสม 
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รหัสและชื่อรายวิชา  
364-791 พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา 1 DIAGNOSTIC PATHOLOGY AND CYTOLOGY I  
1. จ านวนหน่วยกิต  
3 (1-6-2)  
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2560  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
1 คเณศ   กาญจนประดิษฐ ์    KANET   KANJANAPRADIT  

2 ปารมี   ทองสุกใส     PARAMEE   THONGSUKHSAI  

3 อนุพงศ ์  นิติเรืองจรัส     ANUPONG   NITIRUANGJARAS  

4 ภูวดล   เวชวิทยาขลงั  POOWADON   WETWITTAYAKHLUNG 

4. ชั้นปีท่ีเรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน  
ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1  และ 2 (ต่อเน่ือง) 
5. รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผูส้อนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
ไม่มี 

7. สถานท่ีเรียน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่  

8. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
16 สิงหาคม 2561 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยช้ินเนื้อพยาธิศัลยกรรม ตั้งแต่การ
รับและเตรียมสิ่งส่งตรวจ หลักการและวิธีการตรวจด้วยตาเปล่า และการสุ่มตัดเนื้อเยื่อในรอยโรคต่างๆ 
ข้ันตอนการท าสไลด์ หลักการย้อมสี hematoxylin & eosin สีย้อมพิเศษต่างๆ และข้อบ่งใช้ ความรู้และ
ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรายงานผล frozen section ความรู้และทักษะการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของ
โรคต่างๆ ที่พบบ่อยและ ไม่ซับซ้อน วิธีการรายงานผล รวมถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพในการบริการพยาธิ
ศัลยกรรมความรู้และทักษะในการแปลผลเซลล์วิทยาระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี ซึ่งครอบคลุม เซลล์เยื่อบุใน
ภาวะปกติ ภาวะติดเช้ือ ภาวะอื่นๆ ที่ไม่ใช่มะเร็ง เซลล์ผิดปกติระยะกอ่นมะเร็ง และมะเรง็ระยะลกุลาม วิธีการ
รายงานผลและการควบคุมคุณภาพการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก 
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ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยช้ินเนื้อพยาธิศัลยกรรม ตั้งแต่การรับและเตรียมสิ่ง
ส่งตรวจ หลักการและวิธีการตรวจด้วยตาเปล่า และการสุ่มตัดเนื้อเยื่อในรอยโรคต่างๆ  ข้ันตอนการท าสไลด์ 
หลักการย้อมสี hematoxylin & eosin สีย้อมพิเศษต่างๆ และข้อบ่งใช้ ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัย
และรายงานผล frozen section ความรู้และทักษะการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของโรคต่างๆ ที่พบบ่อยและไม่
ซับซ้อน วิธีการรายงานผล กระบวนการควบคุมภาพในงานบริการพยาธิศัลยกรรม ความรู้และทักษะในการ
แปลผลเซลล์วิทยาระบบอวัยวะสืบพันธ์สตรี ซึ่งครอบคลุม เซลล์เยื่อบุในภาวะปกติ ภาวะติดเช้ือ ภาวะอื่นๆที่
ไม่ใช่มะเร็ง เซลล์ผิดปกติระยะก่อนมะเร็ง และมะเร็งระยะลุกลาม วิธีการรายงานผลและการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
The theory of the principles and techniques used in surgical pathology beginning at the 
reception and preparation of specimens, principle and visible diagnostic methods, biopsy 
sampling in lesions, process of slide making, principle of hematoxylin eosin (HE) dyeing, use 
of the various type of special dye and indications. Theory and practice in diagnosing and 
reporting on frozen sections; theory and practice in diagnosing the pathology of common 
and simple diseases; reporting methods quality control processes in surgical pathology 
services The theory and skills used in interpretation of gynaecological cytology covering: the 
epidermis in normal and infected condition as well as other conditions unrelated to cancer; 
abnormal cells of pre-cancer stage and invasive cancers; methods of reporting and quality  
control for cervical cancer screening  

 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ปฏิบัติการ  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ศึกษาด้วยตนเอง 

(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

สอนเสรมิ  
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

30 180 60 
ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะ
ราย 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษากรณีเร่งด่วนได้ทันที หรือนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนในวัน และเวลาราชการ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
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ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม  

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์สุจริต -  

 

รายการ  
1.1 สอนคุณธรรม จริยธรรม 
สอดแทรกในหลักสูตร -  

1.2 สังเกตพฤติกรรมระหว่างท า
กิจกรรมที่ก าหนด -  

1.3 ประเมินความประพฤติของ
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง -  

 

รายการ  
1.1 ประเมินพฤติกรรมการ
ท า ง า น  ก า ร ท า ง า น ต า ม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
การนัดหมายตรงต่อเวลา  

 

2. ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

2.2 มี ความรู้ และ เ ข้า ใจ
วิทยาการทางการแพทย์ในแต่
ละสาขาและองค์รวม -  

 

รายการ  

2.1 สอนบรรยายในหัวข้อการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ  

2.2 ให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
อ บ ร ม สั ม ม น า ใ น หั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวข้อง  

2.3 ให้ นั ก ศึกษาฝึ กการ
วินิจฉัยโรคในกิจกรรมวิชาการ
ทั้ งของภายในภาควิชาและ
ภายนอกภาควิชา ให้นักศึกษา
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์  

 

รายการ  

2.1 สอบที่กฤษฎี 2 ครั้งต่อปี  
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้

รายการ  

3.1 ให้นักศึกษาแปลผลสไลด์
ทางพยาธิวิทยา โดยอาจารย์
เป็นผู้ดูแล  

รายการ  

3.1 ประเมินการฝึกปฏิบัติเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา  

3.2 สอบภาคปฏิบัติในการอ่าน
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ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -  
 

3.2 ให้นักศึกษาได้ฝึกตัดช้ินเนื้อ 
และฝึกการวินิจฉัยโรคต่างๆ  

3.3 มอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่
น่าสนใจ  

3.4 วินิจฉัยเบื้องต้นด้วยตนเอง 
กับอาจารย์  

 

สไลด์  การวินิจฉัยโรค gross 
และการสอบปากเปล่า  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  

4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม -  

 

รายการ  

4.1 จัดกิจกรรมร่วมกันในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา  

4.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและ
รายบุคคล  

 

รายการ  

4.1 ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายโดย
อาจารย์  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  

5.1 สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
อย่างเหมาะสม -  

 

รายการ  

5.1 ให้นักศึกษาฝึกการอ่าน
บทความทางการแพทย์ ใน
กิจกรรม journal club  

5.2 ให้ นัก ศึกษาเ ข้ าร่ วม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ  

5.3 ให้นักศึกษาฝึกการเขียน
บรรยายภาษาอั งกฤษ เพื่ อ
บรรยายการตัดช้ินเนื้อ  

 

รายการ  

5.1 การประเมินน าเสนอ
กิจกรรมวิชาการ  

5.2 การประ เมินการ ใ ช้
ภาษาอั ง ก ฤษ ในก า ร เ ขี ยน
บรรยายการตัดช้ินเนื้อ  
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6. ด้านทักษะพิสัย หรืออ่ืนๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด  

ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
6.2 สามารถท าหัตถการทาง
วิชาชีพที่ ก าหนดไ ว้ได้อย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม -  

 

รายการ  
6.1 ให้นักศึกษาฝึกการตัดช้ิน
เนื้อร่วมกับอาจารย์  

 

รายการ  
6.1 ประเมินทักษะการตัดช้ิน
เนื้อตอนสิ้นปีการศึกษา  

6.2 สอบการตัดช้ินเนื้อตอนสิ้น
ปีการศึกษา  

 

 
แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

 

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

 

จ านวน
ชั่วโมง

ศึกษาดว้ย
ตนเอง 

 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ที่ใช ้

 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน
เพ่ิมเติม 

 

1-4  1. Over view 
Basic handling  
of specimen 
Gross description 
Basic histology 
Normal histology 
Normal organs 

6 0 0 - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

5-24   2. Diagnostic 
pathology  
Basic surgical 
pathology 
Common disease 
in pathology  

0 5 0 - ยกตัวอย่างประกอบ  
  - - ตั ด ชิ้ น เ นื้ อ กั บ

อาจารย์/ อ่านผลชิ้น
เนื้อร่วมกับอาจารย์ 

    - การน าเสนอและ
ตอบค าถาม case 
conference  

ภูวดล  เวชวิทยาขลัง 
 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

 

25  สอบคร้ังที่ 1 0 3 0   

- 
 

 

26-29   3. Basic cytology  
Principle of 
cytology 
Introduction to 

2 0 0 - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- แปลผลการตรวจ
เซลล์วิทยาของสตรี

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  
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PAP smear ร่วมกับอาจารย์ 

 
 

คณิตา  กายะสุต  

30-49  4. Diagnostic 
pathology  

5.  Basic surgical 
pathology 

6. Common disease 
in pathology  

0 5 0 - ตั ด ชิ้ น เ นื้ อ กั บ
อาจารย์/ อ่านผลชิ้น
เนื้อร่วมกับอาจารย์ 
- การน า เสนอและ
ต อ บ ค า ถ า ม 
topic  conference 

 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

คณิตา  กายะสุต  

 

