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การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช 

สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 
ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร ์– นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี
ที่ตั้ง : อาคารหลัก ชั้น 4 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประวัติโดยสังเขป 

นับตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๐๘  ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ได้ถือก าเนิดขึ้นและไดเ้ปิดด าเนินการพร้อมกับการเปิดด าเนินการของคณะฯ 
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๒ ในขณะนั้นภาควิชาฯมีการท างานโดยแบ่งออกเป็น ๒ สาย สายสูตฯิ และสายนรี
เวช โดยอาจารย์จะปรบัเปลี่ยนการท างานระหว่างสองสายทุกๆ ๖ เดือน การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชจะอยู่ใน
สายนรีเวช โดยมีการจัดให้ผูป้่วยที่ได้รับการวนิิจฉัยภายว่าเปน็มะเร็งทางนรีเวชได้รับการตรวจติดตามในรูปแบบผู้ป่วย
นอกในวันจันทร์บ่ายตั้งแต่โรงพยาบาลเริ่มเปิดด าเนนิการ จึงนบัได้วา่ Tumour Clinic ได้ถือก าเนิดมาตัง้แต่แรกเร่ิม 
ในด้านการผ่าตัด มีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวิไล เบญจกาญจน์ (หัวหน้าภาควชิาฯ ทา่นแรก) ศาสตราจารย์
เกียรติคุณแพทย์หญิงดวงเดือน คงศักดิ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงเยาวลักษณ์ ภมรประวัติ เป็นผู้ร่วมกัน
ผ่าตัดผูป้่วยมะเร็งนรีเวชเป็นหลกั ท่านอาจารย์วิไล เป็นทา่นแรกที่ได้เร่ิมท าผา่ตัด Wertheim’s operation โดยน า
รูปแบบการผา่ตัดมาจาก Prof. Masanao Magara, Nippon Medical School, Tokyo อาจารย์ปราโมทย์ รัตตกุล 
เป็นท่านแรกที่น า colposcope และ cryotherapy มาช่วยในการรักษาผูป้่วยที่มีเซลผดิปกติที่ปากมดลูก 

หลังจากศาสตราจารยน์ายแพทย์ก าแหง  จาตุรจินดา  หัวหน้าภาควิชาฯ ได้มีด าริให้แยกการท างานให้เป็น
ตามสาขาวิชา หน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึง
ได้เร่ิมก่อตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีศาสตราจารย์คลนิิกนายแพทย์สมเกียรติ  ศรีสุพรรณดิฐ เป็นหัวหน้าหน่วยฯ 
ซึ่งได้วางรากฐานจัดระบบการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบา้น และแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด 
การวิจัย การดูแลผูป้่วยมะเร็งนรีเวชอย่างเป็นองค์รวมและมีการประชุมวางแผนการดูแบบสหสาขา ตลอดจนการ
บริการทางวชิาการตราบจนถึงปัจจุบนั 

สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวชได้เริ่มจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อสอบวุฒบิัตรมะเร็งวิทยานรี
เวชที่รับรองโดยแพทยสภาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดตั้งแต่เริ่มการฝึกอบรมจนถึงปัจจบุัน
รวมทั้งสิ้น ๑๗ คน 

ปัจจุบนั สาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา มีความร่วมมือทางวชิาการและการดูแลผูป้่วยร่วมกันกับภาควิชาและ
หน่วยงานต่างๆในคณะฯอยา่งตอ่เนื่อง สม่ าเสมอและใกล้ชิด อนัได้แก่ภาควชิารังสวีิทยา ภาควชิาพยาธิวิทยา 
ภาควิชาจติเวชศาสตร์ หน่วยบรกิารพยาบาลผูป้่วยทีบ่้าน งานพยาบาลป้องกนัโรคและส่งเสริมสขุภาพ ฝ่ายการ
พยาบาล และงานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี และปัจจบุันมีความ
ร่วมมือกับศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี (Ramathibodi Comprehensive Cancer Center) 
ที่ได้เร่ิมจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 
 
 
 

การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2563 

 

2 

 

ทางภายนอกคณะฯทางสาขาวชิาฯยังมีส่วนร่วมกับสมาคมมะเรง็นรีเวชไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นชมรมมะเร็ง
นรีเวชไทยในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีอาจารย์ในสาขาวชิาฯได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม ๒ ทา่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์
นายแพทยว์สันต์ ลีนะสมิตเปน็นายกสมาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ     
วิไลลักษณ์ เป็นนายกสมาคม ตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

