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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คํานํา 
 
 รายงานประจําปี 2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดทําขึ้น 
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  การ
บริหารจัดการของคณะฯ ได้นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)   เกณฑ์
คุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
แพทย์/พยาบาล  มาตรฐานการปฏิบัติงานวิจัย  มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดผลงานที่
เป็นที่ยอมรับและสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการ รวมทั้งรณรงค์
และช้ีนําสังคมด้านสุขภาพ   ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับร่วมกันพัฒนากระบวนการทํางานอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่สถาบันการแพทย์ช้ันนําเป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพของประเทศ   

 คณะฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจ  และ
ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณคณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่และคณะผู้จัดทําทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และขอน้อมรับคําติชมและคําแนะนําเพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

 
(ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต  พัวประดิษฐ)์ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญ  
 

      หน้า 

คำนำ	 	 	 	 	 	 	

ภาพผู้บริหาร		 	 	 ก	-	จ	

ภาพกิจกรรม		 	 	 ฉ	-	ฌ	

บทสรุปผู้บริหาร		 	 ฎ	-	ณ	

บทที่	1	 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน		 1	-	33	

บทที่	2	 การนำองค์กร	 34	-	46	

บทที่	3	 ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ	 47	-	71	

บทที่	4	 ภาควิชา/	โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี/กลุ่มสาขาวิชา/ฝ่าย/งาน	 72	-	269	

บทที่	5	 โครงการที่เป็นผลงานเด่น	 270	-	306	

บทที่	6	 สมาคมศิษย์เก่า/สภาอาจารย์/หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี	 307	-	313	

บทที่	7	 มูลนิธิรามาธิบดี	 314	-	317	

บทที่	8	 ก้าวต่อไปของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี			 318	-	335	

ภาคผนวก	 	

	 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล/ระดับชาติ		 336	-	355	
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญตาราง 
       

      หน้า 

ตารางที่	1.1	 	 บริการหลักและกลไกการส่งมอบบริการจำแนกตามพันธกิจของคณะฯ	 16		

ตารางที่	1.2	 	 ความเกี่ยวข้องของสมรรถนะหลักขององค์กรกับพันธกิจหลัก	 18		

ตารางที่	1.3	 	 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร	(คน)	 19	

ตารางที่	1.4	 	 ลำดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสายงาน	 19	

ตารางที่	1.5	 	 กฎระเบียบ	ข้อบังคับและมาตรฐานที่สำคัญ	 21	

ตารางที่	1.6	 	 ช่องทางการตรวจสอบภายในและภายนอกคณะฯ	 24	

ตารางที่	1.7	 	 กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้รับผลงาน	และความต้องการ/	 26	

	 	 	 	 ความคาดหวังที่สำคัญ	จำแนกตามพันธกิจ	

ตารางที่	1.8	 	 ส่วนตลาดที่สำคัญ	จำแนกตามพันธกิจ	 27	

ตารางที่	1.9	 	 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการ/ความคาดหวังที่สำคัญจำแนกตามพันธกิจ	 28	

ตารางที่	1.10		 ผู้ส่งมอบ/พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ*		 29	

	 	 	 	 บทบาทและข้อกำหนดที่สำคัญจำแนกตามพันธกิจ	

ตารางที่	1.11		 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ	 31	

ตารางที่	1.12		 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ	ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ	 32	

	 	 	 	 และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์	

ตารางที่	2-1	 	 RAMA	Communication	Channels	 38	

ตารางที่	2-2	 	 ผลกระทบเชิงลบและจริยธรรม	 43	

ตารางที่	3.1	 	 จำนวนนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	 47	

ตารางที่	3.2	 	 อัตราหลักสูตรที่ดำเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	 52	

	 	 	 	 ตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ	

ตารางที่	3.3	 	 จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศ	(Center	of	excellence)	ที่มีผลการรักษาในระดับเอเชีย	 60	

ตารางที่	3.4	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์การรักษาพยาบาลและตัวชี้วัดด้านกระบวนการสำคัญ			 62	

ตารางที่	3.5	 	 ประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิจัย	 67	

ตารางที่	3.6	 	 จำนวนกิจกรรมและจำนวนผู้ที่เข้าร่วม		Research	club	และ	R2R	club	 68	

ตารางที่	3.7	 	 จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐ	(คน/ครั้ง)	 68	

ตารางที่	3.8	 	 โครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพ	 70	

ตารางที่	3.9	 	 โครงการที่ผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติ			 70	

ตารางที่	3.10		 โครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนให้สามารถเป็นต้นแบบ	 71	

	 	 	 	 หรือการผลักดันสู่นโยบายด้านสุขภาพ	
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญแผนภูม ิ
       

      หน้า 

แผนภูมิที่	3.1		 อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตรปริญญาตรี	:		 48	

	 	 	 	 พ.บ.	6	ปี	พย.บ.	และ	วท.บ.	4	ปี		บัณฑิตศึกษา	:	ปริญญาโท	5	ปี		ปริญญาเอก	8	ปี	

แผนภูมิที่	3.2		 อัตราผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ	(National	test	/	Board)	 48	

แผนภูมิที่	3.3		 อัตราการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่	1,	2	และ	3		 49	

	 	 	 	 ผ่านเกณฑ์ในการสอบครั้งแรกของนักศึกษาแพทย์	

แผนภูมิที่	3.4		 ผลการสอบผ่านศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ	 49	

	 	 	 	 ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่	1,	2	และ	3	ในครั้งแรก	

แผนภูมิที่	3.5		 อัตราส่วนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับหลังปริญญาที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่	 50	

	 	 	 	 ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ต่อจำนวนนักศึกษาระดับหลังปริญญา	

แผนภูมิที่	3.6		 จำนวนงานวิจัยทางด้านการศึกษา/แพทยศาสตรศึกษา	 50	

แผนภูมิที่	3.7		 อัตราหลักสูตรที่มีการรับนักศึกษาและมีการจัดการศึกษา		 51	

	 	 	 	 จากหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติและกำหนดแผนการรับนักศึกษาไว้	

แผนภูมิที่	3.8		 อัตราหลักสูตรที่ดำเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรภายใน		 51	

	 	 	 	 5	ปี	ตามเกณฑ์	สกอ.	

แผนภูมิที่	3.9		 อัตราจำนวน	นศ.	ใหม่	ที่รับได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับ	ป.ตรี	 52	

แผนภูมิที่	3.10	 อัตรานักศึกษาใหม่	ที่รับได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับหลังปริญญา	 53			

แผนภูมิที่	3.11	 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปริญญาตรีเมื่อขึ้นปีที่	2	 53	

แผนภูมิที่	3.12	 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่พ้นสภาพนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา	 54	

แผนภูมิที่	3.13	 อัตราสำเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร	และระยะเวลาเฉลี่ย	 54	

	 	 	 	 ที่ใช้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	นับข้อมูลตาม	cohort	ของนักศึกษา	

แผนภูมิที่	3.14	 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน		 55	

	 	 	 	 รวมทุก	cohort	ที่จบการศึกษาในปีนั้นๆ	

แผนภูมิที่	3.15	 อัตราหลักสูตรที่นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์	 55	

	 	 	 	 ที่มีค่าเฉลี่ย	>3.51	จากระดับประเมิน	5	ระดับ	

แผนภูมิที่	3.16	 ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการสำรวจฯ	แก่ประธานหลักสูตร	(การสำรวจ	 56	

	 	 	 	 ความคิดเห็นของนักศึกษา	:	การประมวลผลและสรุปข้อมูลส่งให้ประธานหลักสูตร)	

แผนภูมิที่	3.17	 การเข้าร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการจัดการศึกษา	(Student	Survey)		 56	

	 	 	 	 ร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสำรวจฯ	
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สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
       

      หน้า 

แผนภูมิที่	3.18	 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเป็นนักศึกษารามาธิบดี	(ระดับประเมิน	5	ระดับ)	 57	

แผนภูมิที่	3.19	 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมการจัดการศึกษาของหลักสูตร		 57	

	 	 	 	 (ระดับประเมิน	5	ระดับ)	

แผนภูมิที่	3.20	 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในภาพรวม	(คะแนนเต็ม	5)	 58	

แผนภูมิที่	3.21	 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์		 58	

	 	 	 	 (ระดับประเมิน	5	ระดับ)			

แผนภูมิที่	3.22	 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการวัดและประเมินผล	(ระดับประเมิน	5	ระดับ)	 59	

แผนภูมิที่	3.23	 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการได้รับการปฏิบัติจากอาจารย์	(ระดับประเมิน	5	ระดับ)	 59	

แผนภูมิที่	3.24	 อัตรารอดชีพของไตหลังปลูกถ่ายไต	1	ปี	 61	

แผนภูมิที่	3.25	 อัตราผู้ป่วยที่มีชีวิตหลังปลูกถ่ายตับ	›1	ปี	 61	

แผนภูมิที่	3.26	 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย	Stroke	(ตัวชี้วัดที่	1.2)	 62	

แผนภูมิที่	3.27	 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า	(ตัวชี้วัดที่	1.26)	 63	

แผนภูมิที่	3.28	 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอกระดับพอใจ	-	พอใจมาก		 63	

	 	 	 	 จำแนกตามสิทธิจ่ายค่ารักษาพยาบาล	

แผนภูมิที่	3.29	 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก	(Average	satisfaction	score)		 64	

	 	 	 	 จำแนกตามสิทธิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล		

แผนภูมิที่	3.30	 อัตราผู้ป่วยนอกจะแนะนำผู้อื่นมารักษาที่	ร.พ.รามาธิบดี			 64	

	 	 	 	 (Out	patient	recommendation)	จำแนกตามสิทธิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล	

แผนภูมิที่	3.31	 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยในในระดับพอใจ	-	พอใจมาก		 65	

	 	 	 	 จำแนกตามสิทธิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล	

แผนภูมิที่	3.32	 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ป่วยใน	(Average	satisfaction	score)		 65	

	 	 	 	 จำแนกตามสิทธิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล	

แผนภูมิที่	3.33	 อัตราผู้ป่วยในแนะนำผู้อื่นมารักษาที่	รพ.รามาธิบดี		 66	

	 	 	 	 (In	Patient	Recommendation)	จำแนกตามสิทธิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล	

แผนภูมิที่	3.34	 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ		 66	

	 	 	 	 ปีพ.ศ.	2555	-	2557	

แผนภูมิที่	3.35	 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง	(Citation)	ปีงบประมาณ	2554	-	2557	 67	

แผนภูมิที่	3.36	 ความพึงพอใจในการใช้สื่อวีดีทัศน์	ปีงบประมาณ	2554	-	2556	 69	
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      หน้า 

แผนภูมิที่	3.37	 ความพึงพอใจในจุลสารข่าวฯ	ปีงบประมาณ	2554	-	2556	 69	

แผนภูมิที่	3.38	 จำนวนนโยบายสุขภาพระดับชาติ	 71	

แผนภูมิที่	4.1		 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ	ปีงบประมาณ	2555	–	2557	 85	

แผนภูมิที่	4.2		 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเครื่อง	PET-CT	ปีงบประมาณ	2555	–	2557	 85	

แผนภูมิที่	4.3		 จำนวนผู้รับบริการวิสัญญี	ปีงบประมาณ	2556	-	2557	 90	

แผนภูมิที่	4.4		 จำนวนผู้รับบริการ	แบ่งตาม	ASA	classification	ปีงบประมาณ	2556	-	2557	 90	

แผนภูมิที่	4.5		 ผู้ป่วยนอก	(ราย)	คลินิกปกติในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ				 185	

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2557	

แผนภูมิที่	4.6		 จำนวนผู้ป่วยนอก	(ราย)	คลินิกพรีเมี่ยม	ปีงบประมาณ	2557	 186	

แผนภูมิที่	4.7		 จำนวนผู้ป่วยใน	(ราย)	คลินิกพรีเมี่ยม	ปีงบประมาณ	2557	 186	

แผนภูมิที่	4.8		 ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน	ในภาพรวมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	(SDMC)		 186	

	 	 	 	 เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรามาธิบดี	(RAMA)	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	

แผนภูมิที่	4.9		 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก	ในภาพรวมของคลินิกปกติ		 187	

	 	 	 	 คลินิกพรีเมี่ยมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	(SDMC)		

	 	 	 	 และโรงพยาบาลรามาธิบดี	(RAMA)	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	

แผนภูมิที่	4.10	 ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ป่วยนอกคลินิกปกติเปรียบเทียบ	 187	

	 	 	 	 กับคลินิกพรีเมี่ยมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	ปีงบประมาณ	2557	

แผนภูมิที่	4.11	 ยอดขายนวัตกรรม	ปีงบประมาณ	2557	 193	

แผนภูมิที่	4.12	 ยอดขายนวัตกรรม	(สินค้า)	ปีงบประมาณ	2557	 193	

แผนภูมิที่	4.13	 การให้บริการ	Teleconference	ปีงบประมาณ	2553	-	2557	 201	

แผนภูมิที่	4.14	 การประหยัดงบประมาณในการจัดหาพัสดุ	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 224	

แผนภูมิที่	4.15	 ผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย	ปีงบประมาณ	2557	 231	

แผนภูมิที่	4.16	 มูลค่าการบังคับคดี/เรียกค่าเสียหาย	ปีงบประมาณ	2557	 231	

แผนภูมิที่	4.17	 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะฯ	ที่ได้รับอนุมัติ	 239	

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2550	-	2557	

แผนภูมิที่	4.18	 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้คณะฯ	ที่ได้รับอนุมัติ	 239	

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2550	-	2557	

แผนภูมิที่	4.19	 การเก็บทรัพย์สินคืนเจ้าของ	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 248	
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แผนภูมิที่	4.20	 จำนวน	(ครั้ง)	ที่ลืมปิดประตู	-	หน้าต่าง	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 249	

แผนภูมิที่	4.21	 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ		 260	

	 	 	 	 (ระหว่าง	2-4	และ	≥	4	สัปดาห์)		

แผนภูมิที่	4.22	 จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน	(ตั้งแต่	หรือเท่ากับ	2	สัปดาห์ขึ้นไป)	 260	

แผนภูมิที่	5.1		 ผู้มารับบริการคลินิกพิเศษพรีเมี่ยม	(Premium	clinic)	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 270	

แผนภูมิที่	5.2		 ผู้มารับบริการ	Premium	Clinic	แยกตามกลุ่มโรค	ปีงบประมาณ	2557	 270	

แผนภูมิที่	5.3		 ผู้มารับบริการตรวจหัตถการต่างๆ	ของ	Non-Invasive		 271	

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2555	-	2557	

แผนภูมิที่	5.4		 ผู้มารับบริการรักษา	ณ	ห้อง	Cath	Lab	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 271	

แผนภูมิที่	5.5		 บุคลากรของคณะฯ	ที่ได้รับการฝึกอบรมกู้ชีพ	(CPR)	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 272	

แผนภูมิที่	5.6		 ผู้มารับบริการสถานพยาบาล	Rama-SCG	และ	Rama-Toyota		 272	

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2555	-	2557	

แผนภูมิที่	5.7		 ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องรังสีศัลยกรรม	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 276	

แผนภูมิที่	5.8		 ผู้ป่วยทั้งหมดของเครื่องรังสีศัลยกรรม	จำแนกตามรอยโรค	 276	

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2557	

แผนภูมิที่	5.9		 ผู้ป่วยจำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาลของเครื่องรังสีศัลยกรรม		 276	

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2555	-	2557	

แผนภูมิที่	5.10	 รายได้ศูนย์บริการพยาธิวิทยา	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 278	

แผนภูมิที่	5.11	 ผู้รับบริการ	(คน)	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 281	

แผนภูมิที่	5.12	 รายได้ของศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางต่างประเทศ	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 281	

แผนภูมิที่	5.13	 จำนวนผู้รับบริการ	ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารฯ	ปีงบประมาณ	2555	-	2557	 294	
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ฉ 
 

กิจกรรม  
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้อนรับคณะเย่ียมชมงานจาก University Wijaya Kusuma 
Surabay Republic of Indonesia  ศึกษาดูงานภายในคณะฯ    

19 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชมุ 621 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 

 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนือ่งในวนัมหิดล 
24 กันยายน 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

 

 
คณะกรรมการประจําส่วนงาน ร่วมพิธถีวายพระพรและถวายสัตย์ 
ปฏิญาณเพ่ือเป็นขา้ราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน 
เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ  

4 ธันวาคม 2556  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

โครงการ Hand Cleaning….Moving Together ปีที ่4   
เปิดงานเพ่ือขับเคลือ่นกิจกรรมในโครงการนี้คือ “IC RAMA 
intranet” 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

นิตยสาร @Rama และ สถานี Rama Channel ออกบูธ 
ในงาน Cardio Cocktail 2014  14 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 

ณ โรงแรม The Zign Hotel Pattaya จ.ชลบุรี 

 
รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร ์ ร่วมเสวนา

ความคืบหน้าของการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเรียนรวม 

 

ฉ
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กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจําปี 2557 
และพิธีอําลาอาจารย์ นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที ่44 

19 กุมภาพันธ์ 2557  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
คณะฯ จัดงานวันโรคหายาก ครั้งที่ 4 Rare Disease Day 2014 

เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนและเป็นกําลังใจผู้ป่วยโรคหายาก 
1 มีนาคม 2557 ณ บริเวณลานสยามสแควร์ 

 

คณะฯ จัดงานนิทรรศการวันไตโลก เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักถึงการบรโิภครสเค็มก่อใหเ้กิดปัญหาโรคไต 

13 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
สโมสรนักศึกษารามาธิบดีจัดกิจกรรมโครงการตะวันย้ิม เพ่ือ
รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย จ.สระบุรี  
14 – 16 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ์

 

คณะฯ เข้าร่วมงานมหกรรมคนรักสุขภาพและความงามโลก 2014 
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การออกกําลังกาย ตอบปัญหาสุขภาพ ฯลฯ 

21 - 23 มีนาคม 2557 ณ Hall 3 อิมแพค เมืองทองธานี 

 
บุคลากรคณะฯ เขา้ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์  
เครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 5  19 มีนาคม 2557 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ช
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กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
การต้อนรับและหารือเก่ียวกับด้านความร่วมมือ (MOU) กับผู้แทน

จาก Charles University  ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 
6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานคณบด ี

คณะฯ จัดกิจกรรมวันต้อหนิโลก เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับโรคต้อหิน
รวมถึงตรวจคัดกรองโรคให้แก่ผูเ้ข้ารว่มงาน  26 มีนาคม 2557 

ณ บริเวณชั้น 1  ศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ์

 
การเตรียมความพร้อมพยาบาลใหม่เข้าปฏิบัติงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ
รับน้องสูร่ั้วรามาธิบดี  2 เมษายน 2557 ณ บริเวณใต้อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

 
คณะกรรมการประจําส่วนงานและบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวง
ศาลกรมหลวงชุมพร พร้อมทั้งถวายอาหารเพล จตุปัจจัย 
เครื่องสังฆทานแดพ่ระภิกษุสงฆ์  3 พฤษภาคม 2557  

คณะฯ ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย แถลงข่าว 
จัดงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 13 “ธาลัสซีเมียกับคณุภาพชีวิต” 

8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมทา่นผู้หญิงวริะยา ชวกุล 
ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าเยี่ยมชมงานส่ือสารองค์กร 
8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
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กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ Rama Idol ภายใต้หัวข้อ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม 
โดยนักเรียนจากหลายสถาบันส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี ้

18 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม 

 
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2558   18 กันยายน 2557 
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

การปฐมนิเทศพยาบาลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร ์
21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชวีะ 

ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

  
พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการ ระหว่างคณะฯ 
และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 มิถุนายน 2557 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สํานักงานผู้อํานวยการโรงพยาบาลฯ 

 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เติมคุณค่าให้งานวิจัย” จัดโดย 
ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ  16 มิถุนายน 2557 
ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 

ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเพ่ือขอรับรองสถาบัน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สําหรับแพทยศาสตร์ศึกษา (WFME) 
18 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 816 อาคารเรียนและปฏิบัตกิารรวม 

ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 16 ภาควิชา  1 โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี  2 กลุ่มสาขาวิชา  1 โรงพยาบาล  2 ศูนย์การแพทย์  3 สํานักงาน  1 ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ  
และ 1 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  มีบุคลากรทํางานเต็มเวลา 9,150 คน (ณ 30 กันยายน 2557)  
ข้าราชการ 381 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 2,567 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ 4,584 คน    
ลูกจ้าง 1,618 คน   คณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการประจําส่วนงานและคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2556 - 2560  เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จ 4 ด้าน คือ ความเป็นเลิศด้านการศึกษา (Education 
excellence)  การวิจัย (Research  excellence)  การบริการสุขภาพ  (Health  service excellence)  
บริการวิชาการสู่สังคม (Academic excellence) 
 คณะฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ 
ส่งผลให้มีผู้รับบริการเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่พอเพียงสําหรับผู้ป่วยทั้งท่ีมารักษาด้วยตนเองและที่
ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ มีโรงพยาบาลในสังกัด 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ   
และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ์การรักษาในหลายสาขาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล  การจัดต้ัง
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพสูง 
ให้บริการด้านสุขภาพอาชีวอนามัยและแพทย์ทางเลือก ดังน้ี 

ความเป็นเลิศด้านการศึกษา (Education excellence) 
 มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพช้ันนําของประเทศ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็น
คนดี มีความรอบรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของ
การเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  และคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ มีหลักสูตร 109 หลักสูตร  
นักศึกษารับใหม่ 866 คน  นักศึกษาคงอยู่ 3,289 คน  ผู้สําเร็จการศึกษา 718 คน 
 หลักสูตรพทยศาสตรบัณฑิต  บัณฑิตแพทย์ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทางวิชาชีพและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ร้อยละ 100 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อัตราสําเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 93.95 
และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพในการสอบครั้งแรก 
ร้อยละ 83.17  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพในการสอบครั้งแรก ร้อยละ 84.00 
 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556 สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในการสอบครั้งแรก ร้อยละ 94.40 
 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด แพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556 สอบผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในการสอบครั้งแรก ร้อยละ 100 
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 การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงของกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประจําปีการศึกษา 2557  มีนักเรียนแจ้งความจํานงในการเลือกเข้าศึกษา
ต่อที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวนมากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ    
 คณะฯ เป็นหนึ่งในสี่สถาบันที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ 200 คะแนนขึ้นไป (Education Criteria for Performance Excellence : 
EdPEx 200) 
 บัณฑิตพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 41 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สอบผ่านขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ ร้อยละ 83.17 เป็นลําดับต้นๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อเทียบกับสถาบันที่ผลิตบัณฑิตพยาบาล 

ความเป็นเลิศด้านการวิจัย (Research  excellence) 
 มุ่งเป็นผู้นําด้านวิจัยสุขภาพของประเทศและภูมิภาคเอเชีย สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งปริมาณ 
คุณภาพ และคุณค่าเทียบเคียงกับสถาบันช้ันนําของประเทศ เพ่ือให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติเพ่ิมขึ้น   
 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ 255 เรื่อง 
 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 18 เรื่อง 
 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบายในการแก้ปัญหา
สุขภาพของประเทศ 9 เรื่อง   
 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจํา 
284,441.06 บาท   
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 1,217 เรื่อง 3,916 คร้ัง    
 สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างนักวิจัย และสร้างเครือข่ายนักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ให้มีการทําวิจัย
ร่วมกันและกระตุ้นให้บุคลากรมีความสนใจในการทําวิจัยเพ่ิมขึ้น โดยสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
รายได้คณะฯ 8,295,430 บาท  เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 1,300,000 บาท  เงินงบประมาณแผ่นดิน 
29,306,300 บาท  ทุนภาครัฐและองค์กรอิสระ 9,720,700 บาท 

ความเป็นเลิศด้านการบริการสุขภาพ (Health  service excellence) 
 มุ่งเป็นผู้นําของประเทศในด้านบริการรักษาพยาบาลที่มีผลการดําเนินงานเป็นเลิศ สร้างองค์กร
ต้นแบบด้านบริการทางการแพทย์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลในสาขาซึ่งเป็นความ
ต้องการของประเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย  สร้างรูปแบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม 
และพัฒนาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริการสุขภาพโดยเน้นผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน  จัดบริการใหม่ๆ 
เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายและจํานวนมากข้ึน  การเปิดศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์สําหรับให้บริการกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปท่ีมีความต้องการได้รับบริการระดับพรีเมี่ยม  การเปิด
ให้บริการด้านสุขภาพกับบริษัทเอกชน (Toyota, SCG) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตด้านการให้บริการ
สุขภาพที่เพ่ิมขึ้น 
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ผู้ป่วยนอก (ไม่รวม Premium clinic) 1,427,144  ราย 
Premium clinic     

-  ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ (CVMC) 27,881 ราย   
-  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ์ 351,975  ราย 

ผู้ป่วยใน  43,233  ราย   
-  ผู้ป่วยในท่ัวไป 38,906  ราย 
-  ผู้ป่วยในสูติกรรม 4,327  ราย 

ทารกแรกเกิด (เกิดมีชีพ)  3,760 ราย 
Short stay service  32,967  ราย 
เตียงผู้ป่วย  (ณ 1 เม.ย. 57)   1,060  เตียง 
เตียงทารกแรกเกิด (Crib) (ณ  1 เม.ย. 57) 58  เตียง 

ศูนย์ความเป็นเลิศ และ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ 
 การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of excellence ) เพ่ือเป็นต้นแบบด้านบริการทางการแพทย์
และการรักษาพยาบาลในสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ เพ่ือสร้างความแตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป   
สามารถตอบสนองความต้องการพิเศษเฉพาะด้านสาหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม  เป็นศูนย์การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ (Academic hub) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์
แห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical hub of Asia)  สร้างความพร้อมด้านพ้ืนฐานในการพัฒนาไปสู่ “ศูนย์ความ
เป็นเลิศครบวงจร (Comprehensive center of excellence)”  
 ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมหน่วยงาน (ศูนย์) ที่ทําภารกิจเชิงบูรณาการ 
ตามพันธกิจหลักของคณะฯ โดยเฉพาะการบริการสุขภาพและการบริการวิชาการ และสนับสนุนการดําเนินงาน 
ตามพันธกิจอ่ืนของคณะฯ เช่น การวิจัย การศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยไม่
จําเป็นต้องสังกัดภาควิชา/โรงพยาบาล/สํานักงาน ให้ได้ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ สามารถบริหาร
จัดการและดําเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และคณะฯ ได้อย่างคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ สามารถสร้างรายได้ที่พ่ึงตนเองได้ 
ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสู่สังคม (Academic excellence) 
 มุ่งให้การศึกษาต่อเน่ืองแก่บุคลากรทางการแพทย์และให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  สร้างความ 
เข้มแข็งทางวิชาการ จัดประชุม/อบรมทางวิชาการระดับคณะฯ 25 ครั้ง ระดับชาติ 47 คร้ัง  ระดับนานาชาติ  
4 ครั้ง  การประชุมทางไกล 232 ครั้ง  ผลักดันให้เกิดนโยบายสุขภาพระดับองค์กร/ระดับประเทศ เพ่ิมช่อง
ทางการเรียนรู้ด้านสุขภาพ  มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้  มี
กระบวนการดําเนินงานท่ีมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก คือ บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ ชุมชนและสังคม  มี
ส่วนในความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น โครงการพัสดุ Charity   ต้นแบบของการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร คลินิกวัยรุ่น โครงการนารีรักษ์ (รณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว)  
โครงการ รพ.ปลอดบุหรี่  ความปลอดภัยในเด็ก  การรณรงค์ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  การให้ความ
ร่วมมือกับสํานักราชเลขาธิการและมูลนิธิพระดาบส  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรม  
 

ฐ

_15-0165(000-2).indd   12 4/27/15   10:56:31 AM



รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

-4- 
 

 

เรื่องที่น่ายินดี 
- รางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจําปี 2557 

 นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
1) ชุดสวนสารทึบรังสีไอแมคสําหรับตรวจช่องท้อง 
2) ยางครอบท่อแทงเจาะกันลมรั่วขณะผ่าตัดผ่านกล้อง 

 การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี 
1) ลดขั้นตอนบริการด้วยระบบรับรองสิทธิล่วงหน้า 
2) บริการตรวจผู้ป่วยนอกรวดเร็วเบ็ดเสร็จครบวงจร 

- รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2556  ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ในระดับดี จากผลงาน “แถบ
ฉุกเฉินกู้ชีพเด็กรามาธิบดี Ramathibodi Pediatric Emergency Card (RPEC)”  

- โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับการจัดลําดับจากนิตยสาร The Company โดยมีความโดดเด่นสูงสุด
ในด้านภาพลักษณ์การประกอบธุรกิจ และความสําเร็จของธุรกิจ (Business Achievement & Practice 
Image) และการบริหารจัดการ (Management) จากการวิจัยในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล 23 แห่ง 

- ภาควิชาพยาธิวิทยาได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 
2007 ระดับเงิน จากสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- ภาควิชาพยาธิวิทยาได้รับใบรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการนิติเวช
ศาสตร์   ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์  และห้องปฏิบัติการพิษวิทยา  

- หน่วยคลินิคัลไมโครสโคป้ี ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่าห้องปฏิบัติการมีผลการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเย่ียมอย่างต่อเน่ือง จากสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

- ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Level 1 
Laboratory Certification แห่งที่ 2 ในประเทศไทย โดยเป็นการประกันผลการทดสอบ HbA1c  ว่า
สามารถนําไปใช้ในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาได้อย่างถูกต้อง 

- หออภิบาลทารกแรกเกิด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์
รับเรื่องและแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น จากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- Rama Channel ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลดาวเมขลาเกียรติยศ” ประจําปี 2557  สาขา
รายการโทรทัศน์ดาวเทียมและช่องรายการเคเบิลทีวี ประเภทส่งเสริม สถาบันครอบครัว อาชีพ ภูมิปัญญา
และสุขภาพ ดีเด่น 

- บริษัทอาร์เอฟเอส จํากัด ภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งให้บริการทางด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกแก่โรงพยาบาล รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก Bureau Verities certification  
(Thailand) Ltd ทั้ง 2 ระบบ  

1) มาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้รับการรับรองคุณภาพทุกระบบในการให้บริการ 
2) HACCP & GMP ได้รับการรับรองคุณภาพทุกระบบในการให้บริการซึ่งถือว่าการให้บริการใน

ส่วนโรงพยาบาลภาครัฐบาล บริษัทฯ เป็นแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองครอบคลุมทุกระบบ  
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- ศ.พญ.ดิษยา รัตนากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ได้รับโล่และ
เกียรติบัตร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรคหลอดเลือด
สมองไทย เพ่ือแสดงว่า คณะฯ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ระดับศูนย์
โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Certified Primary Stoke Center)  และ ได้รับแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษา
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

- นางเรวดี  รุ่งจตุรงค์  เลขานุการคณะฯ ได้รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้าน
บริหารดีเด่น จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
ประจําปี 2556  

- รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจําปี 2557 
    ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล   

1) ประเภทข้าราชการ    
 นางสาวอาภากร พุ่มโรย  ฝ่ายการพยาบาล  
2) ประเภทลูกจ้างประจําเงินรายได้    
 นายณัฎฐภพ ช่วงสันเทียะ  ฝ่ายการพัสดุ  
3) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย   
 ผศ. ดร.จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

   ระดับส่วนงาน    
1) ประเภทลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ   
  นายสมศักด์ิ สุขกาย  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
2) ประเภทลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ   
 นายวิชาญ อภิวันท์  งานรักษาความปลอดภัย  
3) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย   
 นางพิมพ์ชณก จันท์โชติกุล  ฝ่ายการพยาบาล  

- รางวัลข้าราชการดีเด่น “ครุฑทองคํา” ประจําปี พ.ศ. 2556 ได้แก่ นางสาวอาภากร พุ่มโรย 
- รางวัลบุคคลต้นแบบ Core Value มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Brand Ambassador) ประจําปี 2557 

1)  รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง  ประเภท M (Mastery - เป็นนายแห่งตน)  
2)  อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประเภท A (Altruism - มุ่งผลเพ่ือผู้อ่ืน)  
3)  รศ.นพ.สุรศักด์ิ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และรักษาการผู้อํานวยการ

ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ประเภท H (Harmony - กลมกลืนกับสรรพสิ่ง)  
4)  นางเรวดี รุ่งจตุรงค์ เลขานุการคณะฯ  ประเภท I (Integrity - มั่นคงยิ่งในคุณธรรม)  
5)  นางเพ็ญจิต งามนิธิพร หัวหน้างานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประเภท D (Determination 

- แน่วแน่ทํา กล้าตัดสินใจ)  
6)  นางสาวจงรกัษ์ อุตรารัชต์กจิ พยาบาล (ผู้เช่ียวชาญ) ประเภท O (Originality - สร้างสรรคส์ิ่งใหม่)  
7) ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ประเภท L (Leadership – ใฝ่ใจเป็นผู้นํา) 
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- รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง  
สาขาการแต่งตํารา รศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตําราเรื่องโรคลมชักในเด็ก 
สาขาการวิจัย  ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลงานการวิจัยเรื่องการพัฒนา 

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตในเด็ก 
สาขาการบริการ  อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน   ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

- รางวัลข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างดีเด่นของคณะฯ ประจําปี 2557 
1) ข้าราชการ ตําแหน่งประเภทวิชาชีเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  นางชุลีพร วชิรธนากร  

ตําแหน่งพยาบาล  โรงพยาบาลรามาธิบดี  ฝ่ายการพยาบาล  งานการพยาบาลการผ่าตัด 
2) ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ นายสุรสิทธิ ลักษณิยานนท์ ตําแหน่งพนักงานทั่วไป งานอาคาร 

สถานที่และยานพาหนะ 
3) ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ  

ประเภทที่ตําแหน่งเหมือนข้าราชการ  นางวรนุช  สีทา  ตําแหน่งพนักงานธุรการ  โรงพยาบาล- 
รามาธิบดี  ฝ่ายการพยาบาล  งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

ประเภทตําแหน่งเหมือนลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ  นายบุญชู  จาดแจ่ม  ตําแหน่ง
พนักงานรกัษาความปลอดภัย  งานรักษาความปลอดภัย 

4) พนักงานมหาวิทยาลัย   
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ผศ .พญ .อัญชลี  ลิ้มรังสิกุล  ตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานท่ัวไป  นางจิดาภา  อรุณศิลป์  ตําแหน่งผู้ช่วย

พยาบาล  ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  ฝ่ายการพยาบาล  งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
- รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของคณะฯ ประจําปี 2557 

1) ด้านบริการ นางศรินทิพย์  อภิฐานะตระกูล  ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ศูนย์การแพทย์
สิริกิต์ิ  งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 

2) ด้านบริหาร  นางสาวจรวยพร  สุเนตรวรกุล  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ภาควิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา 

3) ด้านวิชาชีพเฉพาะ  นางสาวภัสรา  ตรีรัตนประยูร  ตําแหน่งพยาบาล  ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ  
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า 

4) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม  นางณิชา  ปิยสุนทราวงษ์  ตําแหน่งพยาบาล  โรงพยาบาล
รามาธิบดี  ฝ่ายการพยาบาล  งานการพยาบาลผ่าตัด 

- รางวันแม่ดี – บุลากรเด่น ประจําปี 2557  นางบังอร  ยุววิทยาพานิช  ตําแหน่งพยาบาล  โรงพยาบาล 
รามาธิบดี  ฝ่ายการพยาบาล  งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 

- รางวัลเข็มบุรฉัตร ประจําปี 2557 ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับกรมการทหารส่ือสาร  
1) นางสาวสมพร  โชติวิทยธารากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัสดุ 
2) นางเพ็ญรุ่ง  ยงศิริกุล  หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ 
3) นายจเร  ทั่งโต  หัวหน้างานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ 
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                                                                                           รายงานประจําปี 2557 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

1-3 

 

คณะกรรมการประจําส่วนงาน   
1. คณบดี  ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์   
2. รองคณบดี ศ.คลินิก นพ.ครรชิตเทพ  ต่ันเผ่าพงษ์ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริการ รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธ์ุ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ.นพ.ประทักษ์  โอประเสริฐสวัสด์ิ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ.นพ.วชิร  คชการ 
6. รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ 
7. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ศ.นพ.แสงชัย  พฤทธิพันธ์  
8. รองคณบดีฝ่ายการคลัง และ 

ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนพันธกิจ 
รศ.นพ.สาธิต  โหตระกิตย์ 

9. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.นพ.สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ 
10. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.พญ.โฉมชบา  สิรินันทน์   
11. รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ศ.พญ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน ์  
12. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.พญ.มะล ิ รุ่งเรืองวานิช 
13. รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อ.นพ.ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ 
14. รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม รศ.ดร.พรรณวด ี พุธวัฒนะ 
15. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.น.ท.พญ.ศริินธรา สิงหรา ณ อยุธยา  
16. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผศ.ดร.นพ. ชูศักด์ิ  โอกาศเจริญ 
17. รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล อ.นพ.โยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม 
18. รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รศ.นพ.พงษ์ศักด์ิ  โค้วสถิตย์  
19. รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ศ.นพ.สมนึก  ดํารงกิจชัยพร 
20. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.นพ.สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 

 รักษาการผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  
21. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ์ ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล  
22. ผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผศ.ดร.จริยา  วิทยะศุภร  
23. หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร ์ รศ.นพ.สรายทุธ  สุภาพรรณชาติ  
24. หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา  รศ.นพ.รุ่งโรจน์  เลิศวิทยาสกุล 
25. หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์  ศ.นพ.มาโนช  หล่อตระกูล 
26. หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา   รศ.พญ.ศันสนยี์  วงศ์ไวศยวรรณ  
27. หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา  ผศ.พญ.สมใจ  แดงประเสริฐ  
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                                                                                           รายงานประจําปี 2557 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

1-4 

 

คณะกรรมการประจําส่วนงาน 
28. หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  รศ.นพ.วิชัย  อิทธิชัยกุลฑล (ถึง 17 ก.ค. 57) 

ผศ.นพ.สมชาย  เวียงธีรวัฒน์ 
29. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  รศ.พญ.ปราณี  พลังวชิรา  
30. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ ์ สิทธิชาญบัญชา  
31. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ศ.นพ.วิชัย  เอกพลากร 
32. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  ผศ.พญ.นพวรรณ  แสนเจรญิสุทธิกลุ 
33. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร ์ อ.นพ.สาธิต  กรเณศ 
34. หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  ศ.พญ.สฤกพรรณ  วิไลลักษณ ์ 
35. หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา  ผศ.นพ.ธงชัย  พงศ์มฆพัฒน์  
36. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รศ.นพ.ชาญยุทธ  ศุภชาติวงศ์  
37. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร ์ ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา 
38. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและ

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
ผศ.กาญจน์ลักษณ ์ คันธพสุนธรา  

39. กรรมการประจําส่วนงาน  
ประเภทคณาจารย์ประจํา 

ศ.นพ.อภิชาติ  จิตต์เจริญ (ถงึ 7 มี.ค. 57) 
ผศ.ดร.พัชรินทร์  นินทจันทร ์

40. กรรมการประจําส่วนงาน  
ประเภทคณาจารย์ประจํา 

ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์  

41. กรรมการประจําส่วนงาน  
ประเภทคณาจารย์ประจํา 

อ.นพ.ธัชพงศ์  งามอุโฆษ 

42. กรรมการประจําส่วนงาน  
ประเภทคณาจารย์ประจํา 

ศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง 

43. กรรมการประจําส่วนงาน  
จากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ 

นางเพ็ญศรี  เลาสวัสด์ิชัยกุล 

44. กรรมการประจําส่วนงาน จากสายงานสนับสนุน
ทั่วไปและสนับสนุนวิชาการ 

นายทวิช  ฉิมประสาท 

45. เลขานุการคณะฯ นางเรวดี  รุ่งจตุรงค์       เลขานุการฯ 
46. หัวหน้างานบริหารและธุรการ นางสุชาดา  แก้วบุบผา   ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                                                                                           รายงานประจําปี 2557 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

1-5 

 

คณะกรรมการบริหาร 
1. คณบดี  ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์   
2. รองคณบดี ศ.คลินิก นพ.ครรชิตเทพ ต่ันเผ่าพงษ ์
3. รองคณบดีฝ่ายบริการ รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธ์ุ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ.นพ.ประทักษ ์ โอประเสริฐสวัสด์ิ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ.นพ.วชิร  คชการ 
6. รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ 
7. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ศ.นพ.แสงชัย  พฤทธิพันธ์ 
8. รองคณบดีฝ่ายการคลัง และ 

ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนพันธกิจ 
รศ.นพ.สาธิต  โหตระกิตย์ 

9. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.นพ.สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ 
10. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.พญ.โฉมชบา  สิรินันทน์   
11. รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ศ.พญ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน ์  
12. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.พญ.มะล ิ รุ่งเรืองวานิช 
13. รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อ.นพ.ภุชงค์  ลขิิตธนสมบัติ  
14. รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม รศ.ดร.พรรณวด ี พุธวัฒนะ 
15. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.น.ท.พญ.ศริินธรา สิงหรา ณ อยุธยา  
16. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผศ.ดร.นพ.ชูศักด์ิ  โอกาศเจริญ 
17. รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล อ.นพ.โยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม 
18. รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  รศ.นพ.พงษ์ศักด์ิ  โค้วสถิตย์ 
19. รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ศ.นพ.สมนึก  ดํารงกิจชัยพร  
20. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีและ 

รักษาการผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
รศ.นพ.สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 

21. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ์ ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล  
22. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ อ.ดร.นพ.บวรศม  ลีระพันธ์ (ถึง 31 ม.ค. 57) 
23. นางเรวดี  รุ่งจตุรงค์ เลขานุการคณะฯ                  เลขานุการฯ 
24. นางสุชาดา  แก้วบุบผา หัวหน้างานบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                                                                                           รายงานประจําปี 2557 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

1-6 

 

ผู้ช่วยคณบดี  
1. ฝ่ายบริการ ศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์ 

  อ.ดร.นพ.บวรศม  ลีระพันธ์ (ถึง 31 ม.ค. 57) 
  นางอารีย ์ บุญบวรรัตนกุล 
  นางพัชรินทร์  สุวรรณกูฏ (ถึง 31 ส.ค. 57) 
  อ.นพ.อิทธิรัตน ์ วัชราชานนท์  
  ผศ.ดร.เรณ ู พุกบุญม ี 

2. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ศ.น.อ.นพ.อนันต์  โฆษิตเศรษฐ  
  รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค ์
  ผศ.พญ.รพีพร  โรจน์แสงเรือง (ถึง 5 พ.ค.57) 
  อ.นพ.ภูริช  ประณีตวตกุล 

3. ฝ่ายการศึกษา ผศ.ร.อ.นพ.วรสรวง  ทองสุข 
  ผศ.พญ.ฉัตรประอร  งามอุโฆษ 
  อ.พญ.สุธิดา  สัมฤทธ์ิ 
  อ.นพ.สุธัญญ ์ ศรีแสงแก้ว  
  รศ.พญ.อาบอรุณ  เลิศขจรสขุ  

4. ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ผศ.นพ.ทศพล  ลิ้มพิจารณ์กิจ  
  ผศ.นพ.ปรีดา  สัมฤทธ์ิประดิษฐ์ (ถึง 14 พ.ย. 56) 

รศ.นพ.สามารถ ภคกษมา 
  ผศ.ดร.พิทักษ ์ สันตนิรันดร ์

5. ฝ่ายวิจัย รศ.นพ.จิตติวัฒน์  สุประสงค์สิน 
  ศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง 
  อ.ดร.นพ.วิชช์  เกษมทรัพย์ 

6. ฝ่ายวิชาการ   ศ.นพ.อภิชาติ  จิตต์เจริญ 
  ศ.นพ.จุมพล  วิลาศรัศม ี
  ศ.พญ.ศิริวรรณ  จิรสิริธรรม 
  รศ.พญ.ชลทิพย์  วิรัตกพันธ์ 

7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ.สุพัตรา  ลีลาภิวัฒน์ 
  ศ.นพ.อนันต์นิตย์  วิสุทธิพันธ์  

8. ฝ่ายการพัสดุ  รศ.นพ.เฉลิมชัย  ชินตระการ 
  นางสาวสมพร  โชติวิทยธารากร 

9. ฝ่ายสารสนเทศ รศ.นพ.สิทธ์ิ  พงษ์กิจการุณ 
  อ.พญ.ศน ิ มลกุล 
  อ.นพ.กิติพล  นาควิโรจน์ 
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                                                                                           รายงานประจําปี 2557 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

1-7 

 

ผู้ช่วยคณบดี  
10. ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทพญ.นฤมล  ทวีเศรษฐ์  

  ผศ.นพ.ภาวิทย์  เพียรวิจิตร 
  อ.พญ.จิราภรณ์  อรุณากูร  
  อ.นพ.ธเนศ  แก่นสาร  
  ผศ.พญ.โสมรัชช์  วิไลยุค 
  อ.ดร.นพ.วิทยา  สังขรัตน์ 
  อ.พิชญา  ทองโพธ์ิ 

11. ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม รศ.นพ.อดิศักด์ิ  ผลิตผลการพิมพ์ 
  อ.พญ.สิรินทร  ฉันศิริกาญจน 
  อ.วิไล  ต้ังปนิธานดี 

12. ฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ร.อ.นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี 
  รศ.นพ.ทวีกิจ  นิ่มวรพันธ์ุ 
  รศ.นพ.นพดล  ลาภเจริญทรัพย์ 
  ผศ.นพ.กิติกุล  ลีละวงศ ์
  ผศ.นพ.ปกรณ ์ เจียระคงมั่น 
  อ.พญ.อรพิชญา  ไกรฤทธ์ิ 
  อ.วรวรรณ  วัฒนาวงศ์สว่าง 

13. ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ผศ.นพ.อัจฉริย  สาโรวาท  
14. ฝ่ายการคลัง นางสาวอัญชลี  ถือทอง  
15. ฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล อ.พญ.ธันวา  สุดแสง 
16. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.นพ.สุชิน  วรวิชชวงษ์  

 
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์ฯ/โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี 

1. โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.นพ.วินัย  วนานุกูล  
  ผศ.นพ.สมชาย  เวียงธีรวัฒน์ (ถึง 17 ก.ค. 57) 
  นพ.ณรงค์ฤทธ์ิ  มัศยาอานนท์ 
  ผศ.นพ.กําธร  มาลาธรรม  

2. ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ รศ.พญ.ประภาพรรณ ศรีจินไตย  
3. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ อ.นพ.ไพโรจน์  บุญคงชื่น 
4. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รศ.ดร.นพวรรณ  เปียซื่อ 

  ผศ.ดร.สตรีรัตน ์ ธาดากานต์ 
  อ.ดร.เสริมศรี  สันตติ 
  ผศ.พิกุล  ตันติธรรม  
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ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนยก์ารแพทย์ฯ/ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี
1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (อาวุโส) รศ.พญ.ประสาทนีย์  จันทร 
2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ์ นางสาวจริยา  ตันติธรรม 

  นางศิริลักษณ์  เกี่ยวข้อง 
  ผศ.พญ.ปารวี  สุวรรณาลัย 

3. ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ผศ.ร.อ.นพ.เอกภพ  สิระชัยนันท์ (ถึง 31 ม.ค. 57) 
  รศ.นพ.ปิยะ  สมานคติวัฒน์  

4. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  รศ.ดร.มณ ี อาภานันทิกุล  
  ผศ.ดร.เบญจมาภรณ ์ บุตรศรีภูมิ 
  ผศ.ดร.วันทนา  มณีศรีวงศ์กูล  
  ผศ.ดร.มุกดา  เดชประพนธ์  
  ผศ.จุฬารักษ ์ กวีวิวิธชัย  
  ผศ.ดร.พัชรินทร์  นินทจันทร ์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร ์
1. รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรนีฤบดินทร ์ รศ.นพ.พงษ์ศักด์ิ  โค้วสถิตย ์ 

 และผู้อํานวยการบริหาร  
2. รองผู้อํานวยการบริหาร ผศ.นพ.ประสิทธ์ิ  กี่สขุพันธ์ุ 

  อ.นพ.ไพโรจน์  บุญคงชื่น 
  อ.ดร.นพ.บวรศม  ลีระพันธ์ 
  ดร.สมรักษ ์ สหพงศ์ (ถึง 10 พ.ย. 56) 
  ศ.นพ.บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล 
  ผศ.ดร.พัชรินทร์  นินทจันทร ์
  ดร.นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธ์ุ 
  นายกนก  จุฑามณี 
  อ.พญ.จิราภรณ์  อรุณากูร  
  ศ.นพ.อนันต์นิตย ์ วิสุทธิพันธ์ 
  อ.พญ.สุธิดา  สัมฤทธ์ิ 

3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริหาร รศ.นพ.ปิยะ  สมานคติวัฒน์ 
  รศ.พญ.วัลยา  จงเจริญประเสริฐ 
  ผศ.นพ.สมชาย  เวียงธีรวัฒน์ 
  อ.นพ.พงศกร  อธิกเศวตฤทธ์ิ 
  นพ.สุรณัฐ  แกว้ณิมีย ์
  ดร.สมรักษ ์ สหพงศ์ 

4. ผู้อํานวยการการก่อสร้าง  
 

ผศ.นพ.เลิศฤทธ์ิ  จงมั่นคงชีพ (ถึง 1 มี.ค. 57) 
ผศ.นพ.ประสิทธ์ิ  กี่สขุพันธ์ุ 

5. รองผู้อํานวยการการก่อสร้าง นายปรีชา  โพธิสัตย์ 
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กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบด ี ชุดท่ี 21 (ก.ค. 56 – เม.ย. 58)   
1. ผศ.น.ท.นพ.ภากร  จันทนมฏัฐะ ประธาน 
2. อ.นพ.ธัชพงศ์  งามอุโฆษ กรรมการ 
3. ศ.พญ.อลิสา  ลิ้มสุวรรณ กรรมการ 
4. ผศ.นพ.วีรพัฒน์   สุวรรณธรรมา กรรมการ 
5. ผศ.นพ.จํารูญ  ต้ังกีรติชัย กรรมการ 
6. รศ.พญ.ชลทิพย์  วิรัตกพันธ์  กรรมการ 
7. ผศ.นพ.ธีรวัฒน์  ชลาชีวะ กรรมการ 
8. อ.นพ.อิทธิรัตน์  วัชรานานันท์ กรรมการ 
9. อ.นพ.วิชช์  เกษมทรัพย์ กรรมการ 

10. อ.นพ.ไพศาล  บุญสะกันต์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.พัชรินทร์  นินทจันทร ์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ธิราภรณ์  จันทร์ดา กรรมการ 
13. ผศ.นพ.ภาวิทย์  เพียรวิจิตร กรรมการ 

 
หัวหน้างานบริหารท่ัวไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา) 

1. กุมารเวชศาสตร์ นางลักษณา  ชิตามระ 
2. จักษุวิทยา นางสาวชุติกุล  ทองสมมาตร   
3. จิตเวชศาสตร์ นางสาวอัญชล ี บุรสมบูรณ ์
4. พยาธิวิทยา นางสาวนฤมล  จินดา 
5. รังสีวิทยา นางสาวสมพิศ  เฉพาะคุณ (ถึง 30 เม.ย. 57) 
6. วิสัญญีวิทยา นางสาวเกลียวพร  พักตร์โฉม 
7. เวชศาสตร์ครอบครัว นางผาณิต  สนิธุเสก 
8. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  นางสาววันทนา  พุ่มพวง  
9. เวชศาสตร์ชุมชน นางผ่องศรี  เจริญรักษ ์

10. เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นายปริทัศน ์ รัตนะวรรณาภรณ์ 
11. ศัลยศาสตร ์ นายเสง่ียม  ไตรหัตถทรัพย์  
12. สูติศาสตร ์- นรีเวชวิทยา นางชัญญพิชญ ์ ประสิทธิแพทย์ 
13. โสต ศอ นาสิกวิทยา นางสาวจรวยพร  สุเนตรวรกุล 
14. ออร์โธปิดิกส์ นางสาวศศิธร  พ่ึงโพธ์ิสภ 
15. อายุรศาสตร์ นางณัฐนพิน  รัตโน 
16. วิทยาศาสตร์สื่อความหมาย 

และความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
 
 

นางสาวฐิติมา  สุพะรัง 
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หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี
1. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี นางภคมน  สมัมาเทศน ์ 

 

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา  
1. ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถติิ อ.ดร.อัมรินทร ์ ทักขิญเสถียร  
2. โภชนศาสตร์  รศ.ดร.ปรียา  ลีฬหกุล  

 

หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบด ี
1. ฝ่ายการแพทย์  นพ.ณรงค์ฤทธ์ิ  มัศยาอานนท์ (รักษาการ) 

  - งานผู้ป่วยใน   - อยู่ระหว่างการสรรหา - 
  - งานผู้ป่วยนอก  - อยู่ระหว่างการสรรหา - 

2. ฝ่ายการพยาบาล  นางอารีย์  บุญบวรรัตนกุล (ถงึ 10 ก.พ. 57) 
นางเพ็ญศรี  เลาสวัสด์ิชัยกุล  

  - งานบริหารฝ่ายการพยาบาล นายพรภิรมย์  หลงทรัพย์ (ถึง 18 พ.ค. 57) 
นางธิติยา  วุฒิภดาดร  

  - งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์ นางสาววรรณา  คงวิเวกขจรกิจ  
  - งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา   นางสาววนิดา  ลิขิตสินโสภณ  
  - งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   นางสาวดุสิดา  เครือคําปิว 
  - งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสขุภาพ  นายสุชาติ  สุจนิตวงษ์  
  - งานการพยาบาลผ่าตัด  นางธนพร  มาสมบูรณ ์ 
  - งานการพยาบาลศัลยศาสตร์  นางอารีย์  บุญบวรรัตนกุล (ถงึ 5 พ.ย. 56) 

นางสาวพจน ี รอดจินดา 
 

  - งานการพยาบาลสูติศาสตร ์- นรีเวชวิทยา  นางสาวนวพร  โลหเจรญิวนิช  
  - งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นางเพ็ญจิต  งามนิธิพร 
  - งานการพยาบาลอายุรศาสตร์  นางสาวปรานอม  ฉิมอินทร ์
  - งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  นางเพ็ญศรี  เลาสวัสด์ิชัยกุล (ถึง 16 ก.พ. 57) 

นางอรวรรณ วราภาพงศ์ 
  - งานการพยาบาลบริการเฉพาะ นางสาริกา  สมศรี 

3. ฝ่ายโภชนาการ  นางพรรณอร  หงษ์โต  
  - งานโภชนบริหาร  นางอําไพวัลย์  เทพเฉลมิ (ถึง 18 มี.ค. 57) 

นางสาวอมรรัตน์  หทัยเดชะดุษฎี  
  - งานโภชนบําบัดและโภชนศึกษา  นางพัชรวีย ์ ทันละกิจ  
  - งานโภชนบริการ  นางสาวอัจฉรีย ์ สุวรรณช่ืน 
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หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบด ี
4. ฝ่ายเภสัชกรรม นพ.ณรงค์ฤทธ์ิ  มัศยาอานนท์ (รักษาการ ถึง 31 ส.ค.57) 

นางพัชรินทร์  สุวรรณกูฏ  
  - งานบริหารเวชภัณฑ ์ นางสาววีระวรรณ  เยาว์วิวัฒน์  
  - งานผลิตยา  นางสาวสุธีตา  ด่านอุดมชาญ  
  - งานบริการเภสัชกรรมคลินกิ  นางสาวนันทพร  เล็กพิทยา  
  - งานบริการเวชภัณฑ์  นางสาวรัตนา  แต้ศิร ิ 

5. งานบริการผ้า นางรติกร  ยุทธารักษ์   
6. งานทันตกรรม ทพ.มณฑล  สุวรรณนุรักษ ์
7. งานเวชระเบียน นางสาวพาที  แสงฉาย 
8. งานอุปกรณ์การแพทย ์  นายวสันต์  ทมิา 
9. งานเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ นางสาวรุ้งสวรรค ์ สุวัฒโน  

10. งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ นางสาวสุวรรณ ี ลิ่มศิลา  
11. งานบริหารการรักษาพยาบาล  นางสายพิรุณ  ประสาทพันธ์ 
12. งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ    นางปราณี  เคหะจินดาวัฒน์  
13. งานสังคมสงเคราะห์ นางศรีสุภา  แก้วประพาฬ  
14. งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย   นายพงษ์ศักด์ิ  สมรรคเสวี  
15. งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี   นางวิไลวรรณ  ชัยพจน์พานิช  
16. งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพ

การบริการรักษาพยาบาล   
นางสาวหอมจันทร์  หอมแกน่จันทร ์ 

 

หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ ์
1. ฝ่ายการพยาบาล  นางสาวสุภาณี  วิไลนําโชคชัย  

  - งานการพยาบาลผู้ป่วยใน นางสาวรัมภา  เทศะกรณ ์ 
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   นางสาวสุเนตร  นุชจะโป๊ะ  
  - งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต  นางสาวอัญณา  พันธุนาถวิริยกุล  

2. งานการแพทย์และเภสัชกรรม  ศ.พญ.อําไพวรรณ  จวนสัมฤทธ์ิ (รักษาการ) 
3. งานบริหารศูนย์การแพทย์สิรกิิต์ิ   นางนงลักษณ ์ ตติยวุฒ ิ 
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1-12 

 

หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ์
1. ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม   - อยู่ระหว่างการสรรหา - 

  - งานการแพทย์และทันตแพทย์   นางสาวอินทร์ภัค  ตันพันธ์ุวงศ์ 
  - งานรังสีวิทยา   นางสาวสุรภี  อํ่าโต  

2. ฝ่ายการพยาบาล    นางสาววาธิน ี คัชมาตย์   
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   นางสาววาธินี  คัชมาตย์ (ถึง 29 พ.ค.57) 

นางวิลาวัณย์  ประสารอธิคม 
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   นางวันทนา  วีระถาวร  
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต   นางณัฎฐา  สรนันต์ศรี  
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและคลอดบุตร    นางปราณี  สงวนช่ือ  

3. ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์   - อยู่ระหว่างการสรรหา - 
  - งานเภสัชกรรม   นางสาวพัชรินทร์  สุภาพโสภณ  
  - งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ   นางโสภา  หลิ่วโรจนทรัพย์  
  - งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์   นางสาวอรอุษา  เสาแบน  

4. ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป   - อยู่ระหว่างการสรรหา - 
  - งานผู้ป่วยสัมพันธ์   - อยู่ระหว่างการสรรหา - 
  - งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ   - อยู่ระหว่างการสรรหา - 
  - งานพัฒนาคุณภาพงาน   นางรังสิมา  เกียรติยุทธชาติ  
  - งานบริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ นางวารี  อัศวเสนา  

 
หัวหน้างาน สังกัดสํานักงานวิจัย วชิาการและนวตักรรม 

1. งานห้องปฏิบัติการวิจัย   นางสาววาสนา  สถิตย์จันทรากุล  
2. งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย   นางณรังษี  จ้อยเจนสินธ์ุ 
3. งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก   นางถิรดา  กันยายน  
4. งานบริการวิชาการ นางสาวณัฏฐ์ตวัน  จิรัชยาปกรณ์   
5. งานการศึกษาต่อเนื่อง   นางจารุวรรณ  ลีลาภรณ ์ 
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1-13 

 

หัวหน้างาน สังกัดสํานักงานการศึกษา 
1. งานบริหารการศึกษา  นางสาวกชมน  หมั่นหา 
2. งานกิจการนักศึกษา นางสุวรรณา  พุฒนวล 
3. งานแพทยศาสตรศึกษา  นางสาวปิยาภรณ ์ วงค์คําจันทร ์ 
4. งานการศึกษาหลังปริญญา   นางสาวรจเรข  รัตนาจารย์  
5. งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้  นายเกรียงศักด์ิ  บุญถวิล  
6. งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล นางสาวนิธิวดี  หนูไฉยา  

 
หัวหน้าฝ่าย/งาน  สังกัดสํานักงานคณบด ี

1. ฝ่ายวิศวกรรมบริการ นายพูนพงษ์  ธีระนังสุ  
  - งานวิศวกรรมเครื่องกล   นายสมจินต์  ทองคําวงศ์ (ถึง 12 ส.ค.57) 

นายณรงค์ชัย  ทองรัตน์แก้ว  
  - งานวิศวกรรมสุขาภิบาล    นายณรงค์ชัย  ทองรัตน์แก้ว  
  - งานวิศวกรรมโยธาและอุตสาหการ         นายบุญเชิด  หนูเปีย  
  - งานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์  นายสมชาย  รุ่งนพรัตน์  

2. ฝ่ายการคลัง   นางสม  ไวทยานนท ์
  - งานบัญชี  นางสาวกันยารัตน ์ ผ่องรัตนนันท์  
  - งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล   นายสานิตย ์ ทองแดง  
  - งานการเงิน นางสาลินี ทองวัฒนา 
  - งานงบประมาณและบริหารท่ัวไป    นางสาวจินตนา อุณหโชค  

3. ฝ่ายการพัสดุ  นางเพ็ญรุ่ง  ยงศิริกุล  
  - งานจัดซื้อและบริหารสัญญา  นางนุงนุช  ช่วงสันเทียะ  
  - งานบริหารพัสดุ  นางสุภาพ  โพธิสัตย ์ 
  - งานพัฒนาและดูแลสินทรพัย์  นายจเร  ทั่งโต 

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  นายประภพ  มิตรสงเคราะห์ 
  - งานบริหารทรัพยากรบุคคล   นายประภพ  มิตรสงเคราะห ์ 
  - งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นางกาญจนา  คงแสงชู  
  - งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล  - อยู่ระหว่างการสรรหา - 
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1-14 

 

หัวหน้าฝ่าย/งาน  สังกัดสํานักงานคณบด ี
5. ฝ่ายสารสนเทศ  นางณัชปภา ธรณินทร์ (ถึง 16 เม.ย. 57) 

ผศ.ดร.นพ.ชูศักด์ิ โอกาสเจริญ 
 (รักษาการ ถึง 31 ส.ค. 57) 
นายบุญประเสริฐ  ตรรียาภิวัฒน์  

  - งานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  นายดนัยภพ คมนาคม  
  - งานเวชสารสนเทศคลินิก   นายโชติพงษ์  ศรีสวัสด์ิ (ถึง 31 มี.ค. 57) 

นายวันชนะ อินทนันท์  
  - งานสารสนเทศคลังข้อมลู  นายสมชาย  เลี่ยงโรคาพาธ  
  - งานโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ  นางสาวศรีทอง  พลวิเศษ  

6. งานกฎหมาย   นางสาวศรัญญา  โสดานิล  
7. งานสื่อสารองค์กร   นางพัชรี  ภูรีนันทนิมิต  
8. งานนโยบายและแผน นางสาวสุนิสา  ไวยเจริญ 
9. งานตรวจสอบภายใน   นายเอกพันธ์  ศรีพันธ์ุ  

10. งานบริหารและธุรการ นางสุชาดา  แก้วบุบผา 
11. งานบริหารความเสี่ยง    นายปฏิภาณ  แซ่หลิ่ม  
12. งานรักษาความปลอดภัย นายชาล ี พลสนิพยัคฆ์ 
13. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นางสาวสุวิมล  ปัญญาใส 
14. งานพัฒนาคุณภาพงาน   นางสาวสดศรี  พูลผล  
15. งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ   นางหทัยกร  กิตติมานนท ์ 
16. งานสร้างเสริมสุขภาพ   นางสาวปสุตา  อนินชลัย  
17. งานวิเทศสัมพันธ์   นางสาวโนรี  พรรคพิบูล (ถึง 14 ก.ย. 57) 

นางเกศรินทร์  สุวรรณวิริยะ  
18. งานโสตทัศนศึกษา นางสาวบงกช  ทองวรินทร์ 
19. งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย - อยู่ระหว่างการสรรหา - 
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1. ลักษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะฯ) ก่อต้ังในปี พ.ศ. 2508  และเป็น
คณะแพทย์ที่ก่อต้ังเป็นคณะที่ 4 ของประเทศไทย คณบดีท่านแรกคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี  
ได้รับรางวัลแมกไซไซ (Ramon Magsaysay Award) สาขาผู้นําชุมชน ในปี 2530 

คณะฯ มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง และถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางการแพทย์และการพยาบาลเพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิจัย  โดยมีโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ และศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of excellence) ให้บริการผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบวงจร ลักษณะ
พิเศษของคณะฯ คือ มีการผลิตบัณฑิตทั้งสาขาแพทยศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ และปีพ.ศ.2519 จัดต้ังหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งนับเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย  ทําให้สามารถบูรณาการการเรียนการสอน  การบริการสุขภาพ  การวิจัย  ด้านการแพทย์  
การพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมระหว่างวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2508 คณะฯ ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาแพทย์  64 คน และนักศึกษาพยาบาล 50 คน และรับแพทย์
ประจําบ้านรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511  14 คน ในปีการศึกษา 2557 รับนักศึกษาแพทย์ 186 คน นักศึกษาพยาบาล 
245 คน  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาความผิดปกติการสื่อความหมาย 31 คน นักศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 99 คน (ปริญญาโท 83 คน และปริญญาเอก 16 คน)  แพทย์ประจําบ้าน 188 คน  
แพทย์ประจําบ้านต่อยอก 113 คน และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี 4 คน 

คณะฯ เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยท่ีมีการจัดต้ังสํานักงานวิจัยแยกจากภาควิชา เป็น
ผลให้คณะฯ มีพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของคณะฯ เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ 

โรงพยาบาลรามาธิบดีเริ่มให้บริการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานโดยเร่ิมต้นมีขนาด 
600 เตียง ให้บริการทุกระดับต้ังแต่ระดับปฐมภูมิ จนถึงระดับสูงกว่าตติยภูมิ ต่อมามีการขยายสถานที่และ
บริการเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ (พ.ศ. 2538) และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  (พ.ศ. 2554)  
ปัจจุบันมีจํานวนเตียง 1,060 เตียง (ณ 1 เม.ย. 2557) 

(1) หลักสูตร และบริการ 
คณะฯ ยึดมั่นในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ 

พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทําการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ ให้บริการทางการแพทย์และทาง
วิชาการ รวมทั้งรณรงค์และชี้นําสังคมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ โดยมีบริการหลักและ
กลไกการส่งมอบจําแนกตามพันธกิจ ดังตารางท่ี 1.1 
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ตารางที่ 1.1  หลักสูตรและบริการและกลไกการส่งมอบบริการจําแนกตามพันธกิจของคณะฯ 
พันธกิจ หลักสูตรและบริการ กลไกการส่งมอบบริการ 

 การศึกษา 
 

 ให้การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาและหลัง
ปริญญา สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ผ่านการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชา/โรงเรียนสังกัดคณะฯ และ
สถาบันคู่ความร่วมมือ  

 การวิจัย  โครงการและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ผ่านระบบการบริหารงานวิจัยของคณะฯ
และการสร้างเครือข่ายการวิจัยแบบสห
วิทยาการด้านสุขภาพ 

 บริการ
สุขภาพ 

 การให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว 

 

 การให้บริการอย่างเป็นองค์รวมโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล และ
หน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ 

หมายเหตุ :  พันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแทรกอยู่ในทุกพันธกิจ :โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เน้น 
                ด้านสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น, การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยและศาสนาผ่านการดําเนินงานของหน่วยงานคณะฯ 

ปีการศึกษา 2557 คณะฯ จัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับปริญญาตรี 
และระดับหลังปริญญา รวม 109 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ให้การรับรองโดยสกอ.รวม 23 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 15 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร 
และหลักสูตรที่ให้การรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพ และคณะฯ ระดับแพทย์เฉพาะทางรวม 86 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 27 หลักสูตร  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
58 หลักสูตร  และหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี  1 หลักสูตร  

ผลิตบัณฑิตรวม 718 คน ระดับปริญญาตรี  380 คน (พ.บ. 152 คน  พย.บ. 202 คน และ วท.บ. 26 คน)  
ระดับบัณฑิตศึกษา 84 คน (ปริญญาโท 73 คน และปริญญาเอก 11 คน) ระดับแพทย์เฉพาะทาง 254 คน 
(แพทย์ประจําบ้าน 154  คน แพทย์เฉพาะทางต่อยอด 96 คน และประกาศนียบัตรฯ 4 คน) (ข้อมูลผู้สําเร็จ
ประจําปีการศึกษา 2556)   

คณะฯ มีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และที่มีผลกระทบต่อการป้องกันและรักษาโรค
โดยตรง ด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โดยผลงานวิจัยหลัก ได้แก่ การพัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง เช่น  มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็ง
มดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก   การใช้ยาท่ีเหมาะสมสําหรับโรคติดเช้ือ HIV ในภาวะที่มีทรัพยากรจํากัด   
การประเมินความเส่ียงและการรักษาโรคหลอดเลอืดหัวใจและหลอดเลือดสมอง   ภาวะการขาดวิตามินดีในคนไทย 
และผลเสียต่อสุขภาพ   แนวทางการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ 
เป็นต้น 

ด้านบริการสุขภาพมีการดําเนินงานผ่านทีมนําทางคลินิก ทีมสนับสนุนทางคลินิกและศูนย์ความเป็นเลิศ 
15 ทีม ในการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 16 กลุ่มโรคสําคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์  กุมารเวชศาสตร์  จักษุวิทยา   
จิตเวชศาสตร์  เวชศาสตร์ครอบครัว  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  ศัลยศาสตร์  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
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โสต ศอ นาสิกวิทยา  ออร์โธปิดิกส์  วิสัญญีวิทยา  รังสีรักษา พยาธิวิทยา วิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย และทันตกรรม 

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
คณะฯ ดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ง 

ที่มุ่งเน้นการวิจัยและบัณฑิตศึกษา  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและปณิธาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่ละพันธกิจมีจุดประสงค์หลัก ดังนี้  
ด้านการศึกษา  ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพในการ  

พัฒนาตนเอง สู่ความเป็นผู้นําด้านสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านการวิจัย  สร้างงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับแนวหน้าแบบผสมผสาน เพ่ือสร้างสรรค์  

องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ 
ด้านการบริการสุขภาพ  เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะกรรมการประจําส่วนงาน (กก.ส่วนงาน) ได้วิเคราะห์และทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร (Core 

Competency) ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํส่วนงาน ครั้งที่ 25 และ 26/2556   18 และ 25 กรกฎาคม 
2556 และครั้งที่ 17/2557  22 พฤษภาคม 2557 โดยพิจารณาจากทรัพยากรและความสามารถท่ีองค์กรมีอยู่  
ความรู้ที่สะสมขององค์กร (Knowledge) และขีดความสามารถขององค์กร (Capabilities) โดยเปรียบเทียบกับ
สิ่งแวดล้อมในการแข่งขัน (ตาราง 1.2) นํามากําหนดเป็นคุณสมบัติสําคัญของ สมรรถนะหลักขององค์กร  ซึ่ง
ได้แก่ ต้องเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการ (ดังตารางที่ 1.1 ถึงตารางท่ี 1.4) คู่แข่งหรือผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร ค้นหา และลอกเลียนแบบได้ยาก เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้ มีระบบงานภายในท่ี
สามารถรองรับได้ดังตารางท่ี 1.2 

 
 

 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม ปณิธานของคณะฯ 
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ตารางที่ 1.2  สมรรถนะหลักขององค์กรกับพันธกิจหลัก 
สมรรถนะหลัก พันธกิจหลัก 

ความสามารถในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ี
หลากหลายในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสุขภาพ 

 การผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ พยาบาล และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยระดับตติยภูมิ 
ความสามารถในการนําการวิจัยทางคลินิกและการวิจัย 
เชิงระบบไปสู่การปฏิบัติระดับประเทศ 

 การผลิตองค์ความรู้  งานวิจัยทางการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีผลต่อการกําหนดนโยบาย 
ในระดับชาติ 

 วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และ
การจัดการองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับประเทศและ
นานาชาติ  

 การผลิตและบริหารจัดการองค์ความรู้  งานวิจัยทาง
การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีผลต่อการ
กําหนดนโยบายในระดับชาติ 

 การผลิตบัณฑิต 
 การบริการรักษาพยาบาล 

ความสามารถในการผสมผสานการดูแลผู้ป่วยในระดับ 
เป็นเลิศ  ทําให้เกิดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ผลการรักษา
ท่ีอยู่ในระดับผู้นํา 

 การให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ในระดับความ
เป็นเลิศ 

ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้กับการสร้าง
เสริมสุขภาพและเสริมพลังผู้ป่วยจนเกิดกลุ่มช่วยเหลือ
ตนเองในโรคสําคัญของประเทศ 

 การสร้างเสริมสุขภาพในทุกระยะของชีวิต 

(3) ลักษณะโดยรวมของบคุลากร  
คณะฯ มีบุคลากร 9,150 คน โดยจําแนกบุคลากรตามสายงานและประเภทการจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ สายวิชาการท่ีทําหน้าที่ด้านการเรียน การสอน การวิจัย กําหนดคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
และสายสนับสนุน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สนับสนุนวิชาการ และสนับสนุนทั่วไป กําหนดคุณวุฒิต้ังแต่
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก โดยมีประเภทการจ้างหลัก ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)  พนักงานมหาวิทยาลัย (รายได้คณะฯ)  
และลูกจ้าง ทั้งนี้ได้สํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรจําแนกตามกลุ่มสายงาน (ตารางที่ 1.3)  
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ตารางที่ 1.3  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (คน) 

สายงาน กลุ่มตําแหน่ง ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
(ชื่อส่วนงาน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(เงินอุดหนุน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

(รายได้
คณะฯ) 

ลูกจ้าง 

สายวิชาการ ศาสตราจารย์ 12  25   
รองศาสตราจารย์ 35  88   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 52 2 120   
อาจารย์ 37 1 357   
นักวิจัย - 2 -   

สายสนับสนุน วิชาการ 18 364 109  21 
วิชาชีพเฉพาะ 145 1,331 1,346 6 294 
สนับสนุนท่ัวไป 82 2,876 522 2 1,303 
รวม (9,150 คน) 381 4,576 2,567 8 1,618 

ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  

 
ตารางที่ 1.4   ลําดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบคุลากรจําแนกตามกลุ่มสายงาน 

กลุ่มสายงาน ลําดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 
สายวิชาการ 1 ด้านภาพลักษณ ์

2 ด้านนโยบาย 
3 ความม่ันคงในงาน 
4 โครงสร้างบังคับบัญชา 

สายสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  
(สนับสนุนวิชาชพีบริการผู้ป่วย) 

1 ด้านภาพลักษณ ์
2 ด้านความม่ันคงในการทํางาน 
3 ด้านความสําเร็จในงาน 
4 ด้านความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ 

สายสนับสนุนวิชาการ  
(สนับสนุนวิชาการ/การศึกษา/บริการ) 

1 ด้านภาพลักษณ ์
2 ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
3 ด้านความม่ันคงในงาน 
4 การสื่อสาร 

สายสนับสนุนท่ัวไป (กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและ
บริการ /สนับสนุนการแพทย์/สนับสนุนบริการ
วิชาชีพ/สนับสนนุบริการ/สนับสนุนท่ัวไป) 

1 ด้านความม่ันคงในการทํางาน 
2 ด้านภาพลักษณ ์
3 ด้านความสําเร็จในงาน 
4 ด้านความก้าวหน้า 
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การบริหารบุคลากรภายใต้ความหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ สายงาน ประสบการณ์ และกลุ่มช่วงอายุ 
(Generation)  มีข้อกําหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สําคัญ  คือ การมีสุขภาพทุกด้านตามแนวทาง
องค์กรแห่งความสุข การตรวจสุขภาพประจําปี จัดคลินิกสําหรับบุคลากร การสร้างเสริมสุขภาพ การสร้าง
สังคมการทํางานที่ช่วยเหลือแบ่งปันกัน และสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภัย 

(4) สินทรัพย์ 
ด้านอาคารสถานท่ี : แบ่งตามลักษณะของการดําเนินการ เป็น 4 กลุ่มอาคาร  
1. กลุ่มอาคารการศึกษาและวิจัย 2 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และอาคารวิจัยและสวัสดิการ สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ 6 อาคาร ได้แก่ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์

การแพทย์สิริกิต์ิ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารปัจจุบันพยาบาล อาคารออร์โธปิดิกส์ และ
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นกลุ่มอาคารที่มีศักยภาพสูงในการบริการสุขภาพระดับแนวหน้าของประเทศ 
เป็นที่ฝึกทักษะทางคลินิกแก่นักศึกษาในระดับปริญญาและระดับหลังปริญญา รวมทั้งกิจกรรมการศึกษา
ต่อเน่ืองสําหรบับุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3. กลุ่มอาคารสนับสนุน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารซักฟอก อาคารโภชนาการ อาคารเรียนรวม อาคารจอดรถ 
มูลนิธิฯ และอาคารบําบัดน้ําเสีย เป็นกลุ่มอาคารสนับสนุนให้พันธกิจ 

4. กลุ่มหอพัก 3 อาคาร ได้แก่ หอพักพยาบาล หอพักแพทย์ และหอพักนักศึกษาแพทย์   
คณะฯ ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งประกอบด้วยศูนย์อาหาร ร้านหนังสือ ศูนย์กีฬา ที่จอดรถ และมี

ร้านค้าย่อย เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านอาหาร สนับสนุนทุกพันธกิจ 
ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ : แหล่งค้นคว้าข้อมูลที่สําคัญ ได้แก่ ห้องสมุดระดับคณะ ห้องสมุดที่ทันสมัย

ในระดับสากล มีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living library) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่
ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัย 
รักการอ่านอย่างย่ังยืนสําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ด้วยบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงในทกุพ้ืนที่ของคณะฯ มีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการให้บริการ สมาชิกของมหาวิทยาลัยมหิดลสืบค้นข้อมูลและเปิดเอกสารฉบับเต็ม (Full text)  
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงจากทุกแห่ง เป็นที่ต้ังของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี แต่ละภาควิชายังมี
ห้องสมุดให้บริการภายในภาคฯ ด้วย  

คณะฯ จัดใหม้หี้องฝึกทกัษะทางคลินิก (Clinical skill laboratory) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ที่ทันสมัย   มีระบบ Teleconference  ใช้ถ่ายทอดกิจกรรมวิชาการ การประชุมวิชาการ การผ่าตัดไปยัง
โรงพยาบาลเครือข่าย  มีห้องสอนแสดง  หอ้งเรียน ห้องประชุมขนาดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน
และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบ E-learning รวมทั้ง Computer aided instruction (CAI) และวีดิทัศน์  
ห้องฝึกทักษะตรวจอัลตราซาวด์  โดยใช้หุ่นช่วยสอนและโปรแกรมช่วยสอนให้นักศึกษามีทักษะการตรวจผู้ป่วย
ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผูใ้ช้บัณฑิต 
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คณะฯ มีสถานีโทรทัศน์ทางสุขภาพของตนเอง (RAMA channel) เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่
ประชาชนโดยส่งภาพผ่านทางช่อง True vision  ไปทั่วประเทศ  มีศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพสําหรับประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนและผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการได้ทุกระดับ มีศูนย์การออกกําลังกายที่มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ
ต้ังแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพดี  

คณะฯ มีขีดความสามารถในการวิจัยทางคลินิก และการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งดําเนินการโดยภาควิชา
และเครือข่ายสหวิทยาการ โดยมีสํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ดําเนินการเก่ียวกับการใช้ทรัพยากร
ด้านการวิจัยร่วมกันภายในคณะฯ และมีขีดความสามารถด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเชิงลึกถึงระดับ 
Stem cell และ Genomics 

คณะฯ กําหนดด้านบริการโดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีช้ันสูงสําหรับการให้บริการผู้ป่วย
ระดับตติยภูมิและสูงกว่า อาทิ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery)  เครื่องรังสีศัลยกรรม X-Knife  เครื่อง
รั งสี ศั ล ยก รรม  Cyberknife, Positron Emission Tomography Computed Tomography (PET/CT), 
Multi-detector CT scans, Magnetic resonance imaging (MRI), Intra-operative MRI, Liquid 
emitting phototherapy, Lung imaging fluorescence, Hybrid Operating room Therapeutic 
Hypothermia  พร้อมทั้งมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยตอบสนองการบริการผู้ป่วยและระบบสนับสนุน   

 (5) กฎระเบียบข้อบังคับ  
กฎระเบียบและข้อบังคับทีส่ําคัญ รวมทั้งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ  (ตารางที่ 1.5) 

ตารางที่ 1.5  กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่สําคัญ  
ประเด็น กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่สําคัญ 

กฎหมาย/กฎระเบียบ  กฎหมายมหาชนต่าง ๆ 
 พรบ.และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
 พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
 พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 
 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
 พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 
 พรบ.ยา 
 พรบ.โรคติดต่อ 
 พรบ.ประกอบโรคศิลปะ 
 ระเบียบแพทยสภา สภาการพยาบาล และสภาวิชาชีพอ่ืน 
 มาตรฐานจริยธรรมและการทดลองในมนุษย์ 
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ประเด็น กฎระเบียบหรือมาตรฐานที่สําคัญ 

  พรบ.สิทธิบัตร 
  พรบ.ลิขสิทธิ์ 
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
  พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 พรบ.ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
 ข้อกําหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านรังสี 
 ข้อกําหนดของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 พรบ.ควบคุมอาคาร 

การรับรองระบบงาน/
การจดทะเบียน/
มาตรฐานอุตสาหกรรม 

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปี ท่ีรวมโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 

 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ISO 15189 สําหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 GMP และ HACCP สําหรับฝ่ายโภชนาการ 
 พรบ.อาหาร 
 มาตรฐานของราชวิทยาลัย 

สิ่งแวดล้อม  พรบ.ส่งเสริมและรักษาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 มาตรฐานบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะ/สารพิษ 
 กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
 มาตรฐานอากาศในโรงพยาบาล 
 พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 มาตรฐานห้อง Clean room FD109E/150 

การศึกษา  ข้อบังคับม.มหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
บริการสุขภาพ  มาตรฐานวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2545 
บริการวิชาการสู่สังคม  ข้อกําหนดการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
ทรัพยากรบุคคล  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2551 
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  

การบรรจุและแต่งต้ังและการทดลองงานของปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
จัดซ้ือและพัสดุ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการพัสดุ 
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มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                                                                                           รายงานประจําปี 2557 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

1-23 

 

ประเด็น กฎระเบียบหรือมาตรฐานที่สําคัญ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

 นโยบายและแนวปฏิบัติความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประกาศคณะฯ เรื่องนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี พ.ศ. 2551   
การเงินและผลิตภัณฑ์  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 ระเบียบคณะกก.ตรวจเงินแผ่นดิน 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีใช้เงินรายได้คณะฯ 
 พรฎ.ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ประกาศ/คําสั่งคณะฯเรื่องแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ การมอบอํานาจ

ด้านการเงินและการดําเนินงานด้านพัสดุ 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
(1) โครงสร้างองค์กร  
โครงสร้างการกํากับดูแลเป็นไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2550   โดยสภา

มหาวิทยาลัยมหิดลและอธิการบดี ทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
คณะฯ  คณบดีเป็นประธาน กก.ส่วนงานและกก.บริหารฯ  การกําหนดทิศทางและนโยบายองค์การมาจากกก.
ส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์
สิริกิต์ิ ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี ผู้แทนคณาจารย์ประจําจากการเลือกต้ัง  4 คน และผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากการเลือกต้ัง 2 คน 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารส่วนงาน พ.ศ. 2552 11 กันยายน   2552    

กก .บริหารฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  
ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และเลขานุการคณะฯ ทํา
หน้าที่บริหารจัดการและสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินพันธกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ  ภาควิชา 
และหน่วยงาน มีหน้าที่สร้างผลงานตามพันธกิจ ให้สอดคล้องตามนโยบายของ กก.ส่วนงาน   มีคณะกก.บริหาร
พันธกิจและคณะกก.ประสานงานระหว่างหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนและหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ
ภาควิชา เพ่ือประสานงานและสื่อสารการนํานโยบายของคณะฯ สู่การปฏิบัติในหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบริหาร 

ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ สายวิชาชีพ และสายสนับสนุนทั่วไปใน กก.ส่วนงาน สภาอาจารย์รามาธิบดี 
 ทําหน้าที่ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของ กก.ส่วนงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส นําไปสู่ธรรมาภิบาลที่ดี   
มีระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ โดยมหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ทําหน้าที่พิจารณาการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ของทุกส่วนงาน เช่น การประเมินผลที่ไม่เป็นธรรม การออกคําสั่งเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วย
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                                                                                           รายงานประจําปี 2557 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

1-24 

 

กฎหมาย โดยคณะกรรมการสามารถเรียกเอกสารหลักฐาน ตลอดจนการเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมาให้
ถ้อยคําตามความเหมาะสม ก่อนเสนอผลการวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 

คณะฯ ดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกก .บริหารความเสี่ยง เพ่ือกํากับดูแล 
กิจกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะฯ กําหนดให้มีการประชุมเดือนละหน่ึงครั้ง เพ่ือติดตามกิจกรรมความ
เสี่ยงของคณะฯ มอบหมายให้งานบริหารความเสี่ยงทําหน้าที่ดําเนินการ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
จัดให้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ และติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงทุก 6 เดือน 

คณะฯ ดําเนินการด้านการตรวจสอบภายใน โดยวางนโยบายและแนวทางการตรวจสอบภายใน และ
ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมกก.ส่วนงาน ครั้งที่ 42/2555  6 ธันวาคม 2555 และร่างกฎบัตร 
การตรวจสอบภายในของคณะฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกก.ส่วนงาน และประกาศใช้ 31 มกราคม 2556  
คณะฯ มีการตรวจสอบประจําปีโดยมีช่องการตรวจสอบดังตารางท่ี 1.6 
ตารางที่ 1.6   ช่องทางการตรวจสอบภายในและภายนอกคณะฯ 

ช่องทางการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ระยะเวลา 

การตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายในของคณะฯ 
 
 
 
ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย 

 
 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ภายในคณะฯ ตามแผนการตรวจสอบที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน 

 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนการ
ตรวจสอบที่กําหนดไว้ 

 ตรวจสอบนโยบายการบริหารงานของคณะฯ 

 
การตรวจสอบประจําปี 
 
 
 
ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี 
ตามแผนคณะกรรมการ 

การตรวจสอบจากภายนอก 
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

สํานักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข 

การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ 
คณะกก.บริหารโรงเรียนพยาบาล 

 
 การตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุ 
 การตรวจสอบการจัดทํารายงานทางการเงิน 
 การรับรองคุณภาพด้านการบริการ

รักษาพยาบาล 
 การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  การประเมินคุณภาพทุกองค์ประกอบ 
 
 การรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 
 
 

  การควบคุมมาตรฐานตามวิชาชีพแพทย์ 
  การควบคุมมาตรฐานตามวิชาชีพพยาบาล 

 
รายปี 
รายปี 
ทุก 4 ปี 
 
ทุก 5 ปี 
ทุก 5 ปี 
 
ทุก 3 ปี (เฝ้าระวังทุกปี) 
 
 
ทุก 5 ปี 
ทุก 5 ปี 
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                                                                                           รายงานประจําปี 2557 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

1-25 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะฯ ได้จัดต้ังบริษัทอาร์เอฟเอส จํากัด เพ่ือยกระดับงานด้านสิ่งสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกของการบริการรักษาพยาบาลให้ก้าวทันกับความก้าวหน้า  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554  ทําหน้าที่
ให้บริการการบริหารจัดการอาคารโรงพยาบาลแบบครบวงจร โดยการนํานวัตกรรมการบริหารจัดการอาคาร
โรงพยาบาลสมัยใหม่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการใช้สอยของ
อาคาร เพ่ือให้อาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ภายใต้งบประมาณที่
เหมาะสม รวมทั้งมีความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 ดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนต่างๆ (Facilities management) ระบบสาธารณูปโภค 
สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศภายในอาคาร 

 ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ (Biomedical equipment implementation and maintenance) 
 บริหารจัดการงานโภชนาการ (Catering service) 
 รักษาความสะอาดพ้ืนที่ภายใน และโดยรอบอาคาร การกําจัดขยะ 
 บริหารจัดการที่จอดรถ 
 ดูแลสวนและสิง่แวดล้อม 
 การบริการผ้า 
 จัดระบบขนส่งในโรงพยาบาล 
บริษัทอาร์เอฟเอส จํากัด ได้พัฒนาระบบและกระบวนการทํางานตามมาตรฐานสากล  ในปีพ.ศ. 2556 

ได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐาน HACCP & GMP และมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 โดย Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.  ได้รับผลการตรวจเยี่ยม Beacon Quick 
Scan โดย SQA & Thailand Productivity Institute อยู่ในระดับบนของ Band 3  และมีแผนการที่ขอ TQC  
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มหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะฯ ได้จัดต้ังบริษัทอาร์เอฟเอส จํากัด เพ่ือยกระดับงานด้านสิ่งสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกของการบริการรักษาพยาบาลให้ก้าวทันกับความก้าวหน้า  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554  ทําหน้าที่
ให้บริการการบริหารจัดการอาคารโรงพยาบาลแบบครบวงจร โดยการนํานวัตกรรมการบริหารจัดการอาคาร
โรงพยาบาลสมัยใหม่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้สอยของ
อาคาร เพ่ือให้อาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ภายใต้งบประมาณที่
เหมาะสม รวมทั้งมีความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 ดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนต่างๆ (Facilities management) ระบบสาธารณูปโภค 
สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศภายในอาคาร 

 ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ (Biomedical equipment implementation and maintenance) 
 บริหารจัดการงานโภชนาการ (Catering service) 
 รักษาความสะอาดพ้ืนที่ภายใน และโดยรอบอาคาร การกําจัดขยะ 
 บริหารจัดการที่จอดรถ 
 ดูแลสวนและสิง่แวดล้อม 
 การบริการผ้า 
 จัดระบบขนส่งในโรงพยาบาล 
บริษัทอาร์เอฟเอส จํากัด ได้พัฒนาระบบและกระบวนการทํางานตามมาตรฐานสากล  ในปีพ.ศ. 2556 

ได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐาน HACCP & GMP และมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 โดย Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.  ได้รับผลการตรวจเยี่ยม Beacon Quick 
Scan โดย SQA & Thailand Productivity Institute อยู่ในระดับบนของ Band 3  และมีแผนการที่ขอ TQC  
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 คณะฯ จัดต้ังมูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
มีคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี ฯ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
การป้องกันปัญหาสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน สนับสนุนสวัสดิการของ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ และดําเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  ผู้เรียน ลกูค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 คณะฯ จําแนกกลุ่มผู้รับบริการสําคัญ ส่วนตลาดท่ีสําคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ครอบคลุม 

ทุกพันธกิจ (ตารางท่ี 1.7 ถึงตารางท่ี 1.9) 
ตารางที่ 1.7   กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้รับผลงานที่สาํคญั และความต้องการ/ความคาดหวังที่สําคัญ  
                  จําแนกตามพันธกิจ 

พันธกิจ ผู้รับบริการท่ีสําคัญ ความต้องการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญ 
การศึกษา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 สําเร็จการศึกษา (ผ)  สอบผ่านการประเมินของสภา

วิชาชีพ (ผ)  มีความรู้ ความสามารถ   บรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีดี (บ)  ระบบการให้คําแนะนําปรึกษา (บ) 
การประกันคุณภาพการศึกษา(ป) สวัสดิการ
รักษาพยาบาล (บ)  

 นักศึกษาระดับหลังปริญญา 
 

 เรียนกับอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ (ผ)   
 ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการทางการแพทย์ (ผ)   
 สําเร็จการศึกษา(ผ)    

 แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจํา
บ้านต่อยอด 

 ความหลากหลายของผู้ป่วยให้ศึกษา (ป) 
 ผ่านการประเมินของแพทยสภาและราชวิทยาลัย/

วิทยาลัย (ป) 
 รู้จักเครือข่ายวิชาชีพมากขึ้น (บ) 
 ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการทางการแพทย์และพัฒนา

บุคลิกภาพของแพทย์ท่ีดี (ผ) 
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พันธกิจ ผู้รับบริการที่สําคัญ ความต้องการ/ความคาดหวังที่สําคัญ 
การวิจัย  ผู้สนับสนุนทุนวิจัย(หน่วยงาน 

ของรัฐ  สถาบันการศึกษา 
สถาบันสุขภาพสถาบันวิจัยอื่นๆ) 

 งานวิจัยที่มีคุณภาพ (ผ) 
 นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ผลักดันให้เกิดนโยบาย

สาธารณะ (ผ) 
การบริการ
สุขภาพ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการภายใต้หลักประกันสุขภาพ
ของรัฐ 
 สวัสดิการข้าราชการ 
 กองทุนประกันสังคม 
 กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
 
 คุณภาพการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพตาม

มาตรฐานสากล (ผ) 
 สิ่งแวดล้อมในการบริบาลท่ีเหมาะสม (บ) 
 มีการบริบาลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (ป) 

 ผู้รับบริการภายใต้สวัสดิการของ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  ประกัน
ชีวิต  หรือจ่ายเงินเอง  

 คุณภาพการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพตาม
มาตรฐานสากล (ผ) 

 สิ่งแวดล้อมในการบริบาลท่ีเหมาะสม (บ) 
 มีการบริบาลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (บ) 
 ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม (ผ) 
 ความสะดวกในการเข้าถึงบริการและความสะดวกด้าน

อ่ืนๆ (บ ป) 
 กลุ่มผู้สนใจดูแลสุขภาพตนเอง  คุณภาพการตรวจร่างกาย  ด้านสุขภาพ (ผ) 

 ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม (ผ) 
 ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ และด้านอื่น (บ ป) 

ความต้องการและความคาดหวังมีผลต่อ ผ.= ผลิตภัณฑ์   บ. = สนับสนุนการบริการ   ป. = ปฏิบัติการ 
 
ตารางที่ 1.8  ส่วนตลาดที่สําคัญ จําแนกตามพันธกิจ 

พันธกิจ ส่วนตลาดที่สําคัญ 
การศึกษา   ระดับ ป.ตร ี: นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นท่ี 

 กรุงเทพฯ – ปริมณฑล และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับ ป.โท-เอก :  พยาบาลวิชาชีพและอาจารย์พยาบาลในสถาบัน   ศิษย์เก่า บัณฑิตด้าน 
                     วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ระดับแพทย์ประจําบ้าน :  บัณฑิตแพทย์ท่ีมีศักยภาพเป็นครูแพทย์  ศิษย์เก่า 
                                (ในประเทศ ท้ังระดับปริญญา และระดับหลังปริญญา)  

การวิจัย องค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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พันธกิจ ส่วนตลาดที่สําคัญ 
การบริการสุขภาพ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 แพทย์ใช้ทุน  แพทย์ท่ัวไป/เฉพาะทาง 
 พยาบาลทั่วไป/เฉพาะทาง 
 บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ 
 รพ.ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 บริษัทยา และอุปกรณ์การแพทย์ 
 ข้าราชการและครอบครัวท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง 
 กลุ่มประกันสังคมท่ีขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลโดยตรง 
 กลุ่มประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
 กลุ่มผู้ป่วยท่ีถูกส่งต่อจากโรงพยาบาล ท่ีมีสัญญา หรือ เป็นเครือข่ายของ โรงพยาบาล 
 พนักงานกลุ่มรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทท่ีมีสัญญาเงินเชื่อกับโรงพยาบาล (Corporate payer) 
 ลูกค้าบริษัทประกันชีวิต  
 กลุ่มผู้ป่วยท่ีชําระค่ารักษาพยาบาลเอง 
 บุคลากรและครอบครัวท่ีใช้บริการในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
ตารางที่ 1.9  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการ/ความคาดหวังที่สําคัญจาํแนกตามพนัธกิจ 

พันธกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวังที่สําคัญ 
การศึกษา  ผู้ปกครองของนักศึกษาระดับ

ปริญญา 
 สําเร็จการศึกษาในเวลาท่ีกําหนด (ผ) 

 ผู้ใช้บัณฑิต  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ผ) 
 บัณฑิตมีจรรยาบรรณ มีความเป็นวิชาชีพ 

(Professionalism) รับผิดชอบต่อสังคม (ผ) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (ผ) 

 ภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบัน (บ) 
 สภา/สมาคมวิชาชีพ/ 

ราชวิทยาลัย/ วิทยาลัย 
 บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานของสภา/สมาคม

วิชาชีพ และ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (ผ) 
 ศิษย์เก่ารามาธิบดี   ภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบัน (บ) 

 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (ป) 
 การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (บ) 
 ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ 

การวิจัย  ผู้ใช้งานวิจัย 
 

 คุณภาพงานวิจัย  การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และ 
การนําผลงานวิจยัไปใช้ผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ (ผ) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 จริยธรรมในการวิจัย (ผ) 
 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย (ป) 
 ภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบัน (บ) 
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พันธกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวังที่สําคัญ 
การบริการ
สุขภาพ 
 
 

 โรงพยาบาลผู้ส่งต่อผู้ป่วย 
 กรมบัญชีกลาง  สปสช. ปกส. 

บริษัทประกันสุขภาพ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 คุณภาพการรักษาพยาบาล (ผ) 
 การได้รับข้อมูลป้อนกลับ (ป) 
 ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
 ภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบัน (บ) 

ความต้องการ และความคาดหวังมีผลต่อ ผ.= ผลิตภัณฑ์    บ. = สนับสนุนการบริการ    ป. = ปฏิบัติการ 
 
(3) ผู้ส่งมอบและคูค่วามร่วมมือ 
คณะฯ คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบและพันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ ซึ่งมีบทบาทต่อ

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ  โดยรับฟังข้อมูลป้อนกลับผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ นํามา
ประชุมร่วมกันในกก.ตามพันธกิจ รวมทั้งนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อกําหนดที่สําคัญในโซ่อุปทานตามพันธกิจ 
(ตารางท่ี 1.10) 

ตารางที่ 1.10  ผู้ส่งมอบ/พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ* บทบาทและข้อกําหนดท่ีสําคัญจําแนกตามพันธกิจ 

พันธกิจ 
ผู้ส่งมอบ/พันธมิตรและ 

ผู้ให้ความร่วมมือ 
บทบาท ข้อกําหนดท่ีสําคัญ 

การศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และ  
คณะศิลปศาสตร์  
ม. มหิดล (พ) 

 

 จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไปและวิชาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี  1 สําหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 

 มาตรฐานการเรียน 
การสอนตามหลักสูตร 
ท่ีกําหนด 

 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตเป็น
คนดี มีปัญญา นําพาสุข 

 จัดการศึกษาระดับปรีคลินิก
สําหรับหลักสูตร พบ.   

 ร.พ.มหาราชนครราชสีมา  
 ร.พ.บุรีรัมย์ 

 ร.พ.เจ้าพระยายมราช 
และร.พ.พระนครศรีอยุธยา 
(พ) 

 จัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ระดับคลินิกในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 

 

 ศูนย์บริการสาธารณสุข (พ)  
 ร.พ.ชุมชน  ร.พ.จังหวัด 

และ ร.พ.ศูนย์ฯ (พ)  

 แหล่งฝึกปฏิบัติงานสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก 

 มาตรฐานการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรท่ี
กําหนด 

 ร.พ.คณะแพทยศาสตร์ต่าง  ๆ
รพ.ศูนย์   
ร.พ.จังหวัด (พ) 

 แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ 
แพทย์ประจําบ้านและแพทย์
ประจําบ้านต่อยอด 

 มาตรฐานการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

การวิจัย  เครือข่ายท่ีร่วมทําวิจัย 
(พ) 

 ร่วมทําการศึกษาวิจัย  คุณภาพงานวิจัย 
 การวิจัยแล้วเสร็จใน

เวลา 
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พันธกิจ 
ผู้ส่งมอบ/พันธมิตรและ 

ผู้ให้ความร่วมมือ 
บทบาท ข้อกําหนดท่ีสําคัญ 

การบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทยาและเวชภัณฑ์ 
(ส) 

 

 ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ท่ีใช้
ดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมลงทุนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 คุณภาพของยาและ
เวชภัณฑ์ 

 การส่งมอบที่ตรงเวลา 
 บริษัทบํารุงรักษา

เครื่องมือแพทย์ (ส) 
 ซ่อมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องมือแพทย์ 
 คุณภาพการบํารุงรักษา 
 การส่งมอบงานตาม

เวลา 
 บริษัทดูแลสิ่งแวดล้อม  

ความสะอาด ความ
ปลอดภัย  

 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความ
สะอาด กําจัดแมลงและสัตว์ 
รักษาความปลอดภัย  

 คุณภาพการบริการ 
 การส่งมอบงานตาม

เวลา 
 บริษัทดูแลระบบ

สารสนเทศ (ส) 
 ซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบ

สารสนเทศ 
 คุณภาพการบํารุงรักษา 
 การส่งมอบงานตาม

เวลา 
           (ส) : ผู้ส่งมอบ    (พ) : พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ 
 
2 สภาวการณ์ขององค์กร  
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ลําดับในการแข่งขนั 
ด้านการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คู่แข่งหลัก ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะฯ เป็นหนึ่งในสามอันดับแรกที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ 
ในการสมัครเข้าศึกษาในสาขาแพทยศาสตร์  

ด้านการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คู่แข่งหลักได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่ึงในสี่อันดับแรกที่ได้รับ 
ความนิยมในการสมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตของประเทศ และได้คะแนนสอบเข้าเรียนสูงสุด
เป็นลําดับหน่ึงของประเทศ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการแก้ไขความผิดปกติของการพูดและการได้ยิน เป็นหลักสูตรแห่งเดียวของประเทศไทย   

ด้านการศึกษาหลังปริญญา การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอดของคณะฯ ได้รับ
ความนิยมในการสมัครเข้าศึกษาเป็นสามอันดับแรกของประเทศ  

คณะฯ สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย เพ่ือเป็นผู้นําในเวทีระดับชาติและนานาชาติ   โดยได้
ดําเนินโครงการพัฒนา Genomic and Cancer Research  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ Stem cell และ 
Cell therapy ในระดับ GMP และ GLP   โครงการ Pharmacogenomics โดยความร่วมมือกับ TCELS และ 
Rikens ประเทศญี่ปุ่นและโครงการศึกษาระยะยาว EGAT study เป็นโครงการต่อเน่ืองระยะยาว 
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ปี พ.ศ. 2557 คณะฯ มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 254 เรื่อง (1 มกราคม 2557 – 23 ธันวาคม 2557  
ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus ณ 5 มกราคม 2558)  ด้านการบริการ คณะฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  นิตยสาร The Company ได้ตีพิมพ์เผยแพร่การจัดลําดับด้าน
บริการ “ในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล” ที่มีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นลําดับที่หน่ึงในปี พ.ศ. 2556 และเป็นหน่ึงใน
สิบอันดับแรกขององค์กรที่ได้รับการยกย่องให้เป็น Best Thailand’s Most admired company 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
การเปิดเสรีด้านการศึกษาและการบริการ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  (Asian Community: AC) มี

ผลต่อนโยบายการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขและการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรม 
ได้แก่ การจัดให้มีหลักสูตรสากลเพ่ือรับนักศึกษาต่างชาติ การจัดทําข้อตกลงกับต่างประเทศ เช่น ญี่ ปุ่น 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา  และยังมีผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพของคณะฯ   

การจัดต้ัง “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ซึ่งทําให้คณะฯ มีข้อได้เปรียบเรื่องสถานที่ต้ัง ขนาดพ้ืนที่
และสภาพแวดล้อม (Learning environment) ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเดิม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สําคัญ (Learning resource) มีความเช่ือมโยงและผูกพันกับชุมชนใกล้เคียง (Community engagement) 
เพ่ือให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจและจินตนาการภายใต้กรอบแนวคิด 4E คือ Education Reform,  Environmental Friendly,  Energy 
Saving,  Excellent Living and Working Condition 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
คณะฯ มีแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ ได้แก่ ข้อมูลเครือข่ายส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย University Hospital Network (UHosNet),  National Healthcare Safety Network (NHSN)  
รายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลจากองค์กรวิชาชีพ 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ ดังตารางท่ี 1.11 

ตารางที่ 1.11  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
ทุกพันธกิจ 
 ข้อมูลภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
 รายงานประจําปขีองมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังภายในและต่างประเทศ-รวมท้ังข้อมูลจากองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

อาทิ แพทยสภา สภาการพยาบาล สํานักงานคณะกก.อุดมศึกษา (สกอ.) 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) 
ด้านวิจัย 
 ข้อมูลจากสภาวิจัยแห่งชาติและแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย 
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ตารางที ่1.11  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
ด้านบริการสุขภาพ 
 University Hospital Network (UHosNet)  
 National Healthcare Safety Network (NHSN) 
 ข้อมูลจากการประชุมวิชาการและ Forum  

 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์  
คณะฯ ดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556 – 2560  

โดยแบ่งการวางแผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาวทุก 4 ปีตามวาระของคณบดี และแผนระยะส้ันตามรอบ
ปีงบประมาณ คณะฯ มีการทบทวนปัจจัยแห่งความสําเร็จ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญและความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ ดังตารางท่ี 1.12 
ตารางท่ี 1.12  ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 ความเป็นเลิศด้านการศึกษา 
 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
 ความเป็นเลิศด้านการ

บริการสุขภาพ 
 ความเป็นเลิศด้านบริการ 

วิชาการสู่สังคม 

 การทําให้การศึกษาและการบริการของ 
    คณะฯเป็นทางเลือกแรกของกลุ่ม 
    เป้าหมาย (พ, ส) 
 การทําให้การศึกษาและบริการของคณะฯ  
    มีความเป็นเลิศและมีความย่ังยืนใน 
    ระดับชาติและนานาชาต ิ(พ) 
 การทําให้การศึกษาและบริการของคณะฯ  
    เป็น “Best Practice” ระดับประเทศ 
    และในเอเชีย (พ) 
 การกาํหนดภาระงานของอาจารย์แพทย์ 
    ให้เหมาะสม (ค) 
 การใชก้ารวจิัยเปน็พ้ืนฐานในทุกพันธกิจ 
    เพ่ือมุ่งสร้างองค์ความรู้ (พ) 
 การเพิ่มงานวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและ 
    เชิงคุณภาพ (พ) 
 การเพิ่มช่วงระยะเวลา ท่ีทําวิจัยของ 
    นักวิจัย (ค) 
 การคัดสรรและธํารงรักษาบุคลากรท่ีมี 
    ความรู้ความสามารถสูง (ค) 
 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ 
    สอดคล้องกับภารกิจท่ีคณะฯต้องการ (ค) 
 การหล่อหลอมความหลากหลายอิสระ 
    ทางความคิด (ค) 

 ความสามารถในการจัดการศึกษา 
    ระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
    กับการบริการด้านสุขภาพ (ป) 
 ความสามารถในการผสมผสานการ 
    ดูแลผู้ป่วยในระดับเป็นเลิศ ทําให้ 
    เกิดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย   
    ผลการรักษาท่ีอยู่ในระดับผู้นํา  
    และเสริมพลังผู้ป่วยจนเกิดกลุ่ม 
    ช่วยเหลือตนเองในโรคสําคัญของ 
    ประเทศ (พ) (ส) 
 ความสามารถในการนําการวิจัย 
    ทางคลินิกและการวิจัยเชิงระบบ 
    ไปสู่การปฏิบัติท่ัวประเทศ (พ) (ส) 
 การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ 
    รัฐ (ป) 
 วัฒนธรรมองค์กรในการให้ความ 
    สําคัญกับสมรรถนะของบุคลากร 
    มากกว่าคุณลักษณะ(ค) 
 เป็นโรงเรียนแพทย์ท่ีมีการรับสมัคร 
    บุคลากรใหม่จากหลากหลาย 
    ช่องทาง (ค) 
 มีวัฒนธรรมองค์กรเรื่องการเปิดรับ 
    บุคลากรจากต่างสถาบัน(ค) 
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1-33 

 

ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 การประสานทุกพันธกิจเพื่อสามารถ 
    สร้างองค์ความรู้ให้สนองวิสัยทัศน์ (ป) 
 การสื่อสารและประสานงานภายในทั้ง 
   แนวด่ิงและแนวราบ (ป) 
 เพ่ิมรายรับ  ลดรายจ่าย และเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพของการดําเนินการ (ป) 
 การบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มี 
   ประสิทธิภาพ(ป) 

 ความสามารถในการพัฒนาเครือข่าย 
    ความร่วมมือ (ป) (ส) 
 ความสามารถในการบริหารจัดการ 
    ตามการจําแนกส่วนสําคัญ (ป) 
 มีโรงเรียนพยาบาลภายใต้ 
    คณะแพทย์ (ป) 

หมายเหตุ :   พ = ด้านธุรกิจ/พันธกิจ     ป = ด้านการปฏิบัติการ     ค = ด้านทรัพยากรบุคคล   
                ส = ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ ผ่านกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ระบบประเมินผลงาน  

และปรับปรุงกระบวนการสําคัญอย่างเป็นระบบ โดยการประเมินตนเอง (Self assessment) ตามมาตรฐานต่างๆ   
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal quality survey) กระบวนการพัฒนาคุณภาพภายใต้กรอบแนวคิด  
P-D-C-A  การประเมินระบบงานและคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรภายนอก ได้แก่ สมศ.  สรพ. 
มาตรฐานคุณภาพสากลของห้องปฏิบัติการ (ISO 15189)  ราชวิทยาลัยต่างๆ  สภาการพยาบาล  องค์กร
ราชการภายนอกที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานประกันสังคม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
เป็นต้น รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการขององค์กรตามเกณฑ์ TQA/EdPEx อย่างต่อเน่ือง 
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2-1 
 

บทท่ี 2  การนําองคก์ร  
 

1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง 
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจและปณิธาน 
1.1 ก(1) คณะฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งมี กก.ส่วนงาน ร่วมกันทบทวนปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินการของคณะฯ 
ตลอดจนแผน ยุทธศาสตร์ โดยผ่ านการ
เห็นชอบจาก กก.ส่วนงาน จากน้ันได้มีการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ทุก 4 ปีตามวาระคณบดี 
และปรับความเหมาะสมเป็นประจําทุกปีใน
ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์  ปี 2556 - 2560  
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 

               

การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะฯ คณบดีและกก.ส่วนงาน ใช้ระบบการนําองค์กร RAMA 
leadership system (รูปที่ 2-1) ซึ่งประกอบด้วย การคํานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และชุมชน เป็นองค์ประกอบในการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (Vision, Mission, Value : VMV) โดย
คํานึงถึง จริยธรรม (Ethic)  การทําประโยชน์เพ่ือสังคม (Corporate social responsibility : CSR)  ดําเนินการ 
ให้เกิดความโปร่งใส (Good governance : GG)  ใช้กระบวนการวางแผน นําสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไข (Plan, Do, Check, Act : PDCA)  มีการกําหนดทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมาย (Set 
direction and goal)  ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นลําดับช้ัน (Deployment)  ผ่านแผนกลยุทธ์ระดับคณะฯ มี
การวัดผล ประเมินผล ตรวจสอบ  (Measure, Review, Refine)  ขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงผลงาน
ผ่านกระบวนการคุณภาพและการวิจัย ทําให้เกิดนวัตกรรม (Lean & Innovate)  มีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เป็นเลิศ (Human resource excellence)  ได้แก่  การเลือกสรร  การธํารงรักษาไว้ พัฒนาผู้นํา 
พัฒนาบุคลากร  ค่าตอบแทน  รางวัลเชิดชูเกียรติ มีความสุขและปลอดภัย เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์
คือ  ความเป็นเลิศขององค์กร (RAMA  excellence)  การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ (Operation efficiency)  
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) จริยธรรม (Ethical behavior) และความสามารถด้าน
การเงิน (Financial performance)  

คณะฯ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมผ่านระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของคณะฯ  จัดทําเป็น RAMA 
scorecard สะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจ กําหนดให้ระดับภาควิชา/โรงเรียนพยาบาล/สํานักงานและหน่วยงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทําเป้าหมายรายบุคคล โดยมอบหมายงานจากคณบดีสู่รองคณบดีและ 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์/โรงเรียนพยาบาล และหัวหน้าภาควิชา รวมท้ังการสื่อสารผ่าน

รูปที ่2-1 ระบบการนําองค์กรของคณะฯ 
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2-2 
 

เอกสารนําเสนอผลงานของคณะฯ และเอกสารที่ระบุค่านิยมของคณะฯ ไว้ทุกฉบับจนเป็นรูปแบบของเอกสาร
ของคณะฯ ที่ต้องมีข้อความว่า “มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นําสู่คุณภาพ” 

คณะฯ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่ผู้รับบริการ ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสําคัญผ่านช่องทาง 
การสื่อสารดังตารางที่ 2-1  สําหรับพันธมิตรรายสําคัญท่ีมีผลต่อการดําเนินการและความสําเร็จของคณะฯ มี
การประชุมร่วมกันเพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนด้าน
การเรียนการสอน แผนด้านการวิจัย และแผนการให้บริการร่วมกันเพ่ือให้มั่นใจว่าคู่ความร่วมมือ สามารถ
ดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะฯ พร้อมทั้งการประชุมติดตามผล รวมท้ังการ
จัดต้ังเครือข่าย “มหิดล-พญาไท” ซึ่งประกอบด้วย คณะต่างๆ ของ ม.มหิดล ในวิทยาเขตพญาไท  รวมทั้งได้ทํา
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันร่วมผลิตแพทย์ 17 แห่ง 

คณบดี และกก.ส่วนงาน เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติตนที่สะท้อนความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
คณะฯ โดยสื่อสารกับบุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวแทนของคู่ความร่วมมือ เป็นประจําในทุก
โอกาสท่ีมีการประชุม/สัมมนา รายการคณบดีพบชาวรามาธิบดี  รายการคณบดีพบนักศึกษา และสนับสนุนงาน
คุณภาพที่สําคัญอย่างเต็มที่ทั้งด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
และการพัฒนาตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ  
ผู้บริหารคณะฯ เป็นต้นแบบท่ีดีของการปฏิบัติตน มุ่งมั่นต่อค่านิยมของคณะฯ ที่มีคุณธรรม และเน้นการ
ดําเนินงานของคณะฯ ให้มีคุณภาพ  
1.1 ก (2)  ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจัดต้ังงานกฎหมาย เพ่ือ
กลั่นกรองความถูกต้องเชิงกฎหมายดําเนินการออกคําสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนการทําบันทึก
ข้อตกลงหรือสัญญาความร่วมมือคณะฯ เพ่ือมิให้มีความขัดแย้งในผลประโยชน์และผิดจากกฎหมายข้อบังคับ
และประกาศที่เก่ียวข้อง  

คณะฯ สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม กก.ส่วนงาน กําหนด
ค่านิยมของคณะฯ คอื  “คู่คุณธรรม” ซึ่งแสดงความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรม  คณบดี 
และ กก.ส่วนงาน  แสดงความมุ่งมั่นต้ังแต่การร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ บุคลากรใหม่  ตลอดจนนักศึกษาใหม่
ด้วยตนเองเป็นประจําทุกปี และได้บรรจุเน้ือหาด้านจริยธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือเน้นการปลูกฝัง
จริยธรรมในหมู่นักศึกษา รวมท้ังติดตามผลงานของคณะกก.กิจการนักศึกษาด้านการสร้างเสริมจริยธรรมอย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือย้ําความสําคัญเร่ืองคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กก.ส่วนงาน ยังได้วางระบบ
บริหารงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมีความโปร่งใสให้มากที่สุด โดยกําหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีความสําคัญ และจัดให้มีระบบการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน ซึ่งรับผิดชอบโดยรองคณบดีแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ กก.ส่วนงาน  

คณะฯ มีผู้แทนคณาจารย์ใน กก.ส่วนงาน สภาอาจารย์และองค์กรวิชาชีพ ทําหน้าที่ตรวจตราและ
ติดตามผลงานของ กก.ส่วนงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส นําไปสู่ธรรมาภิบาลที่ดี  

คณะกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทําหน้าที่กาํกับดูแลจริยธรรมในการทําวิจัยและทดลองในมนุษย์  
ด้านการบริการรักษาพยาบาล รองคณบดีฝ่ายบริการ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์ 
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2-3 
 

คณะกก.บริหารการบริการรักษาพยาบาล (บรพ.) หัวหน้าภาควิชา/โรงเรียนพยาบาล/สํานักงาน  ทําหน้าท่ี
กํากับดูแลจริยธรรมในการรักษาพยาบาลของบุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพ  หากมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
คณบดีจะต้ังคณะกก.สอบข้อเท็จจริงเพ่ือดําเนินการตรวจสอบตามกฎระเบียบ     
1.1 ก (3) กก.ส่วนงาน นําโดยคณบดี สร้างคณะฯ ให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนผ่าน RAMA leadership system  
(รูปที่ 2-1) และมุ่งปรับปรุงผลการดําเนินการโดยร่วมมอบรางวัล ยกย่องชมเชย มุ่งบรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยร่วมวางแผนกลยุทธ์ ประชุมติดตาม KPI อย่างต่อเนื่อง มุ่งเป็นผู้นําด้าน 
ผลดําเนินการ โดยสนับสนุนงบประมาณ  มุ่งเน้นพัฒนาผู้นําในอนาคต โดยมีส่วนร่วมในการคัดเลือก สอนงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อให้เกิดบรรยากาศการปรับปรุงผลงาน การบรรลุพันธกิจ
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  กก.ส่วนงาน ใช้แผนกลยุทธ์ระดับคณะฯ ติดตามผลงาน และจัดให้มี Performance 
based payment  เช่น การให้ค่าตอบแทนตามภาระการบริการ การให้ค ่าตอบแทนพิเศษตามภาระงาน 
(Workload) เป็นต้น  กิจกรรมด้านคุณภาพที่หลากหลายในการขับเคลื่อนความสําเร็จให้บรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษา Hospital accreditation (HA)  ISO15189   
ตลอดจนแนวทางเกณฑ์ TQA/EdPEx ส่งผลให้คณะฯ ผ่านการรับรองทั้ง สมศ.  สรพ.  ISO15189   ISO17025 
ราชวิทยาลัย  และสภาวิชาชีพ เช่น สภาการพยาบาล  

ด้านบริการ คณะฯ ได้สร้างวัฒนธรรมบุคลากรที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ โดยเน้น
วัฒนธรรมความปลอดภัยและการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  ได้รับรางวัล Healing environment award 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.)   