50  สอบคร้ังที่ 2 0 3 0   

- 
 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

2.2, 6.2   สอบครั้งที่ 1   25  35  

2.2, 6.2   สอบครั้งที่ 2  50  35  

3.1   การน าเสนอและตอบค าถาม case conference  20  10  

3.1   การน าเสนอและตอบค าถาม topic conference   40  10  

1.1, 4.5, 5.1   การประเมินจากอาจารย์ผู้สอน   50  10  

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก  
• Stacy E. Mills. Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology. 5th edition. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins. 2010 
• Juan Rosai. Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology. 9th edition. Mosby. 2004. 
• WHO classification of tumours: Pathology & Genetics series. Lyon. 
• Peiguo Chu, Lawrence Weiss. Modern Immunohistochemistry. Cambridge University Press. 
2009. 
• Mark R. Wick. Diagnostic Histochemistry. Cambridge University Press. 2008. 
2. Other materials  
• วารสารทางวิชาการAmerican Journal of Surgical Pathology 
• วารสารทางวิชาการ Human Pathology 
• วารสารทางวิชาการ Modern Pathology 
• วารสารทางวิชาการ Archive of Pathology and Laboratory Medicine 
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Web address ค าอธิบาย 
- http://www.pathologyoutlines.com/ รวบรวมโรคเกอืบทุกชนิดที่พบ สรุปข้อมลู ส าคัญของโรคทั้งทาง
คลินิก และทางพยาธิ วิทยา พร้อมเช่ือมต่อยังภาพถ่ายทางจลุพยาธิ วิทยาของโรคนั้นๆ 
- http://e-immunohistochemistry .info/web/histopathology_help.htm รวบรวมข้อมูลของ
แอนติบอดีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ความจ าเพาะของแอนติบอดีในการวินิจฉัยโรคทาง
พยาธิวิทยา 
- http://www.pathmd.com/index_files/Page813.htm รวบรวมตัวอย่างข้อสอบ MCQ ของพยาธิวิทยา 
ระบบต่างๆ 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา  
1.1 ประเมินรายวิชา  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
- การประเมินตนเองของนกัศึกษา 
- การประเมินผู้สอนและรายวิชา 
- การสะท้อนคิดของนกัศึกษา 
1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
- ผลการสอบ 
- การน าเสนอและอภิปรายของนักศึกษา 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
- การสอบถามนกัศึกษาถึงความคาดหวังและผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากรายวิชา พิจารณา จากผลการสอบ สอบถาม
จากอาจารยผ์ู้สอนท่านอื่นๆ ในความรู้พื้นฐานของนักศึกษา หลงัเรียนวิชาน้ีแล้ว 
2. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงรายวิชา 
- ปรบัปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิ 
- น าข้อเสนอแนะจากกรรมการหลักสูตร รวมทั้งหน่วยงานรบัรองคุณภาพการ ศึกษาภายนอกมาปรับปรุงให้
เป็นไปในทิศทางของหลกัสูตร 
- ประชุม/สัมมนาอาจารย์เพือ่ปรับปรงุรายวิชา 
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จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านอณูชีวโมเลกุล ยีนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง เทคนิคพื้นฐานใน
การศึกษาทางอณูชีวโมเลกุล และการแปลผลทางอณูชีววิทยา (molecular biology) ของโรคต่าง ๆ 
โดยเฉพาะโรคมะเร็ง 

ลักษณะและการด าเนินการ  
1. ค าอธิบายรายวิชา  
อณูโมเลกลุ ยีนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเรง็ เทคนิคในการศึกษาทางอณูโมเลกลุและการแปลผลทางอณู
ชีววิทยา (molecular biology) ของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเรง็  
Molecular pathology the genetics of cancer, basic techniques in the study and interpretation 
of molecular biology of diseases especially cancer  
 
 
 
 
 
 

รหัสและชื่อรายวิชา  
364-850 อณูพยาธิวิทยา MOLECULAR PATHOLOGY  
1. จ านวนหน่วยกิต  
1(0-2-1)  
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2560  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

1 สุภาพร   สุวิวัฒน์   SUPAPORN   SUWIWAT  

4. ชั้นปีท่ีเรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน  
ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 (ต่อเนื่อง) 
5. รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง(ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของอาจารย์ผูส้อนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
ไม่มี  

6. สถานท่ีเรยีน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่  

7. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
16 สิงหาคม 2561 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย Lecture 
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-
study 

(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
hours/semester) 

สอนเสรมิ Extra Class 
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

4 15 1 
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษากรณีเร่งด่วนได้ทันที หรือนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนในวัน และเวลาราชการ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม  

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์สุจริต -  

 

รายการ  
1.1 สอนคุณธรรม จริยธรรม 
สอดแทรกในหลักสูตร  

1.2 สังเกตพฤติกรรมระหว่างท า
กิจกรรมที่ก าหนด  

1.3 ประเมินความประพฤติของ
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง  

 

รายการ  
1.1 ประเมินพฤติกรรมการ
ท า ง า น  ก า ร ท า ง า น ต า ม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
การนัดหมายตรงต่อเวลา  

 

2. ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

2.2 มี ความรู้ และ เ ข้า ใจ
วิทยาการทางการแพทย์ในแต่
ละสาขาและองค์รวม -  

 

รายการ  

2.1 การบรรยาย  

2.2 สาธิตและอธิบาย  

2.3 ศึกษาด้วยตนเอง  
 

รายการ  

2.1 สอบด้วยข้อสอบที่ เน้น
ความ รู้ พื้ น ฐ านด้ า นอ ณู ชี ว
โมเลกุลและอณูพยาธิวิทยา  

2.2 การประเมินระหว่างฝึก
ปฏิบัติ  

2.3 การน าเสนอข้อมูลที่ได้รับ
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มอบหมาย  
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -  

 

รายการ  

3.1 สาธิตและอธิบาย  

3.2 ฝึกปฏิบัติ  

3.3 เรียนรู้ด้วยตนเอง  
 

รายการ  

3.1 ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

3.2 ประเมินจากการสอบ  
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  
4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม -  

 

รายการ  
4.1 การก าหนดกิจกรรม 
มอบหมายหน้าที่และแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ  

 

รายการ  
4.1 ประเมินขณะปฏิบัติงาน 
(on-job assessment) แบบ 
360 องศา  

 

 5. ด้านทักษะพิสัย หรืออ่ืนๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด Psycho-motor skills  

ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

6.2 สามารถท าหัตถการทาง
วิชาชีพที่ ก าหนดไ ว้ได้อย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม -  

 

รายการ  

6.1 สาธิตและอธิบาย ฝึกปฏิบัติ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ผู้สอน  

 

รายการ  

6.1 ประเมินวิธีการปฏิบัติใน
การเตรียมตัวอย่างและการแปล
ผล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หนา้ 128 

 

แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

 

จ านวน
ชั่วโมง

ศึกษาดว้ย
ตนเอง 

 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ที่ใช ้

 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน
เพ่ิมเติม 

 

1  Principle nucleic acid 
Molecular methods: 
- PCR Gel                
- electrophoresis 
- RT-PCR  
- Real time PCR 
Hybridization: 
 -In Situ hybridization 
 - Fluorescence In 
Situhybridization Seq
uencing 

5 9 0 บรรยายและปฏิบัติการ   

  
 
 

สุภาพร  สุวิวัฒน ์  

2-3   Molecular Pathology  
- EGFR mutation in 
lung cancer 
 - BCR-ABL gene for 
chronic myeloid 
- leukemia (CML) 
- TCR/lgH gene 
rearrangement 
- HPV and cervical 
cancer    

6 9 0 บรรยายและฝึก
ปฏิบัติการ    

 

สุภาพร  สุวิวัฒน์   

4   Topic present   1  0  0   - เสนองานตามหัวข้อ   
ท่ีเลือก 
- อภิปราย ซักถาม loid 

   

 

สุภาพร  สุวิวัฒน์  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

2.2, 6.2   การสอบ  50 50 

6.2   การปฏิบัติและการแปลผล   50 50 

 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก  
1. Weaver RF. Molecular Biology. 4th ed. Singapore: McGraw-Hill, Inc. 2008. 
2. Mensink KA and Highsmith WE. Basic Concepts in Human Molecular Genetics. In: Coleman 
WB and Tsongalis GJ editor. Molecular Pathology : the Molecular Basis of Human Disease. 
China: Elsevier Inc. 2009; 89-107. 
3. Komminoth P, Walch A, Werner M, and Perren AA. Methods in Cellular and Molecular 
Pathology. In: Lloyd RV editor. Endocrine Pathology: Differential Diagnosis and Molecular 
Advances. 2 nd ed. New York: Springer, 2010; 1-44 
2. Other materials  
- 

1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
1.1 ประเมินรายวิชา  
- ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและนกัศึกษา 
1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
ในการเกบ็ข้อมลูเพือ่ประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- ผลการสอบ 
- การน าเสนอและอภิปรายของนักศึกษา 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
น าการประเมินของผู้เรียนในข้อที ่1 และ 2 มาปรบัปรุงการสอน และรายละเอียดรายวิชา 
 
2. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงรายวิชา 
ปรับปรงุประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน 
ประชุม-สัมมนาอาจารยเ์พื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา 
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ลักษณะและการด าเนนิการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา Course Description  
การตรวจศพที่มีความซบัซ้อนของโรคมากขึ้น การตรวจศพในโรคที่มีความจ าเพาะ โรคหัวใจพกิารแต่ก าเนิดใน
เด็ก ทารกที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม การให้การวินิจฉัยความผิดปกติเมื่อตรวจด้วยตาเปล่า การวินิจฉัย
ทางจลุพยาธิวิทยา และการเขียนรายงานการตรวจศพทีม่ีการประมวลผลการตรวจร่วมกับข้อมูลทางคลินกิ  
A more in depth study of autopsy, following from Autopsy I this covers more complicated 
diseases, in particular, congenital heart disease in children, and genetic disorders in 
neonates, providing a diagnosis from gross examination, micropathological diagnosis and 
writing autopsy reports applying an assessment of the examination with clinical data  

รหัสและชื่อรายวิชา  
364-890  การตรวจศพ 2 AUTOPSY II  
1. จ านวนหน่วยกิต  
2 (1-3-2)  
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2560  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
1 คเณศ   กาญจนประดิษฐ ์    KANET   KANJANAPRADIT  

2 ปารมี   ทองสุกใส     PARAMEE   THONGSUKHSAI  

3 อนุพงศ ์  นิติเรืองจรัส     ANUPONG   NITIRUANGJARAS  

4 ภูวดล   เวชวิทยาขลงั  POOWADON   WETWITTAYAKHLUNG 

4. ชั้นปีท่ีเรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน  
ช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 (ต่อเนื่อง) 
 5. รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 

ไม่มี 

6. สถานท่ีเรยีน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ่  

7. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สดุ  
16 สิงหาคม 2561 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นกัศึกษามีทักษะในการผ่าตรวจศพวิชาการ การให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาจากการผ่าศพ และการ
เช่ือมโยงข้อมูลทางคลินกิกับข้อมูลที่ได้จากการผ่าตรวจศพ เพื่ออธิบายการด าเนินโรค และสาเหตุการเสียชีวิต
ของผู้ป่วย 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย Lecture 
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

ปฏิบัติการ (ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 
ศึกษาด้วยตนเอง  

(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

สอนเสรมิ  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

สอนบรรยายขณะ
ปฏิบัติการจรงิ 30 ช่ัวโมง 

ฝึกท าการตรวจศพ ตามจ านวนศพที่ได้รบั 
ครังละ 5 ชม. ไม่ต่ ากว่า 18 ศพ 

60 - 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
อาจารย์เจ้าของ case autopsy เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการตามความเหมาะสม 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม  

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์สุจริต -  

 

รายการ  

1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์สุจริต  

1.2 สังเกตพฤติกรรมระหว่างท า
กิจกรรมที่ก าหนด  

1.3 ประเมินความประพฤติของ
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง  

 

รายการ  

1.1 ประเมินพฤติกรรมการ
ท า ง า น  ก า ร ท า ง า น ต า ม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
การนัดหมายตรงต่อเวลา  

 

2. ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

2.2 มี ความรู้ และ เ ข้า ใจ
วิทยาการทางการแพทย์ในแต่
ละสาขาและองค์รวม -  

 