 
1.วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของสถาบันฝึกอบรมฯ 
ปรัชญา: ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
ปณิธาน: ปัญญาของแผ่นดนิ"  Wisdom of the Land 
วิสัยทัศน์  :  เป็นสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวชชั้นน าของประเทศ และมีคุณภาพในระดบัสากล 
พันธกิจที่ส าคัญ 
1. ด้านการศึกษา 

1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบทางสังคม 
1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ปว่ยที่เหมาะสมกับความต้องการด้านสุขภาพของระบบ

บริการสุขภาพของสังคมไทยและสามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล 
2.  ด้านวิจัย 

2.1       ผลิตงานวิจัยที่มีปริมาณ และคุณภาพระดบัสากล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เชื่อมโยงกับปัญหาทาง 
       คลินิกและงานวจิัยที่มีผลตอ่การแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 

3.  ด้านการบริการ 
3.1        ให้บริการทางมะเร็งนรีเวชที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของภูมิภาคฯโดยเน้นการบริการระดับตติยภูมิ  
        (Tertiary care) 
3.2 เป็นศูนย์การฝึกอบรม-ดูงาน ระยะสั้นและระยะยาว ทางมะเร็งนรีเวชแก่บุคลากรภายนอกจากใน

ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
ค่านิยม    :  มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม 
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2.พันธกิจ  
พันธกิจ1: หลักสูตรที่ส าคัญของสถาบันฝึกอบรมคือ 

แพทย์ประจ าบา้นอนสุาขามะเร็งวิทยานรีเวช  
ความส าคัญต่อความส าเร็จของสถาบันฝึกอบรมคือ 

เป็นสถาบันชั้นน าในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน ในด้านมะเร็งนรีเวช  
พันธกิจ 2: งานวิจัยที่ส าคัญของสถาบันฝึกอบรมคือ 

งานวิจยัในส่วนที่เก่ียวข้องกับทางด้านมะเร็งนรีเวช  
ความส าคัญต่อความส าเร็จของสถาบันฝึกอบรมคือ 

สร้างงานวิจัยและเทคโนโลยีที่มคีุณค่าเป็นที่ยอมรับ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ
สตรีในระดับชาติและระดบันานาชาติ และรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งทางนรีเวชอยา่งมีคุณภาพส่งผลให้ภาควิชาฯ และ
คณะฯ มีชื่อเสียงในระดบัสากล 
พันธกิจ 3: บริการที่ส าคัญของสถาบันฝึกอบรมคือ 

3.1 การบริการดูแลสุขภาพ ให้บริการที่เก่ียวข้องกับสุขภาพอนามัยของสตรีอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานการรักษา
ในระดับสากล และตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้รับบริการครอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวมและมีผู้ปว่ยเป็น
ศูนย์กลาง 

3.2 การบริการทางวิชาการ การให้บริการวิชาการที่ทันสมัยและมีความหลากหลายเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ 
การจัดประชุมวชิาการและการบรรยายระดับชาติและนานาชาติ การแต่งหนังสือ ต ารา และบทความทางวิชาการซึ่ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน ส าหรับหน่วยงานอ่ืน ทั้งในและตา่งประเทศ ให้ความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์
และประชาชน  
ความส าคัญต่อความส าเร็จของสถาบันฝึกอบรมคือ 

เป็นสถาบันการแพทย์ชัน้น าในระดับประเทศและระดบัสากล ในด้านบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริม
สุขภาพที่มีคุณภาพ สนบัสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย และให้บริการทางวชิาการแก่สังคม 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างพนัธกิจของสาขาวชิาฯกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม องค์กร ปณิธาน และ เข็มมุ่ง ของ 

ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวทิยาลัยมหิดล ในดังตารางที่ 1 
  
3.สมรรถนะหลักของสถาบันฝกึอบรมคือ 

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการดูแลสุขภาพ และบริการวิชาการ ดา้นมะเร็งวิทยานรีเวช
ของสตรีทุกกลุ่มอายุเป็นที่ยอมรบัในระดับนานาชาติ 
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อธิบายความสัมพันธ์กับการบรรลุผลของพันธกิจหลักทัง้ 3 ด้านคือ 
ด้านการเรียน การสอน : สร้างความเชี่ยวชาญได้หลากหลาย ครอบคลุมในด้านการเรียนการสอน 
และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมลึกซึ้ง โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ 
ด้านการวิจัย : มีการเผยแพรวิจัยที่เพิ่มข้ึน ท าให้มีความรู้ที่หลากหลายและสามารถท างานวจิยัให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และน ามาใช้ในเวชปฏิบัติ 
ด้านบริการดูแลสุขภาพ : เป็นสถาบนัที่รับปรึกษา และรบัส่งตอ่ผู้ป่วยที่มีความซบัซ้อน  
ด้านบริการวิชาการ : เป็นแหล่งเรียนรู้และดูงาน จัดประชุมวชิาการระดับประเทศ และระดบันานาชาต ิ
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4.จ านวนและกลุ่มบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
 