ด้านการศึกษาได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี หอพัก ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือบริการ
นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ การปรับหลักสูตรให้ทันสมัย (Competency based) พัฒนาบุคลากร เพ่ือ
ให้บริการนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในเวลาและนอกเวลาราชการ 

กก.ส่วนงาน ใช้กระบวนการคุณภาพ ยึดแนวทาง PDCA ในการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม โดยจัดให้มีทีมพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ คณะกก.ประกันคุณภาพการศึกษา  ทีมพัฒนา
คุณภาพด้านการบริการ (QHT), Clinical support team (CST), Clinical lead team (CLT), Patient care 
team (PCT)  ปัจจุบันมีทีมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ภายในภาควิชา/โรงเรียนพยาบาล/สํานักงานและหน่วยงาน  

คณะฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนควบคู่ไปกับการดําเนินการในกระบวนการที่
สําคัญ  โดยในทุกๆ ความเสี่ยงของแต่ละภารกิจมีการกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย  
การดําเนินการในด้านต่างๆ ของคณะฯ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือสามารถควบคุมให้ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นไม่กระทบต่อการดําเนินงานของคณะฯ  ใน
ขณะเดียวกันเพ่ือกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรม เมื่อมีการสร้างโครงการใหม่ หรือ 
นวัตกรรมใหม่ๆ เจ้าของโครงการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าโอกาสที่จะรับประโยชน์สูงกว่าความ
เสียหายหรือไม่ (Intelligence risk taking)   

ด้านการส่งเสริมความเป็นผู้นําที่พร้อมแข่งขัน และเป็นแบบอย่างด้านผลการดําเนินการ กก.ส่วนงาน 
สร้างระบบการเทียบเคียงผลการดําเนินการและส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ โดยร่วมผลักดันใน
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เครือข่ายสถาบันแพทยศาสตร์ (UHosNet) 17 แห่ง ของ กสพท. ให้แบ่งปันข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างกัน 
และยังผลักดันให้ บุคลากรทุกระดับใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผ่าน RAMA warehouse และ Hospital 
information system (HIS) 

คณะฯ ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของม.มหิดล และ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  มีการแยกพันธกิจบริการรักษาพยาบาลออก
จากภาควิชา และปรับเปลี่ยนภาควิชาพยาบาลศาสตร์เป็นโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งจัดต้ังสํานักงาน
การศึกษา และสํานักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม เพ่ือทําให้การมุ่งสู่วิสัยทัศน์มีความชัดเจน  คณบดีสร้าง
ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยกระจายอํานาจการตัดสินใจผ่านรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และคณะกก.
ตามพันธกิจ การจัดต้ังคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน/คร่อมสายงานในระดับต่างๆ  ได้กําหนด
นโยบายการลดขั้นตอนการทํางาน ร่วมกับการใช้นวัตกรรมในเชิงบริหารจัดการ  

คณะฯ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยให้โรงเรียนบริหารโรงพยาบาลเปิดหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมการเป็นผู้บริหารในตําแหน่งรองคณบดี/ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/ผู้อํานวยการศูนย์/
ผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาล/หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย/งาน  

ผู้นําสูงสุดของคณะฯ คือ คณบดี  ผู้นําของภาควิชา/โรงเรียนพยาบาล  คือ หัวหน้าภาควิชา/
ผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาล ที่ได้มาจากการสรรหา จึงต้องมีการแต่งต้ังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ 
รองหัวหน้าภาควิชา/โรงเรียนพยาบาล  ตลอดจนประธานคณะกก.คร่อมสายงาน เป็นการพัฒนาผู้นําและผู้สืบ
ทอดตําแหน่ง  เพ่ือสร้าง Talent pool รองรับการสรรหาผู้นําในอนาคต คณบดีและกก.ส่วนงาน เป็นพ่ีเลี้ยงทํา
หน้าที่ประเมินและช้ีแนะรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และรองหัวหน้าภาควิชา/โรงเรียนพยาบาล  ผ่านการ
มอบหมายงาน และระบบการประเมินผล 
ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค์การ 
1.1 ข (1)  คณบดีและกก.ส่วนงาน ได้สื่อสารข้อมูล ทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ  ให้บุคลากร 
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ และสนับสนุนนโยบายการสื่อสารเชิงรุก โดยนําวิชาการ
ความรู้ด้านสุขภาพและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กระจายสู่บุคลากรในคณะฯ รวมทั้งประชาชนที่เข้ามารับ
บรกิารภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี  ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบการสื่อสารทางตรงและ
การส่ือสารสองทาง (Two-way communication) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร มีการสร้างตัวแทนเครือข่ายสื่อสารตามหน่วยงานต่างๆ ในอัตรา 1 ต่อ 20 มีการกระตุ้นให้
เกิดบทบาทสําคัญด้านการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กรดังตารางที่ 2-1 

คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบใหม่ จึงใช้มัลติมีเดีย
เผยแพร่พันธกิจของคณะฯ ในวงกว้าง ไปสู่บุคลากรและผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง โดยสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล  
มีการออกอากาศทางทรูวิช่ัน Internet Facebook Website Twitter RAMA channel Application สําหรับ
ใช้กับ iPAD  iPhone และระบบ androids มีการติดตามประเมินผลผู้ชมปีละ 2 คร้ัง  และจาก fan page 
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ของ Facebook รามาแชนแนล โดยนําผลการประเมินมาปรับรูปแบบ เน้ือหา ให้มีประสิทธิภาพตรงกับการใช้
ประโยชน์ของผู้รับบริการ  

คณะฯ ให้ความสําคัญเรื่องการสื่อสารเพ่ือสร้างความผูกพันกับบุคลากร จึงกําหนดช่องทางให้
บุคลากรทุกระดับสื่อสารประเด็นต่างๆ ถึงคณบดีโดยตรงผ่าน Intranet ใน Blog ที่เรียกว่า “สายตรงคณบดี” 
ซึ่งทําให้บุคลากรทุกคนสามารถสื่อสาร/ถามคําถามโดยตรงกับผู้บริหารสูงสุดของคณะฯ 

           

ตารางที ่2-1    RAMA Communication Channels 
สารสนเทศ 

VMV RAMA Ethic CSR GG PDCA ความถ่ี 
วิธีการสื่อสาร 
- Intranet , Social Net 
working (Facebook, 
Youtube, Twitter, Blogger) 

บุคลากร ตลอดเวลา 

- RAMA web  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บุคลากร/เครือข่ายมหาวิทยาลัย/ม.มหิดล/
นักศึกษารามาธิบดี (แพทย์และพยาบาล) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา/
องค์กรภายนอก(ในประเทศและต่างประเทศ) คณะผู้จัดทําเว็บไซด์ 

ตลอดเวลา 
 
 

- RAMA Channel ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น ประชาชนท่ัวไป ผู้ป่วยรามาธิบดี นักเรียน
นักศึกษา บุคลากร อาจารย์รามาธิบดี ผู้ดําเนินรายการผลิต ผู้สนับสนุน 
MU-Channel และมูลนิธิรามาฯ 

- นิตยสาร @Rama บุคลากร/ประชาชน   2 ครั้ง/เดือน 
- การประชุมกก.ส่วนงาน* รองคณบดี/ผอก./หัวหน้าภาควิชา/ประธานสภาคณาจารย์/ 

ผู้แทนสายสนับสนุน 
4 ครั้ง/เดือน 

- กก.พันธกิจ* ผู้แทนจากภาควิชา/หน่วยงาน 1 ครั้ง/เดือน 
- การประชุมภาควิชา* บุคลากรในภาควิชา 1-2 คร้ัง/

เดือน 
- ผู้บริหารพบชาวรามาฯ* 
- เอกสารทุกฉบับภายในคณะฯ 
(สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ/โบร์ชัวร์/
โปสเตอร์/ป้ายต่างๆ) 

บุคลากร 2 ครั้ง / ป ี
ทุกครั้งท่ี
นําส่ง

เอกสาร 
- ผู้บริหารพบบุคลากรใน
ภาควิชา* 

บุคลากรในภาควิชา ตามความ
เหมาะสม/

ความ
เร่งด่วน 

- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
   (สายสนับสนุน) 

บุคลากรใหม่ ทุกเดือน 

* การสื่อสารสองทาง 
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ตารางที ่2 - 1    RAMA Communication Channels  (ต่อ) 
สารสนเทศ 

VMV RAMA Ethic CSR GG PDCA ความถ่ี วิธีการสื่อสาร 
- โครงการอบรมอาจารย์แพทย์ 
  แพทย์บรรจุใหม่ 

อาจารย์แพทย์ใหม ่ 3 ครั้ง / ปี 

- โครงการย่ิงรู้จัก ย่ิงรักรามา บุคลากรใหม่ 3 ครั้ง / ปี 
- ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา / ผู้ปกครอง   1 ครั้ง / ป ี
- Board ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/

นักศึกษา
และ
ผู้รับบริการ 

 บุคลากร/ นักศึกษา 
และผู้รับบริการ 

  ตลอดเวลา 

- กิจกรรมกลุ่ม *   บุคลากร บุคลากร  บุคลากร ตามโอกาส 
- การประชุมร่วมกัน* ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ รพ.เครือข่าย  

รามาพญาไท 2  บริษัทผู้ส่งมอบ เช่น บริษัทยา 
บริษัทกําจัดขยะ  บริษัททําความสะอาด 

 
 

 
 
 

1 ครั้ง/ป ี
 
 

- กิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (เช่น 
หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี, พระ
ดาบส) ถือเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีย่ังยืนท่ีสุดและ
สร้างความภาคภมิูใจให้กับ
บุคลากร* 

บุคลากรภายนอก   12 ครั้งต่อปี 

- กิจกรรมเพื่อสร้างพันธมิตร
สื่อมวลชน มติชน Health 
Care (สื่อมวลชนถือเป็น
กระบอกเสียงสําคัญที่สื่อถึง
ภาพลักษณ์ขององค์กร) * 

บุคลากรภายนอก   1 ครั้ง/ป ี

* การสื่อสารสองทาง 

ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 คณะฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร คณบดีและทีมบริหารร่วมให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะโดยพบอาจารย์แต่ละภาควิชา
อย่างทั่วถึง สื่อสารการตัดสินใจที่สําคัญ  บุคลากรภายในคณะฯ มีส่วนร่วม โดยคณะฯ จัดการประชุม
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อช้ีแจงทําความเข้าใจและหาทางออกร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมระบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยผ่านการทํางานของคณะกก.คร่อมสายงาน คณะกก.พิจารณากลั่นกรองในเรื่องนั้นๆ และนํามา
พิจารณาอนุมัติในที่ประชุมกก.ส่วนงาน และสื่อสารให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ  การสื่อสารการตัดสินใจ
สําคัญๆ จึงดําเนินการได้อย่างทั่วถึงและตรงไปตรงมา ทําให้บุคลากรรับรู้ถึงการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก 
และผูกพัน  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะฯ ในกรณีที่บุคลากรได้รับ
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รางวัลต่างๆ คณบดีจะเป็นผู้มอบรางวัลด้วยตนเองทุกครั้งและมีระบบยกย่องชมเชยโดยกําหนดเป็นวาระในที่
ประชุมกก.ส่วนงาน มีการแจ้งในที่ประชุมโดยให้หัวหน้าภาควิชา/รร.พยาบาล/ฝ่าย/งาน เผยแพร่  
1.1 ข (2) คณะฯ ใช้ระบบการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เป็นลําดับช้ันจนถึงผู้ปฏิบัติ  เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกไตรมาส ทําให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร การปรับปรุงผลการดําเนินการและการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยรองคณบดีผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายไปดําเนินการปรับปรุงและนําผลเสนอในที่ประชุม กก.บริหาร และกก.ส่วนงาน คราวถัดไป
ตามลําดับ กก.ส่วนงาน ได้ทบทวนตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ เป้าประสงค์ และรอบเวลาท่ีจะ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ เป็นประจํา รวมทั้งตัวช้ีวัดทางการเงินที่สําคัญของคณะฯ  

การมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและทําให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รองคณบดี และ กก.ส่วนงาน วิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนความ
คาดหวังแยกตามพันธกิจในระหว่างการวางแผนกลยุทธ์   จากน้ันจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
หลักแห่งความสําเร็จ 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ความเป็นเลิศด้าน
การบริการสุขภาพ และความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งแต่ละมิติมุ่งสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ  ทําให้คณะฯ สามารถสร้างความสมดุลของคุณค่าให้กับทุกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ 
1.2 ก (1) คณบดีในฐานะประธาน กก.บริหารฯ รับผิดชอบผลการดําเนินการของคณะฯ ให้บรรลุตามพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่กําหนด ภายใต้การกํากับของ กก.ส่วนงาน โดยรายงานต่อกก.ส่วนงาน ทุก 3 เดือน  

 คณะฯ มีระบบการเงินและงบประมาณ โดยแต่งต้ังรองคณบดี เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารด้าน
การเงินและงบประมาณ มีคณะกก.งบประมาณฯ กลั่นกรองและพิจารณาเสนอจัดต้ังงบประมาณเพ่ือขอความ
เห็นชอบจาก กก.ส่วนงาน  โดยการจัดสรรและใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ของม.มหิดล และระเบียบด้านการคลัง  มีการจัดทําแผนการเงินและงบประมาณประจําปี รายงานผลต่อ กก.
ส่วนงาน และอธิการบดี ตลอดจนจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินการสู่สาธารณะ โดยเสนอ
ผ่าน ม.มหิดล 

คณะฯ มีการตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงิน โดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
ตรวจสอบเพ่ือรับรองงบการเงินของ ม.มหิดล และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตรวจสอบเพ่ือ
รับรองงบการเงินของคณะฯ 

คณะฯ ใช้การทํางานแบบมีส่วนร่วมผ่านคณะกก.บริหารพันธกิจมีรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้
กํากับดูแลพันธกิจนั้นๆ เป็นประธานคณะกรรมการและมีผู้แทนจากภาควิชา/รร.พยาบาล เป็นคณะกรรมการ
โดยเปิดโอกาสให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทําให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดําเนินการทุกเรื่อง 
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ด้านการตรวจสอบภายในน้ัน มีการดําเนินการใน 2 ระดับ ได้แก่ 
 ระดับมหาวิทยาลัย ศูนย์ตรวจสอบภายใน ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการตรวจสอบการ

บริหารงานประจํามหาวิทยาลัย รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
โดยจะเข้ามาตรวจสอบคณะฯ ทุก 2 - 3 ปี  

 ระดับคณะฯ งานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกํากับของกก.ส่วนงาน ปฏิบัติงานตามขอบเขต 
และอํานาจ หน้าที่ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในของคณะฯ โดยรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ในคณะฯ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกก.ส่วนงานในแต่ละปี (รูปที่ 2-2) 

รูปที่ 2-2 ระบบการบริหารงานการตรวจสอบภายในของคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-3 ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน 
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คณะฯ กําหนดให้มีกระบวนการมาตรฐานในการตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้สําหรับการปฏิบัติงาน  
โดยได้รับความเห็นชอบจาก กก.ส่วนงาน มีขั้นตอนการดําเนินการสําคัญดังรูปท่ี 2-3  หลังจากได้มีการกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานแล้ว ในปัจจุบันคณะฯ ได้กําหนดแผนการตรวจสอบ และเริ่มดําเนินการตรวจสอบ
หน่วยงานต่างๆ และกําหนดให้มีการติดตามผลการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบในทุกไตรมาส 

คณะฯ มีการตรวจสอบจากภายนอกองค์กร ได้แก่ การตรวจสอบงบการเงินและการพัสดุจาก
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพในการดําเนินการด้านต่างๆ จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)  สํานักงานคณะกก.อุดมศึกษา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  สํานักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข และสภาการพยาบาล 

คณะฯ ใช้ที่ประชุม กก.ส่วนงาน ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในแต่ละปี 
จะมีการเชิญตัวแทนของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ตัวแทนมหาวิทยาลัย มาร่วมแสดงทิศทาง ความคาดหวัง 
และความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของคณะฯ รวมท้ังนําผลสํารวจความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มมาประกอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน  
1.2 ก (2) ผลการดําเนินการของคณบดีประเมินโดยอธิการบดี ปีละ 2 ครั้ง อ้างอิงตามการประเมินผลตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA)  โดยสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ของ ม.มหิดล และ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ PA คณบดีประเมินรองคณบดีทุกตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปีละ 2 คร้ัง ตาม
ข้อบังคับ ม.มหิดล  ผลการประเมินนําสู่การปรับระบบการนําองค์กร ระบบธรรมาภิบาลขององค์กร ได้แก่ การปรับ 
ให้มีคณะกก.กลั่นกรอง การปรับเพ่ิมหรือลดอนุกรรมการ เป็นต้น ผลการประเมินนําไปสู่การจัดหลักสูตรบริหาร
โดยเฉพาะสําหรับผู้บริหารระดับสูง กก.ส่วนงาน และหลักสูตรบริหารสําหรับหัวหน้างาน/สํานักงาน/หน่วย    
รวมทั้งการพิจารณาส่งไปอบรมเพ่ิมเติมภายนอกเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะเรื่อง 

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
1.2 ข (1-2) คณะฯ วิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม อันอาจเกิดจากการดําเนินการ เช่น ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้ศึกษาผลกระทบต่อการจราจรและชุมชนรอบข้าง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้
ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนโดยความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับในจังหวัด
สมุทรปราการ หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการที่กระทบต่อจริยธรรมอันดีงาม ซึ่ง
คณะฯ กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน (ตารางที่ 2-2)  ตลอดจนนําระบบการจัดการความเสี่ยง 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน Hospital accreditation และมาตรฐานคุณภาพ ม.มหิดล มา
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีการต้ังงานบริหารความเส่ียงรับผิดชอบและจัดทําตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ ในการ
จัดการความเสี่ยงทุกด้านโดยใช้แนวทางควบคุมความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM โดยประสานศูนย์
บริหารความเสี่ยง ม.มหิดล 
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กก.พันธกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบในการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะ โดยทุกคร้ังที่มี
บริการใหม่ หลักสูตรใหม่ และการอนุมัติงานวิจัยใหม่ ต้องวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลกระทบเชิง
ลบต่อสาธารณะ (Risk issue) ควบคู่กับโอกาสเกิด (Likelihood) และความรุนแรง (Severity) หากพบว่ามี
ความเสี่ยงดังกล่าว จะใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM เข้ามาดําเนินการ  

เพ่ือยํ้าความสําคัญเร่ืองคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กก.ส่วนงาน ได้วางระบบบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมีความโปร่งใสให้มากที่สุด โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตัดสินใจในเร่ือง
ที่มีความสําคัญ การประชุมร่วมกันระหว่างผู้อํานวยการสํานักงานเขตพญาไท ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาล
เขตพญาไทเรื่องการเปิดเส้นทางจราจร   คณะฯ มีโครงการร่วมมือเป็นแบบ  Co-CSR เช่นร่วมมือกับบริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และมีระบบการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ซึ่ง
รับผิดชอบโดยรองคณบดี ก่อนเสนอกก.ส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติทุกครั้ง  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กํากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนของงานคลัง การเงิน การพัสดุ และ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการท่ีคณบดีประกาศช่ืนชมผู้ที่มีจริยธรรม ให้ความสําคัญกับบุคลากรที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างชัดเจน ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานประจําและในท่ีประชุม
กก.ส่วนงาน 

 

ตารางที ่2-2   ผลกระทบเชิงลบและจริยธรรม 
ผลกระทบเชิงลบ/จริยธรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 

หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยและ
บริการวิชาการ ท่ีกระทบจริยธรรมอันดีงาม 

กก.พันธกิจ จํานวนข้อร้องเรยีนของสาธารณะ  
 

ขยะติดเชื้อ ชิ้นส่วนอวัยวะ ขยะอันตราย กก.ฝ่ายกายภาพ ความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม 

จํานวนข้อร้องเรยีนเรื่องขยะ  
 

คุณภาพน้ําเสีย กก.ฝ่ายกายภาพ ความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม 

คุณภาพน้ําท้ิง  

การละเมิดสิทธิผู้ป่วย กก.บริหารการบริการรักษาพยาบาล จํานวนข้อร้องเรยีน  
การละเมิดผู้ป่วยจากการเรียนการสอน กก.บริหารหลักสูตร จํานวนข้อร้องเรยีน  

จริยธรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
จริยธรรมด้านการวิจัย กก.จริยธรรมการวิจัยในคน จํานวนครัง้ของการละเมิด  
จริยธรรมด้านการเรียนการสอน กก.บริหารหลักสูตร จํานวนครัง้ของการละเมิด  
จริยธรรมด้านการดูแลผู้ป่วย หน.ภาควิชาและกก.ภายในภาควิชา จํานวนครัง้ของการละเมิด  
จริยธรรมในการจัดซ้ือ พัสดุ กก.พัสดุ/กก.ต่อรองราคายา/กก.

ต่อรองราคาเวชภัณฑ์ 
จํานวนครัง้ของการละเมิด  

จริยธรรมต่อบุคลากร กก.บริหารทรัพยากรบุคคล จํานวนครัง้ของการละเมิด  
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นอกเหนือจากการติดตามตัวช้ีวัดด้านจริยธรรมของผู้รับผิดชอบดังตารางที่ 2-2 แล้ว  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถติดต่อสายด่วนถึงคณบดี จดหมายลับถึงคณบดี และหนังสือลับถึงผู้บริหาร ในกรณีที่พบการประพฤติผิด 
ด้านจริยธรรมหรือทุจริต จัดให้มีการตรวจสอบ มีการลงโทษทางวินัย รวมท้ังการไล่ออกหากพบการกระทํา
ความผิดร้ายแรงและนําข้อบกพร่องของกระบวนการหรือระบบที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริงไปปรับกระบวนการ
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดซ้ํา มีการตัดสินใจในประเด็นสําคัญทางวิชาชีพ เช่น การเลือกประเภทการเสียภาษีอากร
ของแพทย์  ร่าง พรบ.สิทธิการตาย ซึ่งจัดเสวนาหลายฝ่ายโดยสภาอาจารย์ 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
1.2 ค (1) คณะฯ คํานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมในระดับประเทศ มุ่งเน้นสร้าง
ผลงานวิจัยและโครงการในการนําผลวิจัยไปใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนให้สามารถเป็นต้นแบบหรือ
การผลักดันสู่นโยบายด้านสุขภาพ โดยกําหนดไว้ในเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย (Research excellence) มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะ
ของประเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย โครงการนําร่องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค (โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์)  โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ   
และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  

คณะฯ จัดประชุม อบรมทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และตอบสนองความต้องการทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขระดับชุมชน ระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
วิชาชีพ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์แขนงต่างๆ มีการติดตาม และประเมินผล เพ่ือนํามาปรับ
รูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเน่ือง  

คณะฯ สื่อสารองค์ความรู้ผ่านผลงานทางด้านวิจัย และวิชาการแล้ว ยังมีการเผยแพร่ความรู้ เร่ือง
การดูแลสุขภาพของคนไทยทุกวัยในวงกว้าง เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะในเชิงรุกให้กับประชาชนที่ยังไม่เจ็บป่วย 
สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลและช่วยเหลือตนเองแก่ผู้ป่วยเพ่ือให้พ่ึงโรงพยาบาลเท่าที่จําเป็น ผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลของคณะฯ ซึ่งได้ก่อต้ังเมื่อเดือนธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพแก่สังคม มุ่งเน้นการสื่อสารให้ประชาชนท่ัวไป ให้ความรู้เฉพาะด้าน 
แก่ผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงกลุ่มต่างๆ ให้มีความเข้าใจในโรคและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้   
ช่วยรณรงค์ปัญหาทางสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาแม่วัยใส การดูแลและบริหาร
จัดการกับผู้สูงวัยในครอบครัว การรณรงค์เรื่องงดบุหร่ี การลดเกลือในอาหาร  การออกกําลังกาย  การอนุรักษ์
พลังงาน เป็นต้น นอกจากน้ันได้รณรงค์ให้เด็กนักเรียนในเขตความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม
รอบตัว  มีการแบ่งปันเร่ืองดีๆ ที่คณะฯ ได้สร้าง และทําให้แก่สังคมในด้านงานวิจัย การศึกษา การบริการและ
สร้างเสริมสุขภาพ และสิ่งดีๆ ที่คนไทยได้ทําให้แก่วงการแพทย์เพ่ือส่งเสริมทัศนคติของ “การให้ไม่สิ้นสุด” อีกทั้ง
เป็นการเผยแพร่พันธกิจของคณะฯ ให้เป็นท่ีประจักษ์ในวงกว้าง  โดยมีการติดตาม และประเมินผล rating 
จากทรูวิช่ันเป็นรายเดือน ประเมินผลผู้ชมซึ่งมาจากบุคลากรภายในคณะฯ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
และบุคลากรทั่วไป และพิจารณาจากการต้ังเป้าหมาย Fan page ของ Facebook รามาแชนแนล และนําผล
มาปรับปรุงการดําเนินการอย่างมปีระสิทธิภาพ ให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
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คณะฯ สนับสนุนชุมชนและสังคม โดยการสนองตอบความต้องการของสังคมอย่างทันท่วงที  มีการ
กําหนดแผนรับสถานการณ์ไม่ปกติของประเทศ  การอุทิศตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ในวิกฤติมหาอุทกภัย 
บุคลากรทุกฝ่าย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และอาสาสมัคร ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ศูนย์พักพิง
ผู้ประสบภัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รวมทั้ง
การบริการรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยให้การเยียวยาและการเยี่ยมบ้านผู้ที่เคยได้รับการประสบ
อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ประจําอากาศยาน และชุดปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ โดยออกเป็นประกาศคณะฯ  รวมตั้งชุมชนบางกลุ่มเฉพาะที่มี
ความเกี่ยวข้อง เช่น สนับสนุนการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทปากเกร็ด 

คณะฯ คํานึงถึงความผาสุก การมีส่วนสร้างความสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดย
แต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน กําหนดเป้าหมายและแผน วิเคราะห์ ติดตามการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ดังเช่น โครงการรณรงค์ลดการใช้กระแสไฟฟ้า กําหนด
เป้าหมายเพ่ือเป็นคณะฯ อนุรักษ์พลังงานของประเทศในระยะเวลา 3 ปี   

คณะฯ ยังได้ถวายงานสนองเบ้ืองพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมูลนิธิพระดาบส 
และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือโดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานร่วมกับสํานักราชเลขาธิการ
ในการออกเดินทางไปยังพ้ืนที่ในจังหวัดต่างๆ ที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งดําเนินการอย่างต่อเน่ืองทุก
เดือนๆ ละ 1 - 2 ครั้ง   
1.2 ค (2) คณะฯ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านพันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่ ม.มหิดล รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและ
กิจการสังคม คณะกก.บริหารงานสร้างเสริมสุขภาพและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ร่วมกันระหว่าง งานสร้างเสริมสุขภาพ  สํานักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ และงานกิจการนักศึกษา มี
การกําหนดชุมชนสําคัญของคณะฯ และทบทวนเป็นประจําทุกปี เพ่ือจัดทําแผนงานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นําสู่การอนุมัติของ กก.ส่วนงาน  

คณะฯ แบ่งชุมชนสําคัญออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุมชนในพื้นท่ีเขตราชเทวีรอบคณะฯ และกลุ่ม
ชุมชนเป้าหมายระดับประเทศ สําหรับชุมชนในพื้นท่ีเขตราชเทวี ได้มีการจัดต้ังศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง คือ
ชุมชนซอยสวนเงิน เพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนประสานงานกับตัวแทนชุมชน และ
สํานักงานเขตราชเทวี เพ่ือจัดต้ังคณะกก.สุขภาพชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้นําชุมชน  ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเก่ียวกับสุขภาพที่เข้มแข็งในชุมชน (ระดับเขตราชเทวี) โดยได้เริ่ม
ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด เขตปลอดบุหรี่ และเขตถนนปลอดภัยสําหรับเด็ก ดําเนินกิจกรรมชุมชนสุขภาพ  ชมรม
ผู้สูงอายุซอยสวนเงิน  โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังชุมชนซอยสวนเงิน  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตาม
นโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) รวมทั้งจัดทําโครงการเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยทางด้านต่างๆ  
ให้แก่ชุมชนภายในเขตราชเทวี  และทั่วทั้ง 50 เขตภายในกรุงเทพมหานคร   นอกจากนั้นคณะฯ ให้ความ
เห็นชอบด้านเครือข่ายและความร่วมมือโดยให้ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (Advanced Diagnostic Imaging 
Center-AIMC) เป็น Asia-Pacific Reference Center เครื่อง MRI 3 Tesla ของบริษัท Philips Medical 
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Systems  อีกทั้งการทํา MOU กับบริษัทเครือโรงพยาบาลพญาไท กรณีแปลผลการทํา MRI ให้ผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลพญาไททั้ง 3 แห่ง การทํา MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เป็นต้น 

คณะฯ ประเมินความต้องการสําหรับกลุ่มชุมชนเป้าหมายระดับประเทศ ตามสาเหตุของภาวะโรค
ของคนไทย 14 อันดับแรก คือ เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย บุหรี่ แอลกอฮอล์ ความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุจราจร 
ความอ้วน สารเสพติด โคเลสเตอรอลสูง กินผักและผลไม้น้อย บาดเจ็บจากการทํางาน ออกกําลังกายน้อย   
มลพิษในอากาศ ทุพโภชนาการ และสุขาภิบาลไม่ดี  คณะฯ ได้วางแผน ศึกษาวิจัยเพ่ือช้ีนํานโยบายระดับประเทศ 
ได้แก่ โครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (คลินิกฟ้าใส)  โครงการความปลอดภัยทางจราจร  โครงการความปลอดภัยในเด็ก  
(ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก)    โครงการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น   
โครงการรามาสดใส ใส่ใจสุขภาพ  โครงการ Rama To Slim Do ได้ & Do ดี  และโครงการจิตอาสา/
อาสาสมัครภายในคณะฯ  ซึ่งใช้เป็นต้นแบบ ปรับใช้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 

คณะฯ มีโครงการอ่ืนๆ ที่สนับสนุนชุมชนและสุขภาพชุมชนเชงิรุก โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ได้แก่ โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ โครงการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียน 
โครงการชุมชนถนนปลอดภัย   โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว   โครงการนารีรักษ์   โครงการสร้างเสริม
สุขภาพวัยรุ่น   โครงการอาหารสุขภาพ   โครงการป้องกันอุบัติภัยในเด็ก  โครงการศูนย์พิษวิทยา  โครงการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ โดยความสนับสนุนจาก สปสช. การพัฒนาที่ดินท่ีได้รับการบริจาคคลอง 13 รังสิต และยัง
สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกหลักสูตรทํากิจกรรมนอกหลักสูตรที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ
ชุมชนด้วย เช่น การต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

คณะฯ มีระบบสนับสนุนให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ ได้มีการรวมตัวกัน เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องที่เก่ียวกับโรค  
วิถีชีวิต รวม 27 กลุ่ม  และมีอาสาสมัครผู้ป่วย มีหน่วยประสานงานระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล การติดตาม
เย่ียมบ้าน การยกระดับสุขภาพในขณะที่ยังมีโรคและในสภาพแวดล้อมที่บ้าน รวมท้ังขยายผลความรู้สู่ผู้ป่วย
กลุ่มโรคเดียวกัน เช่น ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง  ชมรมผู้ปลูกถ่ายไต   ชมรม Thalassemia  ชมรม Hemophilia  
ชมรมมะเร็งเต้านม  กลุ่มผู้ป่วยทวารเทียม  กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช  เป็นต้น   
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บทที่ 3  ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 
 

ด้านการศึกษา 
ตารางที่ 3.1   จํานวนนักศึกษาและผู้สาํเรจ็การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

จํา 
นวน
หลัก 
สูตร 

จํานวนนักศึกษา จํา 
นวน
หลัก 
สูตร 

จํานวนนักศึกษา จํา 
นวน
หลัก 
สูตร 

จํานวนนักศึกษา 

รับ
ใหม่ 

คงอยู ่ สําเร็จ รับ
ใหม่ 

คงอยู ่ สําเร็จ รับ
ใหม่ 

คงอยู่ สําเร็จ 

1.ระดับปรญิญาตร ี 3 414 1,918 402 3 453 1,982 358 3 462 2,032 380 

1.1 แพทยศาสตรบัณฑติ 1 180 1,018 135 1 180 1,042 156 1 186 1,072 152 

1.2 พยาบาลศาสตร-
บัณฑิต 

1 206 798 243 1 253 848 179 1 245 864 202 

1.3 วิทยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาความผดิปกติ
การสื่อความหมาย 

1 28 102 24 1 20 92 23 1 31 96 26 

2. ระดับหลังปริญญา 97 365 1,153 347 104 391 1,155 335 106 404 1,257 338 

2.1 ปริญญาโท 11 90 384 93 14 107 387 76 15 83 387 73 

2.2 ปริญญาเอก 4 14 89 13 4 3 45 16 5 16 110 11 

2.3 แพทย์ประจาํบ้าน 29 170 532 166 28 176 534 161 27 188 556 154 

2.4 แพทย์ประจาํบ้าน 
     ต่อยอด 

52 87 144 71 57 101 185 78 58 113 200 96 

2.5 หลกัสูตรประกาศนีย- 
     บัตร 1 ป ี

1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

รวม 100 779 3,071 749 107 844 3,137 693 109 866 3,289 718 
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G

แผนภูมิที่ 3.1   อัตราการสําเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร 
                   ปริญญาตร ี: พ.บ. 6 ปี พย.บ. และ วท.บ. 4 ปี   บัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท 5 ปี  ปริญญาเอก 8 ปี    

ร้อยละ 

เป้าหมาย  :  พ.บ. ร้อยละ 97  พย.บ. ร้อยละ 92   วท.บ. ร้อยละ 89 

0
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พ.บ. พย.บ. วท.บ. ป.โท ป.เอก พ.บ.-คู่เทียบC
2552(AcYr2551) 2553(AcYr2552) 2554(AcYr2553)
2555(AcYr2554) 2556(AcYr2555) 2557(AcYr2556)

ร้อยละ 

แผนภูมิที่ 3.2   อัตราผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ (National test / Board) 

 หลักสูตร พ.บ.    สอบผ่าน National test ทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว เมื่อจบการศึกษา 
 หลักสูตรอ่ืนๆ    สอบผ่านเกณฑ์ในการสอบคร้ังแรก 

เป้าหมาย :  พ.บ. ร้อยละ 100   พย.บ. ร้อยละ 92    วท.บ. ร้อนละ 96 
100
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เป้าหมาย ร้อยละ >95 

ร้อยละ 

แผนภูมิที่ 3.4   ผลการสอบผ่านศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
                   ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 ในครั้งแรก 

NT1

ร้อยละ 

แผนภูมิที่ 3.3    อัตราการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3  
                    ผ่านเกณฑ์ในการสอบครั้งแรกของนักศึกษาแพทย์ 
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เป้าหมาย ร้อยละ >95 
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เป้าหมาย ร้อยละ >95 

ร้อยละ 

แผนภูมิที่ 3.4   ผลการสอบผ่านศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
                   ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 ในครั้งแรก 

NT1

ร้อยละ 

แผนภูมิที่ 3.3    อัตราการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3  
                    ผ่านเกณฑ์ในการสอบครั้งแรกของนักศึกษาแพทย์ 
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เป้าหมาย ร้อยละ >95 
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รวม ป.โท ป.เอก R F

Yr2555(Acyr 2554) 0.36 0.28 0.85 0.21 0.19
Yr2556(Acyr 2555) 0.32 0.42 0.69 0.23 0.32
Yr2557(Acyr 2556) 0.34 0.51 1.73 0.17 0.34
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ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ  
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เรื่อง

RA คู่เทียบ C

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 0.3 

แผนภูมิที่ 3.5   อัตราส่วนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับหลังปริญญาท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
                    หรือนานาชาติ ต่อจํานวนนักศึกษาระดับหลังปริญญา 
 

G G

จํานวนผลงานวิจัยด้านการศึกษาทั้งหมด จํานวนผลงานวิจัยด้านการศึกษาที่ตีพิมพ์ 
เรื่อง 

แผนภูมิที่ 3.6  จํานวนงานวิจัยทางด้านการศึกษา/แพทยศาสตรศึกษา 
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เป้าหมาย ร้อยละ 100 

แผนภูมิที่ 3.7      อัตราหลักสูตรท่ีมีการรับนักศึกษาและมีการจัดการศึกษา  
                       จากหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติและกําหนดแผนการรับนักศึกษาไว้ 

G
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ภาพรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก resident fellow

AcYr2551 AcYr2552 AcYr2553 AcYr2554
AcYr2555 AcYr2556 AcYr2557

 

ร้อยละ 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 

แผนภูมิที่ 3.8     อัตราหลักสูตรท่ีดําเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี ตามเกณฑ์ สกอ. 

G

ร้อยละ 
100.00 100.00 100.00 100.00

0
20
40
60
80

100

รวม(สกอ.) ป.ตรี ป.โท ป.เอก

AcYr2551 AcYr2552 AcYr2553 AcYr2554 AcYr2555 AcYr2556 AcYr2557
 

_15-0165(047-071).indd   51 4/27/15   11:03:16 AM



52

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          

มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 
 

3-6 
 

ตารางท่ี 3.2  อัตราหลักสตูรที่ดําเนนิการประเมนิและปรบัปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชพี  
 

ระดับหลักสูตร 
จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 

พ.ศ. 
2552 

พ.ศ. 
2553 

พ.ศ. 
2554 

พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2557 

ปริญญาตรี 3 3 3 3 3 3 

บัณฑิตศึกษา 7 7 7 7 7 7 

การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 30 30 30 30 30 30 

การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 36 36 36 37 43 44 

             รวม 76/76 76/76 76/76 77/77 83/83 84/84 

ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรอง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
(เป้าหมายร้อยละ 100) 

100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3.9    อัตราจํานวน นศ. ใหม่ ที่รับได้ตามแผนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ระดับ ป.ตร ี

105.00 103.33 106.52 103.3
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100
120

รวม ป.ตรี พ.บ. พย.บ. วท.บ.

AcYr2551 AcYr2552 AcYr2553 AcYr2554
AcYr2555 AcYr2556 AcYr2557

 

G

เป้าหมาย : ร้อยละ +/- 5 ของแผนทีกํ่าหนด   
ร้อยละ 
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รวม R&F Resident Fellow
AcYr 2551 AcYr 2552 AcYr 2553 AcYr 2554
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รวม ป.โท-เอก ป.โท ป.เอก
AcYr 2551 AcYr 2552 AcYr 2553 AcYr 2554

AcYr 2555 AcYr 2556 AcYr 2557
 

ระดับ R & F ระดับปริญญาโท - เอก 

G

เป้าหมาย : ร้อยละ +/- 15 ของแผนที่กําหนด   

ปีการศึกษา2556 ไม่นับข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพยาบาล (นานาชาติ) 
เน่ืองจากเปลี่ยนความรับผิดชอบเป็นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

แผนภูมิที่ 3.10   อัตรานักศึกษาใหม่ ที่รับได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรระดับหลังปริญญา   

ร้อยละ ร้อยละ 
G

G
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รวม ป.ตรี พ.บ. พย.บ. วท.บ.
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AcYr2555 AcYr2556 AcYr2557

 

เป้าหมาย :   พ.บ.  ร้อยละ 100    พย.บ.  และ  วท.บ. ร้อยละ  > 90 

ร้อยละ 

แผนภูมิที่ 3.11   อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปริญญาตรีเม่ือขึ้นปีที ่2 

_15-0165(047-071).indd   53 4/27/15   11:03:27 AM



54

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 
 

3-8 
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สําเร็จภายใน 5 ปี (ร้อยละ)

สําเร็จภายใน 8 ปี (ร้อยละ)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
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ระยะเวลาเฉล่ีย(เดือน)

สําเร็จภายใน 3 ปี(ร้อยละ)

สําเร็จภายใน 5 ปี (ร้อยละ)

 

แผนภูมิที่ 3.13  อัตราสําเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร และระยะเวลาเฉล่ียที่ใช้ในการศึกษาระดับ 
                     บัณฑิตศึกษา นับข้อมูลตาม cohort ของนักศึกษา  

ปริญญาโท 

ร้อยละ ปริญญาเอก 

แผนภูมิที่ 3.12   ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่พ้นสภาพนักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา 
 

เป้าหมาย :   พ.บ. ร้อยละ < 2       พย.บ. และ วท.บ.  ร้อยละ < 5 
G
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รวม ป.ตรี พ.บ. พย.บ. วท.บ.
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ร้อยละ 
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G

แผนภูมิที่ 3.14    ระยะเวลาเฉล่ียที่ใช้ในการศึกษาของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน  
                     รวมทุก cohort ที่จบการศึกษาในปีนั้นๆ 

G

43.48
64.93

0
20
40
60
80
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เป้าหมาย :   ป.โท  36 เดือน   ป.เอก  60 เดือน 
เดือน 

แผนภูมิที่ 3.15  อัตราหลักสูตรท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์   
                     ที่มีค่าเฉลี่ย >3.51 จากระดับประเมิน 5 ระดับ 
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เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ร้อยละ 
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2555(AcYr2554) 2556(AcYr2555) 2557(AcYr2556)

 

 
 
 
 
                                              
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย : ระดับ UG  2 สัปดาห์      ระดับ PG 4 สัปดาห์ 
G

แผนภูมิที่ 3.16  ระยะเวลาท่ีใช้ในการรายงานผลการสํารวจฯ แก่ประธานหลักสูตร (การสํารวจความคิดเห็น 
                    ของนักศึกษา : การประมวลผลและสรุปข้อมูลส่งให้ประธานหลักสูตร)  

สัปดาห์ 

ร้อยละ 
91.15 93.04
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Gเป้าหมาย ร้อยละ > 80 

แผนภูมิที่ 3.17   การเข้าร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจการจัดการศึกษา (Student Survey)  
                     ร้อยละของนักศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจฯ 
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แผนภูมิที่ 3.18  ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเป็นนักศึกษารามาธิบดี (ระดับประเมิน 5 ระดับ) 
เป้าหมาย ร้อยละ  > 82 
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91.01
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ภาพรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก resident fellow

 

ร้อยละ 
 

G

G

แผนภูมิที่ 3.19   ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมการจัดการศึกษาของหลักสูตร  
                     (ระดับประเมิน 5 ระดับ) 

ค่าเฉลี่ย 

4.23 4.28 4.55
4.00 3.93

4.26

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

ภาพรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก resident fellow
2552(AcYr2551) 2553(AcYr2552) 2554(AcYr2553)
2555(AcYr2554) 2556 (AcYr2555) 2557 (AcYr2556)

 

เป้าหมาย ร้อยละ  > 4.0 

3.84 3.75
4.15

3.62 3.76
4.10

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

ภาพรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก resident fellow
2552(AcYr2551) 2553(AcYr2552) 2554(AcYr2553)
2555(AcYr2554) 2556(AcYr2555) 2557(AcYr2556)

 

เป้าหมาย > 3.51 ค่าเฉลี่ย 
G
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3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

2554
(AcYr2553)

2555
(AcYr2554)

2556
(AcYr2555)

2557
(AcYr2556)  

แผนภูมิที่ 3.20  ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในภาพรวม (คะแนนเต็ม 5) 

G

G

เป้าหมาย >3.51 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก แพทย์ประจําบ้าน 

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

2554
(AcYr2553)

2555
(AcYr2554)

2556
(AcYr2555)

2557
(AcYr2556)  

G

ค่าเฉลี่ย 

4.15 4.09

4.53

3.96 4.00
4.37

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ภาพรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก resident fellow

2554(AcYr2553) 2555(AcYr2554) 255(AcYr2555) 2557(AcYr2556)
 

G

เป้าหมาย >3.51 

แผนภูมิที่ 3.21  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ระดับประเมิน 5 ระดับ)   

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

2554
(AcYr2553)

2555
(AcYr2554)

2556
(AcYr2555)

2557
(AcYr2556)

RA คู่เทียบ  

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

2554
(AcYr2553)

2555
(AcYr2554)

2556
(AcYr2555)

2557
(AcYr2556)

RA คู่เทียบ  

ปริญญาตรี (หลักสูตร พ.บ.) 