รายการ  

2.1 ก า รฝึ กป ฏิบั ติ แ ล ะ
การศึกษาด้วยตนเอง  

 

รายการ  

2.1 การประเมินการเขียน
รายงานการผ่าตรวจศพ  

2.2 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  
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3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -  

 

รายการ  
3.1 ฝึกปฏิบัติการผ่าศพและ
การอ่านสไลด์  

3.2 น า เสนอด้วยวาจาใน 
autopsy conference  

3.3 เขียนรายงานการผ่าตรวจ
ศพ  

 

รายการ  
3.1 ประเมินการน าเสนอการผ่า
ตรวจศพ  

3.2 ประเมินเขียนรายงานการ
ผ่าตรวจศพ  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  

4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อการกระท าของตน -  

4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม -  

 

รายการ  

4.1 มอบหมายสิ่งที่ต้องฝึก
ปฏิบัต ิ 

 

รายการ  

4.1 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  

5.1 สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
อย่างเหมาะสม  

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี

รายการ  

5.1 น าเสนอผลการตรวจศพ
โดยใช้ภาษา รูปแบบ และการ
น าเสนอ โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่  

 

รายการ  

5.1 การประเมินการเขียน
รายงานการผ่าตรวจศพ  

5.2 การประเมินการน าเสนอ
การผ่าตรวจศพ  
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ประสิทธิภาพ  
 

6. ด้านทักษะพิสัย หรืออ่ืนๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด  

ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

6.1 สามารถปฏิบัติทักษะทาง
วิชาชีพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม -  

6.2 สามารถท าหัตถการทาง
วิชาชีพที่ ก าหนดไ ว้ได้อย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม -  

 

รายการ  

6.1 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้
การดู แลของอาจารย์  และ
การศึกษาด้วยตนเอง  

 

รายการ  

6.1 ประเมินวิธีการปฏิบัติใน
การผ่าศพ และการรายงานผล
การผ่าตรวจศพ  

 

 
แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

 

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชัว่โมง
ปฏิบตั ิ

 

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ที่ใช ้

 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน 
เพ่ิมเติม 

 

ตลอดภาค
การศึกษา  

 

 1. ก า รต ร ว จ ส อ บ
ความถูกต้องสมบูรณ์
ของใบขออนุญาตท า
การตรวจศพ  

2.  2. ทบทวนข้อมูลทาง
คลินิกก่อนท าการผ่า
ตรวจศพ  

3.  3. ปรึกษาแนวทาง
การผ่าตรวจศพกับ
อาจารย์ผู้ดูแลก่อนท า
การผ่าตรวจศพ เพื่อ
อภิปรายและรับทราบ
ปร ะ เ ด็ น ท่ี ต้ อ ง ใ ห้
ความสนใจเป็นพิเศษ 

4.  4. ท าการผ่าตรวจศพ 
สุ่มเลือกตัวอย่างชิ้น

30 2 60  ฝึกปฏิบัติการผ่าศพ
ด้วยตนเอง ภายใต้
ก า ร ดู แ ล ข อ ง
อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบ  

 case Autopsy 
conference  

 
 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

คณิตา  กายะสุต  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  
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เนื้อด้วยตนเอง  
5.  5. บันทึกและ

รายงานพยาธิสภาพ
เมื่อดูด้วยตาเปล่าให้
อาจารย์ผู้ดูแลทราบ 

6.  6. ให้การวินิจฉัย
ลักษณะทางจุลพยาธิ
วิทยา รวมท้ังเ ขียน
สรุปรายงานการผ่า
ตรวจศพฉบับสมบูรณ์ 
ส่งให้อาจารย์ผู้ดูแล 

7.  7. ให้ค าแนะน ากับ
แพทย์ใช้ทุน /แพทย์
ประจ าบ้านปีท่ี 1 ใน
การผ่าตรวจศพ 
 8 .  น า เ สนอ  แล ะ
อภิปราย case   ท่ี
น่าสนใจ   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการ
เรียนรู ้

วิธีการประเมิน 
 

สัปดาห์ท่ีประเมิน 
 

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

2.2   - การประเมินการเขียนรายงานการผ่าตรวจศพ  
- การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ  
- การประเมินการน าเสนอการผ่าตรวจศพ   

ตลอดภาคการศึกษา  25 

3.1   - การประเมินการเขียนรายงานการผ่าตรวจศพ  
- การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ  
- การประเมินการน าเสนอการผ่าตรวจศพ  

ตลอดภาคการศึกษา  25 

4.4, 4.5   - การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ  ตลอดภาคการศึกษา  20 

5.1, 5.2   - การประเมินการเขียนรายงานการผ่าตรวจศพ 
- การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ  

ตลอดภาคการศึกษา  10 

6.1, 6.2   - การประเมินผลในภาพรวมของการฝึกปฏิบัติ และ
การเขียนรายงานการผ่าตรวจศพ   

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในปีที่ 2  

20 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก  
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• Gilbert-Barness, Enid and Debich-Spicer, Diane E. Handbook of pediatric autopsy pathology. 
Humana Press 2005. 
• Ludwig J. Handbook of autopsy practice. 3rd ed., Saunders 2002. 
• Kumar, Abbas, Fausto, Aster. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 8th ed., 
Saunders Elsevier, 2010. 
2. Other materials  
- 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
1.1 ประเมินรายวิชา  
- ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและนกัศึกษา 
1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
- ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมลูในการปรับปรงุ
การสอน 
- การปรับปรงุรายละเอียดรายวิชา 
- การประชุมเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
ให้นักศึกษาประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 
2. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงรายวิชา 

- น าผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อปรบัปรุง
รายวิชา การจัดการ เรียนการสอน 
- จัดประชุม/สัมมนาอาจารยผ์ู้สอนเพือ่ทบทวนและปรบัปรุงรายวิชา 
- ปรบัปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมลูจากการประเมิน 
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รหัสและชื่อรายวิชา  
364-891 พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์ วิทยา 2 DIAGNOSTIC PATHOLOGY AND CYTOLOGY II  
1. จ านวนหน่วยกิต  
5 (2-9-4)  
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2560  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
1 คเณศ   กาญจนประดิษฐ ์    KANET   KANJANAPRADIT  

2 ปารมี   ทองสุกใส     PARAMEE   THONGSUKHSAI  

3 อนุพงศ ์  นิติเรืองจรัส     ANUPONG   NITIRUANGJARAS  

4 ภูวดล   เวชวิทยาขลงั  POOWADON   WETWITTAYAKHLUNG 

4. ชั้นปีท่ีเรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน  
ช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  และ 2 (ต่อเนื่อง)  
5. รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของอาจารย์ผูส้อนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 

ไม่มี 

5. สถานท่ีเรียน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่  

6. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
16 สิงหาคม 2561 

 
 
 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโรคที่ซับซ้อน ทั้งด้านกลไกการการเกิดโรค ลักษณะทางพยาธิวิทยา และ
วิธีการรายงานผล รวมถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพในการบริการพยาธิศัลยกรรม อีกทั้งมีความสามารถใน
การเลือกส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นและการตรวจ immunohistochemistry เบื้องต้น เพื่อ
การวินิจฉัยโรคได้ 
- เ พื่ อ เ พิ่ ม พู นค วา ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษะ ใ นก า ร ตร ว จ วิ นิ จ ฉั ย แ ล ะ ร า ย ง า นผ ล  frozen section 
- เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการแปลผลเซลล์วิทยาระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี การแปลผลการตรวจน้ าจาก
ร่างกาย (body fluid) และ การตรวจเซลล์วิทยาจากสิ่งเจาะดูดจากร่างกาย (Fine needle aspiration) อีก
ทั้งรู้วิธีการรายงานผลและการควบคุมคุณภาพของการตรวจทางเซลล์วิทยา 
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ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยเนื้องอกและมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ  ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งในแง่ระบาด
วิทยา ปัจจัยเสี่ยง กลไกและข้ันตอนการเกิดมะเร็ง ชีววิทยาของการแพร่กระจาย การแบ่งระยะของโรค การ
พยากรณ์โรค และการเปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุลของมะเร็งชนิดต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการตรวจ 
และการเลือกใช้เทคนิคที่ซับซ้อนอื่น ๆ ที่ช่วยในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา เทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมี การตรวจ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และ การตรวจทางชีวโมเลกุล ความรู้ และทักษะในการแปลผลเซลล์วิทยา
ของสารน้ าจากช่องต่างๆ ของร่ างกาย ( body fluid cytology) สารน้ าจากไขสันหลั ง  
The theory and skills needed to diagnose a tumour and cancer in organs the knowledge of 
cancer related epidemiology, risk factors, the mechanisms and process of cancer,biology of 
tumor metastasis, staging of diseases, disease prognosis and biomolecular changes in 
different types of cancers, principles of diagnosis procedure and the selection of other 
complicated/advanced methods supporting diagnostic pathology; immunohistochemical 
techniques, scanning electron microscopic and biomolecular diagnosis;theory and skills for 
interpretation of the cell biology of body fluid cytology and spinal cord fluid  
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ปฏิบัติการ (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ศึกษาด้วยตนเอง  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

สอนเสรมิ (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

15 270 120 
ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษากรณีเร่งด่วนได้ทันที หรือนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนในวัน และเวลาราชการ 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม  

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์สุจริต -  

 

รายการ  

1.1 อาจารย์สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน พร้อม
ยกตัวอย่าง  

1.2 สังเกตพฤติกรรมระหว่างท า
กิจกรรมที่ก าหนด  

1.3 ประเมินความประพฤติของ
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง  

 

รายการ  

1.1 พฤติกรรมการท างาน การ
ท างานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย การนัดหมายตรงต่อ
เวลา  

1.2 การค้นคว้าด้วยตนเอง ต้อง
มีเอกสารอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
ห้ามคัดลอก  

 

2. ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
2.2 มี ความรู้ และ เ ข้า ใจ
วิทยาการทางการแพทย์ในแต่
ละสาขาและองค์รวม -  

 

รายการ  
2.1 สอนบรรยาย ร่วมกับให้
นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานจริง ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์  

 

รายการ  

2.1 สอบกลางภาค สอบปลาย
ภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด
ทฤษฎี และทักษะในการวินิจฉัย
ทางพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา  

2.2 การวิเคราะห์และการ
น าเสนอกรณีศึกษา  

2.3 เขียนสรุปการอ่านจากการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -  

 

รายการ  
3.1 มอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าความรู้พื้นฐานของโรคที่
น่ า ส น ใจ  แ ล้ ว น า เ ส นอ ใ ห้
อาจารย์ได้รับทราบ  

รายการ  
3.1 การสอบประมวลผลปลาย
ภาค เน้นข้อสอบเชิงวิเคราะห์
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน  

3.2 ประเมินจากงานที่ได้รับ
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3.2 อภิปรายกลุ่ม  