ล าดับ 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข - หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช 
- ประธานหลักสูตรแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด 
สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช 
- ประธานหลักสูตรแพทยป์ระจ าบ้าน  
สาขาสตูิศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 

2 ศ.พญ.สฤกพรรณ  วิไลลักษณ ์ - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวฒันธรรม 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

3 ผศ.นพ.ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัต ิ - รองคณบดีฝ่ายกายภาพโครงการพิเศษ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

4 รศ.พญ.ชื่นกมล  ชรากร -รองหัวหน้าสาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช 
-ประธานฝา่ยวิจัยแพทยป์ระจ าบ้าน 

5 อ.พญ.สุวิชา  จิตติถาวร - ประธานรายวชิา รมสต 405  
   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

6 อ.นพ.กฤษดา  ไพรวัฒนานุพันธ์ - ประธานรายวชิา รมสต 613 และ 614 
  หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

7 ผศ.พญ.นวมลล์  เล็กสกลุ - อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

8 อ.พญ.ลัคนา  พร้อมวัฒนาพันธุ ์ - อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

9 อ.พญ.ชมพูนทุ  คงสวสัดิ์วรกุล - อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

10 อ.พญ.ศิกานต์  สถิตนิรามัย - อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

รายชื่ออาจารย์พิเศษและอาจารย์ไม่เต็มเวลา 

1 รศ.นพ.วสันต์  ลนีะสมติ อาจารย์พิเศษ 

2 ผศ.นพ.ณัฐพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์พิเศษ 
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ข้อมูล สายวิชาการ  
(N=12) 

สายสนับสนุนวิชาชีพ 
(N=1) 

สายสนับสนุนทั่วไป  
(N=1) 

จ านวนบุคลากร 
ทั้งหมด 14 คน 

ศาสตราจารย ์ 1 พยาบาลวิจัย 1 ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 1 

รองศาสตราจารย ์ 3       

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3         

อาจารย ์ 5     

เพศ 

ชาย 4 0 0 

หญิง 8 1 1 
คุณวุฒิ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 0 0 1 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 12 1 0 
 
ปัจจัยหลักที่สง่เสริมให้พวกเขาท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์การคือ 

- บุคลากรในสายวชิาการ ได้แก่ มีสถานที่และสิง่อ านวย ความสะดวกในการปฏิบตัิงาน มีความมั่นคงใน
การท างาน มีทีมงาน/เพื่อนร่วมงานทีด่ี และมีความก้าวหนา้ในหน้าที่การงาน 

- บุคลากรในสายสนับสนนุวิชาชพี  ได้แก่ มีทีมงาน/เพื่อนร่วมงานที่ดี มีหัวหน้าทีด่ี มีความก้าวหน้าและ 
มีความมั่นคงในการท างาน และมีสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรในสายสนับสนนุทั่วไป  ได้แก่ มีความมั่นคงในการท างาน มีทีมงาน/เพื่อนร่วมงานที่ดี มีหัวหน้า
ที่ดีและหน่วยงานมีชื่อเสียงเปน็ที่ยอมรับ 

 
5.เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักที่ส าคัญได้แก่ 
เทคโนโลยทีี่ส าคัญ 

- ระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนดา้นการศึกษา e-library 
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

- กล้อง Colposcope ชนิดเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่และมีความคมชัดสูง พร้อมระบบ
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล  จ านวน 2 ชุด 

- กล้อง Colposcope  จ านวน 2 ชุด 

- เครื่องเลเซอร์   จ านวน 1 ชุด 

- เครื่อง Loop electrosurgery พร้อมเครื่องดูดควัน จ านวน 1 ชุด 

- ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง จ านวน 3 ชุด  (ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) 
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อาคารสถานที่ที่ส าคัญ 
- อาคารหลัก ชั้น 4 ภาควิชาสตูศิาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
- อาคารหลัก ชั้น 2 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช 
- อาคารหลัก ชั้น 4 หอผู้ป่วยนอกนรีเวช 
- อาคารหลัก ชั้น 1 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง 1 

