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วิสัยทัศน์ 
 ด ำเนินกำรฝีกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดให้ผลผลิตที่จบไปมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วย  
โรคมะเร็งและสำมำรถด ำเนินกำรวิจัยได้ทัดเทียมกับแพทย์สำขำเดียวกันที่จบจำกสถำบันฝึกอบรมฝึกอบรมของโรงเรียน
แพทย์ชั้นน ำอื่นๆ ในประเทศไทย 
พันธกิจ 
 ให้ค ำปรึกษำ/ตรวจ/รักษำผู้ป่วยโรคมะเร็งมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำอำยุศำสตร์ทั่วไป  
และด ำเนินกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดสำขำอำยุรศำสตร์มะเร็งวิทยำรวมทั้งด ำเนินกำรวิจัยทำงคลินิกเพ่ือ
สร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำผู้ป่วยโรคมะเร็ง    
 หน่วยมะเร็งวิทยำ สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ กองอำยุรกรรม โรงพยำบำลพระมำงกุฎเกล้ำ ได้ก ำหนดพันธกิจ ของ
กำรฝึกอบรมให้สอดคล้องไปกับพันธกิจของกำรฝึกอบรมของรำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย  ดังนี้ 
 1.ฝึกอบรมแพทย์ทำงด้ำนอำยุรศำสตร์มะเร็งวิทยำให้มีเจตคติคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชำชีพมีควำมรับผิดชอบ
และจิตส ำนึกของควำมเป็นลูกพระรำชบิดำโดยถือประโยชน์ของเ พ่ือนมนุษย์ เป็นกิจที่ห นึ่ งมีควำมรู้และ 
ทักษะทำงด้ำนอำยุรศำสตร์มะเร็งวิทยำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของชุมชนและสังคมในภำคใต้และ  
ระบบบริกำรสุขภำพที่มีควำมหลำกหลำยของประเทศ 
 2.ส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีแนวคิดและพัฒนำทักษะในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยแบบองค์รวมสำมำรถเรียนรู้
กำรบริหำรระบบคุณภำพและธรรมำภิบำลเพื่อกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีคุณภำพและมีควำมสุขและสำมำรถเป็นผู้น ำทีม
สุขภำพทำงด้ำนอำยุรศำสตร์มะเร็งวิทยำในกำรรักษำ 
 3. มีควำมรู้ในกระบวนกำรวิจัยทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข โดยสำมำรถสร้ำงงำนวิจัยและองค์ควำมรู้   
เพ่ือพัฒนำกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
  
 4.มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและพัฒนำศักยภำพของตนเองเพ่ือเข้ำ สู่ 
กำรฝึกอบรมต่อยอดทั้งภำยในและต่ำงประเทศกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนหรือแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด
อำยุรศำสตร์มะเร็งวิทยำ 
 คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 



 

 

 1.ได้รับปริญญำแพทยศำสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่ำที่แพทยสภำรับรองได้รับกำรขึ้นทะเบียนประกอบวิชำชีพเวช
กรรมจำกแพทยสภำแล้ว ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ สำมำรถสมัครเข้ำ ฝึกอบรมชั้นปีที่ 1 ได ้
 2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติสำขำอำยุรศำสตร์ของแพทยสภำ หรือเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำน 
ปีสุดท้ำย ในกำรฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรฯ สำขำอำยุรศำสตร์หรือเป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือวุฒิบัตรสำขำอำยุรศำสตร์ในปีนั้น  
สำมำรถสมัครเข้ำฝึกอบรมในชั้นปีที่ 3 ได ้ 
 3.เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติสำขำมะเร็งวิทยำของแพทยสภำหรือเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนปีสุดท้ำย
ใน กำรฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรฯสำขำมะเร็งวิทยำหรือเป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือวุฒิบัตรสำขำมะเร็งวิทยำในปีนั้นสำมำรถ 
สมัครเข้ำฝึกอบรมในชั้นปีที่ 3 ได ้
 4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์แพทยสภำในกำรเข้ำรับกำรฝึกบรมแพทย์เฉพำะทำง 
 กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 สำขำวิชำอำยุรศำสตร์และหน่วยมะเร็งวิทยำได้ก ำหนดกระบวนกำรคัดเลือกโดยมีกำรประกำศรับสมัครและ  
เกณฑ์กำรคัดเลือกผ่ำนทำงฝ่ำยกำรศึกษำหลังปริญญำและกำรศึกษำต่อเนื่อง ของคณะฯ 
 สำขำวิชำอำยุรศำสตร์และหน่วยมะเร็งวิทยำมีกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ซ่ึง
เป็นอำจำรย์แพทย์ในหน่วยมะเร็งวิทยำและ/หรือสำขำวิชำฯที่มีประสบกำรณ์และตัวแทนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมซึ่งไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้สมัครโดยกรรมกำรสำมำรถให้คะแนนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงอิสระโดยไม่ค ำนึงถึงเพศเชื้อ
ชำติศำสนำรวมถึงโรคหรือควำมพิกำรที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรฝึกอบรมของผู้สมัครผลกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
อยู่บนพ้ืนฐำนควำมเสมอภำคโปร่งใสและเปิดโอกำสให้ผู้สมัครสำมำรถอุทธรณ์ผลได้ตำมกระบวนกำรของคณะแพทย 
ศำสตร์มะเร็งวิทยำสมำคมและรำชวิทยำลัยฯอนึ่งกระบวนกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรมีกำรปรับเปลี่ยนได้
ตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงหน่วยมะเร็งวิทยำและ/หรือสำขำวิชำฯจะประกำศให้ผู้สมัครรับทรำบล่วงหน้ำก่อนทุกครั้ง 

กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมยึดหลักควำมเสมอภำค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเกณฑ์กำรคัดเลือกพิจำรณำจำก  
 1. ผลกำรศึกษำระดับแพทยศำสตร์บัณฑิต  
 2. ประสบกำรณ์กำรทำงำนและกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมทั้ง recommendation  
 3. ต้นสังกัด  
          4. บุคลิกภำพโดยรวม และทัศนคติในกำรสัมภำษณ์ 
 
 
 
 
 
วิธีกำรคัดเลือก 
 1.ผู้สมัครส่งใบสมัครเป็นทำงกำรให้รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์ฯตำมก ำหนดกำรรับสมัครพร้อมส่งหลักฐำน  
ประกอบกำรสมัครให้สำขำวิชำฯ 
 2. สอบสัมภำษณ์ผู้สมัครโดยคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ คณำจำรย์ของหน่วยมะเร็งวิทยำและหรือ สำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ตำมก ำหนดเวลำและหลักเกณฑ์ของรำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์ฯ 
 3.ตัดสินผลกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกข้ำงต้นกรณีที่คะแนนใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรกำรสอบสัมภำษณ์ 
 4.แจ้งผลกำรคัดเลือกให้ผู้สมัครรับทรำบตำมก ำหนดเวลำของรำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์ฯและส่งรำยชื่อผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกให้แพทยสภำโดยผ่ำนรำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์ฯ 



 

 