G
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3.74 3.73
4.08

3.74 3.66
3.85

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ภาพรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก resident fellow

2552(AcYr2551) 2553(AcYr2552) 2554(AcYr2553)
2555(AcYr2554) 2556(AcYr2555) 2557(AcYr2556)

 

แผนภูมิที่ 3.22   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการวัดและประเมินผล (ระดับประเมิน 5 ระดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย >3.51 ค่าเฉลี่ย 

แผนภูมิที่ 3.23   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการได้รับการปฏิบัติจากอาจารย์ (ระดับประเมิน 5 ระดับ) 

4.11 4.01

4.55
4.27

3.95

4.38

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ภาพรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก resident fellow

2552(AcYr2551) 2553(AcYr2552) 2554(AcYr2553)
2555(AcYr2554) 2556(AcYr2555) 2557(AcYr2556)

 

ค่าเฉลี่ย เป้าหมาย >3.51 

G

G
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ด้านบริการสุขภาพ 
พันธกิจด้านบริการรักษาพยาบาล บริหารโดยคณะกรรมการอํานวยการบริการสุขภาพ ประกอบด้วย

คณบดีเป็นประธาน  มีรองคณบดีที่ เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  
ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ทั้ง 3 ฝ่าย และเลขานุการคณะฯ เป็นกรรมการ โดยรับผิดชอบกําหนดแนวทางการให้บริการเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายสุขภาพของคณะฯ รองคณบดีฝ่ายบริการทําหน้าที่เป็นตัวแทนคณบดีในการกํากับ
ดูแลโรงพยาบาลในสังกัด 3 แห่ง มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล (พกร.) ซึ่งมี 
รองคณบดีฝ่ายบริการเป็นประธาน รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ สื่อสาร ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานต่อคณะกรรมการอํานวยการบริการสุขภาพและกรรมการส่วนงาน ตามลําดับ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านบริการรักษาพยาบาลตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  
 กระบวนการสร้างนวัตกรรม กําหนดนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานประจําตามแนวทาง P-D-C-A พร้อมต่อยอดเป็นการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to 
research)  เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯและนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ประยุกต์และเข้าร่วมส่งผลงาน นวัตกรรมและ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในงานมหกรรมคุณภาพ Quality conference ประจําปี โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทีม
พัฒนาคุณภาพงานของคณะฯให้คําปรึกษา  แนวทางการดําเนินการ พร้อมพิจารณาคัดเลือกผลงาน 
Dean’s inovation award, CQI Kaizen เรื่องเล่าเร้าพลัง ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกอย่างโปร่งใสมีการ
พิจารณาตัดสินให้รางวัล โดยคณะกรรมการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และการบริการดีเด่นสําหรับ
รายบุคคลและรางวัลพิเศษประจําปี ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนส่งผลงานร่วมประกวดใน
ระดับประเทศ เช่น กก.พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สรพ. QCC 
 การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน มีคณะทํางานวางแผน Business continuity plan เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องของการดําเนินงาน มีการซ้อมปฏิบัติรวมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบความร่วมมือระหว่าง
คณะฯ กับสถาบันการแพทย์ในพ้ืนที่ใกล้เคียง และคณะทํางาน Mass casualty วางแผนรองรับอุบัติภัยหมู่
และประสานงานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงมีการแต่งต้ังคณะทํางานใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีคณบดีเป็นประธาน โดยมีอํานาจตัดสินใจเพ่ือปรับการดําเนินการ ให้ข้อมูลผ่านทาง
สื่อและสาธารณะแก่บุคลากรของคณะและประชาชน รายงานผลการดําเนินการต่อกรรมการส่วนงาน  
ตารางที่ 3.3  จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of excellence) ที่มีผลการรักษาในระดับเอเชีย  

เป้าหมาย 
ปี 2557 2555 2556 2557 
5 ศูนย์ 1) Imaging center  

2) Hemophilia  center    
3) Organ transplantation 
    center 

1) Imaging center 
2) Hemophilia center 
3) Organ transplantation  
   center 
อยู่ระหว่างการประเมินอีก 2 ศูนย์ 
คือ Toxicology center และ  
Bone marrow transplantation 
center  

1) Imaging center 
2) Hemophilia center 
3) Organ transplantation 
   center 
อยู่ระหว่างการประเมินอีก 2 ศูนย์ 
คือ Toxicology center และ  
bone marrow  
Transplantation center  
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แผนภูมิที่ 3.25    อัตราผู้ป่วยที่มีชีวิตหลังปลูกถ่ายตับ ›1 ปี 

ร้อยละ 
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พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

เด็ก 

ผู้ใหญ่

G

เป้าหมาย
ร้อยละ >80 USRDS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              
 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3.24   อัตรารอดชีพของไตหลังปลูกถ่ายไต 1 ปี  
                       

Deceased Donor Kidney Transplantation : DDKT 

Living Related Kidney Transplantation : LRKT 
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เป้าหมาย ร้อยละ 
> 95 USRDS
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เป้าหมาย 
ร้อยละ >85 USRDS
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ผลลัพธ์การเทียบเคียงตัวชี้วัด (KPI Benchmarking)  ของโครงการ Thailand hospital indicator 
project : THIP  ระดับ Supra tertiary hospital จากตัวช้ีวัดที่โครงการ  THIP เปิดให้ส่งข้อมูลทั้งหมด 
79 ตัวช้ีวัด (ข้อมูลตุลาคม 2557)  คณะฯ ส่งข้อมูลเข้าเทียบเคียง  44 ตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
การรักษาพยาบาล (Outcome  indicator) 10 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดด้านกระบวนการสําคัญ (Key process 
indicator) 34 ตัวช้ีวัด ดังตารางท่ี 3.4     

ตารางที่ 3.4    ตัวชี้วัดผลลพัธ์การรักษาพยาบาลและตัวชี้วัดด้านกระบวนการสาํคัญ   

รายละเอียด 
จํานวนตัวชี้วัดท่ีส่งข้อมูล

เทียบเคียง 
จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุค่าเป้าหมาย 

THIP 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์การรักษาพยาบาล 
(Outcome  indicator) 

10 ตัวชี้วัด 3  ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 33.33) 

ตัวชี้วัดด้านกระบวนการสําคัญ 
(Key process indicator) 

34 ตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 38.24) 

 

 

 
 
 
 
 

Time

Year KPI Value MIN Percentile 
25

Median Percentile 
75

Max Mean N

2011 8.094 4.305 6.637 10.077 15.213 22.395 11.292 19

2012 7.083 2.961 6.91 9.12 16.343 25.402 11.017 17

2013 8.312 0 6.383 7.806 15.282 16.736 9.03 19

2014 6.914 2.19 4.571 8.186 13.536 17.597 9.04 18

ค่าเป้าหมาย THIP:  ไม่เกินรอ้ยละ 10

Measures

G

เป้าหมาย <10

(ม.ค.-ก.ค.)

 

RAMA 

แผนภูมิที่ 3.26   อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke (ตัวชี้วัดท่ี 1.2) 
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แผนภูมิที่ 3.27  อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่า (ตัวชี้วัดที่ 1.26) 

Time

Year KPI Value MIN Percentile
 25

Median Percentile
75

Max Mean N

2011 0.501 0 0 0 1.163 2.899 0.762 15

2012 0.862 0 0 0.582 1.636 4.082 0.881 14

2013 0.658 0 0 0.325 1.087 1.515 0.514 13

2014 0.562 0 0 0 0.588 1.176 0.272 11

ค่าเป้าหมาย THIP:  น้อยกว่าร้อยละ 3

Measures

(ม.ค.-ก.ค.)

เป้าหมาย  <3

G

 

RAMA 

      แผนภูมิที่ 3.28    อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอกระดับพอใจ - พอใจมาก จําแนกตามสิทธิ 
                            จ่ายค่ารกัษาพยาบาล 
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G

เป้าหมาย ≥ 80

ร้อยละ
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แผนภูมิที่ 3.30   อัตราผู้ป่วยนอกจะแนะนําผู้อื่นมารักษาที่ รพ.รามาธิบดี (Outpatient recommendation)  
                     จําแนกตามสิทธิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
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แผนภูมิที่ 3.29     คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก (Average satisfaction score)  
                       จําแนกตามสิทธิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล  
 

G

เป้าหมาย ≥ 4.4
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แผนภูมิที่ 3.32     คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ป่วยใน (Average satisfaction score) จําแนกตามสิทธิ 
                       การจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
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แผนภูมิที่ 3.31  อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยในในระดับพอใจ - พอใจมาก จําแนกตามสิทธิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
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แผนภูมิที่ 3.33   อัตราผู้ป่วยในแนะนําผู้อื่นมารักษาท่ี รพ.รามาธิบดี (Inpatient Recommendation) 
                     จําแนกตามสิทธิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

แผนภูมิที่ 3.34    จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปีพ.ศ. 2555 - 2557 
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เรื่อง 
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ตารางที ่3.5    ประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิจัย 
กระบวนการ ตัวชี้วัดในกระบวนการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

โครงร่าง
งานวจิัย 

จํานวนโครงการวิจยัของแพทย์ประจาํบ้าน  
แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหลักสตูรของคณะฯ ท่ีได้รับ
ทุนอุดหนุนการวจิยัเงินรายได้คณะฯ  
(ร้อยละ >25 ของโครงการที่ไดร้ับทุน) 

55.17 59.32 60.32 75.65 63.34 

จริยธรรมการ
วิจัยในคน 

โครงการวิจัยท่ีไดร้ับอนุมัตจิาก EC จาก
คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน  
(โครงการ) 

622 655 563 694 660 

ระยะเวลาการอนุมัติโครงการวิจัยจากกก.
จริยธรรมการวจิัยในคน (< 15/30 วัน) 

10/20 วัน 10/20 วัน 10/20 วัน 10/20 วัน 10/20 วัน 

ทุนวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัย และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
อาจารย์ประจาํ (บาท) 

148,619.95 104,279.89 140,177.03 229,637. 23 284,441.06 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีได้รบัทุนทําวิจัย
หรืองานสรา้งสรรค์ ต่อจาํนวนอาจารย์ประจํา 
(ภายในและภายนอกคณะฯ)  

37.34 33.55 34.13 29.07 63.05 

จํานวนผู้ไดร้ับทุนพัฒนาศักยภาพในการทาํ
วิจัยของอาจารย์ ( > 5 คน/ปี) 

2 5 5 6 4 

 

แผนภูมิที่ 3.35   จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ปีพ.ศ. 2554 - 2557 
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ตารางที ่3.5    ประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิจัย (ต่อ) 
กระบวนการ ตัวชี้วัดในกระบวนการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

การ
ดําเนินงาน
วิจัย 

จํานวนผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
(ทุกประเภท) (2 เรื่อง) 

7 1 15 19 18 

จํานวนการใช้ประโยชน์ด้านการแกป้ัญหา
สาธารณสุขจากผลงานวิจัยของคณะฯ 

1 2 1 1 1 

การตพีิมพ์
เผยแพร่
งานวจิัย 

จํานวนผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ (รวมอาจารย์แพทย์
และอาจารย์พยาบาล) (1 เรื่อง/คน/ปี)  

0.34 0.35 0.38 0.36 0.37 

จํานวนเงินสนับสนุนค่าการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับสากล (บาท) 

268,224 379,119 549,485 989,207 1,782,260 

 
ตารางที่ 3.6  จํานวนกิจกรรมและจํานวนผู้ที่เข้าร่วม  Research club และ R2R club 

รายการ 2554 2555 2556 2557 

จํานวนโครงการ Routine to research (R2R) 26 14 36 13 

จํานวนกิจกรรม R2R/Research club ท่ีนําเสนอ     
‐ R2R club (ครั้ง) 17 18 24 11 
‐ Research club (ครั้ง) 7 2 5 2 

จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมฟัง R2R/Research club     
‐ R2R club (คน) 405 687 313 218 
‐ Research club (คน) 645 51 218 223 

 
ด้านบริการวชิาการสู่สังคม 

คณะฯ มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ซึ่งได้รับเชิญจากองค์กรภาครัฐให้เป็นวิทยากร 
อาจารย์พิเศษ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริการแก่ภาครัฐ เพ่ือนําองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนและ
สังคม (ตารางที่ 3.7) 
ตารางที่ 3.7  จํานวนคร้ังในการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐ (คน/ครั้ง) 

ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 
วิทยากร 2,586/7,758 2,630/7,890 2,690/7,910 2,723/8,169 
อาจารย์พิเศษ 1,135/2,270 1,320/3,960 1,376/4,250 1,452/4,356 
กก.และผู้ทรงคุณวุฒิ 1,499/2,998 1,527/3,042 1,585/3,220 1,632/3,264 
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นอกจากคณะฯ ดําเนินการจัดประชุมวิชาการแล้วยังริเริ่มให้มีการบริการจัดทําระบบการประชุม
ทางไกล และเผยแพร่ความรู้ทางจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง โดยผลของการประเมินความพึงพอใจ
ของการให้บริการวิชาการทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง (แผนภูมิที่ 3.36 และ 3.37)    
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แผนภูมิที่ 3.36    ความพึงพอใจในการใช้สื่อวีดีทัศน์ ปีงบประมาณ 2554 - 2556 

แผนภูมิที่ 3.37   ความพึงพอใจในจุลสารข่าวฯ ปีงบประมาณ 2554 - 2556 
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คณะฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชน จัดให้มีโครงการและ
กิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ตารางท่ี 3.8)  ผลของการดําเนินการนําไปสู่นโยบายสุขภาพที่ผลักดัน
เป็นนโยบายระดับชาติ สามารถนําไปปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อประเทศชาติ (ตารางที่ 3.9 และ 3.10  แผนภูมิที่ 3.38)  
ตารางที่ 3.8   โครงการด้านสร้างเสริมสขุภาพ 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

บุคลากร 11 12 7 8 10 19 
ผู้ป่วย/ญาติ 29 28 33 49 18 14 
ชุมชน/สังคม 3 4 5 37 29 18 

2 โครงการ ท่ีอยู่ในผู้ป่วย/ญาติ และชุมชน/สังคม เป็นโครงการเดียวกัน ซ่ึงมีลักษณะกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายครอบครัว
ท้ังผู้ป่วย/ญาติ และชุมชน/สังคม 
 

ตารางที่ 3.9   โครงการทีผ่ลกัดันเปน็นโยบายระดับชาติ   
โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ต่อประเทศชาติ 

โครงการสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรคโกแชร์  
หน่วยเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมาร 
เวชศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนสําคัญในการย่ืนข้อเสนอการขยายสิทธิ
และได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
ประเภท จ. 2   

โครงการนําร่อง "การป้องกันผื่นแพ้ยา
รุนแรงชนิด SJS/TEN จากยา 
Oxcarbamazepine ด้วยการประเมิน
ความเสี่ยงทางพันธุกรรมชนิด  
HLA-B*15:02"  

สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)  

เม่ือมีการสรุปผลช่วงเดือนมีนาคม 2558  
จะมีการตรวจให้กับคนไข้ทุกโรงพยาบาล 
ท่ัวประเทศ 

โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตก
หล่นทางทะเบียนประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

กรมการปกครอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทําบัตรประชาชน 
โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย 
ด้วยการตรวจ DNA 

โครงการต้นแบบการดูแลภาวะโภชนาการ
และสุขาภิบาลอาหารในระดับตําบล 

สํานักโภชนาการ 
กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบไร้พุง ของสํานักโภชนาการ 
กรมอนามัย ได้รับแนวทางท่ีสามารถจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือลดโรคอ้วน 
ลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอ่ืนๆ และอาจ
เป็นแนวทางให้กับศูนย์ฯท่ีกําลังจะเกิดขึ้นใหม่
ในอนาคตด้วย 

โครงการการจัดการความเสี่ยงของพิษสาร
ตะกั่วในเด็กในเขตอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันนโยบายการควบคุม การกําหนด
มาตรฐาน การกํากับฉลาก การสุ่มตรวจ 

โครงการมาตรฐานระดับสารตะกั่วในสีทา
บ้าน (มาตรฐานบังคับ) 

กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันนโยบายการควบคุม การกําหนด
มาตรฐาน การกํากับฉลาก การสุ่มตรวจ 
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คณะฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชน จัดให้มีโครงการและ
กิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ตารางท่ี 3.8)  ผลของการดําเนินการนําไปสู่นโยบายสุขภาพที่ผลักดัน
เป็นนโยบายระดับชาติ สามารถนําไปปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อประเทศชาติ (ตารางที่ 3.9 และ 3.10  แผนภูมิที่ 3.38)  
ตารางที่ 3.8   โครงการด้านสร้างเสริมสขุภาพ 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

บุคลากร 11 12 7 8 10 19 
ผู้ป่วย/ญาติ 29 28 33 49 18 14 
ชุมชน/สังคม 3 4 5 37 29 18 

2 โครงการ ท่ีอยู่ในผู้ป่วย/ญาติ และชุมชน/สังคม เป็นโครงการเดียวกัน ซ่ึงมีลักษณะกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายครอบครัว
ท้ังผู้ป่วย/ญาติ และชุมชน/สังคม 
 

ตารางที่ 3.9   โครงการทีผ่ลกัดันเปน็นโยบายระดับชาติ   
โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ต่อประเทศชาติ 

โครงการสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรคโกแชร์  
หน่วยเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมาร 
เวชศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนสําคัญในการย่ืนข้อเสนอการขยายสิทธิ
และได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
ประเภท จ. 2   

โครงการนําร่อง "การป้องกันผื่นแพ้ยา
รุนแรงชนิด SJS/TEN จากยา 
Oxcarbamazepine ด้วยการประเมิน
ความเสี่ยงทางพันธุกรรมชนิด  
HLA-B*15:02"  

สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)  

เม่ือมีการสรุปผลช่วงเดือนมีนาคม 2558  
จะมีการตรวจให้กับคนไข้ทุกโรงพยาบาล 
ท่ัวประเทศ 

โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตก
หล่นทางทะเบียนประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

กรมการปกครอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทําบัตรประชาชน 
โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย 
ด้วยการตรวจ DNA 

โครงการต้นแบบการดูแลภาวะโภชนาการ
และสุขาภิบาลอาหารในระดับตําบล 

สํานักโภชนาการ 
กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบไร้พุง ของสํานักโภชนาการ 
กรมอนามัย ได้รับแนวทางท่ีสามารถจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือลดโรคอ้วน 
ลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอ่ืนๆ และอาจ
เป็นแนวทางให้กับศูนย์ฯท่ีกําลังจะเกิดขึ้นใหม่
ในอนาคตด้วย 

โครงการการจัดการความเสี่ยงของพิษสาร
ตะกั่วในเด็กในเขตอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันนโยบายการควบคุม การกําหนด
มาตรฐาน การกํากับฉลาก การสุ่มตรวจ 

โครงการมาตรฐานระดับสารตะกั่วในสีทา
บ้าน (มาตรฐานบังคับ) 

กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันนโยบายการควบคุม การกําหนด
มาตรฐาน การกํากับฉลาก การสุ่มตรวจ 
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โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ต่อประเทศชาติ 

 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 5 มติ 9 การจัด
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง : 
กรณีเด็กไทยกับไอที  ข้อ 2.2 ให้มีการ
ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตและการเล่นเกม
ของเด็ก 

กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ (พม.) 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจาก
เกมและไอที และมีการขยายผลผ่านกระทรวง
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
มีการแต่งต้ังอนุกรรมการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
คณะทํางานกลุ่มย่อยด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีเด็กไทยกับไอที 

โครงการป้องกันการจมน้ําในเด็กวัยเรียน 
3น. 15ม. 

กระทรวงสาธารณสุข 
/กระทรวงศึกษาธิการ 

ร่วมสร้างนโยบายความปลอดภัยของเด็ก และ
ลดอัตราการตายจากการจมนํ้าในเด็ก 

 

ตารางที่ 3.10  โครงการวิจยัที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนให้สามารถเปน็ต้นแบบหรือการ 
                  ผลักดันสู่นโยบายด้านสขุภาพ 
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยมีจํานวนโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือชุมชนและสังคม  1 โครงการ 
โครงการต้นแบบการดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารในระดับตําบล องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบไร้พุง ของสํานักโภชนาการ กรมอนามัย ได้รับแนวทางท่ีสามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เพ่ือลดโรคอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอ่ืนๆ และอาจเปน็แนวทางให้กับศูนย์ฯท่ีกําลังจะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคตด้วย 
โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 19 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เนื่องจากมีการทบทวนจํานวนนโยบายสุขภาพ เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ จึงทําให้ได้จํานวนผลงานท่ีนําสู ่
นโยบายสุขภาพระดับชาติลดลง 
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แผนภูมิที่ 3.38    จํานวนนโยบายสุขภาพระดับชาติ 

G
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บทที่ 4 
ภาควิชา/โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี/ 

กลุ่มสาขาวิชา/ฝ่าย/งาน 
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

ด้านการศึกษา 
1. พญ.นงนภัส จิระวุฒินันท์ แพทย์ประจําบ้านต่อยอด นําเสนองานวิจัย เรื่อง Can Home Video-

Clip Predict Moderate-to-Severe Obstructive Sleep Apnea in Children?  ได้รับรางวัลอันดับ 1 
ในการประชุมวิชาการของคณะฯ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557 

2. พญ.พรชนก วันทนากร แพทย์ประจําบ้านต่อยอด นําเสนองานวิจัย เรื่อง Ramathibodi Language  
Development (RLD) Questionnaire: A Newly Developed Screening Tool for Detection of 
Delayed Language Development in Children Aged 18-30 Months ได้รับรางวัลอันดับ 2  ในการ
ประชุมวิชาการของคณะฯ  30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557 

3. พญ .ศศิวิมล  สุ่นสวัสด์ิ แพทย์ประจําบ้านต่อยอด นําเสนองานวิจัย เรื่อง A Randomized 
Controlled Trial of Humidified High-Flow Nasal Cannula for Prevention of Extubation 
Failure and Weaning from CPAP ได้รับรางวัลอันดับ 2 ในการประชุมวิชาการของคณะฯ 30 เมษายน 
ถึง 2 พฤษภาคม 2557 

4. พญ .เขมิกา  เขมะกนก สุดนาวา แพทย์ประจําบ้าน นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Cardiovascular  
Alterations in Cirrhotic Children After Liver Transplantation ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล อั น ดั บ  2  ร า ง วั ล 
Resident Research Contest 2014 ของสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย ในงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ คร้ังที่ 77   23 - 25 เมษายน 2557 ณ โรงแรม
ดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี และได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ของคณะฯ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557 

5. พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์ แพทย์ประจําบ้าน นําเสนองานวิจัย เรื่อง The Effectiveness of 
Aspirin in Splenectomized Thalassemics  ได้รับรางวัลอันดับ 2 ในการประชุมวิชาการของคณะฯ  30 
เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557 

ด้านการวิจัย 
1.   อ.พญ.ปองทอง ปูรานิธี ได้รับรางวัล Research Award จาก Oral presentation  เรื่อง Direct 

Medical Costs of Management  of Thai  Pediatric Asthma : Pilot Study  ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ Asia Pacific Association of  Pediatric Allergy, Respirology, Immunology 2013, 4-5 ตุลาคม 
2556  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Association of Pediatric Allergy, Respirology, 
Immunology 2013 Congress  at Plaza  Athenee, Royal Meridien,  Bangkok,  Thailand 

2.   อ.พญ.รัชนีวรรณ  สินิทธ์ิกุล ได้รับรางวัล Poster Award  Presentation เรื่อง Immunological   
Studies of Food Allergy in Pediatric Liver Transplant  Recipients ในงานประชุม Asian Pacific Association  

_15-0165(072-269).indd   73 4/27/15   11:05:47 AM



74

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

4-3 
 

of Pediatric Allergy, Respirology & Immunology 2013, 4 - 5 ตุลาคม 2556  ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ Asia Pacific Association of Pediatric Allergy, Respirology, Immunology 2013 Congress at 
Plaza Athenee,   Royal Meridien,  Bangkok, Thailand 

3.  อ.พญ.อรพร  ดํารงวงศ์ศิริ  ได้รับรางวัลนําเสนอผลงานแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม เป็นภาษาอังกฤษ  
Best oral  presentation award จากผลงานวิจัยเรื่อง “ความแตกต่างของความชุกของภาวะการขาดเหล็ก 
ในทารกสุขภาพดีอายุ 4 - 6 เดือน  ตามลักษณะการให้อาหารและปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง (Different 
prevalence of iron deficiency in healthy infants aged 4 - 6 months according to feeding 
types and the associated factors)  

4.  อ.พญ .อรพร  ดํารงวงศ์ศิริ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด  Nestle  Nutrition Young 
Researcher Award ปี 2013 จากผลงานวิจัยเร่ือง “Maternal zinc status is associated with breast 
milk zinc concentration and zinc status in breastfed infants aged 4 - 6 months.  จาก Nestle 
Nutrition Institute” 

ด้านวิชาการ 
1. หนังสือกุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า 6 จํานวน 362 หน้า โดยมี รศ.พญ.นงนุช  สิระชัยนันท์  อ.พญ.

อัญชลี ลิม้รังสกิุล  อ.นพ.นพพร  อภิวัฒนากุล  อ.นพ.อุเทน ปานดี  อ.นพ.อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์ และอ.นพ.
พรเทพ  ต่ันเผา่พงษ์  เป็นบรรณาธิการ พิมพ์ที่โรงพิมพ์บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จํากัด  สิงหาคม 2557 

ด้านการบริการรักษาพยาบาล 
1. จดลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง Incident Occurrence Report (IOR) version 2   เลขที่  

ว1.4906   9 มกราคม 2557  
2. จดลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง Fall Risk version 2  เลขที่ ว1.4905  9 มกราคม 2557  
3. จดลขิสิทธ์ิ โสตทัศนวัสดุ เรื่อง กลไกการแข็งตัวของเลือด เลขที่ ลข.309562  21 กรกฎาคม 2557   
4. โครงการ VAP : Bundle of care in NICU Ramathibodi Hospital ได้รับรางวัล CQI รองชนะเลิศ 

อันดับ 2  ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 21 ของคณะฯ  27 - 28 สิงหาคม 2557 
5. รางวัลชนะเลิศ Kaizen เรื่องเอคโค่ฟลาเวอร์ : ปลอกหุ้มสายหัวตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 

(Echo flower : The sac for protect echo transducer line) ในงานมหกรรมคุณภาพ  (Quality 
Conference) ครั้งที่ 21 ของคณะฯ  27 - 28 สิงหาคม 2557 

6. โครงการป้องกันการจมนํ้าในเด็ก สร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น 1 วัน เรื่องทักษะการเอาชีวิตรอด
ทางน้ํา 5 เรื่องแก่ครูว่ายน้ําเพ่ือสอนนักเรียนประถมปีที่ 1 

7. โครงการก่อนครบ 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ จัดทํา Info graphic และกระตุ้นสื่อเพจออนไลน์ ก่อน 
15 ไม่ขี่  (www.facebook.com/dekdontdrive) มียอดไลค์แฟนเพจติดตาม 1,659 คน และมียอดการ 
view สูงที่สุดวันละ 21,787 คน และวันละ 5,000 คน (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2557) 

8. โครงการนักมวยเด็กและการบาดเจ็บสมอง ศึกษาการบาดเจ็บสมองในนักมวยเด็ก  99 ราย และ
จัดเวทีขยายผลงานวิจัย โดยจัดประชุมวิชาการระดับชาติในปี 2557 จํานวน 2 ครั้ง และเผยแพร่ผ่านสื่อ 
อาทิ ไทยโพสต์/ไทยพีบีเอส/NHK World Newsline (ญี่ ปุ่น)/นสพ.โตเกียว จูนิจิ ชิมบุน (ญี่ ปุ่น)/ช่อง
สปอร์ต (อเมริกา) 
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บุคคลท่ีได้รบัรางวัล 
1. ศ .เกียรติคุณ  นพ .ไกรสิท ธ์ิ  ตันติศิรินทร์  ได้รับรางวัล  Lifetime Achievement Award  

ในการประชุม 20th  International Congress of Nutrition จาก International Union for Nutritional 
Sciences (IUNS)   เมือง Granada ประเทศสเปน  

2. ศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2556  ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง 
สาขาการวิจัย จากผลงานการวิจัย เร่ือง  การพัฒนาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตในเด็ก   

3. รศ.นพ.อนันต์นิตย์  วิสุทธิพันธ์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2556  ประเภทดีเด่น
เฉพาะทาง  สาขาการแต่งตํารา จากผลงานการแต่งตํารา  เร่ือง  โรคลมชักในเด็ก  

4. ผศ.พญ.อัญชลี  ล้ิมรังสิกุล ได้รับรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

5. รศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร  รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์   รศ.พญ.กาญจนา  ต้ังนรารัชชกิจ 
ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล  ศ.เกียรติคุณ พญ.สุรางค์ เจียมจรรยา ได้รับรางวัล ตํารารามาธิบดี รางวัลชมเชย 
ระดับดี ประจําปี 2557 จากผลงานการแต่งตําราเรื่อง กุมารเวชศาสตร์สําหรับนักศึกษาแพทย์ เล่มที่ 1 เล่มที่ 2 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง 1st Medical Education by Children Hospital of Philadelphia 
2. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เร่ือง 2nd Bangkok International Fetal Echocardiography 
3. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เร่ือง 6th Bangkok International Neonatology Symposium 
4. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เร่ือง NNHF Basic Coagulation Course – South East Asia 
5. โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศโรคลมชักรามาธิบดี (Ramathibodi Epilepsy Center of Excellence) 
6.  โครงการศูนย์พันธุกรรมและโรคหายากครบวงจร (Comprehensive Center of Genetic and Rare 

      Diseases) 
7.  โครงการวินิจฉัยและเก็บขอ้มูลผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดตํ่า และมีขนาดใหญก่ว่าปกติ : โครงการร่วมไทย - ญี่ปุ่น      
8. โครงการจัดต้ังศูนย์ดูแลครบวงจรและต่อเน่ืองทารกเกิดก่อนกําหนด 
9. โครงการจัดต้ังธนาคารนมแม ่และพัฒนา Ramathibodi human milk fortifier 

10. โครงการจัดต้ังสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซัม่เด็ก 
11. จัดพิมพ์ตําราเรื่อง Essentials in Pediatric Respiratory Care 
12. Electronic book เรื่อง Acquired heart diseases in children 
13. โครงการดูแลวัยรุ่นที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังด้านจิตสังคม 
14. โครงการจัดต้ังคลินิกเพศหลากหลายในวัยรุน่ 
15. โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิกเด็กสุขภาพดี 
16. นวัตกรรม Client vibrator เพ่ือช่วยในการระบายเสมหะ 
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ภาควิชาจักษุวิทยา  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

1. โครงการศูนย์ดวงตารามาธิบดี (Ramathibodi Eye Bank) 
 ในปี 2557 หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ได้มีการจัดหาตาจากต่างประเทศแบบใหม่ที่
สําเร็จรูป (Precut) และไปเข้าร่วมแนะนําการผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เป็นคร้ังแรก 
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
และ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
 การจัดหาตาจากต่างประเทศรูปแบบใหม่ที่สําเร็จรูป (Precut) ซึ่งยังไม่สามารถจัดหาได้จาก
ภายในประเทศต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้นํามาใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดีต้ังแต่ปี 2550 
และจากผลการดําเนินงานที่มีความสําเร็จในการผ่าตัดสูงขึ้น ประกอบกับการขอรับกระจกตาที่ได้มากข้ึน 
จึงเล็งเห็นว่าการช่วยจัดหาและสนับสนุนในเรื่องเทคนิคการผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้ป่วยและวงการจักษุแพทย์ไทย 
2. ศูนย์ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตารามาธิบดี (Ramathibodi LASIK center) 
 20 มิถุนายน 2557 เปิดศูนย์ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตารามาธิบดี ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ  
ช้ัน 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ซึ่งเป็นศูนยฯ์ ที่ดําเนินการโดยคณะฯ เป็นครั้งแรก โดยศูนย์ฯ นี้มีความ
โดดเด่นที่มีการใช้เคร่ือง Femtosecond laser และ Excimer laser ที่ทันสมัยระดับนานาชาติที่สุด 
ในบรรดาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั่วประเทศไทย 
3.  โครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาโรคตา 
 ความสําเร็จของโครงการผ่าตัดรักษาโรคตาเฉลิมพระเกียรติที่ทําในปี 2551 - 2556  จึงริเริ่ม
โครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาโรคตาขึ้นต่อเนื่อง  โดยออกหน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่ไปยังโรงพยาบาลใน
ต่างจังหวัดหรืออําเภอที่ห่างไกลชุมชน ซึ่งมีผู้ป่วยโรคตาจํานวนมากท่ียังไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสม  เน่ืองจากขาดแคลนจักษุแพทย์และเคร่ืองมือที่ทันสมัย รวมทั้งการเดินทางเข้าถึงโรงพยาบาลที่
ยากลําบากของผู้ป่วย 
 วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตา เช่น ต้อกระจก ต้อเน้ือ หนังตาผิดปกติ ท่อนํ้าตา
อุดตันและตาเข เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสังคมและเป็นการนําแพทย์ประจําบ้านสาขาจักษุวิทยา ไป
สังเกตและศึกษาการปฏิบัติงานการออกหน่วยและการทํางานของโรงพยาบาลชุมชน  เมื่อ 3 – 5 พฤษภาคม 
2557 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  มีผู้ป่วย 148 ราย  
4. งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Neuro-ophthalmology review for ophthalmology residents” 
 ซึ่งจัดขึ้น 25 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ช้ัน 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  มี
วัตถุประสงค์เพ่ืออบรม ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าใหม่ๆ ในสาขา Neuro-Ophthalmology 
ให้แก่แพทย์ประจําบ้านสาขาจักษุวิทยา แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขา Neuro-Ophthalmology จักษุ
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แพทย์ทั่วไป จักษุแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขา Neuro-Ophthalmology และจักษุแพทย์สาขาอ่ืนๆ ที่สนใจทั่ว
ประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน  
5. จัดสอบความรู้ด้านจักษุวิทยาของสภาจักษุวิทยานานาชาติ (International Council of Ophthalmology: 
ICO) ประจําประเทศไทย เป็นศูนย์จัดสอบความรู้ด้านจักษุวิทยาของสภาจักษุวิทยานานาชาติ (International  
Council of Ophthalmology : ICO) ประจําประเทศไทย 24 เมษายน 2557 
6.  ผลงานวิจัย 

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  5 เร่ือง 
- รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 14 คณะกรรมการ The Tear Film and 

Ocular Surface (TFOS) Young Investigator Committee ผู้ พิ จ ารณ าผลงานวิ จั ยทั้ ง  Basic and 
Clinical research เพ่ือคัดเลือกงานวิจัยที่ ดี เด่นเพ่ือรับรางวัล TFOS-ARVO Travel awards ในงาน
ประชุม The Association for Research in Vision and Ophthalmology ประจําปี 2014 ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

- รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมเป็นกรรมการใน International Dry Eye 
WorkShop II (DEWS II) of the Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) 

- รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์ ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล The Nakajima Award ในงาน Asia-
Pacific Academy of Ophthalmology (APAO) ปี 2015 

- รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์ ได้ร่วมมือกับประเทศญ่ีปุ่นทํางานวิจัยร่วม 3 เรื่อง คือ 
1. International Analysis of the Genetic susceptibility of Stevens-Johnson syndrome  

(SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN) ได้ขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือ
กับต่างประเทศ (ไทย – ญี่ปุ่น) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2. Genetic mutation in Thai family with Gelatinous drop-like corneal dystrophy 
3. Boston Type 1 Keratoprosthesis for Gelatinous drop-like corneal dystrophy 

- รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์ ได้เป็น reviewer ให้กับวารสารทางวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเน่ือง ดังนี้   

1. Thai Journal of Ophthalmology of Thailand 
2. Journal of the Medical Association of Thailand 
3. Journal of Cell proliferation, United Kingdom (IF 3.28) 
4. Cornea Journal, United States (IF 2.36) 
5. Journal of Refractive Surgery, United States (IF 2.78) 
6. Seminar in Ophthalmology, United States (IF 1.196) 
7. Expert Opinion on Biological Therapy, United States (IF 3.65) 
8. Indian Journal of Ophthalmology (IF 0.93) 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
  1. ให้ความรู้อาจารย์ แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด เร่ืองสถิติและระเบียบวิธีวิจัย 
  2. จัดอาจารย์ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือด้านทําวิจัย 
  3. จัดทํา Website เผยแพร่ข้อมูลภาควิชาฯ 
  4. ปรับปรุงหลักสตูรการฝึกอบรมและการประเมินผล 
  5. เปิดรับนักศึกษาแพทย์ แพทยป์ระจําบ้าน และจักษุแพทย์ เข้ามาศึกษาดูงานในภาควิชาฯ 
  6. โครงการให้บริการด้านกระจกตา และเนื้อเย่ือ 
  7. โครงการให้บริการรักษาโรคเนื้องอก และมะเร็งทางจักษุวิทยา 
  8. จัดประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านจักษุวิทยา 
  9. จัดหาและพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
10. จัดกิจกรรมสรา้งสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
11. ทบทวนต้นทุนของหัตถการที่ทําบ่อย 
12. โครงการพัฒนาภาควิชาฯ 
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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

1. โครงการ Cognitive  Rehabilitation  เป็นโครงการสําหรับฟ้ืนฟูปัญหาด้าน Cognitive function  
ในผู้ป่วยด้าน Neuropsychiatry เช่น Mild dementia, Mild cognitive impairment หรือ Traumatic 
brain injury  โดยมีการประเมินด้วย neuropsychological tests อย่างละเอียด และจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้น 
ความสามารถของสมองทั้งทางด้าน Attention, Memory, Executive function และ Visuospatial 
function   

2. ประชุมวิชาการ Rama Psychiatry Update 2014   สําหรับจิตแพทย์และแพทย์ทั่วไปที่สนใจ   
6 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 

3. ประชุมวิชาการ “การวิจัยทางจิตเวชศาสตร์"  สําหรับจิตแพทย์และแพทย์ทั่วไปที่สนใจ   
31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  2557  

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางจิตสังคมของผู้ป่วยจิตเวช โดยร่วมกับโครงการลูกพระ
ดาบส  เป็นโครงการฟื้นฟูผู้ป่วยและสร้างอาชีพให้กับผู้ป่วยที่สนใจหรือยังไม่มีอาชีพรองรับ  เช่น ปลูกเห็ด  
ปลูกผักปลอดสารพิษ จัดดอกไม้ ฯลฯ 

5. โครงการฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชผ่านกระบวนการฝึกอาชีพ เป็นโครงการฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชเพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น การใช้กล้ามเนื้อมือ  การพัฒนากระบวนการลําดับความคิด  การเข้าร่วม
สังคม ฯลฯ  โดยผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์และจําหน่ายด้วยตนเอง 

บุคคลท่ีได้รบัรางวัล 
1. ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข วันงดสูบบุหรี่โลก 

2557 (World No Tobacco Day)  เน่ืองจากเป็นผู้ที่สนับสนุนการดําเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่าย  
2. ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น  ประจําปี  2556 สาขา

ศิษย์เก่าผู้ทําประโยชน์แก่สังคม ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  ได้รับรางวัล คนดี ศรีมหิดล ประจําปี 2556  สาขาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 

มหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. ผลงานวิจัยเรื่อง “ความคุ้มค่าของการใช้ยา Trastuzumab ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม”  

ของ ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ ได้นําเสนอในคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งประเทศไทย  ทําให้ยาดังกล่าว
ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

5. ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล  ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย 
ผลงานวิจัย    
 ผลงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาฯ ได้รับการตีพิมพ์ 16  เร่ือง 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการประชุมวิชาการ Rama Psychiatry Update 2015 ดําเนินการจัดประชุมวิชาการประจําปี 

สําหรับจิตแพทย์และแพทย์ทั่วไปที่สนใจ 
2. โครงการ ADHD เป็นโครงการติดตามผู้ป่วยสมาธิสั้นทั้งในระยะสั้นและการติดตาม 10 ปี ในด้าน

ประสิทธิภาพการรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษา เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วยระหว่างผู้ป่วย 
ที่ติดตามการรักษาสมํ่าเสมอและไม่สม่ําเสมอ ในด้านผลกระทบต่อการเรียน ปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ รวมถึง
การเป็นโรคทางจิตเวช และคุณภาพชีวิต  

3. โครงการคลินิกนอนไม่หลับ เป็นคลินิกดูแลและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนไม่หลับในลักษณะต่างๆ   
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ภาควิชาพยาธิวิทยา 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

ด้านการศึกษา 
 ระดับบัณฑิตศึกษาจัดทําหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินกิ  
ส่วนหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านจัดทําหลักสูตรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค  สาขาพยาธิวิทยา
คลินิก สาขาพยาธิวิทยาทั่วไปและสาขานิติเวชศาสตร์   
 การพัฒนาหลักสูตร  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โครงการสัมมนารายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 15 - 17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 910 C ช้ัน 9 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาพยาธิวิทยาคลินิก โครงการสัมมนาความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์ 
ของนักศึกษาทุกคนหมุนเวียนกันนําเสนออย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ตาม
วงรอบ 

ด้านการวิจัย  
1. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้คณะฯ 3 โครงการ เป็นเงิน 601,300 บาท 
2. ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับสากลท่ีมี Peer review 47 ฉบับ ที่บุคลากรภาควิชาฯ 

เป็นช่ือแรก 12 ฉบับ  

ด้านการบริการรักษาพยาบาล  
ครอบคลุมทุกหน่วยงานในภาควิชาฯ ทั้งพยาธิวิทยาคลินิกและพยาธิวิทยากายวิภาค รวม 28 ห้องปฏิบัติการ  

231 ชนิดการทดสอบ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 การรับรองมาตรฐานการทดสอบ 
Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride และ HDL-cholesterol) จาก  Centers for Disease Control  
and Prevention (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 การพัฒนาด้านการบริการรักษาพยาบาล  

1. ต้นแบบด้านสุขภาพในการตรวจคัดกรองและวิเคราะห์พันธุกรรมเพ่ือเลือกชนิดหรือปรับขนาดยา
ให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล (เภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล) ผศ.เภสัชกร ดร.ชลภัทร สุขเกษม 

2. โครงการศึกษาเภสัชพันธุศาสตร์และการแปลผล  Haplotype ของยีน  CYP2B6 ซึ่ ง0มี
ความสัมพันธ์กับการออกฤทธ์ิของยาเอฟาวิเรนซ์ในผู้ติดเช้ือเอชไอวี แบบที่ 1 ผศ.เภสัชกร ดร.ชลภัทร สุขเกษม 

3. นโยบายระดับชาติเรื่องโครงการนําร่อง “การป้องกันผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด SJS/TEN จากยา 
Carbamazepine/Oxcarbamazepine ด้วยการประเมินความเส่ียงทางพันธุกรรมชนิด HLA-B*15:12” 
ของ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์
เฉพาะบุคคลเป็นเครือข่ายที่ทําการตรวจคัดกรอง 
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ด้านการบริการวิชาการ 
1. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรตลอดจนมาตรฐานงานใน

ห้องปฏิบัติการ โดยผลลัพธ์ที่คณะฯ จะได้รับประเด็นหลักก็คือภาพลักษณ์และความเช่ือถือของบุคลากร
ด้านการแพทย์ที่เพ่ิมมากขึ้น  และเพิ่มรายได้ให้กับคณะฯ ในส่วนของการบริการวิชาการสู่สังคม 

1.1 โครงการฝึกอบรมเร่ือง Antimicrobial susceptibility test and interpretation  14 – 16  
พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา  

1.2 โครงการฝึกอบรม เรื่อง Identification on non-ferment Gram negative bacilli  11 – 13  
มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา  

1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Medical Microbiology : Practival Approach ตลอด
ปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา  