 
ประโยชน์ที่มีต่อการด าเนินการตามพันธกิจคือ 

เทคโนโลยี อปุกรณ์ อาคารดังกล่าวใช้ตอบสนองการด าเนินการตามพันธกิจทัง้การศึกษา วิจัย และการ
บริการ  
 
6.กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับที่ส าคัญ 

การด าเนินงานของสาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช อยู่ภายใต้การด าเนินงาน และก ากับของ ภาควชิาสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี   น ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการก ากับ
การด าเนินงาน ของสาขาวชิาฯ ในด้านการศึกษาการวิจัย การบริการด้านดูแลสุขภาพ  การบริการวิชาการ และ การ
บริหาร  

พันธกิจ ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ : ประเภทสถาบันที่ขอรับ
การรับรองคุณภาพ 

การศึกษา - ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (โดย สกอ. ทุก3 ปี) 
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (โดย สมศ. ทุก 5  
  ปี) 
- การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (โดยแพทยสภา  
  และ กสพท. ทุก 3 ปี) 
- ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
- ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช 
- ส านักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมิน 
  คุณภาพการศึกษา/องค์การมหาชน 
 

- การรับรองหลักสูตร พ.บ. (โดย 
World Federation for Medical 
Education : WFME) 



 
 
 
 

การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2563 

 

5 

 

การวิจัย - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนนุ 
  การวิจัย 
- ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช 
  กรรม: การวิจัยและทดลองในมนุษย ์
- ประกาศส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เร่ืองจรรยาบรรณ 
   นักวิจัย 
- ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความ 
   หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

 

การบริการ 
ทาง

การแพทย์ 

 - กฎหมาย ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 
 - การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล HA จาก สรพ. 
 - ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - ส านักงานรบัรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการต่างๆ  

- การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ
สากล Advanced HA จาก สรพ. 
(ธันวาคม 2562) 

- การเยี่ยมส ารวจภายในคณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดทีุก 1-2 ปี 

การบริหาร
จัดการ 

- พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
- ระเบียบ การเงินการคลงั โดยส านักนายกรัฐมนตรีและ 
กระทรวงการคลัง 

- กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 
- ส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน 
- สถาบนัตรวจสอบบัญชี 

- ส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน (สตง.) 
- คณะกรรมการตรวจสอบพัสดคุรุภัณฑ์ 
  ประจ าป ี
- การตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
7.โครงสร้างองค์การและกลไกการก ากับดูแลองค์การ 
แผนภูมิสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช แผนภูมิที่ 1 (เอกสารแนบท้าย) 
 
8.กลุ่มลูกค้าและความต้องการหลัก 
พันธกิจ 1. ด้านการศึกษา 
ลูกค้าหลักคือ แพทย์ประจ าบา้นระดบัอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
มีความต้องการหลักคือ   

- ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมด้านมะเร็งวิทยานรีเวช  
- ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด และสอบผา่นวฒุิบัตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
- มีความรู้ความสามารถด้านมะเร็งวิทยานรีเวช ทักษะ และเจตคติที่ดี  
- มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
- มีระบบการดูแลที่ด ี
- มีความสุขและพงึพอใจในการเรียน 
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พันธกิจ 2. การวิจัย  
ลูกค้าหลักคือ   ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา และ  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มีความต้องการหลักคือ  - มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล 
    - ได้รับทนุวิจัยจากแหล่งทุน ทัง้ภายใน และภายนอก   
 
พันธกิจ 3. การบริการ 
ลูกค้าหลักคือ  3.1 ผู้ป่วยและญาต ิ

3.2 โรงพยาบาลอืน่ๆ บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน 
มีความต้องการหลักคือ  

- ได้รับการตรวจวนิิจฉัยและดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ มีคุณภาพ มีประสทิธิผล ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว  
- มีความพึงพอใจในการได้รบับริการ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเหมาะสม  

 
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญได้แก ่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก คือ   อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต แพทย์ประจ าบ้าน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง คือ   บุคลากรที่เก่ียวข้อง ผู้บริหาร   นักศึกษาแพทย์   พยาบาล 

มีความต้องการหลักคือ 
บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย ท างานวิจัยเพื่อพัฒนางานถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น ท างาน