3.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา  
 

มอบหมาย  

3.3 ประเมินจากการอภิปราย
ในกิจกรรมการเรียนการสอน  

3.4 การประเมินตนเอง  
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่ วมงานในองค์กรและกับ
บุคคลทั่วไป -  

4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อการกระท าของตน -  

4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม -  

 

รายการ  
4.1 จัดกิจกรรมร่วมกันในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา  

4.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและ
รายบุคคล  

 

รายการ  
4.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน
ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด  

4.2 ประเมินขณะปฏิบัติงาน
แบบ 360 องศา  

4.3 ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  

5.1 สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
อย่างเหมาะสม -  

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ -  

 

รายการ  

5.1 กิจกรรมการน าเสนอ
รายงานผู้ป่วยระหว่างแพทย์  

5.2 การน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.3 การท างานวิจัยที่ใช้สถิติ
วิเคราะห์  

 

รายการ  

5.1 การประเมิน และให้ข้อมูล
ย้อนกลับขณะปฏิบัติงาน  

5.2 การประเมินตนเอง  

5.3 การใช้สถิติวิเคราะห์จาก
สารนิพนธ์  
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6. ด้านทักษะพิสัย หรืออ่ืนๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด  

ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
6.1 สามารถปฏิบัติทักษะทาง
วิชาชีพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม -  

6.2 สามารถท าหัตถการทาง
วิชาชีพที่ ก าหนดไ ว้ได้อย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม -  

 

รายการ  
6.1 การสาธิต และการฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ผู้สอน  

 

รายการ  
6.1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ขณ ะ
ปฏิบัติงาน  

6.2 การประเมินโดยการสอบ  

6.3 การประเมินโดยการสอบ  
 

 
แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

 

จ านวน
ชัว่โมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ที่ใช ้

 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน
เพ่ิมเติม 

 

1-20   1. Surgical pathology  
- Cardiovascular disease 
- Disease of blood 

vessels 
- Red blood cell and 

bleeding disorder 

5 1 134  - บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ   
5 ชั่วโมง  
-  อ่าน/ตัดชิ้นเนื้อ
ร่วมกับอาจารย์ 
-ศึกษาด้วยตนเอง   
- การน าเสนอและ
ตอบค าถาม case 
conference 1 
ชั่วโมง  

 
 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

คณิตา  กายะสุต  

 

21-24   2. Surgical pathology  
- Gynecological 

pathology  
    

2 30 30  - บรรยาย  
ยกตัวอย่างประกอบ 2 
ชั่วโมง   
- ศึกษาด้วยตนเอง 
- อ่ า น / ตั ด ชิ้ น เ นื้ อ
ร่วมกับอาจารย์ 

 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

คณิตา  กายะสุต  

 



หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หนา้ 141 

 

25  สอบคร้ังที่ 1 0 3 0   

- 
 

 

26-29   3. Surgical pathology  
- Disease of white 

blood cell, lymph 
node, spleen and 
thymus 

-    Lung pathology 
-    Head and neck    

pathology 
-    Gastrointestinal  

 tract pathology 

5 68 67 - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ 5 ชั่วโมง  
- อ่ า น / ตั ด ชิ้ น เ นื้ อ
ร่วมกับอาจารย์ 
- ศึกษาด้วยตนเอง 
- ก ารน า เ สนอและ
ตอบค าถาม  top i c 
c o n f e r e n c e  1 
ชั่วโมง 

 
 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

คณิตา  กายะสุต  

 

30-49   4. Cytology  

- PAP smear 

- Body fluid 

- Fine needle 
aspiration  

3 30 30 - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ 3 ชั่วโมง  
- ศึกษาด้วยตนเอง 
- อ่านslideร่วมกับ
อาจารย์ 

 
 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

คณิตา  กายะสุต  

 

50   สอบคร้ังที่ 2  0 0 0   
 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู ้
 

วิธีการประเมิน 
 

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

 

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

 

1.1, 2.2   สอบครั้งที่ 1  25 35 

1.1, 2.2   สอบครั้งที่ 2  50 35 

3.1   ก า ร น า เ ส นอ แ ล ะ ตอ บ ค า ถ า ม case 
conference  

20 10 

3.1   การน า เ สนอและตอบค าถาม  topic 
conference   

30 10 

4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 
6.1, 6.2  

 การประเมินจากอาจารย์   50 10 
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ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก  
• Stacy E. Mills. Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology. 5th edition. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins. 2010 
• Juan Rosai. Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology. 9th edition. Mosby. 2004. 
• WHO classification of tumours: Pathology & Genetics series. Lyon. 
• Peiguo Chu, Lawrence Weiss. Modern Immunohistochemistry. Cambridge University Press. 
2009. 
• Mark R. Wick. Diagnostic Histochemistry. Cambridge University Press. 2008. 
2. Other materials  
• วารสารทางวิชาการAmerican Journal of Surgical Pathology 
• วารสารทางวิชาการ American Journal of Clinical Pathology 
• วารสารทางวิชาการ HumanPathology 
• วารสารทางวิชาการ ModernPathology 
• วารสารทางวิชาการ ArchiveofPathologyandLaboratoryMedicine 
Web address ค าอธิบาย 
- http://www.pathologyoutlines.com/ รวบรวมโรคเกอืบทุกชนิดที่พบ สรุปข้อมลู ส าคัญของโรคทั้งทาง
คลินิก 
และทางพยาธิ วิทยา พร้อมเช่ือมต่อยังภาพถ่ายทางจุลพยาธิ วิทยาของโรคนั้นๆ 
- http://e-immunohistochemistry .info/web/histopathology_help.htm รวบรวมข้อมูลของ
แอนติบอดีชนิดต่างๆที่ใช้ 
ในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ความจ าเพาะของแอนติบอดีในการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา 
- http://www.pathmd.com/index_files/Page813.htm รวบรวมตัวอย่างข้อสอบ MCQของพยาธิวิทยา 
ระบบต่างๆ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
1.1 ประเมินรายวิชา  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
- การประเมินตนเองของนกัศึกษา 
- การประเมินผู้สอนและรายวิชา 
- การสะท้อนคิดของนกัศึกษา 
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- ผลการสอบ 
- การน าเสนอและอภิปรายของนักศึกษา 
1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
- อาศัยผลจากการประเมินของผู้เรียนในข้อที่ 1 มาปรบัปรุงการสอน โดยระดมสมองของทีมผู้สอน และ
ข้อแนะน าแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นจากกรรมการหลักสูตร และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรบัปรุงการสอน 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
• การสอบถามนกัศึกษาถึงความคาดหวังและผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากรายวิชา พิจารณา จากผลการสอบ สอบถาม
จากอาจารยผ์ู้สอนท่านอื่นๆ ในความรู้พื้นฐานของนักศึกษา หลงัเรียนวิชาน้ีแล้ว 
 
2. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงรายวิชา 
• ปรบัปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิ 
• น าข้อเสนอแนะจากกรรมการหลักสูตร รวมทั้งหน่วยงานรบัรองคุณภาพการ ศึกษาภายนอกมาปรับปรุงให้
เป็นไปในทิศทางของหลกัสูตร 
• ประชุม/สัมมนาอาจารย์เพือ่ปรับปรงุรายวิชา 
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รหัสและชื่อรายวิชา  
364-939 เวชจริยศาสตรส์ าหรับพยาธิแพทย ์MEDICAL ETHICS FOR PATHOLOGIST  
1. จ านวนหน่วยกิต  
1(1-0-2)  
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2560  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
1 คเณศ   กาญจนประดิษฐ ์    KANET   KANJANAPRADIT  

2 ปารมี   ทองสุกใส     PARAMEE   THONGSUKHSAI  

3 อนุพงศ ์  นิติเรืองจรัส     ANUPONG   NITIRUANGJARAS  

4 ภูวดล   เวชวิทยาขลงั  POOWADON   WETWITTAYAKHLUNG 

4. ชั้นปีท่ีเรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน  
ช้ันปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  และ 2 (ต่อเนื่อง)  
5. รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง(ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของอาจารย์ผูส้อนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
ไม่มี 

6. สถานท่ีเรยีน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่   

7. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
16 สิงหาคม 2561 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยทางพยาธิ
วิทยากายวิภาค และสามารถน าหลักจริยธรรมทางการแพทย์มาใช้ในการตรวจทางพยาธิวิทยาที่เหมาะสม 

ลักษณะและการด าเนินการ  
1. ค าอธิบายรายวิชา  
เวชจริยศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกบังานทางด้านพยาธิวิทยา โดยเนน้เรื่องสทิธิผู้ป่วย การรักษาความลบัของผู้ป่วย 
การหาผลประโยชน์จากช้ินส่วนที่ได้จากร่างกายมนุษย์ในด้านการท าวิจัย หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
กรณีศึกษา แนวทางการแก้ไขปญัหาเมื่อเกิดความผิดพลาดทางพยาธิวิทยาอันมผีลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือ 
ชีวิตของผู้ป่วย  
Medical ethics for the Anatomical Pathologist emphasising the patient’s rights, confidentiality 
of patient information, benefit gains from using human body parts for conducting research or 
to serve for commercial uses case study approach for problem-solving when there is an 
impact on the patient’s quality of life or patient’s life due to pathology errors  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ปฏิบัติการ (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ศึกษาด้วยตนเอง (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

สอนเสรมิ (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

30 - 60 
ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย  

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษากรณีเร่งด่วนได้ทันที หรือนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนในวัน และเวลาราชการ 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม  

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

1.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ -  

1.3 มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของคุณธรรมและจริยธรรมทั้ง
เชิงวิชาการและวิชาชีพ -  

 

รายการ  

1.1 อาจารย์สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน พร้อม
ยกตัวอย่าง  

1.2 สังเกตพฤติกรรมระหว่างท า
กิจกรรมที่ก าหนด  

1.3 ประเมินความประพฤติของ
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง  

 

รายการ  

1.1 พฤติกรรมการท างาน การ
ท างานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  

1.2 การประเมินจากอาจารย์
ผู้สอนและเจ้าหน้าที่  

 

2. ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

2.2 มี ความรู้ และ เ ข้า ใจ
วิทยาการทางการแพทย์ในแต่
ละสาขาและองค์รวม -  

 

รายการ  

2.1 สอนบรรยาย ร่วมกับให้
นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานจริง ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์  

2.2 การท า topic conference  
 

รายการ  

2.1 ประเมินความรู้ตอนสิ้นสุดปี
การ ศึกษาจากการท า  topic 
conference  
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3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -  

3.2 สามารถแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม -  

 

รายการ  
3.1 มอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
จ ริ ย ธ ร ร มแล้ วน า เ ส นอ ใ ห้
อาจารย์ได้รับทราบ  