2. การอบรมระยะสั้นหลักสูตรนิติเวชศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์สําหรับภูมิภาค ประจําปี 
2557 ซึ่งวิชานิติเวชศาสตร์ เป็นองค์ความรู้ที่มีความสําคัญในการปฏิบัติงานของแพทย์ทั่วไปที่ต้องออก
ชันสูตรพลิกศพ หรือตรวจผู้ป่วยคดี  เน่ืองจากผลการตรวจและความเห็นที่แพทย์ เป็นส่วนสําคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งอาจต้องมีการไปขึ้นศาลในฐานะพยานของคดี  การอบรมระยะ
สั้นจึงเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ และนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมอบรม  2 - 4 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   

3. ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพในงาน “ก้าวสู่ปีที่ 
4 ก้าวไปด้วยกัน มุ่งมั่นให้บริการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์”   13 - 15 สิงหาคม 2557 ในหัวข้อ
เรื่อง “ตรวจยีนป้องกันการแพ้ยา” โดย ผศ.เภสัชกร.ดร.ชลภัทร  สุขเกษม : เพ่ือเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนผู้สนใจในด้านการแพทย์ รวมท้ังเป็นการแสดงถึง
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ๆ 

สถิติการใหบ้รกิาร 
รายการ 2555 2556 2557 

บริการรับสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาแก่โรงพยาบาลรัฐ (บาท) 7,239,620 รวมอยู่ใน
ศูนย์บริการ 
พยาธิวิทยา 

รวมอยู่ใน
ศูนย์บริการ 
พยาธิวิทยา 

รายรับศูนย์บริการพยาธิวิทยา (บาท) 130,191,145 159,064,145 176,254,360 
บริการเจาะเลือดท่ีหน่วยชันสูตรผู้ป่วยนอก (ราย) 552,258 597,787 อาคารสมเด็จ

พระเทพรัตน์ 
=  391,244  
อาคารหลัก   
=  232,235 
รวม 623,479 
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รายการ 2555 2556 2557 
อัตราความถูกต้องของส่ิงส่งตรวจชันสูตร (ร้อยละ) 99.67 อาคารสมเด็จ     

พระเทพรัตน์  
= 99.9 
อาคารหลัก   
= 99.56  

อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์ 
= 99.90     
อาคารหลัก  
= 99.60 

อัตราการรอคอยในการเจาะเลือดภายใน 20 นาที (ร้อยละ) 90.00 93.74 94.66 
อัตราความสอดคล้องจากการสุ่มตรวจซํ้า (ร้อยละ) 99.67 99.50 99.10 
อัตราความสอดคล้องหลักของการรายงานผลวินจิฉัยมะเร็งชิ้น
เนื้อเล็ก (Malignancy in biopsy specimen)  (ร้อยละ) 

97.70 98.31 99.11 

ผลงานเด่น  
- ห้องปฏิบั ติการนิ ติ เวชศาสตร์ พิษวิทยา และมนุษย์พันธุศาสตร์ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 

17025:2005  ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน  ข้อกําหนดและเง่ือนไขการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะเวลาที่ได้รับการประกันคุณภาพ มิถุนายน 2556 - มิถุนายน 2558 ได้รับการตรวจประเมิน
คร้ังล่าสุด  19 - 20 พฤศจิกายน 2556 

- ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับการรับรอง ISO 15189:2007 ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ
รับรองความสามารถตามมาตรฐาน ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ของสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาที่ได้รับการ
ประกันคุณภาพ สิงหาคม 2556 - สิงหาคม 2558 ได้รับการตรวจประเมินคร้ังล่าสุด  29 - 30 มกราคม 2556 

- คณะฯ มอบเกียรติบัตร แก่ ผศ.พญ.พิมพรรณ  กิจพ่อค้า  รศ.นพ.มงคล คุณากร   ผศ.กัลยาณี คูพูลทรัพย์ 
ผศ.สมลักษณ์  วนะวนานต์  รศ.พญ.ศันสนีย์  วงศ์ไวศยวรรณ น.ส.สุกัลยาณี อ่อนสีแดง ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 Continuous Quality lmprovement (CQI) ผลงานเรื่อง Driving Transformation 
Change in the Laboratory Comparison of a Centralized and Non-centralized Laboratory 
System ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 21 ประจําปี 2557   27 - 28 สิงหาคม 2557 
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมสุขภาพ 
1. โครงการสัมมนานอกสถานท่ีระหว่างอาจารย์ แพทย์ประจําบ้าน และนักศึกษาปริญญาโท - เอก        

(สานสัมพันธ์ครู - ศิษย์) 2557   26 - 27 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
2. พิธีไหว้ครูของภาควิชาฯ ประจําปี 2557 แพทย์ประจําบ้าน และนักศึกษาปริญญาโท - เอก           

สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ABC ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ช้ัน 5 
3. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิก   

8 กรกฎาคม 2557 ณ หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี  
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4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยา
คลินิก ประจําปีการศึกษา 2557  1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ ช้ัน 4  ภาควิชาฯ 

5. งานเกษียณอายุราชการ บุคลากรภาควิชาฯ   19 กันยายน 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 
6. ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองใน

โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจําปี 2557   8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 
7. ร่วมพิธีถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน

โอกาสวันคล้าย  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจําปี 2557   2 เมษายน  2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

โครงการปีงบประมาณ 2557   
1. โครงการสัมมนา เรื่องการบริการด้วยจิตวิทยาเชิงบวก รุ่นท่ี 1  21 - 22 มิถุนายน 2557  และ     

รุ่นที่ 2 28 - 29 มิถุนายน 2557 ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 
2. โครงการสัมมนาการพัฒนาทีมงานเพ่ือประสิทธิภาพขององค์กร รุ่นที่ 2   13 – 14 มิถุนายน 

2557  ณ  A-One Pattaya Beach Hotel จ.ชลบุรี 
3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  มิถุนายน – สิงหาคม 2557 ณ ห้องจุลทรรศน์         

อิเล็กตรอน ภาควิชาฯ 
4. โครงการเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนวิทยาในอนาคต  26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม

ณัฐ ภมรประวัติ 2  ช้ัน 3 ภาควิชาฯ 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการของบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อมสําหรับโรคติดเช้ือ

ไวรัสอุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ  23 - 24 กันยายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ช้ัน 6 ภาควิชาฯ 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการของบุคลากรด้านการตรวจวินิจฉัยการด้ือยาต้านไวรัสของเชื้อ

เอชไอวี   29 - 30 กันยายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ช้ัน 6 ภาควิชาฯ 

 แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งปริมาณ คุณภาพ และคุณค่าเทียบเคียงกับสถาบันช้ันนําของ

ประเทศเพ่ือให้มีปริมาณผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเพ่ิมตามเกณฑ์ของคณะฯ 
2. สร้างองค์กรต้นแบบด้านบริการทางการแพทย์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลใน

สาขา  ซึ่งเป็นความต้องการของประเทศ  เป็นสถาบันหลักเพ่ือการเทียบเคียงผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
พยาธิวิทยา  มีการควบคุมคุณภาพงานบริการตามระบบสากล  ธํารงรักษามาตรฐานคุณภาพของงานบริการ
ทั้งระบบ 

3. สร้างรายได้และลดรายจ่ายโดยเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
-  เพ่ือจัดหารายได้ให้พอเพียง สําหรับพันธกิจต่าง ๆ 
-  ลดรายจ่าย 
-  จัดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
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ภาควิชารังสีวิทยา  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

การบริการรักษาพยาบาล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
บุคลากรที่ได้รบัรางวัล/คําชมเชย 
        1.  รศ.น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา  ได้รับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันสายสะพาย มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) ประจําปี 2556   
        2.  คุณชูขวัญ วายพา/คุณศศิวิมล พรหมมา/คุณวิโรจน์ ช่างม่วง/คุณทิพย์ทิภาพร ทิพย์กมลมาน  
ได้รับคําชมเชยจากผู้มารับบริการ        
 

แผนภูมิที่ 4.2   จํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเครื่อง PET-CT ปีงบประมาณ 2555 – 2557 

จํานวน (ราย) 

ปีงบประมาณ 

             แผนภูมิที่ 4.1    จํานวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ ปีงบประมาณ 2555 – 2557 
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การพัฒนาบคุลากร 
1. โครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา”  2 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2557 ณ  

อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์  พิพิธภัณฑ์วัดเทพศิรินทราวาส  และวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร (วัดสามจีน)   
รวม 6 ครั้ง 

2. อาจารย์แพทย์ฝึกอบรมด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (Radiation Oncology) 1 คน  ระยะเวลา 1 ปี 
3. นักฟิสิกส์การแพทย์ศึกษาต่อระดับ PhD. ด้านฟิสิกส์การแพทย์ (Medical Radiation Physics)  

เพ่ือเตรียมเป็นอาจารย์ โดยจะรับผิดชอบการเรียนการสอนด้านฟิสิกส์การแพทย์ 2 คน ระยะเวลา 3 ปี 

การวิจัย (Research) 
 ผลงานวิจัย/ผลงานท่ีตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ของอาจารย์และบุคลากร 54 เร่ือง 

การบริการวิชาการ (Academic-service) 
โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการให้บริการผู้ป่วยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์สําหรับพยาบาล  

12 กันยายน 2557    

การศึกษา (Education) 
1.  ผลการสอบรวบยอด (Comprehensive Examination: Clinical Sciences I (X-ray) ของนักศึกษา 

แพทย์ ช้ันปีที่ 5 (ปี 2556) คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.57 และสอบผ่าน ร้อยละ 92.21  
2.  จัดทําสื่อการเรียนการสอนแบบ E-learning  website ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน 

Powerpoint VDO และแบบทดสอบของทุกรายวิชาเพ่ือทดแทนการใช้กระดาษ ได้ร้อยละ 96.15 ของ
อาจารย์ที่ทําการสอน 

3.  ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน 
3.1 ทบทวนและปรับปรุงระบบการ rotation ได้ปรับเปลี่ยนใหมต้ั่งแต่ปี 2553  
3.2 นําการ Open house มาใช้อย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 ในการแนะนําภาควิชาให้ผู้สนใจสมัคร

เข้าอบรมแพทย์ประจําบ้าน ให้รู้จักและเข้าใจลักษณะงาน และการใช้ชีวิตแพทย์ประจําบ้านรังสีวิทยา ก่อน
ตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรม เพ่ือลดความไม่เข้าใจงานในสาขาน้ีซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างจากแพทย์
สาขาอ่ืน วัตถุประสงค์เพ่ือลดอัตราการลาออกระหว่างฝึกอบรมอันเน่ืองมาจากความไม่เข้าใจที่คลาดเคลื่อน  

3.3 ทบทวนหลักเกณฑ์และปรับระบบการรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน ประจําปีเพ่ือให้ตอบสนอง
นโยบายและแก้ปัญหาที่พบจากปีก่อนๆ เป็นประจําทุกปี  

3.4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครแพทย์ประจําบ้านทาง Online มากขึ้น 
และพยายามลดการใช้กระดาษในทุกขั้นตอน   

3.5 ระบบการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านด้วยระบบ Online โดยใช้ Program IT และอุปกรณ์ 
IPAD เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน เร่ิมปีการศึกษาในปี 2556 เป็นต้นไป   

3.6 แพทย์ประจําบ้านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านเริ่มปี 2556   
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3.7 มีระบบ IT ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย และมีมากเพียงพอท่ีใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 
และการบริการที่มีประสิทธิภาพได้ดีเย่ียม 

3.8 มีระบบการสอบแพทย์ประจําบ้านด้วยระบบ Online  โดยลดใช้กระดาษลง  
3.9 มีอาจารย์แพทย์ที่กระตือรือร้นและมีทศันคติที่ดีทางด้านการศึกษา 

3.10 มีกระบวนการการคัดเลือกและประเมินผลแพทย์ประจําบ้าน Online ท่ีดี ชัดเจนของแต่ละหน่วย  
4. การศึกษาริเร่ิมการดูแลสุขภาพจิตของแพทย์ประจําบ้านด้านการประสานงานกับอาจารย์ ภาควิชา 

จิตเวชศาสตร์ เพ่ือร่วมเป็นที่ปรึกษาในการบําบัดความเครียด  
5. ฝ่ายการศึกษาจัดการโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ภาควิชารังสี ความรู้ดี มีความสุข  
6. ทีมคณาจารย์ด้านการศึกษา จัดโครงการสัมมนา พัฒนาคุณภาพทีมงาน และทัศนศึกษา On the 

job training โดยให้แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน    
7. แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสามารถเลือก Free elective  ณ ต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2557   

มีแพทย์ประจําบ้านต่อยอดเลือก Free Elective ณ ต่างประเทศ คือ พญ.น้ําฝน โพธิชํานาญ ณ สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 1 สิงหาคม 2557 ถงึ 31 ตุลาคม 2557 

7.1 นพ.จักรรัตน  ศุลเกศวร  แพทย์ประจําบ้านต่อยอดภาพรังสีวินิจฉัยช้ันสูงของช่องท้อง 
หลักสูตร 1 ปี  นําเสนอผลงาน เรื่อง CT Dose Reduction : Successful Implementation in Emergency 
Radiology Section. (Oral presentation) ในการประชุม  The 15th Asian Oceanian Congress of 
Radiology (AOCR 2014)  ประเทศญ่ีปุ่น 24 - 28 กันยายน 2557 

7.2 พญ.จิรัชยา  ชลประเสริฐสุข  แพทย์ประจําบ้านต่อยอดภาพรังสีวินิจฉัยช้ันสูงของช่องท้อง 
หลักสูตร 1 ปี ไปนําเสนอผลงาน เรื่อง Relationship Between Pre - and Post - operative Hindfoot 
and Femorotibial Angles in Patients Underwent Total Knee Arthroplasty (Poster presentation) ใน
การประชุม The 15th Asian Oceanian Congress of Radiology (AOCR 2014) ประเทศญี่ปุ่น 24 - 28 
กันยายน 2557 

7.3 พญ.นรี มนูญชัย แพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท นําเสนอผลงาน 
เรื่อง Physicians’ Satisfaction of Imaging Reports in Emergency Radiology (Oral presentation)  
ในการประชุม The 15th Asian Oceanian Congress of Radiology (AOCR 2014) ประเทศญี่ปุ่น  24 - 28  
กันยายน 2557 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1.  โครงการระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิค E-learning และผลิตสื่อมัลติมิเดีย Multimedia 

(บทเรียน Anatomy Online) 
2.  การพัฒนาทีมงานและระบบการทํางาน (On the job training) 
3.  สัมมนาระดมสมองเพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาควิชาฯ ความรู้ดี มีความสุข 
4.  การอบรม Basic ultrasound course for radiology residents 
5.  โครงการรังสีสร้างสุขทุกส่วนบริการ 
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ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
 
ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

1.  รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดงานมหกรรมคุณภาพ คร้ังที่ 20 ประจําปี 2556 ประเภท CQI  
เรื่องห่วงล้อไม่ห่วงสาย 

2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 20 ประจําปี 2556 
ประเภท CQI  เรื่อง Super Gauze คล้องเสมหะ และได้รับรางวัลหน่วยงานท่ีส่งผลงานร่วมประกวดในงาน
มหกรรมคุณภาพสูงสุด อันดับ 3 

3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท CQI  เร่ืองการพัฒนาการทํางานเพ่ือป้องกันความผิดพลาด
จากการให้ยาบรรเทาปวดกลุ่ม opioid ซํ้าที่ห้อง PACU  

4.  รางวัลรองชนะเลิศ รางวัล Kaizen เรื่องผ้าห่มอุ่นกายไร้รอยต่อทอเต็มผืน   
5. รางวัลหน่วยงานท่ีส่งผลงานร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพสูงสุด อันดับ 3 ในการประกวด

งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 20 ประจําปี 2556 
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท CQI ช่ือเรื่อง “Super Gauze คล้องเสมหะ” ในการ

ประกวดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 21 ประจําปี 2557    27 - 28 สิงหาคม 2557 
ผลการดําเนนิงาน 

1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1  การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5   159 คน และการเรียนการสอนในวิชาเลือก   

ให้แก่นักศึกษาแพทย์ 44 คน 
1.2  การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 เลือกวิชาวิสัญญีวิทยาเป็นวิชาเลือก 14 คน  
1.3  การเรียนการสอนนักศึกษาแพทยต่์างชาติ (อังกฤษ/เยอรมนี/ออสเตรีย และสิงคโปร์) 6 คน 

2.  ด้านการศกึษา/ฝึกอบรม 
2.1  ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2557) ท้ัง 3 

ช้ันปี  37 คน 
2.2  ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาการระงับปวด 4 คน (ช้ันปี 1  2 คน และ 

ช้ันปี 2   2 คน) 
2.3  ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก  

ช้ันปี 1 ปีการศึกษา 2557  1 คน 
2.4  ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านภาควิชาต่างๆ ภายในคณะฯ  66 คน ระยะเวลา 2 - 4 สัปดาห์/คน  

และฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านภายนอกคณะฯ จากสถาบันต่างๆ  93 คน 
2.5  ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ 

บุคลากรสังกัดภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2556 - 2557   29 คน 
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2.6  ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านภาควิชาต่างๆ ภายในคณะฯ 66 คน /ระยะเวลา 2 - 4 สัปดาห์/คน  
และฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านที่มาจากสถาบันภายนอก   93 คน 

2.7 ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และบุคลากรสังกัดภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2556 - 2557   29 คน 

3.  ด้านการวิจัย 
3.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ระดับชาติ (เป็นช่ือแรก) ประจําปี 2556 ประเภทบทความวิจัย 8 เรื่อง 
3.2  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ระดับชาติ (เป็นช่ือแรก) ประจําปี 2557  ประเภทบทความ 8 เรื่อง 
3.3 ประเภทบทความวิชาการ 3 เร่ือง 

4.  ด้านการบริการทางวิชาการ 
4.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Difficult Airway Management ให้แก่แพทย์

ประจําบ้านวิสัญญีและแพทย์ผู้สนใจ   2 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

4.2 โครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลประเทศภูฏาน 5 คน  2 มกราคม 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2557  
ณ ภาควิชาฯ 

4.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพ้ืนฐานการสกัดก้ันระบบประสาทส่วนปลาย Brachial  
plexus สําหรับแพทย์ประจําบ้าน ช้ันปีที่ 1 – 3 ของภาควิชาฯ และแพทย์ประจําบ้านวิสัญญีวิทยา จาก
โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ใกล้เคยีง ประจําปีการศึกษา 2556 - 2557   6 – 9 มกราคม 2557 ณ ภาควิชาฯ  

4.4 การจัดประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาประจําปี คร้ังที่ 1 The 1st Ramathibodi annual  
meeting in anesthesiology เรื่อง Current protective strategy   18 - 19 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม  
910 BC ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

4.5 โครงการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556   7 โครงการฯ 
5. ด้านการให้บริการผู้ป่วย 

5.1 งานบริการวิสัญญ ี24,523 ราย (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)  
 งานบริการวิสัญญ ี25,068 ราย (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)  
5.2 จํานวนผู้รับบริการ แบ่งตาม ASA classification (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) 
 จํานวนผู้รับบริการ แบ่งตาม ASA classification (ข้อมูลตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการฝึกอบรมการช่วยแพทย์ทําหัตถการทางวิสัญญี โดยใช้เครื่อง Nerve Stimulator ให้แก่

วิสัญญีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล  10 - 11 มกราคม 2558 ณ ภาควิชาฯ 
2. โครงการทุนสนับสนุนนักวิชาการอาคันตุกะจากประเทศแคนาดา (Visiting associated professor  

of anesthesiology: Dr.Roderick Finlayson)   1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558  
3. โครงการจัดการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจําปี ครั้งที่ 2 หัวข้อเร่ือง Cardiovascular and 

Neuroanesthesia   4 - 5 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางนํ้า กรุงเทพมหานคร  
4. โครงการปฐมนิเทศและปูพ้ืนฐานทางวิสัญญีวิทยาสําหรบัแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 
5. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของแพทย์ประจําบ้าน 
6. โครงการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
7. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และศิษยใ์นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
8. โครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล 
9. โครงการปัจฉิมนิเทศและประเมินผลประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการฝึกอบรมวิสญัญีพยาบาล 

10. โครงการพัฒนางานบุคลากรลักษณะองค์รวม 

แผนภูมิที่ 4.4   จํานวนผู้รับบริการ แบ่งตาม ASA classification ปีงบประมาณ 2556 - 2557   
 จํานวน (ราย) 
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แผนภูมิที่ 4.3  จํานวนผู้รับบริการวิสัญญ ีปีงบประมาณ 2556 - 2557 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการฝึกอบรมการช่วยแพทย์ทําหัตถการทางวิสัญญี โดยใช้เครื่อง Nerve Stimulator ให้แก่

วิสัญญีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล  10 - 11 มกราคม 2558 ณ ภาควิชาฯ 
2. โครงการทุนสนับสนุนนักวิชาการอาคันตุกะจากประเทศแคนาดา (Visiting associated professor  

of anesthesiology: Dr.Roderick Finlayson)   1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558  
3. โครงการจัดการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจําปี ครั้งที่ 2 หัวข้อเรือ่ง Cardiovascular and 

Neuroanesthesia   4 - 5 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางนํ้า กรุงเทพมหานคร  
4. โครงการปฐมนิเทศและปูพ้ืนฐานทางวิสัญญีวิทยาสําหรบัแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 
5. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของแพทย์ประจําบ้าน 
6. โครงการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
7. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และศิษยใ์นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
8. โครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล 
9. โครงการปัจฉิมนิเทศและประเมินผลประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการฝึกอบรมวิสญัญีพยาบาล 

10. โครงการพัฒนางานบุคลากรลักษณะองค์รวม 

แผนภูมิที่ 4.4   จํานวนผู้รับบริการ แบ่งตาม ASA classification ปีงบประมาณ 2556 - 2557   
 จํานวน (ราย) 
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ภาควิชาเวชศาสตรค์รอบครัว  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

1.  พญ.วัชราภรณ์ ตาบูรี อดีตแพทย์ประจําบ้านที่จบการศึกษาจากภาควิชาฯ ได้รับรางวัลยอดเย่ียม
การนําเสนอโปสเตอร์ในการประชุม Asia Pacific Hospice Conference 2013   11 - 13 ตุลาคม 2556 
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยขณะเป็นแพทย์ประจําบ้าน ช่ืองานวิจัย “A qualitative study on the changes of 
family dynamic after do not resuscitate (DNR) decision)” 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ได้แก่  Family Medicine 
workshop for Family pharmacist ร่วมสอนและพัฒนาเน้ือหาการประชุมแก่ชมรมเภสัชกรครอบครัว
แห่งประเทศไทย เป็นปีแรกในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้แก่เภสัชกร และมี
แนวโน้มจะพัฒนาเป็นสาขาวิชาใหม่ให้แก่เภสัชกรไทย ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการประสานองค์ความรู้ระหว่าง
เวชศาสตร์ครอบครัวกับเภสัชกรรม  28 ตุลาคม 2556 – 1 พฤศจิกายน 2556 

3.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แพทยศาสตรบันฑิตศึกษาเพ่ืออาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ประจําปี 2557” ร่วมกับชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
26 มิถุนายน – 13 กันยายน  2557  ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 

4.  การดําเนินงานของคลินิกดูแลและบรรเทาอาการได้มีผลสําเร็จเป็นอย่างดี โดยมีจํานวนผู้ป่วยรับ
ปรึกษาเพ่ือการดูแลเพิ่มขึ้น จากปีก่อนประมาณร้อยละ 30 โดยผู้ป่วยและครอบครัวทีไ่ด้รับการดูแลทั้งหมด
ให้คะแนนประเมินความพึงพอใจในระดับมาก  

5.  การจัด Palliative Teleconference ระหว่างภาควิชาฯ และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ที่สนใจในทุกวัน
จันทร์บ่าย สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เริ่มเมษายน 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร   โรงพยาบาลมหาสารคาม  และโรงพยาบาลเขาย้อย จ.เพชรบุรี 
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6.  บุคลากรภายนอกมาฝึกปฏิบัติด้านการดูแลแบบประคับประคอง ได้แก่ 

-  ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝกึอบรมพยาบาลข้ันสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-
ศัลยศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  2 คน 

-  แพทย์ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร Basic certification course in Palliative Medicine ของ
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแห่งประเทศไทย  6 คน 

-  แพทย์ประจาํบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 คน 
7.  ดร.พญ.ธัญญรัตน์  อโนทยัสินทวี  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมวิจัยกับ โครงการประเมินเทคโนโลยีและ

นโยบายทางด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program : HiTP) 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนวิชาการแก่แพทย์ที่กําลังศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ในพ้ืนที่

ห่างไกลผ่านระบบ Tele – conference 
2. กิจกรรมครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน โดยมีกลุ่มผู้ป่วยที่ร่วมกิจกรรม ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์

ครอบครัว และ บุคลากรคณะฯ (ภาควิชาฯ ร่วมกับ หน่วยสวัสดิการสุขภาพรามาธิบดี) 
3. Project : Annual Palliative Care Memorial Service 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

_15-0165(072-269).indd   92 4/27/15   11:07:19 AM



93

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

4-22 
 

ภาควิชาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน  
 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

  1. จัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสถาบันการ 
แพทย์ฉุกเฉนิแห่งชาติ (สพฉ.) เรื่อง “ถึงเวลาเผชิญภัยพิบัติ”   19 - 21 มนีาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ 

   
 2. โครงการซ้อมแผนการฝึกทางทหารของอาเซียน ด้านการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติร่วมกัน
ระหว่างทีมปฏิบัติการของประเทศไทยและอีก 10 ประเทศ ประกอบด้วย การซ้อมในรูปแบบการฝึกซ้อม
แผนบนโต๊ะ (The Table Top Exercise : TTX)  การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) 
และการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full - Scale Exercise) 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557 ณ กรมทหารราบ
ที่ 112  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 3. ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้แก่บุคลกรบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 2 รุ่น รุ่นที่ 1  21 สิงหาคม  
2557  และรุ่นที่ 2  1 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ  ทั้งน้ีเพ่ือกําหนดข้อตกลงในการสอนการ
จัดการสาธารณภัย (Mass casualty management) และการซ้อมการตอบโต้สาธารณภัยในรูปแบบ
เดียวกัน  
 
 
 
 
 
  

 4. ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ Prehospital Disaster Center, Goghenburg Sweden 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกอบรมการบริหารจัดการเหตุการณ์ ภัยพิบัติ”  หรือ ThaiSim 2014     
22 – 26 กันยายน 2557 ณ ห้อง Petchchompoo โรงเเรมดิเอมเมอร์รัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย เพ่ือสร้างผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับสากล  
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 5. เป็นสถานพยาบาลสมทบในการฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ของนักปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ (ฝกึหัด) ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
 
 
  
 
 
 
 

6. อ.นพ.พงศกร  อธิกเศวตพฤทธ์ิ เป็นแพทย์ฉุกเฉินไทยคนแรกที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
Critical Care ที่มี Impact Factor 5.04 ช่ือผลงานวิจัย Effects of Prehospital Adrenaline administration  
on out-of-hospital cardiac arrest outcome: a systematic review and meta-analysis. Crit Care  
2014.31; 18(4): 463.Epub 2014 July 31. 
รางวัลที่ได้รับ 
 1. การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจําบ้าน ปีการศึกษา 2556  7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 
ศูนย์อบรมสถานการณ์จําลอง ช้ัน 2 ตึก อํานวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี 

 
 

 

ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา 
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

รอ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา 
ผู้อํานวยการสํานักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. 

Professor Amir Khorram-Mamesh 
Gothenburg University Sweden 

พญ.พรรณวิไล  ต้ังกุลพานิชย์ 
ได้รับรางวัล Practical 

พญ.ชนากานต์  สุวัฒนศิลป์ 
ได้รับรางวัล Innovative 

นพ.วัชรพงศ์  ชินศุภลักษ์ 
ได้รับรางวัล The best scientific research 
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2. อ.นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น และ อ.พญ.วินี  ไตรณรงค์สกุล ได้รับรางวัลบุคลากรท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับ
คณะฯ  18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ช้ัน 5   

 
 
 
 
 
 
 

 3. นพ.ทวีพล ประจักษ์ธรรม และ นพ.ศุภกฤษ  สัตตบุศย์  แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ 3  สาขาเวช-
ศาสตร์ฉุกเฉิน ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Toxicology and emergency medicine grand slam 2014  
ณ โรงพยาบาลศิริราช  21 กรกฎาคม 2557    
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
  1.  โครงการอบรมวิชาการ เรื่องทบทวนความรู้เพ่ือความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ สําหรับ 
แพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั่วประเทศ 
  2.  โครงการอบรมวิชาการ เร่ือง Emergency medicine courses สําหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 
  3.  โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Basic emergency course for 1st   year emergency residents 
 4.  การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะฯ ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
ครั้งที่ 3 เรื่อง “Scene to ER” Seamless EMS update คุณภาพ ไร้รอยต่อ  
  5.  โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ครั้งที่ 3 
   6.  โครงการกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างทักษะทางสังคม 
   7.  ส่งทีมอาจารย์แพทย์ร่วมให้ความรู้ในรายการของรามาแชนแนล   
  8.  เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor 
of science in emergency medical operation)  
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ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

1.  ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

1.1  โครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต  
1.2  รายงานการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรด้วย

มาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลบางพลี 
1.4  การศึกษาการใช้โปรแกรม 1 to 5 piano เพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

(Learning disability)  
1.5  ศ.นพ.ไพบูลย์  สุริยะวงศ์ไพศาล เป็นที่ปรึกษาวิชาการพ้ืนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ภายใต้โครงการ Community-based Health System Development Network Project 
1.6  ร่วมจัด workshop เร่ืองมิติใหม่ในการใช้งาน HL7 v3 CDA สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

สุขภาพในประเทศไทย  ในการประชุมวิชาการ ประจําปี 2557  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  2 เมษายน 2557 

2.  ผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารระดบัสากล/ระดับชาติ 19 เร่ือง 
-  ผลงานท่ีมีช่ืออาจารย์ภาควิชาฯ เป็นช่ือแรก 4 เรื่อง  
-  ผลงานท่ีมีช่ืออาจารย์ภาควิชาฯ เป็นผู้ร่วมวิจัย 15 เรื่อง 

3.  กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทาํงาน  
-  ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร 
 คณะทํางานปรับปรุงข้อกําหนดสารอาหารท่ีควรได้รับประจําวันสําหรับคนไทย (Dietary 

Reference Intake: DRI) กลุ่มน้ําหนักและส่วนสูงอ้างอิงของประชากรไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 คณะทํางานโครงการการประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การดําเนินงานตามรอยพระยุคลบาท

เพ่ือพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็ก ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ เพ่ือนําไปสู่การ
ขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

-  ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 
 อนุกรรมาธิการของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการพัฒนาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา   
 คณะทํางานติดตามและประเมินผลบัญชียาหลักแห่งชาติในคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
 คณะทํางานพัฒนาวิชาการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 
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 กรรมการกํากับทิศทางจัดทําหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 คณะกรรมการกํากับทิศทางกลุ่มแผนงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

 คณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
-  อ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ 
 คณะทํางานพัฒนารูปแบบการบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื ้อรังของสถานบริการสุขภาพ 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 คณะทํางานปรับปรุงข้อกําหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจําวันสําหรับคนไทย (Dietary Reference 

Intake : DRI) กลุ่มโซเดียม โปตัสเซียม คลอไรด์ และน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
-  ผศ.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ 

 อนุกรรมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการจัดบริการปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร  

-  อ.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์ุ 
 กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (Diploma & Master of Science in Biomedical and 
Health Informatics)  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  

 คณะทํางานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพ่ือสนับสนุนระบบส่งต่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(E-Refer)  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

 อนุกรรมการวิจัย ศึกษาปัญหาและผลกระทบกรณีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม แพทยสภา 

 อนุกรรมการแพทยสภาสาร แพทยสภา 

4.  กิจกรรม/โครงการที่สามารถพัฒนาเปน็นโยบายสขุภาพ 
-  โครงการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย คร้ังที่ 5   ตุลาคม 2556 ถึง พฤศจิกายน 2557 เพ่ือสํารวจ

สถานการณ์สุขภาพและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของคนไทย 
-  โครงการประเมินภาวะสุขภาพประชาชนโดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายท่ี ต.บางปลา  

อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 
-  โครงการพฒันารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวานและความดันเลือดสูง 
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5.  บริการวิชาการ 
-  ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร 

 วิทยากร นําเสนอประเด็น "ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานในประเทศ
ไทย" ในการประชุม "Think Tank" ครั้งที่ 6/2556  เพ่ือพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า  26 พฤศจกิายน 2556  ณ  อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

 วิทยากร เรื่อง Capacity Building workshop & KM เรื่อง การจัดการลดความเสี่ยง/พฤติกรรม 
ในการประชุมวิชาการ Non communicable Disease Forum 2014 (NCD Forum 2014) : ผนึก บูรณาการ 
สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง  14 สิงหาคม 2557  ณ  อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี 
กรุงเทพมหานคร  

 วิทยากร เรื ่อง Epidemiology and Outcome of Hypertension in Asian Population  
ในการประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 15 สิงหาคม 2557 
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร 

-  ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 
 นําเสนอผลงาน เรื่องการประเมินนโยบายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  20 มกราคม 2557  ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
จ.นนทบุรี 

 วิทยากร เรื่องงานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตเปลี่ยนได้อย่างไร ในการประชุมวิชาการการ
วิจัยระบบสุขภาพประจําปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "วิจัย..เปลี่ยนชีวิต" 5  กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุม 
อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

 วิทยากร เรื่องปฏิรูประบบสาธารณะสุขกับแนวคิดหลักประกันสุขภาพ  ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนักสื่อสารสุขภาพรุ่นใหม่ใส่ใจระบบหลักประกันสุขภาพ  24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม 
กรุงศรีริเวอร์  จ.พระนครศรีอยุธยา 

-  อ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ 
 วิทยากร เรื่อง Health Promotion หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลระยะสั้น  สําหรับผู้บริหาร 

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในโครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข (สปป.ลาว คศ. 2014 - 2018) ตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี แก่แพทย์ระดับผู้อํานวยการ  11 มีนาคม 2557  ณ  คณะฯ 

 วิทยากร Symposium 2: ลดหวาน มัน เค็ม เพ่ือชีวิตคุณภาพ เร่ืองตัวช่วยผู้บริโภค  ในการ
ประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7  ภายใต้หัวข้อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของ
อาเซียน  7 ตุลาคม 2556  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

 วิทยากร เรื่องโรคเกิดจากพฤติกรรมการกินอยู่  ในโครงการฝึกอบรมวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพดี แก่ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ  กระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุราชการ 
ทั่วประเทศ  20 พฤษภาคม 2557  จ.สรุาษฎร์ธานี 
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-  อ.พญ.รัศม ีตันศิริสิทธิกุล 
 วิทยากร เร่ือง "Diabetics patient monitoring with hemoglobin A1c and point of 

care testing (POCT) glucose in primary hospital" ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์
และสาธารณสุข พ.ศ. 2557 (International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH) 
2014)   21 - 25 กรกฎาคม 2557  ณ  ห้องประชุมราชปนัดดาฯ (Auditorium-A)  อาคารศรีสวรินทิรา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประชุมเชิ งปฏิ บั ติการ เรื่อง An International Association for Medical Education (AMEE 
2014) ระหว่าง 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557 และ Pre-conference Workshop เรื่อง  PCW27: What's 
up? What's app? Technology in Medical Education ณ เมืองมิลาน ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี 

-  ผศ.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ 
 เป็ น  Facilitator ในการประชุม  AUN Policy-Action Workshop on Health Promotion in 

Japan and ASEAN: Towards a Cross border and Interdisciplinary Collaboration on the roles 
of Universities in Societal-Communal Empowerment for Sustainable Wellness  โดยมหาวิทยาลัยมหิดล  
ร่วมกับ ASEAN University network (AUN) จัดขึ้น   27 - 28 มีนาคม 2557  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.
นครปฐม 

 resource person ในการประชุ ม  The National Workshop on Global Health Diplomacy   
จัดโดย IHPP TGLIP และ MUGH   28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม 

 วิทยากร เร่ืองอนาคตระบบสุขภาพไทย สุขภาพคนไทยดีขึ้นหรือแย่ลง  ในการประชุมวิชาการ
การวิจัยระบบสุขภาพประจําปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "วิจัย...เปลี่ยนชีวิต"  4 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุม 
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

-  อ.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์ุ 
 บรรยาย เรื่อง Social Media: สําคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างไรในยุคปัจจุบัน ในการประชุมวิชาการ 

พยาบาล  ประจําปี 2557 ภายใต้หัวข้อ Social Media in Nursing: โอกาสหรือภัยคุกคาม  6 สิงหาคม 
2557  ณ ห้องป่ินเกล้า  สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ  กรุงเทพมหานคร 

 วิทยากร เรื่องมิติใหม่ในการใช้งาน HL7 v3 CDA สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพใน
ประเทศไทย  2 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

 วิทยากร เร่ือง Informatics & Technology for Nursing  ในการประชุมวิชาการสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย เรื่องสมรรถนะสําคัญของพยาบาล: พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสุขภาวะ 
ของประชาชน  24 มิถุนายน 2557  ณ  โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

 วิทยากร เร่ือง Standard clinical data Exchange  การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร พ.ศ. 2557   23 - 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 
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4-29 
 

 วิทยากร บรรยาย เร่ืองประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการละเมิดข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางสื่อสังคมออนไลน์  รายวิชา 
3646710  สัมมนาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล  14 สิงหาคม 2557 ณ อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ  
คณะพยาบาลศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 วิทยากร (Guest speaker) เรื่อง Health: The Next Building Block for Thailand's Healthcare  
System  ในการประชุม The Southeast Asia Healthcare Summit 2014   12 - 13 มิถุนายน 2557 
ณ  ประเทศสิงคโปร์ 

 วิทยากร เรื่อง กรอบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล  ในโครงการ
อบรมแพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล   7 กรกฎาคม ถึง 23 กันยายน 2557  
ณ  ห้องประชุมสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1  ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1.  โครงการพฒันารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวานและความดันเลือดสูง 
2.  โครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานและความดันเลอืดสูง 
3.  โครงการการดูแลผูสู้งอายแุละผู้ป่วยติดเตียงด้วยความร่วมมือกับชุมชนสําหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย 
4.  โครงการพฒันาสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาพระดับอําเภอ 
5.  โครงการตาํบลต้นแบบ : บางปลาปลอดบุหรี่ 
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4-30 
 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

     1. การเปิดบริการคลินิกเฉพาะทาง  
 (1) คลินิกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Clinic)  เปิดให้การบริการรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
อย่างครบวงจรแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมความแข็งแรงและประสิทธิภาพการทํางาน
ของกล้ามเนื้อฝึกการทรงตัวการเคลื่อนย้ายตนเอง  การเดิน กระตุ้นการรับรู้ การกลืน รวมทั้งฝึกหัดการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน  รวมท้ังการให้คําแนะนําแก่ผู้ดูแลในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วย
สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดที่มี  
 (2) คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ (Geriatric Rehabilitation) เปิดให้การบริการรักษาทางเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟูอย่างครบวงจรแก่ผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาดูแลด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพ่ือให้มี
ความรู้ และมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงอันนําไปสู่การป้องกันและลดการพลัดตกหกล้ม  ตลอดจนการ
ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในผู้สูงอายุ และเพ่ือเป็นต้นแบบการดูแลผู้ป่วยที่สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ 
  (3) คลินิกบําบัดรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค (Vojta Clinic) เปิดให้การบริการ
รักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแก่เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจประเมินเด็ก
พิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว โดยดูจากรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เด็กใช้เป็นประจําในชีวิตประจําวัน 
เพ่ือหาทางแก้ไขรูปแบบการเคลื่อนไหวดังกล่าวให้เข้าสู่การเคล่ือนไหวในระดับที่สูงขึ้นในขั้นตอนของการ
พัฒนาเด็กด้วยเทคนิค Vojta ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีจุดเด่นในการตรวจประเมินการเคลื่อนไหวของเด็กและ
ผู้ปกครองสามารถกลับไปฝึกได้เองที่บ้าน เพ่ือแก้ไขรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ  มีการทําวิจัยร่วมกับ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการรักษา 
      2. การให้บริการการฝึกผู้ป่วยด้วยเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้แก่  เครื่องฝึกเดิน (Gait trainer) และการ
วิเคราะห์การเดิน (gait analysis) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบประสาท  อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
สําหรับผู้พิการ  ชุดอุปกรณ์เพ่ือลดความไวในการรับความรู้สึกและชุดอุปกรณ์ฝึกการรับรู้ความรู้สึกในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีปัญหาเส้นประสาทส่วนปลายและโรคระบบประสาท   เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบําบัดเพ่ือเพ่ิมกระบวนการซ่อมแซมเน้ือเย่ือ ลดการอักเสบและลดอาการปวด
อันเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial Magnetic Stimulator : 
TMS) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (Transcranial Direct Current Stimulator : tDCS)  
เครื่องนวดนิ้วมือ (Raha-Digit) และเครื่องฝึกเพ่ือฟ้ืนฟูกําลังกล้ามเน้ือส่วนแขน (Raha-Slide)  เป็นต้น 
     3. สถานที่ดูงาน/ฝึกภาคปฏิบัติ   ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน/สมาคม/สถาบันการศึกษาต่างๆ หลาย
แห่งของทั้งรัฐและเอกชน  ให้เป็นสถานที่ดูงาน/ฝึกภาคปฏิบัติแก่บุคลากรทางการแพทย์และนิสิต/นักศึกษา 
ได้แก่ การดูงานด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูโรคหัวใจ  การฝึกภาคปฏิบัติในสาขากายภาพบําบัด  กิจกรรมบําบัด และ
สังคมสงเคราะห์   
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4-31 
 