เป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
10. ผู้ส่งมอบหลักได้แก ่

1. สถาบันฝึกอบรมตามหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ที่ได้รับการรับรองจาก
แพทยสภา และราชวิทยาลัยสูตนิรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. คลินิกนรีเวช และ คลนิิกเฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช 
 

บทบาทส าคัญต่อระบบงานของสถาบันฝึกอบรม และการเสรมิขีดความสามารถในการแข่งขันคือ 
1. ผู้ส่งมอบ ต้องส่งแพทย์ประจ าบ้านระดบัวุฒบิัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรแพทย์ประจ าบา้นสตูิศาสตร-์นรีเวช

วิทยา  ทีมีความรู้พื้นฐานที่เก่ียวข้อง ด้านมะเร็งนรีเวช 
2. ประเมินผู้ป่วยเบื้องตน้ ตามที่สาขาวชิาได้มีการก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ 
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11. คู่ความร่วมมือที่ส าคัญได้แก่ 
1. ภาควิชารังสีวทิยา สาขารังสรีักษา, ภาควิชาศลัยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตรล์ าไส้ใหญ่และทวารหนัก
สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ, ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชามะเร็งวิทยา และ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 2. สถาบันที่แพทย์ประจ าบา้นอนุสาขาไปปฏิบตัิงาน Elective 
 3. ราชวทิยาลัยสูตนิรีแพทย์แห่งประเทศไทย อฝส. อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
บทบาทส าคัญต่อระบบงานของสถาบันฝึกอบรม และการเสรมิขีดความสามารถในการแข่งขันคือ 

1. ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ สาขาศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก และ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี เป็นแหล่งฝึกอบรมร่วม และดูแลผูป้่วยร่วมกัน 
 2. สถาบันที่แพทย์ประจ าบา้นอนุสาขาไปปฏิบตัิงาน Elective เป็นแหล่งฝึกอบรม และดูแลผูป้ว่ยร่วมกัน 
 3. ราชวทิยาลัยสูตนิรีแพทย์แห่งประเทศไทย อฝส. อนุสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ให้การรับรอง ก ากับดูแล 
ด้านการฝึกอบรม 
 
12. การแข่งขันในปัจจุบัน: ล าดับในการคัดเลือก จ านวนตัวเลือก 
อัตราการเติบโตในระดับหลักสตูร/สาขา 

- เปรียบเทียบในภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาเวช
ศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม
ซ่อมเสริม 
  - สัดส่วนของผูท้ี่เข้ามาสมัคร 5 : 2 (ในปี 2561 และ 2562) 

- อัตราการสอบผ่านของแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขา 2 ผ่านทัง้ 2 คน มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ที่เปิด
เร่ิมด าเนินการ 

 
และในภาพรวมระดับประเทศ อยู่ใน 3 อันดับแรกของสถาบันชั้นน าของประเทศ คู่แข่งหลักทีส่ าคัญได้แก่  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
13. การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่อาจส่งผลกระทบกบัการด าเนินการของสถาบันฝึกอบรมได้แก ่

การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญที่มผีลกระทบต่อสาขาวิชา ดังตารางที ่1 (เอกสารแนบท้าย) เป็นโอกาสที่สาขาวิชา
ฯ ได้ใช้สมรรถนะ เพื่อท าให้เกิดการสร้างนวตักรรมและความร่วมมือ 
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14. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันได้แก ่
ด้านการศึกษา  สอบถามจากสถาบนัฝึกอบรมทีเ่ป็นคู่เทียบ 
ด้านวิจัย  จ านวนงานวิจัย จากฐานข้อมูล PubMed และ Scopus 
 

15. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ของสถาบันฝึกอบรม 
ด้านพันธกิจ   

ความเชี่ยวชาญของผู้สอนและ Connection Network การสนับสนุนจากผูบ้ริหารทุกระดับ  
การเชื่อมโยงสาขาวิชาในการพฒันาอาจารย์ 
ด้านปฏิบัติการ 

- บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค  
- เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  
- การให้บริการโดยสหสาขาวชิาชีพ 
- การมีระบบ IT และ Business Intelligence ของคณะฯ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

- รามาชาแนล  , Facebook , LINE และสื่อสาธารณะอื่นๆ 

- ความร่วมมือกับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยให้ความรู้กับประชาชนตลอดจนกิจกรรมวิ่งรณรงค์เพื่อป้องกัน
มะเร็งปากมดลูก 