3.2 การท า topic conference  
 

รายการ  
3.1 ประเมินความรู้ตอนสิ้นสุดปี
การ ศึกษาจากการท า  topic 
conference  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  
4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม -  

 

รายการ  
4.1 มอบหมายงานรายกลุ่มและ
รายบุคคล  

 

รายการ  
4.1 ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจาก
อาจารย์ตอนสิ้นสุดปีการศึกษา  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  
5.1 สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
อย่างเหมาะสม -  

 

รายการ  
5.1 การท า topic conference  

 

รายการ  
5.1 ประเมินตอนสิ้นสุดปี
การ ศึกษาจากการท า  topic 
conference  
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แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

 

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

 

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช ้

 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน 
เพ่ิมเติม 

 

1-7  -  ก า ร รั ก ษ า
ความลับผู้ป่วย
ท่ีเกี่ยวกับสิ่งส่ง
ตรวจทางพยาธิ
วิทยา 

- ก า ร แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
การตรวจทาง
พยาธิวิทยา  

30 0 60 - อาจาร ย์แพทย์สอน ใน
ร ะ ห ว่ า ง นั ก ศึ ก ษ า
ปฎิบัติงาน 

- อาจาร ย์มอบห มายใ ห้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลท า 
topic conference   

 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

คณิตา  กายะสุต  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

 

8  Topic  
conference   

0 1 0   
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู ้
 

วิธีการประเมิน 
 

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 
3.2  

 ประเมินความรู้จากการท า topic 
conference   

8 30 

4.5, 5.1   ประเมินจากอาจารย์ผูส้อน  8 70 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก  
• Stacy E. Mills. Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology. 5th edition. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins. 2010 
• Juan Rosai. Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology. 9th edition. Mosby. 2004. 
• WHO classification of tumours: Pathology & Genetics series. Lyon. 
• Peiguo Chu, Lawrence Weiss. Modern Immunohistochemistry. Cambridge University Press. 
2009. 
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• Mark R. Wick. Diagnostic Histochemistry. Cambridge University Press. 2008.• Stacy E. Mills. 
Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology. 5th edition. Baltimore: Lippincott Williams & 
Wilkins. 2010 
• Juan Rosai. Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology. 9th edition. Mosby. 2004. 
• WHO classification of tumours: Pathology & Genetics series. Lyon. 
• Peiguo Chu, Lawrence Weiss. Modern Immunohistochemistry. Cambridge University Press. 
2009. 
• Mark R. Wick. Diagnostic Histochemistry. Cambridge University Press. 2008. 
2. Other materials  
- วารสารทางวิชาการAmerican Journal of Surgical Pathology 
- วารสารทางวิชาการ American Journal of Clinical Pathology 
- วารสารทางวิชาการ HumanPathology 
- วารสารทางวิชาการ ModernPathology 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
1.1 ประเมินรายวิชา  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
- การประเมินตนเองของนกัศึกษา 
- การประเมินผู้สอนและรายวิชา 
- การสะท้อนคิดของนกัศึกษา 
- การน าเสนอและอภิปรายของนักศึกษา 
1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
• อาศัยผลจากการประเมินของผู้เรียนในข้อที่ 1 มาปรบัปรุงการสอน โดยระดมสมองของทีมผู้สอน และ
ข้อแนะน าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรรมการหลักสูตร และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรงุการสอน 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
• การสอบถามนกัศึกษาถึงความคาดหวังและผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากรายวิชา พิจารณา จากผลการสอบ สอบถาม
จากอาจารยผ์ู้สอนท่านอื่นๆ ในความรู้พื้นฐานของนักศึกษา หลงัเรียนวิชาน้ีแล้ว 
2. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงรายวิชา 
• ปรบัปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิ 
• น าข้อเสนอแนะจากกรรมการหลักสูตร รวมทั้งหน่วยงานรบัรองคุณภาพการ ศึกษาภายนอกมาปรับปรุงให้
เป็นไปในทิศทางของหลกัสูตร 
• ประชุม/สัมมนาอาจารย์เพือ่ปรับปรงุรายวิชา 
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รหัสและชื่อรายวิชา  
364-990  การตรวจศพ 3 AUTOPSY III  
1. จ านวนหน่วยกิต  
2(1-3-2)  
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2560  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

1 คเณศ     กาญจนประดิษฐ์    KANET        KANJANAPRADIT  

2 ปารม ี    ทองสุกใส    PARAMEE    THONGSUKHSAI  

3 อนุพงศ์   นิติเรอืงจรสั    ANUPONG   NITIRUANGJARAS  

4 ภูวดล     เวชวิทยาขลัง POOWADON  WETWITTAYAKHLUNG 

4. ชั้นปีท่ีเรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน  

ชันปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  และ 2 (ต่อเนื่อง)  
5. รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของอาจารย์ผูส้อนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
ไม่มี 

6. สถานท่ีเรยีน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ ่ 

7. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
16 สิงหาคม 2561 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นกัศึกษามีทักษะในการผ่าตรวจศพวิชาการการใหก้ารวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาจากการผ่าศพ และการ
เช่ือมโยงข้อมูลทางคลินกิกับข้อมูลที่ได้จากการผ่าตรวจศพ เพื่ออธิบายการด าเนินโรค และสาเหตุการเสียชีวิต
ของผู้ป่วย 
ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
การน าเสนอและอภิปรายผลการตรวจศพร่วมกับแพทย์ทางคลินิก การเขียนรายงานการตรวจศพฉบับสมบูรณ์ 
ซึ่งมีการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลร่วมกับข้อมูลทางคลินิก และข้อมูลทางการแพทย์สมัยใหม่   
The presentation and discussion of Autopsy results cooperating with clinical physicians; 
producing a complete report of an autopsy consisting of the collection, analysis and 
assessment accompanied with the clinical data and any recent medical information  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ปฏิบัติการ  
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

ศึกษาด้วยตนเอง  
(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

สอนเสรมิ  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

สอนบรรยายขณะ
ปฏิบัติการจรงิ 30 
ช่ัวโมง  

ฝึกท าการตรวจศพ ตามจ านวนศพที่
ได้รับ ครั้งละ 5 ช่ัวโมง ไม่ต่ ากว่า18 ศพ
ต่อปีการศึกษา  

ศึกษาเพิ่มเตมิความรู้เพื่อ
เขียนรายงานตรวจศพ 60 
ช่ัวโมง  

 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารยเ์จ้าของ case autopsy เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการตามความเหมาะสม 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม  

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์สุจริต -  

 

รายการ  

1.1 สอนคุณธรรม จริยธรรม 
สอดแทรกในหลักสูตร  

1.2 สังเกตพฤติกรรมระหว่างท า
กิจกรรมที่ก าหนด  

1.3 ประเมินความประพฤติของ
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง  

 

รายการ  
1.1 ประเมินพฤติกรรมการ
ท า ง า น  ก า ร ท า ง า น ต า ม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
การนัดหมายตรงต่อเวลา  

 

2. ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
2.2 มี ความรู้ และ เ ข้า ใจ
วิทยาการทางการแพทย์ในแต่
ละสาขาและองค์รวม -  

 

รายการ  
2.1 ก า รฝึ กป ฏิบั ติ แ ล ะ
การศึกษาด้วยตนเอง  

 

รายการ  
2.1 การประเมินการเขียน
รายงานการผ่าตรวจศพ  

2.2 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  
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3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -  

3.2 สามารถแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม -  

 

รายการ  
3.1 ฝึกปฏิบัติการผ่าศพและ
การอ่านสไลด์  

3.2 น า เสนอด้วยวาจาใน 
autopsy conference  

3.3 เขียนรายงานการผ่าตรวจ
ศพ  

 

รายการ  
3.1 ประเมินการน าเสนอการผ่า
ตรวจศพ  

3.2 ประเมินเขียนรายงานการ
ผ่าตรวจศพ  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่ วมงานในองค์กรและกั บ
บุคคลทั่วไป -  

4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อการกระท าของตน -  

4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม -  

 

รายการ  
4.1 มอบหมายสิ่งที่ต้องฝึก
ปฏิบัต ิ 

 

รายการ  
4.1 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  

5.1 สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนได้

รายการ  

5.1 มอบหมายสิ่งที่ต้องค้นคว้า  

5.2 น าเสนอผลการตรวจศพ
โดยใช้ภาษา รูปแบบ และการ

รายการ  

5.1 การประเมินการเขียน
รายงานการผ่าตรวจศพ  

5.2 การประเมินการน าเสนอ
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อย่างเหมาะสม -  

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ -  

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นหาข้อมูล
และติดตามความก้าวหน้าเชิง
วิชาการได้อย่างเหมาะสม -  

 

น าเสนอ โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 

การผ่าตรวจศพ  
 

6. ด้านทักษะพิสัย หรืออ่ืนๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด  

ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
6.1 สามารถปฏิบัติทักษะทาง
วิชาชีพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม -  

6.2 สามารถท าหัตถการทาง
วิชาชีพที่ ก าหนดไ ว้ได้อย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม -  

 

รายการ  
6.1 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้
การดู แลของอาจารย์  และ
การศึกษาด้วยตนเอง  

 

รายการ  
6.1 ประเมินวิธีการปฏิบัติใน
การผ่าศพ และการรายงานผล
การผ่าตรวจศพ  
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แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

 

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ที่ใช ้

 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน
เพ่ิมเติม 

 

ตลอดภาค
การศึกษา  

 1. การตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของใบขอ
อนุญาตท าการตรวจศพ  

2.     2. ทบทวนข้อมูลทางคลินิก
ก่อนท าการผ่าตรวจศพ  

3.    3. ปรึกษาแนวทางการผ่า
ตรวจศพกับอาจารย์ผู้ดูแล
ก่อนท าการผ่าตรวจศพ เพื่อ
อ ภิ ป ร า ย แล ะ รั บท ร า บ
ประเด็นท่ีต้องให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ 

4.     4. ท าการผ่าตรวจศพ สุ่ม
เลือกตัวอย่างชิ้นเนื้อด้วย
ตนเอง  

5.     5. บันทึกและรายงาน
พยาธิสภาพเมื่ อดูด้วยตา
เปล่าให้อาจารย์ผู้ดูแลทราบ 

6.     6. ให้การวินิจฉัยลักษณะ
ทางจุลพยาธิวิทยา รวมท้ัง
เขียนสรุปรายงานการผ่า
ตรวจศพฉบับสมบูรณ์ ส่งให้
อาจารย์ผู้ดูแล 

7.     7. ให้ค าแนะน ากับแพทย์
ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 
1-2ในการผ่าตรวจศพ 

8.  8. น าเสนอ และอภิปราย 
case ท่ีน่าสนใจ 

30 90 60 ฝึกปฏิบัติ ก ารผ่ าศพ
ด้วยตนเองภายใต้การ
ดู แ ล ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบ case  

 
 