 4. เพ่ิมจํานวนเตียงหอผู้ป่วย 76 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ช้ัน 7 จาก 8 เตียงเป็น 12 เตียง 
เพ่ือให้เพียงพอกับผู้ป่วยที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการรักษาพยาบาล
ระดับตติยภูมิ 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
      1.  โครงการความคิดเชิงบวกกับความสุขในการทํางาน 
      2.   การเปิดให้บริการหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูอย่างเต็มรูปแบบ จํานวน 20 เตียง ณ อาคาร 5 ช้ัน 1   
     3.  การปรับปรุงพ้ืนที่บริการและสํานักงานภาควิชาฯ 
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ภาควิชาศัลยศาสตร ์ 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

ด้านบริการ   
1.  งาน “รวมพลคนย้ิมสวย”   3 ตุลาคม 2556 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
2.  การประชุม Ramathibodi Cleft – craniofacial forum คร้ังที่ 3   3 - 4 ตุลาคม 2556 ณ 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
3.  งานเดิน ว่ิง การกุศลศัลยศาสตร์รามา – โรงพยาบาลเวชธานี   13 ตุลาคม 2556   ณ อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
4.  โครงการมาดูแลสุขภาพชายเพ่ือวันพ่อกันเถิด ครั้งที่ 7   25 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
5.  โครงการคลินิก 3 ปวด เดือนละ 1 ครั้ง ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  
6.  กิจกรรมการตรวจและประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลท่ีเท้าในผู้ป่วยเบาหวานเดือนละคร้ัง 

ด้านวิชาการ 
1.  งานรู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 3  10 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 อาคารศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตน์ 
2.  การอบรมวิชาการ Hands-on Workshop : Stapler Bowel Anastomosis     2 มีนาคม 2557 

ณ ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินิก ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

3.  งานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่ 10 โดย ศ.เกียรติคุณพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์  13 พฤศจิกายน 2556 
ณ ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

4.  การประชุมวิชาการ Ramathibodi Surgical Forum ครั้งที่ 9  เร่ือง Harmony in Surgery 
Teamwork between Anesthesiologist & Surgeon : Tackling the Surgical Needs  13 - 15 พฤศจิกายน  
2556  ณ ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

5.  การประชุม Interhospital ของสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ  10 มกราคม 2557 ณ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

6.  Inter-hospital Pediatric Surgical Conference   28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 910C 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

7.  การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื ่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที ่ 34   24 - 25 เมษายน 2557 ณ  
ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ช้ัน 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  
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ด้านการศึกษา 
 1.  รับการตรวจเย่ียมประเมินหลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา   11 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม

ศูนย์สลายนิ่ว 
 2.  ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เยี่ยมชมภาควิชาฯ ด้านการใช้อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ในการผ่าตัด   29 พฤศจิกายน 2556  
 3.  เยี่ยมสถาบันสมทบโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค์ หลักสูตรศัลยศาสตร์ เมื่อ 17 ธันวาคม 2556 

ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 4.  รับการตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันหลักสูตรกุมารศัลยศาสตร์   18 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม

เปรมบุรี ช้ัน 5 อาคาร 1 
 5.  รับการตรวจเย่ียมประเมินสถาบันหลักสตูรอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด   25 ธันวาคม 2556 ณ 

ห้องประชุมเปรมบุรี ช้ัน 5 อาคาร 1 
 6.  รับการตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันหลักสูตรอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา   19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
 7.  งาน Care lab   8 - 15 มีนาคม 2557 ณ ตึกกายวิภาค 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 8.  สัมมนาวิชาการภาควิชาฯ “กําหนดแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาฯ”  23 - 24 มีนาคม 2557 ณ 

ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  ช้ัน 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
 9.  งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน ประจําปีการศึกษา 2556   21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม

อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ช้ัน 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
10.  เย่ียมเยียนสถาบันสมทบหลักสูตรศัลยศาสตร์   28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

ด้านพัฒนาคณุภาพ 
1.  โครงการดาวเด่น ประจําปี 2556 
2.  โครงการ  Root Cause Analysis   18 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 907 ช้ัน 9 อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล 
3.  โครงการมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ (Surgical Quality Conference) ครั้งที่ 6 จัดขึ้น  22 

กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ช้ัน 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
4.  โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 1  26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 617 

ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
5.  โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 2  16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม

ช้ัน 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

ด้านทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ 
 1.  งานเกษียณอายุงานอาจารย์ภาควิชาฯ   21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

ช้ัน 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
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 2.  งานทําบุญศูนย์สลายนิ่ว  11 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์สลายนิ่ว 
 3.  งานกีฬาสัมพันธ์แพทย์ประจําบ้านศัลยศาสตร์กับแพทย์ประจําบ้านวิสัญญีวิทยา  13 ธันวาคม 

2556 ณ คณะฯ 
 4.  งานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชาฯ ปี 2557   13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

ช้ัน 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
 5.  งานทําบุญตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ 2557   27 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 6.  เลี้ยงอาหารเด็กพิการซ้ําซ้อนบ้านราชาวดี  6 เมษายน 2557 ณ บ้านราชาวดีชาย ปากเกร็ด 
 7.  กิจกรรมพาแพทย์ประจําบ้านไหว้พระ เมื่อ 6 เมษายน 2557 ณ วัดชนะสงคราม 
 8.  งานประเพณีวันสงกรานต์  11 เมษายน 2557 ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ช้ัน 5  อาคารเรียนรวม  
 9.  งานวิชาการและพิธีไหว้ครูของแพทย์ประจําบ้านศัลยศาสตร์ ประจําปี 2557  3 กันยายน 2557 ณ 

ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
10.  Sport Day ของนักศึกษาแพทย์ปี 5   8 สิงหาคม 2557 ชั้น 2 อาคารวิจัย 

นวัตกรรม/บคุคลท่ีได้รบัรางวัล 
1.  รศ.นพ.ประเสริฐ  ศัลย์วิวรรธน์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ได้ดํารงตําแหน่งนายกแพทยสมาคม

แห่งประเทศไทย ต้ังแต่มกราคม 2557 
2.  รศ.นพ.สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ได้รับรางวัล

นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจําปี 2556 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 
3.  พญ.อุมาพร  สีหะวงษ์ ศิษย์เก่าศัลยศาสตร์รามาธิบดี รุ่นที่ 39 ได้รับรางวัลอาจารย์ในดวงใจของ

นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2556 
4. รางวัลที่ได้รับในการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 28  5 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ประชุม 

นานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นพ.ศิริ  ครุสันธ์ิ  รางวัลที่ 3 การนําเสนอผลงานวิจัยแพทย์
ประจําบ้าน เร่ือง “A pilot study : Prospective randomize control trail : Can co2 make colonoscopy  
quicker than room air?” 

5. รางวัลที่ได้รับในการประชุมวิชาการประจําปี สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 26   25 - 27 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี  นพ.ศิริอนันต์  ประสิทธ์ิ และ 
นพ.ประภากร  ก๋งอุบล ชนะเลิศในการแข่งขันประกวด Urological Resident Contest 

6. รางวัลที่ได้รับในการนําเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจําบ้านศัลยศาสตร์ ที่จบการฝึกอบรมประจําปี
การศึกษา 2557 (Chief’s Conference)  20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ช้ัน 5 
อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ   

6.1  พญ.ชวรจน์  จันทร์สืบสาย แพทย์ประจําบ้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 เร่ือง “A novel dynamic pulsatile placenta model for microsurgery training 
using Rama Micro Pump: Rama DPP model”  
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6.2  นพ.สวัสชัย ลิ่ม แพทย์ประจําบ้านสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อัน ดับที่  2 เรื่อ ง “The anatomical relationship of Asterion and Transverse-Sigmoid venous 
junction from 100 cadavers”  

6.3  นพ.ขวัญชัย  ลาวัลย์วงษ์ แพทย์ประจําบ้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่าย
อวัยวะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3 เรื่อง “Incidence and risk factors of subclinical central  
vein or proximal vein  stenosis in acute arteriovenous graft and fistula thrombosis in dialysis patients”  

7. รางวัลที่ได้รับในการประชุมวิชาการประจําปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39  
พ.ศ. 2557   10 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ี จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการ
ประกวดผลงานทางวิชาการของแพทย์ประจําบ้านศัลยศาสตร์ (Resident Paper Contest) 

ประเภท Basic science research 
รางวัลอันดับที่ 1  พญ.ชวรจน์  จันทร์สืบสาย เรื่อง “A novel Dynamic Pulsatile Placenta  

Model for microsurgery training using Rama Micro Pump: Rama DPP model” 
รางวัลอันดับที่ 3  นพ.สวัสชัย ลิ่ม เร่ือง “The anatomical relationship of Asterion and 

Transverse-sigmoid venous junction from 100 cadavers” 
8. รางวัลที่ได้รับในงานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์” (Surgical Quality Conference) ครั้งที่ 6   

22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ช้ัน 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
8.1 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานประเภท Kaizen เร่ือง 

“กล่องยาปลอดภัย” 
8.2 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงในการนําเสนอผลงานประเภท 

Kaizen เรื่อง “ฝาลดกลิ่น....ปิดไว้ก่อน” 
8.3 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการนําเสนอผลงานประเภท 

Kaizen เรื่อง “ขยับกาย...ลมหายใจ กับเสียงเพลง” 
8.4 ธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานประเภท CQI เรื่อง 

“ระบบจัดการข้อมูลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยภาควิชาศัลยศาสตร์” 
8.5 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงในการนําเสนอผลงานประเภท 

CQI เรื่อง “กางเกงผู้ป่วยหนักศัลยกรรมชาย” 
8.6 หอผู้ป่วยอุบัติเหตุไฟไหม้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการนําเสนอผลงานประเภท 

CQI เรื่อง “D4D program” 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. ประชุมวิชาการ International Ramathibodi Surgical Forum 
2. รณรงค์และให้ความรู้เรื่อง Advanced HA แก่อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจาํบ้านและฝ่ายการพยาบาล 

ศัลยศาสตร ์
3. แผนงานการให้ความรู้วิชาการภาคประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ 

 - สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 
 - สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ทอ่ 
 - สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล 
 - สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ 
 - สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

4. แผนงานพัฒนาคุณภาพภาควิชาฯ 
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ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

1.  ศ.นพ.วราวุธ  สุมาวงศ์  ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
2.  ศ.นพ.สัญชัย บัลลังก์โพธ์ิ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริการ จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 15 มีนาคม 2557 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
3.  รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริหาร จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 15 มีนาคม 2557 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
4.  ศ.นพ.แสงชัย  พฤทธิพันธ์  ได้รับโล่เกียรติยศ President of the Asia Pacific Association for 

Gynecologic Endoscopy and Minimality Invasive Therapy ในการจัดประชุม 31 ตุลาคม 2556 ถึง 
2 พฤศจิกายน 2556  ณ กรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต้ 

5.  รศ.พญ.มยุรี  จิรภิญโญ  ได้รับโล่รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างประพฤติตนดีเด่นด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จากแพทยสภา 28 สิงหาคม 2557 ในพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง
ประชุมอารี วัลยะเสวี 

6.  ผศ.พญ.ชลธิชา  สถิรพจน์  ได้รับรางวัล Aofog  Shan S. Ratnam-Young Gynaecologist Award 
2013  ในการประชุมวิชาการ The 23rd Asian & Oceanic Congress of Obstetrics & Gynaecology (AOCOG 
2013) ที่ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World  20 – 23 ตุลาคม 2556 

7.  นางชุลีพร  วชิรธนากร หัวหน้าห้องผ่าตัดสูติ - นรีเวช ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นเป็นอาชีพเฉพาะ 
หรือเช่ียวชาญเฉพาะทาง   

ผลงานวิจัย 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 และการประชุมสามัญ

ประจําปี 2556   26 - 29 พฤศจิกายน 2556 มีบุคลากรของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลจากการประกวด
ผลงานวิจัยดังนี้ 

1.  ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศงานวิจัยอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจําปี 2556  
เรื่อง “Depot medroxyprogesterone acetate and epithelial ovatian cancer; a multicentre 
case-control study” 

2.  นพ.ธนิก  โชคจิรวัฒน์  ได้รับรางวัลที่ 1 เรื่อง “การศึกษาแบบสุ่มถึงผลของการกินโยเกิร์ตชนิดที่
มีแลคโตบาซิลัสอะสิโตฟิลุสกับกลุ่มเปรียบเทียบต่อการปรับสภาวะความเป็นกรดด่างในช่องคลอดของ
สตรีวัยหมดประจําเดือน” 

3.  นพ.วันฉัตร  โกมล  ได้รับรางวัลที่ 2 เรื่อง “การใช้ยา Acetaminophen/Tramadol HCL (Ultracet)  
รับประทานก่อนการขูดมดลูก เพ่ือระงับความเจ็บปวดหลังการขูดมดลูก : การศึกษาแบบสุ่ม” 
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4.  พญ.อุษาพรรณ  รุ่งพิสุทธิพงษ์  ได้รับรางวัลที่ 2 เร่ือง “การศึกษาความถูกต้องในการตรวจกรอง
ทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงต้ังครรภ์ โดยใช้วิธี Fully integrated test” 

5.  พญ.นิติพร  มั่นครุฑ ได้รับรางวัลที่ 2 เรื่อง “การศึกษาผลการรักษาด้วย Depot medroxyporgesterone 
acetate ระยะยาวต่อการกลับเป็นซ้ําของ endometrioma ภายหลังการผ่าตัด” 

6.  พญ.ขวัญสุดา  เย็นศรี  ได้รับรางวัลที่ 3 เรื่อง “การศึกษาภาวะ LGA ในทารกแรกเกิดที่มารดา
เป็นเบาหวานเปรียบเทียบในกลุ่มท่ีควบคุมนํ้าตาลได้ตามเป้าหมายกับกลุ่มท่ีควบคุมนํ้าตาลไม่ได้ตาม
เป้าหมาย” 

7.  พญ.วิลาสินี  ชาญสินธ์ุ  ได้รับรางวัลที่ 3 เร่ือง “การใช้วิธีคุมกําเนิดที่ออกฤทธ์ินานในระยะหลัง
คลอดในสตรีที่คลอดบุตรครั้งแรกจากประสบการณ์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี” 

8.  พญ.ป่ินพธู  แสงโชติ  ได้รับรางวัลชมเชย  เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการต้ังครรภ์
ของภาวะเบาหวานในสตรีต้ังครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วย 2 วิธีมาตรฐาน” 

ผลงานดา้นนวัตกรรม 
1.  ผศ.พญ.ญาดา  ติงธนาธิกุล  ได้รับโล่เกียติคุณจากสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล  ในผลงาน “มีดหั่นเนื้อในการทําผ่าตัดผ่านกล้องชนิดขับเคลื่อนใบมีดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ติดเครื่องกล”  28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7929 

2.  คุณณัฐยา  พรมาลัยรุ่งเรือง จากห้องผ่าตัดสูติฯ  และ ผศ.พญ.ญาดา  ติงธนาธิกุล  รางวัล Dean 
Innovation Award  ผลงานรามาธิบดี YNA Allis Feed Plus     

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
โครงการการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The “FRESH 2” (Fantastic Ramathibodi Gyn 

Endoscopic Surgery in Harmony) International Workshop  หน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช และหน่วยเอนโดครีน
การเจริญพันธ์ุภาวะมีบุตรยาก   
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ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

1.  ด้านบริการวิชาการ 
1.1 ผศ.นพ.ธงชัย  พงศ์มฆพัฒน์  ผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งโคนลิ้นด้วยหุ่นยนต์ (Transoral robotic 

surgery ) สําเร็จเป็นรายแรกในประเทศไทย  5 กันยายน 2557 ตลอดจนได้นําหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ใน
การผ่าตัดอ่ืน ๆ เช่น CA pyriform, CA supraglottic  อย่างต่อเนื่อง และได้รับเชิญในการนําเสนอใน
หัวข้อ  What’s new in head and neck cancer treatment :surgery ในการประชุม 12th National 
cancer conference  19 - 21 พฤศจิกายน 2557 

1.2  บุคลากรในสังกัด ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย/เสนอผลงานวิชาการในและต่างประเทศ 
1.2.1  วิทยากรบรรยายในประเทศสอนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม  (Cochlear 

Implantation) ดังนี้ 
ผศ.นพ.วิชิต  ชีวเรืองโรจน์ 
-  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  (องค์การมหาชน) 1  ครั้ง 
-  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ชลบุร ี 1  ครั้ง 
-  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  5  ครั้ง 
รศ.พญ.ลลิดา   เกษมสุวรรณ   
-   โรงพยาบาลนครพิงค์   จงัหวัดเชียงใหม่ 4  ครั้ง 
-   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2  ครั้ง 
-  โรงพยาบาลหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 1  ครั้ง 
-  โรงพยาบาลสงขลา  จังหวัดสงขลา 2  ครั้ง 
-  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3  ครั้ง 

 1.2.2  วิทยากรบรรยายต่างประเทศ 
 -   อ.นพ.ภูริช  ประณีตวตกุล  เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ Role of 
Non-PPI& PPI Medications  in the Management of GERD & LPR ณ ประเทศญ่ีปุ่น 4  เรื่อง  ดังนี้ 
 1. Role of PPI in the Management of LPR 
 2. Non PPI  Management for Extraesophageal Reflux Disease  
                             (Laryngopharyngeal Reflux) 
 3. Bridging Anti-Reflux Strategy in LPR Management Update Practies for 
                             practitioners 
 4. Challenging cases in LPR: ENT view point  
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- ผศ.นพ.จํารูญ  ต้ังกีรติชัย เป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง Temporal bone J – lift  ในการ 
ประชุม The 4th International Conference of Pan Asia Academy of Plastic and Reconstructive  
Surgery combined with the 6th Congress of the Korean Academy of Faical  Plastic and 
Reconstructive Surgery  ณ ประเทศเกาหลี   11 - 13 เมษายน 2557 

- อ.นพ.บุญสาม  รุ่งภูวภัทร  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง  Improved Visualiztion 
for Parapharyngeal Extension of Sino-nasal Tumor Utile Angle Endoscope and Robotic 
System-Asisted Surgery ใน การป ระ ชุ ม  25 th Congress of the European Rhinologic Society in  
Conjunction 32th International Symposium  of Infection & Allergy of the Nose (ERS 2014)  ณ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์  21 - 27 มิถุนายน 2557 

1.3  อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด  เข้าร่วมดังนี้ 
โครงการแพทย์เคล่ือนที่ร่วมกับสํานักราชเลขาธิการ 
17 - 18  ตุลาคม 2556 จังหวัดปราจีนบุรี 
26 - 29  พฤศจิกายน 2556 จังหวัดเชียงใหม่ 
15 - 16  ธันวาคม 2556 จังหวัดนครราชสีมา 
17 - 20  มกราคม 2557 จังหวัดพะเยา 
19 - 20  มีนาคม  2557 จังหวัดกาญจนบุรี 
2  เมษายน 2557 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
28 - 29  มิถุนายน 2557 จังหวัดสระแก้ว 
29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่ 
21-22  สิงหาคม 2557 จังหวัดยโสธร  และจังหวัดอุบลราชธานี 
10 - 11  กันยายน 2557 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โครงการออกหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ “ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า” ราชวิทยาลัยโสต ศอ 

นาสิก แพทยแ์ห่งประเทศไทย 
2 - 3  ตุลาคม 2556 จังหวัดสิงห์บุรี 
31 มีนาคม – 2  เมษายน  2557 จังหวัดตราด 
7 - 8 สิงหาคม 2557 จังหวัดตราด 

2.  ด้านการศึกษา 
 2.1  แพทย์จาก  University of Medicine Pham Ngoc Thach  ประเทศเวียดนาม  มาฝึกอบรม
ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)  เป็นเวลา 3 เดือน  4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2557 
 2.2  จัดอบรม Comprehensive Otolaryngology Head and Neck Surgery Course สําหรับ
แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ทั่วประเทศ 12  สถาบัน  10 - 13  มีนาคม 2557  ณ 
ห้องประชุม  910A  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
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2.3 จัดสอบวิจัยวิจัยแพทย์ประจําบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ทั่วประเทศ 12 สถาบัน  14 มีนาคม 2557    
ณ ห้องประชุม 905  906 907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

2.4 จัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้าน  Cadaveric Workshop ให้แก่แพทย์ประจําบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา  และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 14 กรกฎาคม 2557 โดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ในการฝึกปฏิบัติ   
ณ  ห้องปฏิบัติการ มหกายวิภาคศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.5 จัดโครงการสอนแสดงการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้อง ให้แก่ โสต ศอ นาสิกแพทย์ ทั่วประเทศ 
ประมาณ  40 คน เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องในผู้ป่วยจริง ผ่านทางไกล
ดาวเทียมจากห้องผ่าตัดห้อง 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  คณะฯ  ไปยังโรงพยาบาลราชวิถี  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการร่วมกัน  16 กันยายน 2557  

2.6 จัดประชุมวิชาการ Inter – University Conference   สําหรับแพทย์ประจําบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา  
ทุกสถาบันทั่วประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ  26 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ  
เวชชาชีวะ  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  ช้ัน 5 

2.7 เปิดหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านต่อยอด  อนุสาขานาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ้ ในปีการศึกษา 2557     
เปิดรับแพทย์ต่อยอดจํานวน 1 คน  

2.8 การผลิตผลงาน Soft ware ในการวินิจฉัยและพยากรณ์โรคมะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูก  ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลเกียรติยศ จากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 41st International Exhibition of  
Inventions of Geneva และนํามาใช้ในการเรียนการสอน เช่น prediction of nasopharyngeal carcinoma  
recurrence by Neuro - Fuzzy technique และNasopharyngeal carcinoma segmentation using  
a region growing technique ซึ่งเป็นผลงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.  ด้านบริการ 
3.1 โครงการพัฒนาระบบ E-logistic เพ่ือแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error)  

ได้สําเร็จและสง่มอบงานเป็นที่เรียบร้อยแลว้  ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2557  โดยในเบ้ืองต้นจะนําร่องใช้งานที่  
หอผู้ป่วยจักษุโสตสามัญชาย (6NW) และหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (7SW) 

3.2 การนํา Auto fluorescence fiber optic endoscopy มาใช้ในการตรวจหามะเร็งในกลุ่ม 
Unknown 10 CA และ การตรวจคัดกรองมะเร็งศีรษะและลําคอในระยะเริ่มต้น 

4.  ด้านวิจัย 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 

ระดับนานาชาติ (ช่ือแรก) 3 เรื่อง  ระดับนานาชาติ (ช่ือรอง) 3 เรื่อง 

5.  ด้านบรหิาร 
5.1 ปรับปรุงหอผู้ป่วยจักษุ - โสตฯ สามัญหญิง  เป็นหอผู้ป่วยรวมชาย - หญิง  สิงหาคม 2557 ถึง 

มกราคม 2558 
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5.2 จัดสัมมนาบุคลากรทุกสายงานในภาควิชาฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
และครบทุกพันธกิจ  20 และ 24 สิงหาคม 2557 

6.  บุคคลท่ีได้รับรางวัล 
6.1 นางสาวจรวยพร  สุเนตรวรกุล (เลขาฯ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา) ได้รับรางวัลบุคลากรสาย

สนับสนุนผู้มผีลงานดีเด่น  ด้านบริหารดีเด่น ประจําปี 2557   5 กันยายน  2557  

   
โล่รางวัล ผลงานดีเด่น  ด้านบริหารดีเด่น ประจําปี  2557 

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
แสดงความยินดี กับ นางสาวจรวยพร  สุเนตรวรกุล 

 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. เปิดอบรมหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาโสตประสาทวิทยา 
2. จัดอบรมวิชาการทางการแพทย์โครงการ ENT Update สําหรับแพทย์ประจําบ้าน  ศิษย์เก่า  

และแพทย์ต่างสถาบัน 
3. เปิดคลินิกโรคเวียนศีรษะและการทรงตัว  ทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก  
4. จัดทําแผนพัฒนางานภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  และผลักดันให้เกิดโครงการตามพันธกิจ 

อย่างต่อเน่ือง  
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ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

ด้านการศึกษา 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (RAID 514, 614)  เน้นการสอนแบบ Interactive โดยให้นักศึกษา

แพทย์มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ละกิจกรรม เพ่ิมมากขึ้น  นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติหัตถการทาง
ออร์โธปิดิกส์ ที่พบบ่อยในชีวิตประจําวัน เพ่ือนําไปรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เช่น การตรวจร่างกาย การ
ผ่าตัด การพันเฝือก  สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้: มีการพัฒนาสื่อและเอกสารการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยการ
ถ่าย VDO การสอนแต่ละหัวข้อบรรยายมี Pre test-post test กระดานข่าว กระดานถาม-ตอบ ห้องเรียน
ออนไลน์ เอกสารประกอบการสอน ประเมินเน้ือหาและส่ือการสอน ในระบบ E-learning เพ่ือให้นักศึกษา
เข้าศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกจากในห้องเรียน มีการต้ังกลุ่ม Line เพ่ือติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ มีการโต้ตอบทาง Line เช่น นําตัวอย่าง Case ผู้ป่วย 
ถาม-ตอบ เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักศึกษา  และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ สรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปีการศึกษา การจัดประชุมสัมมนารายวิชาฯ (RAID 514, 614) เพ่ือสรุปผลงานท่ีผ่านมา
และวางแผนพัฒนา 

หลักสูตรแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด  มีกระบวนการฝึกอบรมและประเมินผล
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และมีการสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดองค์ความรู้อย่างครบวงจร มีระบบการช่วยเหลือ
และติดตามคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ มีการจัด Cadaveric Workshop สําหรับแพทย์ประจําบ้าน
และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปีการศึกษา ครอบคลุมสาขาวิชา
ได้แก่ Sports Medicine, Trauma, Hand, Spine และ Arthroplasty จํานวนอาจารย์ใหญ่ 3 ร่าง ต่อ
ผู้เข้าร่วม 20 คนทุกปี โครงการเทคนิคการพันเฝือกให้กับแพทย์ประจําบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ และแพทย์
ประจําบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นการรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ เช่น ภาวะกระดูกหัก 
การบาดเจ็บของเอ็น และเย่ือหุ้มข้อต่อต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะสามารถรักษาได้โดยการใส่เฝือก และอุปกรณ์
พยุงชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นการรักษาทั้งแบบช่ัวคราว หรือถาวรได้ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่
แพทย์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลของการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ และต้องการให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แพทย์ประจําบ้านออร์โธปิดิกส์  แพทย์ประจําบ้าน 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนักศึกษาแพทย์อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นการบรรยายและ 
Workshop ช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา โครงการประเมินความสามารถและทักษะทางคลินิก  
(Surgical skill & Short case examination)  เพ่ือส่งเสริมการให้แพทย์ประจําบ้านมีการพัฒนาตนเองใน
ด้านทักษะทางคลินิกอย่างต่อเน่ือง  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง สามารถให้การ
วินิจฉัยแยกโรค และบอกแนวทางในการรักษาได้อย่างถูกต้อง มีการจัดทํา Teleconference ปรึกษาปัญหา
ผู้ป่วยซับซ้อนร่วมกับสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลอ่ืนๆ ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.ยะลา เป็นประจํา
สม่ําเสมอทุกเดือน 
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ด้านการวิจัย   การตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ ดังน้ี จํานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด 
10 เร่ือง (ระดับนานาชาติ 8 เร่ือง ระดับประเทศ 2 เร่ือง) impact รวม 15.891   สนับสนุนอาจารย์ 
ทํางานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic science) ขนานคู่ไปกับงานวิจัยทางคลินิก และส่งเสริมให้ผลงานได้รับการ
ตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกคณะฯ หลายเรื่อง ในส่วน
ของงานวิจัยของแพทย์ประจําบ้าน ซึ่งดูแลโดยคณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ ได้พยายามปรับปรุงงานวิจัยให้
มีคุณภาพมากขึ้น เพ่ือให้สามารถนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หรือเพ่ือให้ตีพิมพ์ได้ผลงานวิจัยที่
ได้รับการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

ผศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง นําเสนอผลงานงานประชุมวิชาการ The 2nd AOTrauma Asia Pacific Scientific  
Congress & TK Experts’ Symposium, Seoul, Korea (May 16-17, 2014) (Poster presentation) 

1. เรื่อง Outcome of Early Hip Fracture Surgery in Elderly Patients in Ramathibodi Hospital:  
A Prospective Cohort Study. 

2. เรื่อง Identification Fracture Collapse Characteristics Following Dorsal Versus Volar 
Plating in AO C3-Type Fractures of The Distal Radius: A Matched Case-Control Study in 84 
Cases.  

3. เร่ือง Using a Reconstruction Locking Compression Plate as External Fixator in Infected  
Open Clavicle Fracture.  

4. เร่ือง  Anteromedial marginal fracture of medial tibial plateau without significant knee  
ligamentous injury in hypermobility patient: A case report and review of literature.  

5. เรื่อง  Combined Lumbar-Sacral Plexus Block in High Surgical Risk Geriatric Patients 
undergoing Early Hip Fracture Surgery.  

ผศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง ได้รับรางวัลธํารงรัตน์ แก้วกาญจน์ สําหรับผู้ตีพิมพ์งานวิจัยลงในวารสารที่มี 
impact factor ประจําปี 2013-2014 งานประชุมวิชาการ The Combined Meeting of 2014 Asia Pacific 
Knee Society (APKS) and 2014 Annual Meeting of the Thai Hip & Knee society (THKS), จ.ภูเก็ต  
(Aug 8-11, 2014) 

ด้านการบริการ ได้รับ 3 รางวัลจากงานมหกรรมคุณภาพของคณะฯ คร้ังที่ 21 ได้แก่ 1. รางวัลอาจารย์
แพทย์ที่ผู้รับบริการประทับใจมากที่สุด ได้แก่ ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท   2. รางวัลทีมที่มีการ
ดําเนินการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในหน่วยงาน ได้แก่ ทีมนําออร์โธปิดิกส์   3. รางวัลหอผู้ป่วย
ที่มีการแจ้งอาการไม่พึงประสงค์จากยาสูงสุด ได้แก่ หอผู้ป่วย 2TP และ 2TC   สําหรับการจัดงานนวัตกรรม
ออร์โธปิดิกส์ ครั้งที่ 3  ในปีนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ ผลงานของคุณอ้อมน้อย เลาห์รอดพันธ์ุ  
ช่ือผลงาน Ortho Collar Kids  รางวัลที่ 2 ผลงานของ คุณปาริชาติ พรสวัสด์ิชัย คุณสุจิตรา เอ้ือเฟ้ือ  
คุณโยธกา ปัญญาเตียม  คุณอติรูป อุดมแก้วกาญจนา ช่ือผลงาน Home skin traction รางวัลท่ี 3  ผลงาน
ของ คุณเรณู ทองวิไล  คุณนาฎอนงค์ อรุณวิลัย ช่ือผลงาน Hanging bag of Axillary crutches (กระเป๋าแขวน) 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เรื่องระบบ E-learning ของนักศึกษาแพทยปี์ที่ 6 ร่วมกับสถาบันสมทบ 
2. โครงการคลินิกสถาปัตย์บําบัด 
3. โครงการพัฒนาระบบหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสู่งานวิจัย 

ระดับชาติ   สนับสนุนการวิจัยเพ่ือให้งานวิจัยนําไปใช้ได้จริงในการบริการและเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ใหม่
ในระดับชาติ และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านและ
แพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

4. โครงการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าแบบบูรณาการ  โครงการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักแบบ
ครบวงจร  โครงการผ่าตัดเส้นเอ็นเข่าแบบ Ambulatory เพ่ือลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล  
โครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระดูก Osteosarcoma แบบ Fast track 
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ภาควิชาอายุรศาสตร์  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

ด้านการศึกษา 
ทีมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหารายการ 

Medicine Tournament ในการประชุมวิชาการประจําปีคร้ังที่ 30 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ  23 - 26 
เมษายน 2557 

ด้านการบริการวิชาการ 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ที่มีแพทย์ต่างชาติเข้าร่วมด้วย ได้แก่ 
1. The 3rd Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology   28 - 30 ตุลาคม 2556   

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ช้ัน 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ผู้เข้าร่วมประชุม 56 คน 
2. Dermatologic and Anesthetic Surgery International League 2013 (DASIL 2013)         

6 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ห้อง Skill lab และห้องประชุม 623 อาคารเรียนรวม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 350 คน 

ด้านการวิจัย 
ผลงานวิจัยที่โดดเด่น ได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพระดับสากล ได้แก่ 
1.  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ได้รับรางวัลวิจัยนานาชาติ Research Award  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 

แห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง “The efficacy of calcium supplementation alone in elderly  
Thai women over a 2-year period: A randomized controlled trial” และได้รับเกียรติให้นําเสนอ
ในรายการ Research Highlight ในการประชุมวิชาการประจําปี คร้ังที่ 30 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย  23 - 26 เมษายน 2557 

2.  รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาจารย์  Best Abstract of the Year 
Award : Academic Center จากผลงานวิจัยเรื่อง “HLA-B*35:05 and CCHCR1 screening reduces 
nevirapine–associated cutaneous adverse reactions in Thailand: a prospective multicenter  
randomized controlled trial” ในงานประชุมวิชาการประจําปี คร้ังที่ 30 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
แห่งประเทศไทย  23 - 26 เมษายน 2557 

3.  รศ.นพ.วิบูลย์ บุญสร้างสุข ได้รับรางวัล Poster award จากผลงานวิจัยเรื่อง “Comparison of 
diagnostic performances among bronchoscopic samplings techniques in the diagnosis of 
peripheral pulmonary lesions”  ใน ก า รป ระ ชุ ม  18th World Congress of Bronchology and 
Interventional Pulmonology และ 18th World Congress for Bronchoesophagology ที่ Kyoto, Japan   
เมษายน 2557 
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4.  นพ.จํารัส พงษ์พิศ แพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับปีที่ 2 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย เรื่อง “Factors on liver stiffness measurement in psoriatic 
patients” จากงานประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 
2557 

5.  พญ.วันดี ช้ันประเสริฐภิญโญ แพทย์ประจําบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปปีที่ 3 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการประกวดผลงานวิจัยระดับแพทย์ประจําบ้าน จากผลงานวิจัย เรื่อง “Using  of ice cream 
for diagnosis of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance - an alternative to the 
oral glucose tolerance test” ในงานประชุมวิชาการประจําปี คร้ังที่ 30 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย  23 - 26 เมษายน 2557 และรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจําบ้านใน
การประชุมวิชาการประจําปีของคณะฯ 

6.  พญ.วิกานดา พันธ์มณี แพทย์ประจําบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ตจวิทยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่นจากผลงานวิจัย  เรื่อง “Comparison of Q-switched Nd:YAG laser and fractional carbon 
dioxide laser for the treatment of solar lentigines in Asians” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  28 มีนาคม 2557 

บุคคลท่ีได้รับรางวัล 
1. อ.พญ.สิรินทร  ฉันศิริกาญจน ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556  ประเภทดีเด่น

เฉพาะทางสาขาการบริการ  
2.  ศ.เกียรติคุณ พญ .บุญมี สถาปัตยวงศ์ ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอดีต 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1.  จัดต้ังสาขาวิชาเวชบําบัดวิกฤต  
2.  โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

3.  โครงการบริบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์แบบประคับประคอง 
4.  โครงการอบรมเบาหวานกลุ่ม สําหรับผู้ป่วยนอก 
5.  ปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (7SW) อายุรกรรมหญิง (7SE) และอายุรกรรมพิเศษ (7NE) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและการเรียนการสอน 
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

1. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ช้ันปีที่ 4  วิชาเอก
แก้ไขการพูด เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศ  ในการประกวด
โครงการจิตอาสาต้นแบบ (รางวัลยอดเย่ียมด้านวิชาการ)   
โครงการ ฝึกพูดเด็กพิการบ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์
เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด และนายอิสระ สุทธิชู
จิต ได้รับรางวัลยอดเย่ียมการประกวดบทความเร่ืองเล่า
บันดาลใจอาสาสมัครบทความ "สมองกับหัวใจ" ในงาน
มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  11 มีนาคม 2557 

 

2. นายปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม ได้รับรางวัลเรื่องเล่า
เร้าพลังผลงานเรื่อง "เสียง...ในความมืด" ในงานมหกรรม
คุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 21 ประจําปี 2557  
27 - 28 สิงหาคม 2557 ณ คณะฯ 

 
3. นางสาวปานใจ แก้วไทรจีน นักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย ช้ันปี 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด  
อ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูง โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย 
ครั้งที่ 43 ประจําปี 2557 

4. ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธ์ิประเภท
งานวรรณกรรม ลักษณะงานส่ิงพิมพ์ ปี 2557 2 เรื่อง  
ได้แก่ ลูกบอลของฉันและพูดชัดง่ายนิดเดียว 

5. ผลงานน วัตกรรม  “ ชุ ด ต้ั งเง่ือน ไข
ประกอบการตรวจการได้ยินสําหรับเด็กหูหนวก” 
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 15 พฤศจิกายน 2556 
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6. โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ที่ มี ความบกพร่องทางการได้ ยินและเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน 18 ตุลาคม 
2556 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี 

7. โครงการจิตอาสา “ฝึกพูดเด็กพิการบ้านนนทภูมิสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด”     
เดือนละ 1 ครั้ง (ต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน) 

 

 
 

 
8. โครงการอนุรักษ์การได้ยินในชุมชน ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (บ้านอุปถัมภ์เด็ก) เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร ส่งเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน/ประสาทหูเสื่อม/แก้วหูทะลุทั้ง 2 ข้าง /หูช้ันกลางเรื้อรัง 
จํานวน 7 คน มาติดตามผลการได้ยินและตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง 9 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์  

9. กิจกรรมจิตอาสา ออกตรวจการได้ยิน/ตรวจการ
ทํางานในหูช้ันกลางและตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูช้ันใน
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดกาญจนบุรี   
20 - 21 กันยายน 2557 

10. โครงการสร้างความสัมพันธ์บุคลากร Version 4  
กิจกรรมการถ่ายภาพแบบ Contemplative photography  
ให้กับบุคลากรในภาควิชา ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอํา  
รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี   20 - 22 พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่น

ตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม ์ครั้งที่ 5”  
2. จัดประชุมวิชาการเรื่อง“Narrative Assessment and Intervention” 
3. จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Theory of Mind and Play” 
4. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง “เครื่องมือทางคุณภาพ”  
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

มุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้า เพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างสุขภาวะของมวลมนุษยชาติ เน้นการผลิต
บัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาโท (หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลข้ันสูง) ทําการวิจัย และบริการวิชาการ  เป็นศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกเพื่อการ
พัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน  
ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการดําเนินงานเด่นและเป็นที่ภาคภูมิใจ คือ 

1. เปิดหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง” เป็นการฝึกอบรม 
พยาบาลประจําบ้าน (Residency Training) ในสาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ แขนงโรค
เรื้อรัง แขนงโรคมะเร็ง และ แขนงวิกฤติและเฉียบพลัน เป็นแห่งแรกของประเทศ และนานาชาติยังไม่มี
หลักสูตรลักษณะน้ีในสาขาพยาบาลศาสตร์ มีผู้ฝึกอบรมรุ่นแรก 9 คน  

 
 

2. เปิดหลักสูตรใหม่ “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)” ซึ่งจัดการเรียนการสอน 
แบบ Hybrid Education Program ในสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นแห่งแรกของประเทศ มีการสอน ทั้ง Online 
และอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียนต่างชาติหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการลาศึกษา  

3. เพ่ิมจํานวนนักศึกษานานาชาติ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม บัง
คลาเทศ และกัมพูชา รวม 17 คน  

4. นักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีรุ่น 41 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 202 คน สอบผ่านขึ้นทะเบียน 
ใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรกสูงถึงร้อยละ 83.13 นับเป็นลําดับต้นๆ ของประเทศ 

5. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) คิดเป็น 
ร้อยละ 94.59  และทุกรายวิชาเป็นระดับปฏิสัมพันธ์ (Interactive learning)  

6. ผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับ 2 ปีย้อนหลัง โดยปีพ.ศ. 2557 มี 59 เรื่อง (ปี 2555  48 เรื่อง และ 
ปี 2556  50 เรื่อง) 

7.  เป็นศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (WHO 
collaborating center for nursing and midwifery development/WHOCCNM) อย่างต่อเน่ืองและ
ผ่านการประเมินทุกๆ 4 ปี ครั้งล่าสุด ปี 2557 - 2560 และผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาลฯ ได้รับเลือกให้
เป็นเลขาธิการของ South East Asia Nursing And Midwifery Educational Institute Networks 
(SEANMEIN) กิจกรรมสําคัญ คือ 
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7.1 ร่วมกับ WHO SEARO จัดประชุมวิชาการเร่ือง “The regional meeting on strengthening  
midwifery education and service” 2013, Bangkok, Thailand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 เข้าร่วมประชุม The 17th general meeting of the global network of WHOCCNM  
28 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ เมือง Coimbra ประเทศโปรตุเกส 