- ความร่วมมือกับศูนย์ความเปน็เลิศทางโรคมะเร็งให้ความรู้กับประชาชน 
ด้านทรัพยากรบุคคล 

- องค์ความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาของอาจารย์  
- อาจารย์ในสาขาวชิาฯได้รับการศึกษาต่อเพิ่มเติมระดับปริญญาโท ดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา และ  
ด้านระบาดวทิยา  
- สายสนับสนนุที่ได้รับการพัฒนาดา้นการศึกษา และ IT 
- ความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับนานาชาติในระดบับุคคล 
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16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของสถาบันฝึกอบรม 
ด้านพันธกิจ  

- ภาระงานของอาจารย์ในพนัธกิจต่างๆ 
- การพัฒนางานบริการ เพื่อขอรับการรับรองรายโรค   

ด้านปฏิบัติการ 
- ปริมาณผูป้่วยมาก 
- การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตัดสินใจที่เป็นระบบ 
- การประเมินผลการปฏิบัตงิานด้วยข้อมูลที่สามารถวัดได้ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
-สังคมผู้สูงอายุ ท าให้มีแนวโน้มปริมาณผูป้่วยมะเร็งมากข้ึน 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
    -เมื่อมีการเปิดด าเนินการของสถาบนัการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อย่างเต็มรูปแบบ อาจท าให้อาจารย ์

ในสาขาวชิาฯ ต้องไปปฏิบตัิงานเพิ่มเติมในการช่วยเหลือ ด้านการบริการและการเรียนการสอน 
 

17. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบันฝึกอบรมได้แก ่
สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช มีระบบปรับปรุงผลการด าเนนิงาน ผ่านกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
โดยการประยุกต์ใช้เกณฑ์  

● มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (World Federation for Medical Education; WFME)  

● มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบบัที่ 4 (HA)  

● ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างาน ใช้กรอบแนวคิด Plan Do  Check Act (P-D-C-A) 

● LEAN หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 

● เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx)  

● รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; TQA) 



แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

●  

●  

●  

●  
 
 
 
 
 

 
 

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 

สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดา 

และทารกปริก าเนิด 

สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช สาขาวิชาอนามัยเจริญพันธุ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ 
การเจริญพันธุ์ 

งานบริหารทั่วไป 

และธุรการ 

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
และศัลยกรรมซ่อมเสริม 

 

- คลินกิเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช (Tumor Clinic) 
- คลินกิเฉพาะทางตรวจด้วยกล้องส่องขยายทางช่องคลอด (Colposcope Clinic) 
- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนสุาขามะเร็งวิทยานรีเวช (Fellowship 
Training in Gynecologic Oncology)  
 
 

 
อัตราด้านวิชาการ 

อาจารย์ จ านวน       ๑๐    อัตรา 

อาจารย์พิเศษ      ๒   อัตรา 

 

อัตราก าลังฝ่ายสนับสนนุ 

พยาบาลวิจัย จ านวน      ๑  อัตรา 

เลขานุการสาขาวิชา        ๑  อัตรา 



 
 



 
 

 

  

 



ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ผลต่อการแข่งขัน และโอกาสพัฒนา 
 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ผลต่อสถานการณ์การแข่งขัน โอกาสพัฒนา 
Disruptive technology สร้างความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การฝึกอบรม การท าวิจัย การดแูล 
ผู้ป่วยและบริการวชิาการ 

- ความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอน ระหว่างสถาบนั ระหวา่ง
ประเทศ 

  - เพิ่มโอกาสการท าวิจัยในรูปแบบ 
multicenter, multi country  

  - การใช้ TeleHealth 
   
นโยบายการสนับสนนุทนุวิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศที่เน้นการ
ผลักดันงานวจิัยสู่การผลิต 

ใช้ศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ 
ร่วมกับคณะฯ เพื่อตอบโจทย์ของ
ประเทศ 

- ประสานงานกับศนูย์พฒันา
นวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND 
Center) 

เชิงพาณชิย ์  - ความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อขอทุนวิจัย บูรณาการเพื่อความ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ และสรา้งองค์ความรูใ้หม่ 

   
นโยบายการใช้เทคโนโลยีส าหรับ
การรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์
ข้อมูลของคณะฯ 

มีการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
ทั้งในด้านการศึกษาวิจยั และการ
บริการ 

- นวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 
- สร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่าง
งานบริการผู้ป่วยและงานวิจัย 

   
 

 
 