ผลลัพธ์ของกำรฝึกอบรม/หลักสูตร 
 แผนฝึกอบรมหน่วยมะเร็งวิทยำ หลักสูตรต้องก ำหนดผลลัพธ์กำรฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (intended learning 
outcomes/milestones) ที่ชัดเจนครอบคลุมประเด็นทั้ง 6 ด้ำน ดังต่อไปนี้ 
 1. กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient Care)  
  1.1 สำมำรถซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย ได้ครบถ้วนและถูกต้อง  
  1.2 มีทักษะในกำรแปลผลทำงห้องปฏิบัติกำรที่เก่ียวข้องกับทำงโรคมะเร็ง  
  1.3 สำมำรถให้กำรวินิจฉัย กำรวำงแผนกำรรักษำโดยใช้ยำ (medical) หรือหัตถกำร (procedures) 
และให้ควำมรู้แก่ผู้มปีัญหำโรคมะเร็ง  
  1.4สำมำรถให้ควำมรู้เพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรป้องกันโรคและสร้ำงเสริมสุขภำพเกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
  1.5 สำมำรถบันทึกเวชระเบียนได้อย่ำงสมบูรณ์และสม่ ำเสมอ  
 2. ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำของผู้ป่วย  (Medical knowledge  
and Skills)  
  2.1 มีควำมรู้พ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (basic sciences) ทำงด้ำนโรคมะเร็ง  
  2.2 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ และเชี่ยวชำญในสำขำมะเร็งวิทยำ  
  2.3 สำมำรถวิพำกษ์บทควำมและงำนวิจัยทำงกำรแพทย์  
 3. กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ และกำรพัฒนำตนเอง (Practice-based Learning)  
  3.1 มีงำนวิจัยทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  
  3.2 สำมำรถเรียนรู้และเพ่ิมประสบกำรณ์ได้ด้วยตนเองจำกกำรปฏิบัติ  
  3.3 สำมำรถใช้ยำและทรัพยำกรอย่ำงสมเหตุผล  
  3.4 มีควำมสำมำรถทำงทักษะด้ำนอ่ืนๆ  เช่น ใช้สื่ ออิ เล็กทรอนิกส์หรือใช้ โปรแกรมต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัย (software literacy)  
 4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and Communication Skills)  
  4.1 มีทักษะกำรน ำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรำยปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  4.2 สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์  
  4.3 มีทักษะกำรสื่ อสำรให้ข้ อมูลแก่ญำติและผู้ ป่ วย  ได้อย่ ำงถูกต้องและมีประสิทธิภ ำพ  
โดยมีเมตตำ เคำรพกำรตัดสินใจและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์  
  4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท ำงำนกับเพื่อนร่วมงำนทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  4.5 มีทักษะกำรเป็นที่ปรึกษำ และให้ค ำแนะน ำแก่แพทย์ต่ำงแผนก และบุคลำกรอื่น  
 5. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  
  5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญำติ ผู้ร่วมงำนเพ่ือนร่วมวิชำชีพและชุมชน  
  5.2 มีควำมสนใจใฝ่รู้และสำมำรถพัฒนำไปสู่ควำมเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  (Continuous 
Professional Development)  
  5.3 มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย และ ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  
 6. กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based Practice)  
  6.1 มีควำมรู้เกี่ยวกับระบบสุขภำพและระบบยำของประเทศ  
  6.2 มีควำมรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนำคุณภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วย  
  6.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วย  
  6.4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย 



 

 

   6.5 สำมำรถใช้ทรัพยำกรสุขภำพอย่ำงเหมำะสมและสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรดูแลรักษำผู้ป่วยให้เข้ำกับ
บริบทของกำรบริกำรสำธำรณสุขได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ   
              

คณะกรรมกำรวิชำกำรและประกันคุณภำพหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนหรือแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด 
สำขำอำยุรศำสตร์มะเร็งวิทยำ กองอำยุรกรรม โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

  ๑  จันทรำภำ.พญ.ผศ หญิง.ต.พล . ศรีสวัสดิ์     ที่ปรึกษำ 
  ๒  อ ำนำจ.นพ.อ.พ .  ชัยประเสริฐ    ที่ปรึกษำ 
  ๓  อนุพงษ.์นพ.ผศ.ต.พ .  กันธิวงศ ์    ที่ปรึกษำ 
  ๔  ไนยรัฐ.นพ.ผศ.อ.พ .  ประสงค์สุข    ประธำนกรรมกำร 
  ๕  กสำนติ์.นพ.ผศ.อ.พ .  สีตลำรมณ ์    กรรมกำร 
  ๖หญิงสิริวิมล.นพ.ผศ.ท.พ . ไทรแจ่มจันทร์    กรรมกำร 
  ๗. ผู้แทนแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๓ หรือแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดชั้นปีที่ ๑ กรรมกำร 
  ๘ ๒ หรือแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดชั้นปีที่ ๔ ผู้แทนแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ . กรรมกำร 
  ๙นำยชำญชลิต .    ค ำมำก     เลขำนุกำร 
 
 