ค เ ณศ   ก า ญ จ น
ประดิษฐ์  

คณิตา  กายะสุต  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการ
เรียนรู ้

 

วิธีการประเมิน 
 

สัปดาห์ท่ีประเมิน 
 

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

 

2.2         การประเมินการเขียนรายงานการผ่าตรวจศพ 
       การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

 การประเมินการน าเสนอการผ่าตรวจศพ  

ตลอดภาคการศึกษา  25 

3.1, 3.2  การประเมินการเขียนรายงานการผ่าตรวจศพ  
      การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ  

การประเมินการน าเสนอการผ่าตรวจศพ  

ตลอดปีการศึกษา  25 

4.3, 4.4, 
4.5  

 การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ   ตลอดปีการศึกษา  20 

5.1, 5.2  การประ เมิ นการ เ ขียนรายงานการผ่าตรวจศพ 
การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ   

ตลอดปีการศึกษา  10 

6.1, 6.2   การประเมินผลในภาพรวมของการฝึกปฏิบัติ และการ
เขียนรายงานการผ่าตรวจศพ   

เมื่ อสิ้นสุ ดการ เ รียน
สอนในปีที่ 2  

20 

 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก  
• Gilbert-Barness, Enid and Debich-Spicer, Diane E. Handbook of pediatric autopsy pathology. 
Humana Press 2005. 
• Ludwig J. Handbook of autopsy practice. 3rd ed., Saunders 2002. 
• Kumar, Abbas, Fausto, Aster. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 8th ed., 
Saunders Elsevier, 2010. 
2. Other materials  
- 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
1.1 ประเมินรายวิชา  
- ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและนกัศึกษา 
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1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
- ให้นักศึกษาประเมินการสอน 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
- ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมลูในการปรับปรงุ
การสอน 
- การปรับปรงุรายละเอียดรายวิชา 
- การประชุมเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 
2. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงรายวิชา 
- น าผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อปรบัปรุง
รายวิชา การจัดการ เรียนการสอน 
- จัดประชุม/สัมมนาอาจารยผ์ู้สอนเพือ่ทบทวนและปรบัปรุงรายวิชา 
- ปรบัปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมลูจากการประเมิน 
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รหัสและชื่อรายวิชา  
364-991  พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเชลล์ วิทยา 3 DIAGNOSTIC PATHOLOGY AND CYTOLOGY III  
1. จ านวนหน่วยกิต  
4 (1-9-2)  
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2560  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

1 คเณศ     กาญจนประดิษฐ ์   KANET   KANJANAPRADIT  

2 ปารม ี    ทองสุกใส    PARAMEE   THONGSUKHSAI  

3 อนุพงศ์   นิติเรอืงจรสั    ANUPONG   NITIRUANGJARAS  

4 ภูวดล     เวชวิทยาขลัง    POOWADON WETWITTAYAKHLUNG  

4. ชั้นปีท่ีเรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน  
ช้ันปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 (ต่อเนื่อง)  
5. รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของอาจารย์ผูส้อนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
ไม่มี 

6. สถานท่ีเรยีน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ่  
8. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
16 สิงหาคม 2561 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโรคที่ซับซ้อนมาก ทั้งด้านกลไกการการเกิดโรค ลักษณะทางพยาธิวิทยา และ
วิธีการรายงานผล รวมถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพในการบริการพยาธิศัลยกรรม อีกทั้งมีความสามารถใน
การเลือกส่งตรวจเพิม่เติมทางหอ้งปฏิบัติการและการตรวจ immunohistochemistryทีถู่กต้องและจ าเป็นเพื่อ
การวินิจฉัยโรคที่สมบูรณ์ถูกต้อง 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรายงานผล frozen section เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ
ในการแปลผลเซลล์วิทยาระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี การแปลผลการตรวจน้ าจากร่างกาย (body fluid)และ 
การตรวจเซลล์วิทยาจากสิ่งเจาะดูดจากร่างกาย (Fine needle aspiration)อีกทั้งรู้วิธีการรายงานผลและการ
ควบคุมคุณภาพของการตรวจทางเซลล์วิทยา 
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ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยรอยโรคบางโรค ที่ต้องการทักษะความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ หรือ ต้องใช้
การตรวจพิเศษเพิ่มเติม และ/หรือร่วมกับการประมวลข้อมูลทางคลินิก รอยโรคระบบเลือดและต่อมน้ าเหลือง 
โรคผิวหนัง และโรคของกรวยไต ความรู้และทักษะในการแปลผล เซลล์วิทยาโดยการเจาะดูดด้วยเข็มเลก็ (fine 
needle aspiration cytology) จากต าแหน่งต่างๆ ของร่างกาย ต่อมธัยรอยด์ เต้านม ต่อมน้ าเหลือง        
และอื่นๆ 
 Theory and skills in the diagnosis of some lesions that require special skills or additional 
examination and/or accompanying with clinical data processing the lesions of Hematopoietic 
System and lymphatic gland, skin disease, and Renal disorders, theory and skills of the 
cytology interpretation using fine needle aspiration cytology from various parts of body the 
Thyroid gland, breasts, lymphatic gland and others  

 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ปฏิบัติการ (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ศึกษาด้วยตนเอง  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

สอนเสรมิ (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

15 170 60 
ตามความต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษากรณีเร่งด่วนได้ทันที หรือนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนในวัน และเวลาราชการ 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์สจุริต -  

รายการ  
1.1 อาจารย์สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน พร้อม
ยกตัวอย่าง  

รายการ  
1.1 พฤติกรรมการท างาน การ
ท างานตามภาระหน้าที่ที่ไดร้ับ
มอบหมาย การนัดหมายตรงต่อ
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1.4 มีความเป็นผู้น า สามารถ
สื่อสารและเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัคุณธรรม
และจริยธรรมทุกสังคมที่
เกี่ยวข้อง -  

 

1.2 สังเกตพฤติกรรมระหว่างท า
กิจกรรมที่ก าหนด  

1.3 ประเมินความประพฤติของ
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง  

 

เวลา  

1.2 การค้นคว้าด้วยตนเอง ต้อง
มีเอกสารอ้างองิอย่างถูกต้อง 
ห้ามคัดลอก  

1.3 ประเมินพฤติกรรมในสิ้น
การศึกษาโดยอาจารย์ผูส้อน  

 

2. ด้านความรู้ Knowledge  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
2.2 มี ความรู้ และ เ ข้า ใจ
วิทยาการทางการแพทย์ในแต่
ละสาขาและองค์รวม -  

 

รายการ  
2.1 สอนบรรยาย ร่วมกับให้
นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานจริง ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์  

2.2 เน้นหลักการทางทฤษฎี 
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้ง
การเรียนรู้ในช้ันเรียน แหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน  

 

รายการ  
2.1 สอบกลางภาค สอบปลาย
ภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด
ทฤษฎี และทักษะในการวินิจฉัย
ทางพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา  

2.2 การวิเคราะห์และการ
น าเสนอกรณีศึกษา  

2.3 เขียนสรุปการอ่านจากการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -  

3.2 สามารถแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม -  

 

รายการ  
3.1 มอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าความรู้พื้นฐานของโรคที่
น่ า ส น ใจ  แ ล้ ว น า เ ส นอ ใ ห้
อาจารย์ได้รับทราบ  

3.2 อภิปรายกลุ่ม  
 

รายการ  
3.1 การสอบประมวลผลปลาย
ภาค เน้นข้อสอบเชิงวิเคราะห์
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน  

3.2 ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

3.3 ประเมินจากการอภิปราย
ในกิจกรรมการเรียนการสอน  

3.4 การประเมินตนเอง  
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  
4.1 สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม
ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ร่ ว ม กั น
แก้ ปั ญ ห า ขอ ง กลุ่ ม  แส ด ง
บทบาททั้ งผู้น าและผู้ ตามได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

4.2 เคารพและยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรม  

4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่ วมงานในองค์กรและกับ
บุคคลทั่วไป   

4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อการกระท าของตน  

4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม  

 

รายการ  
4.1 จัดกิจกรรมร่วมกันในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา  

4.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและ
รายบุคคล  

 

รายการ  
4.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน
ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด  

4.2 ประเมินขณะปฏิบัติงานโดย
อาจารย์และผู้ร่วมงานตอนสิ้นปี
การศึกษา  

4.3 ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  

5.1 สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
อย่างเหมาะสม -  

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 

รายการ  

5.1 กิจกรรมการน าเสนอ
รายงานผู้ป่วยระหว่างแพทย์  

5.2 การน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.3 การท างานวิจัยที่ใช้สถิติ
วิเคราะห์  

 

รายการ  

5.1 การประเมิน และให้ข้อมูล
ย้อนกลับขณะปฏิบัติงาน  

5.2 การประเมินตนเอง  

5.3 การใช้สถิติวิเคราะห์จาก
สารนิพนธ์  
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และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ -  

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นหาข้อมูล
และติดตามความก้าวหน้าเชิง
วิชาการได้อย่างเหมาะสม -  

 

6. ด้านทักษะพิสัย หรืออ่ืนๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด  

ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

6.1 สามารถปฏิบัติทักษะทาง
วิชาชีพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม -  

6.2 สามารถท าหัตถการทาง
วิชาชีพที่ ก าหนดไ ว้ได้อย่ า ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม -  

 

รายการ  

6.1 การสาธิต และการฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ผู้สอน  

 

รายการ  

6.1 การประเมินขณะ
ปฏิบัติงาน   

6.2 การประเมินตนเอง  

6.3 การประเมินโดยการสอบ  
 

 

แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  
สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

 
จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

 

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ที่ใช ้

 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน 
เพ่ิมเติม 

 

1-24   1. Surgical pathology  
- Liver and Biliary 
- system 
- Pancreas 
- Breast  
- Endocrine system 
- Bone and joint 
- Skin 

6 126 2 - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ 6 ชั่วโมง  
- อ่าน/ตัดชิ้นเนื้อ
ร่วมกับอาจารย์ 
- ศึกษาด้วยตนเอง 
- การน าเสนอและ
ตอบค าถาม case 
conference 1 
ชั่วโมง, topic 
conference 1 

 
 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

คณิตา  กายะสุต  
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ชั่วโมง  

25   สอบคร้ังที่ 1  0 3 0   

- 
 

 

26-45  3. Surgical pathology  

- Kidney 
- Lower urinary tract 
and male genital 
system 
- Central nervous 
system 
- Peripheral nerve and 
skeleton system 
- Eye 

6 2 125 - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ 6 ชั่วโมง  
- อ่าน/ตัดชิ้นเนื้อ
ร่วมกับอาจารย์ 
- ศึกษาด้วยตนเอง 
- การน าเสนอและ
ตอบค าถาม case 
conference 1 
ชั่วโมง, topic 
conference 1 

