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กำหนดการการฝึกอบรมระยะสั้นและการสอบเพื่อ 
ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าสำหรับผู้ช่วยพยาธิแพทย์ 

[Certificate of Competence in Macroscopic Examination for Pathologists’ Assistants (CCME-PA)] 
และประกาศนียบัตรด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจซึ่งไม่ซับซ้อนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยตาเปล่า 

[Certificate in Macroscopic Examination of Small- and Medium-Sized 
Uncomplicated Specimens (CME-SMSUS)] 

ประจำปี พ.ศ. 2562 
 
 
วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
 
09.00 น. – 10.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาธิแพทย์และจรรยาวิชาชีพ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.00 น. – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 น. – 11.15 น. การจัดการสิ่งส่งตรวจจากการผ่าตัด 

พันเอก นายแพทย์สุเมธ เติมมธุรพจน์ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

11.15 น. – 12.15 น. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ไม่ซับซ้อนและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
เกิน 4 เซนติเมตร 
นายแพทย์กฤษฎ์ สุวรรณภูมิ 
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

12.15 น. – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 น. – 14.15 น. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของต่อมไทรอยด์ 

ร้อยเอก นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ 
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

14.15 น. – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 น. – 15.30 น. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของปอด 

พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. เจตนา เรืองประทีป 
ภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

15.30 น. – 16.30 น. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของตับ 
พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย ์ดร. ธีรยสถ์ นิมมานนท์ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
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วันพฤหัสบดีท่ี 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
 
09.00 น. – 10.00 น. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ 

พันโท นายแพทย์มงคล เจริญพิทักษ์ชัย  
ภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

10.00 น. – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 น. – 11.15 น. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของมดลูก 

พันตรีหญิง แพทย์หญิงณัฐพร เลาหโรจนวงศา 
กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 

11.15 น. – 12.15 น. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของท่อนำไข่และรังไข่ 
พันตรีหญิง แพทย์หญิงณัฐพร เลาหโรจนวงศา 
กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 

12.15 น. – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 น. – 14.15 น. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของเต้านม 

พันตรี นายแพทย์กิตติศักดิ์ วงศ์จันทร์สม 
กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 

14.15 น. – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 น. – 15.30 น. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของไต 

นายแพทย์ภูศิษฏ์ เรืองวาณิชยกุล  
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
วันศุกร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
 
08.00 น. – 10.00 น. สอบประเมินผล 
10.00 น. – 13.00 น. พัก 
13.00 น. – 15.00 น. ประกาศผลสอบ 
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หมายเหต:ุ 
1. หัวข้อและจำนวนข้อสอบของการสอบประเมินผลเพื่อประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทาง

พยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าสำหรับผู้ช่วยพยาธิแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 
1.1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาธิแพทย์และจรรยาวิชาชีพ 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
1.2. การจัดการสิ่งส่งตรวจจากการผ่าตัด 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
1.3. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
1.4. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของต่อมไทรอยด ์

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
1.5. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของปอด 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
1.6. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของตับ 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
1.7. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
1.8. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของมดลูก 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
1.9. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของท่อนำไข่และรังไข่ 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
1.10. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อของเต้านม 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
1.11. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ไม่ซับซ้อนและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
2. หัวข้อและจำนวนข้อสอบของการสอบประเมินผลเพื่อประกาศนียบัตรด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจซึ่งไม่ซับซ้อนที่มีขนาด

เล็กและขนาดกลางด้วยตาเปล่า ประจำปี พ.ศ. 2562  
2.1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาธิแพทย์และจรรยาวิชาชีพ 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
2.2. การจัดการสิ่งส่งตรวจจากการผ่าตัด 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
2.3. การตรวจด้วยตาเปล่าและการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ไม่ซับซ้อนและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

− ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัยและ/หรืออัตนัย รวมจำนวน 5 ข้อ 
 

 
 

 