 
 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

คณิตา  กายะสุต  

 

46-49   4. Cytology  
- PAP smear 
- Body fluid 
- Fine needle aspiration 

3 30 30  - บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 3
ชั่วโมง  

     - อ่านสไลด์ ร่วมกับ
อาจารย์ 
 - ศึกษาด้วยตนเอง  

 
 

คเณศ  กาญจนประดิษฐ์  

วิญญู  มิตรานันท์  

ปารมี  ทองสุกใส  

อนุพงศ์  นิติเรืองจรัส  

คณิตา  กายะสุต  

 

50   สอบคร้ังที่ 2  0 3 0   
 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู ้
 

วิธีการประเมิน 
 

สัปดาห์ท่ี สัดส่วนของการ
ประเมิน 

 

1.1, 1.4, 2.2   สอบครั้งที่ 1  25 35 

1.1, 1.4, 2.2   สอบครั้งที่ 2  50 35 

3.1, 3.2   การน า เสนอและตอบค าถามcase 
conference  

20, 40 10 

3.1, 3.2   การน าเสนอและตอบค าถาม topic 
conference   

20, 40 10 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1, 6.2  

 การประเมินจากอาจารย์  50 10 
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ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  
• Stacy E. Mills. Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology. 5th edition. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins. 2010 
• Juan Rosai. Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology. 9th edition. Mosby. 2004. 
• WHO classification of tumours: Pathology & Genetics series. Lyon. 
• Peiguo Chu, Lawrence Weiss. Modern Immunohistochemistry. Cambridge University Press. 
2009. 
• Mark R. Wick. Diagnostic Histochemistry. Cambridge University Press. 2008. 
2. Other materials  
- วารสารทางวิชาการAmerican Journal of Surgical Pathology 
- วารสารทางวิชาการ American Journal of Clinical Pathology 
- วารสารทางวิชาการ Human Pathology 
- วารสารทางวิชาการ Modern Pathology 
- วารสารทางวิชาการ Archive of Pathology and Laboratory Medicine 
Web address ค าอธิบาย 
- http://www.pathologyoutlines.com/ รวบรวมโรคเกอืบทุกชนิดที่พบ สรุปข้อมลู ส าคัญของโรคทั้งทาง
คลินิก และทางพยาธิ วิทยา พร้อมเช่ือมต่อยังภาพถ่ายทางจลุพยาธิ วิทยาของโรคนั้นๆ 
- http://e-immunohistochemistry .info/web/histopathology_help.htm รวบรวมข้อมูลของ
แอนติบอดีชนิดต่างๆที่ใช้ในการวินจิฉัยทางพยาธิวิทยา ความจ าเพาะของแอนติบอดีในการวินจิฉัยโรคทาง
พยาธิวิทยา 
- http://www.pathmd.com/index_files/Page813.htm รวบรวมตัวอย่างข้อสอบ MCQของพยาธิวิทยา 
ระบบต่างๆ 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
1.1 ประเมินรายวิชา Course evaluation  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
- การประเมินตนเองของนกัศึกษา 
- การประเมินผู้สอนและรายวิชา 
- การสะท้อนคิดของนกัศึกษา 
- ผลการสอบ 
- การน าเสนอและอภิปรายของนักศึกษา 
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1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
- อาศัยผลจากการประเมินของผู้เรียนในข้อที่ 1 มาปรบัปรุงการสอน โดยระดมสมองของทีมผู้สอน และ
ข้อแนะน าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรรมการหลักสูตร และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรงุการสอน 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
- การสอบถามนกัศึกษาถึงความคาดหวังและผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากรายวิชา พิจารณา จากผลการสอบ สอบถาม
จากอาจารยผ์ู้สอนท่านอื่นๆ ในความรู้พื้นฐานของนักศึกษา หลงัเรียนวิชาน้ีแล้ว 
2. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงรายวิชา 
- ปรบัปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิ 
- น าข้อเสนอแนะจากกรรมการหลักสูตร รวมทั้งหน่วยงานรบัรองคุณภาพการ ศึกษาภายนอกมาปรับปรุงให้
เป็นไปในทิศทางของหลกัสูตร 
- ประชุม/สัมมนาอาจารย์เพือ่ปรับปรงุรายวิชา 
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รหัสและชื่อรายวิชา  
364-994  พยาธิวิทยาระบบโลหิต HEMATOPATHOLOGY  
1. จ านวนหน่วยกิต  
1(0-2-1)  
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2560  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   

1 คเณศ กาญจนประดิษฐ์             KANET KANJANAPRADIT  

4. ชั้นปีท่ีเรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน   
ช้ันปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
5. รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของอาจารย์ผูส้อนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 

ไม่มี 

6. สถานท่ีเรยีน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ ่ 

7. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
17 สิงหาคม 2561 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความช านาญ และทักษะในการใหก้ารวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของโรคทางระบบโลหิต 
รวมทั้งสามารถส่งตรวจพเิศษเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม 

 
ลักษณะและการด าเนินการ  
1. ค าอธิบายรายวิชา  
ความรู้ ความช านาญและทักษะในการวินิจฉัยรอยโรคชนิดต่างๆ ของระบบโลหิตวิทยา การเลือกวิธีตรวจพิเศษ
เพิ่มเตมิทีเ่หมาะสม  
Theory, competence and skills for the diagnosis of various types of lesions in hematological 
systems and the correct selection of special investigation methods  
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม  

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา  

 

รายการ  

1.1 มอบหมายสิ่งที่ต้องฝึก
ปฏิบัต ิ 

 

รายการ  

1.1 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  

 

2. ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

2.2 มี ความรู้ และ เ ข้า ใจ
วิทยาการทางการแพทย์ในแต่
ละสาขาและองค์รวม -  

 

รายการ  

2.1 ก า รฝึ กป ฏิบั ติ แ ล ะ
การศึกษาด้วยตนเอง  

 

รายการ  

2.1 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -  

 

รายการ  

3.1 ฝึกปฏิบัติโดยใช้วิธีการอ่าน
สไลด์และการอภิปรายผู้ป่วย  

 

รายการ  

3.1 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  

 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ปฏิบัติการ (ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 
ศึกษาด้วยตนเอง  

(ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

สอนเสรมิ  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

-  
ใช้เวลา 4 ช่ัวโมงต่อวัน ศึกษาทฤษฎีฝึก
ปฏิบัติโดยการดสูไลด์และอภิปรายและการ
อภิปรายผูป้่วย  

ใช้เวลา 2 ช่ัวโมงต่อวันศึกษา
ด้วยตนเองตามที่ได้รบั
มอบหมาย  

-  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการตามความเหมาะสม 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  
4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม -  

 

รายการ  
4.1 มอบหมายสิ่งที่ต้องฝึก
ปฏิบัต ิ 

 

รายการ  
4.1 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงาน  

 

5. ด้านทักษะพิสัย หรืออ่ืนๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด  

ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

6.1 สามารถปฏิบัติทักษะทาง
วิชาชีพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม -  

 

รายการ  

6.1 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้
การดู แลของอาจารย์  และ
การศึกษาด้วยตนเอง  

 

รายการ  

6.1 การประเมินระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ  

 

 
แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

 

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน/

สื่อที่ใช ้
 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน 
เพ่ิมเติม 

 

01-04   1. ก า ร ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎี 
hematopathology 

2.  2. การฝึกปฏิบัติโดยการดู
สไลด์ด้วยตนเอง 

3.  3. การฝึกปฏิบัติโดยการดู
สไลด์ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
และอภิปราย 

4. 4. การน าเสนอและการ
อภิปรายผู้ป่วย 

0  120 0 - สรุปทฤษฎีโดย
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น
และโดยนักศึกษา
ต า ม ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
 - ฝึ กปฏิบั ติ โ ดย
การดูสไลด์ 
 - ก า รน า เ ส น อ
และการอภิปราย
ผู้ป่วย  

คณิตา  กายะสุต  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.1   การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัต ิ 4 10 

3.1   การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัต ิ 4 23 

4.5   การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัต ิ 4 20 

2.2   การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัต ิ 4 24 

6.1   การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัต ิ 4 23 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก  
1. Kumar, Abbas, Fausto, Aster. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 8th ed., 
Saunders Elsevier, 2010. 
2. WHO Classification of Tumours of Hematopoietic and Lymphoid Tissues 2008. 
2. Other materials  
- 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
1.1 ประเมินรายวิชา  
- ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและนกัศึกษา 
1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
- ให้นักศึกษาประเมินการสอนและกจิกรรม 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
- ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมลูในการปรับปรงุ
การสอน 
- การปรับปรงุรายละเอียดรายวิชา 
- การประชุมเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
2. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงรายวิชา 
• น าผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อปรบัปรุง
รายวิชา การจัดการเรียนการสอน 
• จัดประชุม/สัมมนาอาจารยผ์ู้สอนเพือ่ทบทวนและปรบัปรุงรายวิชา 
• ปรบัปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมลูจากการประเมิน 
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รหัสและชื่อรายวิชา  
364-995 พยาธิวิทยาของไต RENAL PATHOLOGY  
1. จ านวนหน่วยกิต  
1(0-2-1)  
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2560  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

1 ภูวดล  เวชวิทยาขลัง          POOWADON WETWITTAYAKHLUNG 

4. ชั้นปีท่ีเรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน  
ช้ันปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1   
5. รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของอาจารย์ผูส้อนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
ไม่มี 

6. สถานท่ีเรยีน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ่  

7. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
16 สิงหาคม 2561 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการท างานของไต และท่อไต รวมถึงเซลล์ทีเ่ป็น
องค์ประกอบของไต 
เพื่อให้นกัศึกษาทีความรู้เกี่ยวกับโรคของไตและท่อไต และสามารถให้การวินิจฉัยได้จากการท า kidney 
biopsy ร่วมกับการตรวจเพิม่เติมด้วย immunofluorescence และ electronmicroscope 

ลักษณะและการด าเนินการ  
1. ค าอธิบายรายวิชา  
ความรู้ ความช านาญและทักษะในการวินิจฉัยรอยโรคต่างๆของไต โดยเฉพาะโรคของโกลเมอรลูัส
(glomerular disease) การตรวจและแปลผลโดยวิธี immunofluorescence และการครวจทางจุลทรรศน์
อิเลก็ตรอน   
Theory, competence and skills for the diagnosis of various types of kidney lesions especially 
glomerular disease: investigation and interpretation using immunofluorescence methods and 
electron microscopy  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ปฏิบัติการ (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

ศึกษาด้วยตนเอง  
(ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

สอนเสรมิ (ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา) 

3 30 15 
ตามความต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษากรณีเร่งด่วนได้ทันที หรือนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนในวัน และเวลาราชการ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์สุจริต -  

 

รายการ  

1.1 อาจารย์สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน พร้อม
ยกตัวอย่าง  

1.2 สังเกตพฤติกรรมระหว่างท า
กิจกรรมที่ก าหนด  

1.3 ประเมินความประพฤติของ
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง  

 

รายการ  

1.1 พฤติกรรมการท างาน การ
ท างานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย การนัดหมายตรงต่อ
เวลา  

1.2 การค้นคว้าด้วยตนเอง ต้อง
มีเอกสารอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
ห้ามคัดลอก  

 

 
2. ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

2.2 มี ความรู้ และ เ ข้า ใจ
วิทยาการทางการแพทย์ในแต่
ละสาขาและองค์รวม -  

 

รายการ  

2.1 สอนบรรยาย ร่วมกับให้
นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานจริง ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์  

 

รายการ  

2.1 การประเมินความรู้จาก
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ร ะ ห ว่ า ง
ปฏิบัติงาน  
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3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -  

 

รายการ  
3.1 มอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าความรู้พื้นฐานของโรคที่
น่ า ส น ใจ  แ ล้ ว น า เ ส นอ ใ ห้
อาจารย์ได้รับทราบ  

 

รายการ  
3.1 ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

3.2 ประเมินจากการอภิปราย
ในกิจกรรมการเรียนการสอน  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

รายการ  

4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม -  

 

รายการ  

4.1 มอบหมายงานรายกลุ่มและ
รายบุคคล  

 

รายการ  

4.1 ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 

5. ด้านทักษะพิสัย หรืออ่ืนๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด  

ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

รายการ  

6.1 สามารถท าหัตถการทาง
วิชาชีพที่ ก าหนดไ ว้ได้อย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม -  

 

รายการ  

6.1 การสาธิต และการฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ผู้สอน  

 

รายการ  

6.1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ขณ ะ
ปฏิบัติงาน  

 

 
แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

 

จ านวน
ชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

 

จ านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช ้

 

ผู้สอน 
 

ผู้สอน
เพ่ิมเติม 

 

1   1.Glomerular disease  15 0 0  - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ 2 ชั่วโมง  

วิญญู  มิตรานันท์  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู ้
Learning outcomes 

วิธีการประเมิน 
Evaluation Methods 

สัปดาห์ท่ีประเมิน 
Week 

สัดส่วนของการประเมิน 
Percentage of Evaluation 

1.1, 2.2, 3.1, 4.5, 6.1  การประเมินจากอาจารย ์ 2 100 

 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  
- Stacy E. Mills. Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology. 5th edition. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins. 2010 
- Juan Rosai. Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology. 9th edition. Mosby. 2004. 
- WHO classification of tumours: Pathology & Genetics series. Lyon. 
- Peiguo Chu, Lawrence Weiss. Modern Immunohistochemistry. Cambridge University Press. 
2009. 
- Mark R. Wick. Diagnostic Histochemistry. Cambridge University Press. 2008. 
 
2. Other materials  
- วารสารทางวิชาการ American Journal of Surgical Pathology 
- วารสารทางวิชาการ American Journal of Clinical Pathology 
- วารสารทางวิชาการ HumanPathology 
- วารสารทางวิชาการ ModernPathology 
- วารสารทางวิชาการ ArchiveofPathologyandLaboratoryMedicine 
 
 
 

- อ่านชิ้นเนื้อร่วมกับอาจารย์ 
- ศึกษาด้วยตนเอง  

 

2  2. Electronmicroscope 
3. Immunofluorescence   

0 15 0  - ศึกษาการแปลผล electron 
microscope  
- ศึกษาการแปล
ผล immonofluorescence 
- อ่านชิ้นเนื้อร่วมกับอาจารย์ 
- ประเมินผลการเรียน 

วิญญู  มิตรานันท์  
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การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. การประเมินการด าเนินการของรายวิชา 
1.1 ประเมินรายวิชา  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
- การประเมินตนเองของนกัศึกษา 
- การประเมินผู้สอนและรายวิชา 
- การสะท้อนคิดของนกัศึกษา 
- ผลการประเมินจากอาจารย ์
1.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
อาศัยผลจากการประเมินของผู้เรียนในข้อที่ 1 มาปรบัปรุงการสอน โดยระดมสมองของทมีผูส้อน และ
ข้อแนะน าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรรมการหลักสูตร และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรงุการสอน 
1.3 การทวนสอบรายวิชา  
การสอบถามนักศึกษาถึงความคาดหวังและผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากรายวิชา พิจารณา จากผลการสอบ สอบถาม
จากอาจารยผ์ู้สอนท่านอื่นๆ ในความรู้พื้นฐานของนักศึกษา หลงัเรียนวิชาน้ีแล้ว 
 

2. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุงรายวิชา 
- ปรบัปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิ 
- น าข้อเสนอแนะจากกรรมการหลักสูตร รวมทั้งหน่วยงานรบัรองคุณภาพการ ศึกษาภายนอกมาปรับปรุงให้  
เป็นไปในทิศทางของหลกัสูตร 
- ประชุม/สัมมนาอาจารย์เพือ่ปรับปรงุรายวิชา 
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ภาคผนวกท่ี 7 

ตารางสรุปการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานของแพทย์ใช้ทุน/ 

แพทย์ประจ าบ้านแต่ละช้ันปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หนา้ 174 

 

 
 

ตารางสรุปการปฏิบัติงานของ แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจ าบา้น ตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 
 Surgical 

 
Gyne 

 
Cyto 

 
Res 

 
Autopsy 

 
Section 

 
Immuno 

 
Molec 

 
Elective 

 
รวม 

(สัปดาห์) 

ปีที่ 1 22 8 8 4 4 2 2 - - 50 

ปีที่ 2 24 8 6 4 4 - - 4 - 50 

ปีที่ 3 26 8 6 2 on call - - - 8 50 

รวม 72 24 20 10 8 2 2 4 8 150 

 
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางตามความเหมาะสมของแต่ละปี 
Surgical = surgical pathology 
Gyne = gynecological pathology 
Cyto = cytology 
Res = research 
Autopsy = การตรวจศพ 
Section = tissue processing and preparation 
Immuno = immunohistological technique 
Molec = molecular pathology 
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วท.ม.(พยาธิชีววิทยา) 
Ph.D.(Doctor of Philosophy) 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
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การรับรองในส่วนสถาบันฝึกอบรม 
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1. การรับรองวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ตามเกณฑ์ของ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร  (วว.) สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ใหก้ารฝึกอบรม  โดยให้เปน็ไปตามความสมคัร
ใจของแต่ละสถาบนัทีใ่ห้การฝกึอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้าน หากแพทย์ประจ าบ้านมีความ
ประสงค์ดังกล่าว  จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาส
ได้รับวว. และการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”     

ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ 
วว. “เทียบเทา่ปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธ์ิที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิ ให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ได้  สถาบันนั้นสามารถแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครการคัดเลือกเข้า
เป็นแพทย์ประจ าบา้นไปจนถึงวันที่เริม่เปิดการฝึกอบรม   ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง 
วว. ให้มีคุณวุฒิ ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากัด  สถาบันน้ันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และ
ทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้ 

การที่แพทย์ประจ าบ้านสอบผ่านและมีสิทธ์ิได้รับ วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาพยาธิวิทยากาย
วิภาคแล้ว  หากมีความประสงค์จะใหร้าชวิทยาลยัฯ ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่าวุฒิบตัร สาขาพยาธิวิทยา
กายวิภาค มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้
ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. ในครั้งนั้น  มีลักษณะดังนี้    

1. ผลงานวิจัย (original article) หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. กรณีงานวิจัยวารสาร (review article) ในสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ควรเป็นงานวิจัยแบบ 
systematic review และ meta-analysis โดยให้เพิ่มวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็น 
systematic review และ meta-analysis เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น   
อนึ่ง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 
Scholar  หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 
ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006) 

ในกรณีที่ วว. ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายช่ือ
ในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้ค าว่า ดร. น าหน้าช่ือ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผู้ที่ได้ วว. ที่ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา  อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา 
อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได้    
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   ดังนั้น วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี   จะมีค าว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”  ต่อท้ายได้
เท่านั้น 

2. รายละเอียดหลักฐานการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมเพ่ือสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ตามเกณฑข์องราช

วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 

 ผู้เข้าฝึกอบรมต้องท าการตรวจศพเดี่ยวไม่ต่ ากว่า 5 ราย ส าหรับรายงานการตรวจศพทางนิติเวชต้องมี
รายงานผลการตรวจทางจุลทรรศน์ และส่งไดไ้ม่เกิน 10 ราย 

 ส าเนารายงานการตรวจศพ ท่ีมีลายเซ็นพยาธิแพทย์ก ากับ ทั้งนี้จ านวนข้ึนอยู่กับประกาศ อฝส. ของแต่ละปี 
 ส าเนาผลการสอบ Basic Pathology 
 ส าเนาผลการประเมินเลื่อนช้ันปี  
 ส าเนางานวิจัย (manuscript) ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 เป็นภาษาอังกฤษ 
 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันฝึกอบรม 
 เป็น original article หรือ systematic review หรือ meta-analysis 
 ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก 
 เป็นงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ และได้น าเสนอด้วยวาจา (oral presentation) ในงานประชุมราช 

วิทยาลัยฯ  วิทยาลัยพยาธิแพทย์นานาชาติสาขาประเทศไทย (IAP Thailand) หรือต่างประเทศ หรือ 
การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster presentation) ในงานประชุมระดับนานาชาติ หรือได้รับ
การตอบรับจากวารสารทางการแพทย์ระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI หรือนานาชาติเพื่อลงตีพิมพ์แล้ว  
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1. ฟอร์มแจ้งผลการสอบ  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ของนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม 
เฉพาะทางและระดับบัณฑิตศึกษา 
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แบบรายงานผลการสอบ 
แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

      
 การสอบวัดผลครั้งที่............................ ปีการศึกษา ........................................... วันที่ ..................................................................  

ชื่อ....................................................................................................ชั้นปีที่............ .......................... 

  วิชาที่สอบ ชุดข้อสอบ คะแนนเต็ม คะแนนสอบ % (≥ 60%) หมายเหตุ 

  MCQ        ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  Gross        ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  Histology        ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  MEQ        ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  Cytology        ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  ORAL        ผ่าน   ไม่ผ่าน 

       วิชาที่ประเมินกิจกรรม/รายงาน 
      รายวิชา ผลประเมิน 

    Autopsy  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
    Medical Ethics for pathologist  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
    

       ข้อเสนอแนะ 
      ............................................................................ ............................................................................................................................. ........... 

...................................................................................................................... ..............................................................................................  

       
       
  

ลงช่ือ......................................................(แพทย์ผู้สอบ/รับทราบ)  

       
  

ลงช่ือ......................................................(ประธานหลักสูตรฯ) 
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