 
 
 
 

7.3 ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับ WHO SEARO จัดทําคู่มือสําหรับการ
ผ ดุ งครรภ์  Expert group meetings to review and develop the pocket book of maternal care  
1 – 2 กันยายน 2557 ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย  

7.4 ผศ.ดร.วันทนา มณีศรีวงค์กูล เป็นผู้เขียนรายงานการประชุม (Rapporteur) ในการประชุม 
Regional meeting on health of order women: Policy, gender and delivery of service issues, 
Bangkok,   23 - 25 กันยายน 2557 

8. การแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติระยะเวลา 2 - 12 สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง มีนักศึกษาต่างชาติ 
28 คน จากประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปุ่น และ ไต้หวัน และนักศึกษาไทยไปต่างประเทศ 36 คน ได้แก่ 
ประเทศเดนมาร์ก ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 
 
 
 

9. ถวายงานในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย 
การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 16 
สาขาผดุงครรภ์และสาขาการพยาบาลเด็กสาขาละ 5 คน และ ร่วมถวายทุนการศึกษาแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา เพ่ือมาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ์ปีละ 2 คน  

10. ผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาลฯ และผศ.ดร.ธิราภรณ์ จันดา ได้รับเชิญจาก Mie prefectural college  
of nursing ประเทศญ่ีปุ่น เป็นวิทยากรเก่ียวกับ Non – communication diseases 
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11. เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น 4 เดือน สาขาการพยาบาลรังสี เป็นแห่งแรก 
ของประเทศ และเพ่ิมจํานวนผู้อบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด เวชปฏิบัติทางตา เวชปฏิบัติการ
บําบัดทดแทนไต เวชปฏิบัติทั่วไป การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต การพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ และการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ รวม 333 คน 

12. “รามาธิบดีพยาบาลสาร” เป็นวารสารท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจาก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal citation index centre: 
TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน  

13. สร้างภาพลักษณ์โรงเรียนต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 ทําให้การกระจายสัดส่วนนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ 
เพ่ิมจากร้อยละ7 เป็นร้อยละ 20 และปริมณฑลเพ่ิมจากร้อยละ13 เป็นร้อยละ15 ตามลําดับ กิจกรรมเด่น
ประกอบด้วย 

13.1 กิจกรรมแถลงข่าวหัวข้อ“New learning methods in nursing & health care” ได้รับ
ความสนใจจากส่ือสารมวลชนจํานวนมาก ออกข่าวโทรทัศน์ 6 ช่อง สื่อสิ่งพิมพ์ 7 ฉบับ และข่าวออนไลน์ 
15 Website รวมมูลค่าการสื่อสาร 4,441,751 บาท  
 

 
 
 
13.2 พัฒนา Website ของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดของคณะฯ มีผู้เข้าชม 

71,182 คน เย่ียมชม 759,957 ครั้ง และจัดทํา “Facebook อยากเรียนพยาบาล” มีผู้ใช้งานที่เห็นโพสต์
และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนรวม 724,436 คน และมีจํานวนสมาชิกเข้าร่วม Facebook 36,510 คน 
นับเป็นอันดับ 1 ของสถาบันการศึกษาพยาบาลท้ังหมด  

13.3 กิจกรรม Road show ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 แห่ง ได้รับความสนใจจาก
นักเรียนและคุณครูเป็นอย่างมากดังบรรยากาศรูปที่แสดงข้างล่างนี้ 

 
 
 
 
13.4 กิจกรรม Open house สําหรับครูแนะแนว ได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนมัธยมที่มีช่ือเสียงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากถึง 29 แห่ง  
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14. ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 
ประจําปีพ.ศ. 2557 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการศึกษาพยาบาล  
ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล ประจําปีพ.ศ. 2557 จากสภาการพยาบาล และรศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล  
ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล ประจําปีพ.ศ. 2557 จากสภาการพยาบาล 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เน้น Competency based, 

continuity case, Community Engagement และยึดกรอบแนวคิดของ 21st Century health professional  
education 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา E-learning ห้องฝึกทักษะทางคลินิก Simulation skill lab  
ทั้งที่พญาไท ศาลายา และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  

3. โครงการกิจการนักศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสในการพัฒนาพหุศักยภาพนักศึกษา 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นักการศึกษา อาจารย์คลินิก และต้นกล้าดอกแก้วสู่อาจารย์ 
5. เปิดดําเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
6. โครงการส่งเสริมการทําวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 
7. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยกับอาจารย์ในสถาบันการศึกษานานาชาติ 
8. ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
9. ขยายโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

10. เพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาโทและเอก 
11. พัฒนาหน่วยสนับสนุนงานต่างประเทศและกิจกรรมศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกฯ 
12. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกเพื่อเป็นอาจารย์พยาบาลรามาธิบดี 
13. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
14. โครงการปรับสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
15. โครงการพัฒนาโครงสร้างและการบริหารโรงเรียนสู่สถาบันการศึกษาช้ันนําในภูมิภาคเอเชีย 
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กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ  

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

1. การศึกษา   
 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (นานาชาติ) 
 จํานวนนักศึกษา 18 คน  คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2556  4 คน 
 1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (นานาชาติ) 
 จํานวนนักศึกษา 2 คน  คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2556  0 คน 
 1.3 จัดอบรมวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

โครงการ วัน/เดือน/ปี 
จํานวน 

ผู้เข้าอบรม 
หมายเหตุ 

Clinical Research from basic to practical points 17 – 20 ธ.ค. 56 25 คน บุคลากรภายนอกคณะฯ 

Systematic reviews & Meta analysis 24 – 26 มิ.ย. 57 39 คน บุคลากรภายนอกคณะฯ 

Clinical Epidemiology & Biostatistics Evidence-
Based Medicine, Research Methodology 2014  

7 ส.ค. - 18 ธ.ค. 57 114 คน แพทย์ประจําบ้าน  
ชั้นปีท่ี 1 ภายในคณะฯ 

2. การให้บริการคลนิิกปรึกษางานวิจัย 
 2.1 ให้บริการ  380 คน  คิดเป็น 770 ครั้ง   ภาควิชาที่มารับบริการ 5 อนัดับแรก ดังนี้    
 - อายุรศาสตร์ 107 คน (229 ครั้ง)     
 - กุมารเวชศาสตร์ 64 คน (130 ครั้ง) 
 - รังสีวิทยา 48 คน (111 ครั้ง) 
 - สูติศาสตร์ - นารีเวชวิทยา 34 คน (79 ครั้ง) 
 - ศัลยศาสตร ์34 คน (53 ครั้ง) 
 2.2 ผู้มารับบริการ แบ่งเป็น 
 - แพทย์ประจําบ้าน  208 คน (ร้อยละ 54.7) 
 - แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ 110 คน (ร้อยละ 28.9) 
 - อาจารย์แพทย์ 31 คน (ร้อยละ 8.2) 
 - นักศึกษา ปริญญาโท/นักวิจัย 31 คน (ร้อยละ 8.2)  
 2.3 หัวข้อที่มารับบริการ จากผู้มารับบริการ 770 ครั้ง ดังนี้  
 -  รูปแบบการศึกษา  
 Cross sectional study  229 ครั้ง (ร้อยละ 29.7) 
 Cohort study   172 ครั้ง (ร้อยละ 22.3) 
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 RCT    87 ครั้ง (ร้อยละ 11.3) 
 Descriptive study  81 ครั้ง (ร้อยละ 10.5) 
 Diagnostic study        66 ครั้ง (ร้อยละ 8.6) 
 Case control study  55 ครั้ง (ร้อยละ 7.1) 
 อ่ืนๆ    82 คร้ัง (ร้อยละ 10.5) 
 - การวิเคราะห์ข้อมูล   469 ครั้ง (ร้อยละ 60.9) 
 - การบริหารจัดการข้อมูล  210 ครั้ง (ร้อยละ 27.3) 
 - การคํานวณขนาดตัวอย่าง  199 ครั้ง (ร้อยละ 25.8) 

3. งานวิจัย โดยบุคลากรของกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ มีดังนี้ 
- รศ.ดร.อัมรินทร์  ทักขิญเสถียร  Corresponding author  5 เร่ือง  Co-author 4 เร่ือง 
- รศ.ดร.พญ.อติพร  อิงค์สาธิต    Corresponding author  1 เร่ือง  Co-Author 5 เร่ือง 
- ผศ.ดร.ศศิวิมล  รัตนสิร ิ Corresponding author 1 เร่ือง  Co-author 4 เร่ือง 
- อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ First author 1 เร่ือง 
- คุณอุมาพร อุดมทรัพยากุล Co-author 5 เร่ือง 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. จัดอบรม Clinical research from basic to advance  
2. จัดอบรม Systematic review & Meta-analysis  
3. จัดอบรม Advance statistic in medical research 
4.  การเรียนการสอน Clinical epidemiology & Biostatistics evidence-based medicine, 

Research methodology 2015 
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กลุ่มสาขาโภชนศาสตร์  
ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น 

1. โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยโภชนาการ  
ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร ได้ดําเนินการประจําตลอดปีการศึกษาทุกปี  

1.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  เป็นส่วนหน่ึงของการดูแลสุขภาพ 
และสุขอนามัยของโรงเรียนประจํา มีส่วนสนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านการประเมินได้รับ
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประจําปีการศึกษา 2554  

1.2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย  เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย 
ของโรงเรียนประจํา มีส่วนสนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านการประเมิน ได้รับเข้าชิงรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประจําปีการศึกษา 2557 
 

 
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. จัดทําแผนงานเตรียมเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาโภชนาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) 
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โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

_15-0165(072-269).indd   128 4/27/15   11:10:36 AM



129

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

4-58 
 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 

โรงพยาบาลรามาธิบดีเริ่มก่อต้ังและให้บริการปีพ.ศ. 2512 มีภารกิจหลักให้การบริการรักษาพยาบาล
แก่ผู้ป่วยและสร้างเสริมการดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ร่วมกับภาควิชาต่างๆ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ความปลอดภัย ทันเวลา มีส่วนร่วม สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์การแพทย์
สิริกิต์ิ  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  พันธกิจการเรียนการสอน  การวิจัย  และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน  ประกอบด้วย 15 หน่วยงาน มีบุคลากร 3,346 คน ได้แก ่ 

• ฝ่ายการแพทย์ • ฝ่ายการพยาบาล • ฝ่ายโภชนาการ  
• ฝ่ายเภสัชกรรม • งานทันตกรรม • งานบริหารการรักษาพยาบาล 
• งานเวชระเบียน • งานอุปกรณ์การแพทย์ • งานเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ 
• งานบริการ • งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ • งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 
• งานสังคมสงเคราะห์ • งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี • งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย 

2. ผลการดําเนนิงานที่ภาคภูมิใจ 
กระบวนการทํางาน พัฒนาระบบงานสําคัญโดยทีมผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ 

- ระบบการตรวจทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT)  
- ระบบเวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกค์ (EMR) และระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 

ผ่านทาง Web site ด้วยระบบ On-line และทางโทรศัพท์ 
- ระบบวัดสัญญาณชีพ/BMI/EKG ผู้ป่วยนอก เชื่อมต่อ EMR  
- โครงการนําร่องระบบสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกค์ (CPOE) ท่ี OPD 
- โครงการลดขั้นตอนการให้บริการด้วยระบบการรับรองสิทธิล่วงหน้า 
- ระบบจัดหา ดูแลและกํากับอุปกรณ์การแพทย์ส่วนกลาง 
- ระบบการนําเข้าเวชภัณฑ์การแพทย์ใหม่/ระบบการนําเข้ายาใหม่  
- ขยายระบบ Medication reconciliation แบบ 1 step ทุกหอผู้ป่วย 
- พัฒนาระบบการสั่งและส่งผ้าผา่นโปรแกรมเบิกผ้า Online 
- ระบบ Admit บุคลากรของคณะฯ ท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีห้องฉุกเฉิน 

คุณภาพระบบงาน - ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี 7 สถาบัน ครั้งท่ี 3 ในงาน
มหกรรมคุณภาพคณะฯ ครั้งท่ี 21 พ.ศ. 2557 

- จัดกิจกรรมคุณภาพ “5ส. Plus”  
- เตรียม 7 หน่วยงาน สําหรับการตรวจประเมิน ISO 9001:2008  
- ฝ่ายโภชนาการได้รับใบรับรองมาตรฐานกระบวนการทํางาน HACCP และ GMP 

ของอาหารทางสายให้อาหาร นมสําหรับเด็ก และอาหารทางการแพทย์  
จากสถาบันอาหาร (National Food Institute)  

- งานทันตกรรม ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา เป็นสถาบันฝึกอบรม
การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ โดยเป็นสถาบันหลักเครือข่ายสมทบ 

_15-0165(072-269).indd   129 4/27/15   11:10:43 AM



130

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          

มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

4-59 
 

บริหาร - ระบบการทําสัญญาจะซ้ือจะขายฯ  (ร่วมกับฝ่ายพัสดุ ) ในการจัดหายา และ 
 เวชภัณฑ์การแพทย์ ให้สัญญา Effective ร้อยละ 100 ในต้นปีงบประมาณ 2558  
- ปรับลดอัตราคงคลัง ในคลังยาและคลังเวชภัณฑ์การแพทย์  
- การจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์/วัสดุทางการแพทย์ ทันในปีงบประมาณ 
- โครงการ Public Private Partnership 5 โครงการ 

> 2 ล้านบาท : POCT/ศูนย์ผสมยา/infusion pump/smart pump 
< 2 ล้านบาท : Prophylactic DVT calf-pump  

- 2 หน่วยงาน สร้างรายได้จากการจัดอบรมวิชาการ  
บุคลากร -  ระบบด้านสุขภาพของบุคลากรโดยทีมผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ 

ระบบตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป ี
ระบบตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่/แพทย์ประจําบ้านใหม่/นักศึกษาใหม่ 

-  บุคลากรในสังกัดมีอัตราตรวจสุขภาพประจําปี   
 ร้อยละ 100 :  6 หน่วยงาน    ร้อยละ  50 - 100 :  7 หน่วยงาน 

ผู้มารับบริการ - แต่ละหน่วยงานย่อยมีระบบประเมินความพึงพอใจจากลูกคา้ภายในองค์กร 
และนอกองค์กร 

วิชาการ/วิจัย -  2 หน่วยงาน จัดอบรมวิชาการ  
-  หน่วยงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 1 เรื่อง 
- หน่วยงานนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ 7 เรื่อง      
- งานวิจัยในงานประจํา 2 เรื่อง 
-  นําร่องโครงการอบรม PICC line nurse เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  

นวัตกรรม - รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
ระดับดีเด่น ปี 2557 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  1 รางวัล 

- รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี 2557 (กพร.) ประเภท “รางวัลการ
พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี”  1 รางวัล 

- รางวัลในงานมหกรรมคุณภาพคณะฯ ครั้งท่ี 21 พ.ศ. 2557   
 Dean, s Innovation Award  2 รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ CQI และนวัตกรรม 2 รางวัล 
 รางวัลยอดเย่ียม เรื่องเล่าเร้าพลัง 1 รางวัล 

- โครงการ Hand Cleaning…Moving Together ได้รับการพิจารณาเข้ารอบ 
 สุดท้ายของการประกวด Asia Pacific Hand Hygiene Excellence Award 
- โครงการผลิตอาหารป่ันผสมของฝ่ายโภชนาการร่วมกับ CPF 

อ่ืนๆ -  MOU กับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการศึกษา 
-   MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  โครงการประดิษฐ์

เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์  
- ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือ สํานักราชเลขาธิการฯ เพ่ือบริการแก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
ในชนบทและถิ่นทุรกันดาร 1 ครั้ง/เดือน  
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3. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
กระบวนการทํางาน พัฒนาระบบงานสําคัญ ได้แก ่

- โครงการจัดทําสาํเนาเวชระเบียนส่งทาง E-mail ให้บริษัทประกันชีวิต 
- โครงการจัดทําสาํเนาเวชระเบียนส่งทาง DVD  เพ่ือการส่งต่อให้ผู้ป่วย 
- โครงการขยายระบบสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกค์ (CPOE) ไปทุก OPD 
- นําระบบ EDI มาใช้ในกระบวนสั่งซ้ือ เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ VMI  
- ขยายระบบ Medication reconciliation เป็น 4 ขั้นตอน ทุกหอผู้ป่วย 

คุณภาพระบบงาน - ระบบ POCT  ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพระบบงาน ISO 22870 
- ฝ่ายโภชนาการ ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพระบบงาน ISO 22000   
- 7 หน่วยงาน ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008   
- การเตรียมการมุ่งเน้นการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลข้ันก้าวหน้า (AHA) 
- เข้าร่วมโครงการ Engagement for Patient Safety ของ สรพ. 
-  ร่วมกับคณะทํางานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใน

การสร้างเกณฑ์/ประเมินระบบยา ในโครงการ Rational Drug Use Hospital  
บริหาร - สัญญาจะซ้ือจะขายยา และเวชภัณฑ์ฯ effective 1 ตุลาคม 2559 ร้อยละ 100  

- จัดหาวัสดุการแพทย์/ครุภัณฑ์การแพทย์ ได้ทันปีงบประมาณ ร้อยละ 100 
- ปรับลดอัตราคงคลัง ในคลังต่างๆ ร้อยละ 10 - 20 
- ดําเนินการจดทะเบียนเครื่องสําอางท่ีผลิตเอง และวางจําหน่าย  
- ลดการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานที่ใช้ไฟมาก ร้อยละ 10 
- ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 10 
- 2 หน่วยงาน สร้างรายได้จากจัดอบรมวิชาการ 
- 2 หน่วยงาน สร้างรายได้จากนวตักรรม  

บุคลากร - บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
- หน่วยงานมีตําแหน่งชํานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ิมข้ึนร้อยละ10 

วิชาการและนวัตกรรม - 2 หน่วยงาน จัดอบรมวิชาการ  
- ตีพิมพ์ guideline ด้าน Home total parenteral nutrition 
-  นําร่องโครงการ Home chemotherapy 

อ่ืนๆ - ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือ สํานักราชเลขาธิการฯ เพ่ือบริการแก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
ในชนบทและถิ่นทุรกันดาร 1 ครั้ง/เดือน  

- ปรับปรุง Website ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน 
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ฝ่ายการแพทย ์

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและบุคลากรด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลของคณะฯ ให้บริการพยาบาล 
ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการ แผนกผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
การประสานพันธกิจอ่ืนตามนโยบายของคณะฯ  
1. ข้อมูลพืน้ฐาน   

สาขาวิชา 

อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
(โครงการหลอดเลือดแดง) 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

อายุรศาสตร์สาขาวิชามะเร็งวิทยา 

อายุรศาสตร์สาขาวิชาระบบโรคไต 

อายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง (โครงการหลอดเลือดแดง) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 

2. ผลการดําเนนิงาน 
บริการพยาบาลผู้ป่วย  - ร่วมปฏิบัติงานกับภาควิชาต่างๆ ตรวจสุขภาพบุคลากรเข้าทํางานใหม่ และ

บุคลากรคณะฯ ประจําปี 
- ตรวจรักษาคลินิกสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี ให้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

บุคลากรและญาติสายตรง และ เจ้าหน้าท่ีเกษียณอายุราชการ 
- ให้บริการตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และ เปลี่ยนไต 
- รับปรึกษาแนวทางการรักษากับแพทย์ประจําบ้าน 

พัฒนาคุณภาพงาน - ร่วมจัดทําฐานข้อมูลภาวะสุขภาพของบุคลากร ค้นหากลุ่มเสี่ยง วิเคราะห์
ข้อมูล นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารตามลําดับ 

- ร่วมจัดการการใช้ทรัพยากรสุขภาพ การบริหารทางการแพทย์ภายในคณะฯ 
โดยทํางานร่วมกับรองผู้อํานวยการฝ่ายต่างๆ 

- เข้าร่วมประชุมพัฒนางานด้านการรักษาพยาบาล 
บริหารการรักษาพยาบาล - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารฯ  

- บริหารเตียงหอผู้ป่วยสังเกตอาการ 
พัฒนาบุคลากร - สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานวิชาการ/อบรม  

- บุคลากรในหน่วยงานตรวจสุขภาพประจําปีร้อยละ 100 
การศึกษา - สนับสนุนการเรียนการสอน ของแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
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3. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
 - ร่วมจัดระบบบริการด้านการรักษาพยาบาลตามนโยบายคณะฯ 
 - การเข้าร่วมโครงการอบรมของบุคลากรฝ่ายการแพทย์ 
  นายแพทย์ศรวิทย์ เจียรนัยศลิป์ 

- เป็นคณะทํางานตรวจสอบเวชระเบียนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. เขต 13) 
ประจําปี 2558 

- เข้าอบรมการใช้สถิติในการวิจัยทางการแพทย์   17 - 21 พฤศจิกายน 2557 ภายนอกคณะฯ 
- เข้าอบรมผู้ตรวจสอบเวชระเบียนของสํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  27 - 28 ตุลาคม 2557  
- เป็นคณะกรรมการสุขภาพรามาธิบดี 
นายแพทย์ภุชงค์  จาวรุ่งฤทธ์ิ  
- เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจําปี 2556  Annual Conference 

of Thai of Thai Emergency Physicians 2013: ACTEP 2013  11 - 13 ธันวาคม 2557  
นายแพทย์สมพร บวรศรีสุข 
- เป็นคณะทํางานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตามคําสั่ง 
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 
- คณะกรรมการบริหารการรักษาพยาบาลของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ 
- เป็นคณะทํางานตรวจสอบเวชระเบียนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. เขต 13)  
 ประจําปี 2558 
แพทย์หญิงศรณัย์พร  เตชะสุรังกูล 
- เข้าอบรมการใช้สถิติในการวิจัยทางการแพทย์ 17 - 21 พฤศจิกายน 2557 ภายนอกคณะฯ 
- อบรมหลักสูตร “หลักการจัดการด้านการเงินสําหรับผู้บรหิาร”รุ่น 35   28 ตุลาคม ถึง 13 
 พฤศจิกายน 2557 
- รวมเสนอผลงานวิจัย กับมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เร่ือง “Natural history of 
 primary high-risk gastrointestinal stromal tumor after surgery in Thai patients” 
นายแพทย์พันลภ  วิวัฒนากุล 
- เข้าอบรมการใช้สถิติในการวิจัยทางการแพทย์  17 - 21 พฤศจิกายน 2557 ภายนอกคณะฯ 
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ฝ่ายการพยาบาล 
 

 ให้การบรกิารพยาบาลผู้ป่วยทีส่อดรับกับแต่ละภาควิชา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ความปลอดภัย ทันเวลา  
ผู้ป่วยและครอบครัวมีความพึงพอใจ  มีส่วนร่วม และสร้างเสริมการดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วย
และครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนการศกึษา การบรกิารวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
การประสานพันธกิจอ่ืนตามนโยบายของคณะฯ  
1. ข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย 11 งานการพยาบาล และงานบริหารฝ่ายการพยาบาล 66 หน่วยงานย่อย  
บุคลากร 2,263 คน  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร ระดับตําแหน่ง จํานวน (คน) 

พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ 5 
  ผู้ชํานาญการพิเศษ 64 
  ผู้ชํานาญการ 97 

ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ชํานาญงาน 34 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ชํานาญงาน 3 
 

2. ผลการดําเนนิงาน 

การบริการพยาบาล (ราย) 
ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ 
2556 2557 

 ผู้ป่วยนอก   311,188 292,894 
 ผู้ป่วยใน    27,477 25,987 
 ผู้ป่วยฉุกเฉิน     78,891 77,534 
 ผู้ป่วยวิกฤต     958 1,077 
 ผู้ป่วยผ่าตัด    29,878 21,982 
 ผู้ป่วย Palliative care 268 285 
 ผู้ป่วยท่ีบ้าน  873 756 
บริการรถพยาบาล    21,759 13,677 

 

3. ผลการดําเนนิงานที่ภาคภูมิใจ   
บริการพยาบาล  - พัฒนาระบบพยาบาลเจ้าของไข้ 8 หอผู้ป่วย  

- กําหนดตัวชี้วัดการพยาบาลทางคลินิก/เฉพาะโรค 26 ตัวชี้วัด 
- ร่วมจัดระบบบริการต่างๆ เช่น EMR CS online  เป็นต้น 
- หอผู้ป่วยในมีการทํา Medication reconciliation ร้อยละ 100 

พัฒนาคุณภาพงานและ
นวัตกรรม 

- “รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะ” ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่น ปี 2557 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (กพร.) 
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- นวัตกรรมทางการพยาบาลรางวัล Dean, s innovation award ปี 2557  
       ชุด Lock splint   
       สายดูดเสมหะสําหรับเด็ก MU – sucker  
- Poster presentation ใน 15th HA National Forum ปี 2557 ของสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  6 เรื่อง ดังน้ี 
1. รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะ เพ่ือป้องกันลมร่ัวขณะผ่าตัดผ่านกล้อง  
2. Ramathibodi YNA Allis Feed Plus  
3. EVD Holder Stroke unit  
4. แนวปฏิบัติการประเมินภาวะ Opioid induced respiratory depression 

ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด  
5. บทเรียน...นอกตํารา  
6. สื่อรัก…..สร้างสุข 

- ผลงานในงานมหกรรมคุณภาพคณะฯ คร้ังท่ี 21 และงานมหกรรมคุณภาพถนน
ราชวิถี 7 สถาบัน คร้ังท่ี 3  ปี 2557 ดังน้ี  
 CQI และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้รับคัดเลือก 40 เรื่องและได้รับรางวัล

ชนะเลิศ 2 เรื่อง 1)“หมวกน้อยเพ่ิมไออุ่น” ทีมห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา  2) “ผ้า Pelvic Binder”  ทีมหน่วยกู้ชีพ  

 Kaizen ได้รับคัดเลือก 24 เรื่อง 
 เรื่องเล่าเร้าพลัง 23 เรื่อง : รางวัลยอดเย่ียม เรื่อง “น้ําคร่ึงแก้ว” งานการ

พยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ และรางวัลชมเชยในงาน Siriraj 
Palliative Care Day 2014 

 Community of Practice: CoP ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 CoP 
Surgical Safety Checklist,  CoP Fall in the Hospital, CoP 
Wound Care & Pressure sore  

บริหาร - จัดอบรมการพยาบาลภายในประเทศ 7 เรื่อง คา่ลงทะเบียนรวม 6,620,000 บาท 
- การผลิตนวัตกรรมที่ลดค่าใช้จ่าย และเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้เข้าคณะฯ   

รวม 1,429,994 บาท  
- มาตรการประหยัดพลังงาน: ปิดเคร่ืองปรับอากาศห้องพิเศษ 5.00 - 7.00 น. 

การบริหารพยาบาล - จัดทํา Functional competency และใช้ประเมิน ร้อยละ 100   
- กําหนดให้หอผู้ป่วยท่ัวไปใช้ Productivity ร้อยละ 100   

พัฒนาบุคลากร - ส่งพยาบาลปฏิบตัิการพยาบาลข้ันสูง (Advance Practice Nurse: APN) ศึกษา
ต่อในระดับวุฒิบัตร (เทียบเท่าปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2557  4 คน  

- โครงการอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะบุคลากรแต่ละงานการพยาบาล ปี 2557  
27 โครงการ 

- โครงการพัฒนาและสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปี 2557  
 พยาบาล : ระดับชํานาญการพิเศษ  5 คน (รอพิจารณา)    
 ผู้ช่วยพยาบาล : ระดับชํานาญงาน  3 คน (รอพิจารณา)      
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- สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานวิชาการ/อบรม ศึกษาดูงาน ณ 
ต่างประเทศ  25 คน 

- อัตราบุคลากรตรวจสุขภาพประจาํปีมากกวา่ร้อยละ 80 ปฏิบัติได้ ร้อยละ 72.7 
การศึกษา - โครงการอบรม PICC line nurse ผ่านความเห็นชอบจากแพทยสภา และ 

สภาการพยาบาล เป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย 
- บริการวิชาการเร่ืองการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ให้กับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ปี 2557  50 คน ระยะเวลา 5 วัน 
- แหล่งฝึกปฏิบัติงานหลักของนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

ปีท่ี 2, 3 และ 4 ปีละ 600 คน  
- แหล่งศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานจากสถาบันการพยาบาลภายนอก    

บริการสังคมและสร้างเสริม
สุขภาพประชาชน 

- ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีของโรงพยาบาล 1 คร้ัง/เดือน  
- ปฏิบัติการทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับศูนย์เอราวัณ 

สํานักสาธารณสขุฉุกเฉิน และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน   
 พามือพบหมอ       352 คน  
 ปวดไหล่ - ไหล่ติด   400 คน    
 เข่าดีมีสุข             400 คน 

4. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
บริการพยาบาล  - เพ่ิมจํานวนหอผู้ป่วยท่ีใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ ร้อยละ 20   

- ร่วมจัดระบบบริการต่างๆ ทุกนโยบายของคณะฯ 
- ร่วมพัฒนาระบบยา ได้แก่  
 Medication reconciliation: 4 steps >80% , by nurse >90% 

ทุกหอผู้ป่วยใน 
 การให้ยาแบบ Unit dose-one day delivery ทุกหอผู้ป่วย 
 การขยาย E-kardex /EMAR ทุกหอผู้ป่วย 

- ขยายงานบริการแพทย์ทางเลือก  
พัฒนาคุณภาพงานและ
นวัตกรรม 

- อัตราตัวชี้วัดฝ่ายการพยาบาลบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80  
- การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปี 2558 ผลงานคุณภาพการพยาบาลโดยรวม

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  20  
- นิเทศทางการพยาบาลเพ่ือการกํากับดูแลด้านมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการ

พยาบาล (Quality nursing round: QNR) ปี 2558 เย่ียมหอผู้ป่วย/หน่วยงาน
ครบ ร้อยละ 100  

- นิเทศทางการพยาบาล ระดับการพยาบาล (Quality round: QR)  
     และระดับหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ปี 2558 ดําเนินการครบร้อยละ 100  
- ดําเนินการเพื่อผ่านตามเกณฑ์การประเมินสําหรบัการรับรองข้ันก้าวหน้า

(Advanced HA) ได้แก่ ร่วมจัดต้ังองค์กรพยาบาล พัฒนา service/unit 
profile ให้ทันสมัยทุกหน่วยงาน จัดให้มี Internal survey โครงการ 
Engagement for patient safety เป็นต้น 
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การบริหารพยาบาล - จัดทํา Specific competency และใช้ประเมิน ร้อยละ 100  
- บุคลากรพยาบาลมี Competency ในระดับท่ีคาดหวัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95  
- หอผู้ป่วยทั่วไปมี Productivity ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
- นําระบบ Business Intelligent มาใช้ในการบริหารอัตรากําลัง 

พัฒนาบุคลากร - มีจํานวนบุคลากรท่ีมีความก้าวหน้าในวิชาชีพระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 เทียบกับปี 2557  

- อบรมเพิ่มความรู้และทักษะแต่ละงานการพยาบาล 27 โครงการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย 4 รุ่น รวม 240 คน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SBAR  3 รุ่น รวม 300 คน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือการบริการทางคลินิก  

4 รุ่น รวม 240 คน 
- การพัฒนาและสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปี 2558 จํานวน  

4 รุ่น รวม 240 คน เป้าหมายมีผู้เสนอขอเลื่อนระดับตําแหน่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 10  
- สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานวิชาการ/อบรมศึกษาดูงาน  

ณ ต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
- ส่งพยาบาล 2 คน ศึกษาท่ีประเทศจีน เพื่อรองรับงานบริการแพทย์ทางเลือก 
- อัตราบุคลากรตรวจสุขภาพประจําป ีร้อยละ 100 

บริหาร 
 

- จัดอบรมระดับชาติ 7 เรื่อง เก็บค่าลงทะเบียน  6,000,000 บาท 
- ลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน ร้อยละ 10 
- ลดการใช้ทรัพยากรผงหมึก ร้อยละ 10  

การศึกษา - นําร่องโครงการต้นแบบอบรม PICC line nurse และผา่นประเมิน ≥8 คน 
- สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี “paramedics” ซ่ึงเป็นหลักสูตรใหม่

ของคณะฯ จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- บริการวิชาการเร่ืองการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ให้กับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ปี 2558  50 คน ระยะเวลา 5 วัน 
- แหล่งฝึกปฏิบัติงานหลักของนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปีท่ี 

2, 3 และ 4 รวมปีละ 600 คน 
- แหล่งศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานสถาบันทางการพยาบาลภายนอก 
- โครงการอบรม “การปฐมพยาบาลและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย สําหรับบุคลากร

สายสนับสนุน” 10 รุ่น รวม 500 คน สามารถประหยัด 1,167,000 บาท 
บริการสังคมและสร้างเสริม
สุขภาพประชาชน 

- ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีของโรงพยาบาลฯ 1 - 2 ครั้ง/เดือน 
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทาง Internet 

ด้านนวัตกรรม -  ผลิต Nursing guideline for home parenteral nutrition ท่ีจะเป็นต้นแบบ
หนึ่งของการพยาบาลเย่ียมบ้านของประเทศ 
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ฝ่ายโภชนาการ  
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน  แบ่งเป็น  งานโภชนบริหาร งานโภชนบําบัดและโภชนศึกษา และงานโภชนบริการ มี  
    บุคลากร 268 คน (นักโภชนาการ 35 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 14 คน และพนักงาน 219 คน) 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
- ผลิตและบริการอาหารให้ผู้ป่วยให้ถูกต้องตามคําสั่งแพทย์ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
- ผลิตและบริการอาหารให้กับบุคลากรในคณะฯ ตามนโยบาย 
- ประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยและมีส่วนร่วมใน Patient care team 
- ประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยนอกที่ OPD และให้ความรู้ทางด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับโรค 
- สนับสนุนและมีส่วนร่วมในงานวิจัยของแพทย์และนักศึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการ 
- มีส่วนร่วมในหลักสูตรการศึกษา สอน และฝึกงานให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ 
- ดําเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์  

2. สถิติการบรกิารอาหาร 

รายการ ปีงบประมาณ  
2555 2556 2557 

รายจ่ายค่าอาหาร 9 หมวด (บาท) 65,818,009 62,033,810 55,945,852 
รายจ่ายค่าอาหารนอกรายการ (บาท) 2,705,343 2,968,587 1,261,111 
รายรับคาเฟทีเรีย (บาท) 32,66,017 29,532,584 22,100,781 
อาหารผู้ป่วยใน (ราย) 867,336 800,556 871,587 
น้ํานมเด็กป่วยใน (ราย) 19,495 17,364 17,303 
จํานวนผู้ป่วยอาหารทางสายฯ ผู้ป่วยใน (ราย) 34,922 36,958 32,205 
ปริมาตรการผลิตอาหารทางสายฯ ผู้ป่วยใน (ลิตร) 44,151,997 59,785,247 41,291,600 
จํานวนผู้ป่วยสั่งอาหารทางการแพทย์ (ราย) 19,309 19,697 21,608 
ปริมาตรการผลิตอาหารทางการแพทย์ (ลิตร) 19,530,644 18,311,560 20,168,031 
รายรับอาหารทางสายฯ ผู้ป่วยนอก (บาท) 4,137,698 3,496,388 249,609 
ปริมาตรการผลิตอาหารทางสายฯ (ขาย) 44,151,997 31,332,796 1,699,900 
สอนแนะนําผู้ป่วย (OPD) ราย 717 830 3,104 
สอนแนะนําผู้ป่วย D/C Plan (ราย) 1,080 1,034 1,076 
ประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วย (ราย) 2,930 1,352 361 
เย่ียมผู้ป่วยกับ Nutrition support team (ราย) 218 221 213 
ประเมินถาดอาหารผู้ป่วย Calorie count (ราย) 1,005 872 227 

หมายเหตุ ปิดปรับปรุงครัว เดือนกันยายน 2556 ถึง เมษายน 2557 
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3. ผลการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ 
กระบวนการทํางาน - เปิดบริการขายอาหารที่คาเฟทีเรียหลังจากปิดปรับปรุงครัว 

- เปิดบริการอาหารจัดเลี้ยงให้ได้ตามปกติหลังจากปิดปรับปรุงครัว 
คุณภาพระบบงาน - ได้รับใบรับรองมาตรฐานกระบวนการทํางาน HACCP และ GMP ของอาหารทางสายให้

อาหาร นมสําหรับเด็ก และอาหารทางการแพทย์ จากสถาบันอาหาร (National Food 
Institute) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ด้าน Healthcare and services 
excellence 

บริหาร - โครงการฟาร์มสร้างสุข (โครงการความร่วมมือภายในและองค์กรภายนอกคณะฯ) 
- การผลิตอาหารปั่นผสมร่วมกับ Charoen Pokphand Foods : CPF (ร่วมมือกับองค์กร

ภายนอกคณะฯ) 
พัฒนาบุคลากร - โครงการ “เพ่ือองค์กรด้วยพลังคิดบวก” ตามพันธกิจการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

- บุคลากรตรวจสุขภาพประจําป ีร้อยละ 57 
วิจัยและนวัตกรรม - Simplified malnutrition tool for Thai patients ในวารสาร Asia Pacific Journal of 

Clinical Nutrition 2013; 22(4):516-521 
- นําเสนอผลงานในการประชุม “The 6th Asian Congress of Dietetics 2014” ใน

ประเทศไต้หวัน 5 เรื่อง 
- งานวิจัยในงานประจํา 1 โครงการ 

บริการวิชาการ - จัดอบรมหลักสูตร “โภชนบําบัดและการบริหาร รุ่นท่ี 25” (ปีท่ี 25) 
สร้างเสริมสุขภาพ - โครงการ “เก็บแต้ม เติมเต็มสุขภาพ” 

- โครงการ “สุขภาพดี เริ่มต้นได้ด้วยอาหาร” 
- โครงการ “เปิดครัว สู้โรค” 

4. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
กระบวนการทํางาน - โครงการต้นแบบอาหารเพื่อสุขภาพ 

- โครงการพัฒนาเมนูอาหาร ตามคําร้องขอจากผู้รับบริการ 
- โครงการบรรจุภัณฑ์ ลดโลกร้อน 

คุณภาพระบบงาน - ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 22000 
บริหารจัดการ - สานต่อโครงการฟาร์มสร้างสุข (โครงการความร่วมมือภายในและองค์กรภายนอกคณะฯ) 

- สานต่อโครงการ การผลิตอาหารปั่นผสมร่วมกับ CPF (ร่วมมือกับองค์กรภายนอกคณะฯ) 
- ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 10 
- ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 10 

พัฒนาบุคลากร - จัดแผนการพัฒนา ประชุม อบรม ให้กับบุคลากรทุกคน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
- เลื่อนขั้น/คุณวุฒิของบุคลากรในหน่วยงานให้ได้ตามเวลาท่ีเหมาะสม 
- บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
- โครงการ “พกหัวใจไปทํางาน” 

บริการวิชาการ - จัดอบรมหลักสูตร “โภชนบําบัดและการบริหาร รุ่นท่ี 26” (ปีท่ี 26) 
- ร่วมกับสถาบันอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สร้างเสริมสุขภาพ - โครงการ “เก็บแต้ม เติมเต็มสุขภาพ” 
- โครงการ “อาหารสาธิต พิชิตโรค” 
- โครงการ “เปิดครัว สู้โรค 2” 
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ฝ่ายเภสัชกรรม  
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการร่วมพิจารณาคัดเลือกยามาไว้ในโรงพยาบาล จัดหายา ผลิตยาบางตํารับ 
ควบคุม เก็บรักษายาให้อยู่ในสภาพดี จ่ายยาตามใบส่ังยาที่แพทย์สั่งใช้กับผู้ป่วย ให้ข้อมูลการใช้ยาท่ีถูกต้อง
กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงติดตามประเมินการใช้ยาเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 

1. ข้อมูลพื้นฐาน งานบริหารเวชภัณฑ์ งานบริการเวชภัณฑ์งานผลิตยา และงานเภสัชกรรมคลินิก  
    มีบุคลากร 191 คน (เภสัชกร 67 คน  พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร 124 คน)        

2. ผลการดําเนนิงาน 
ผลงาน จํานวน หน่วยนับ 

-  จํานวน PR 
-  จํานวน PO 
-  จํานวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอก 
-  จํานวนรายการยาผู้ป่วยใน 
-  จํานวนคร้ังท่ีออกหน่วยและจัดยาพระราชทาน 
-  จํานวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ท่ีมาฝึกงาน ปี 6 
-  จํานวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ท่ีมาฝึกงาน ปี 4 
-  เป็นวิทยากร 
-  ร่วมทํางานวิจัยทางยา 
-  จํานวน TPN 
-  จํานวน IV admixture 
-  จํานวน เคมีบําบัด 
-  มูลค่ายาเคมีบําบัดท่ีประหยัดได้ 
-  มูลค่ายาผลิตท่ัวไป 

1,969 
10,211 

1,763,750 
2,934,175 

20 
140 
20 
50 
4 

13,965 
1,100 

49,279 
18,063,287 
10,406,640 

ใบ 
ใบ 
ใบ 

รายการ 
ครั้ง 
คน 
คน 
ครั้ง 
เรื่อง 
ขวด 
ขวด 
dose 
บาท 
บาท 

3. ผลการดําเนนิงานที่ภาคภูมิใจ  

 

ผลงาน รายละเอียด 
กระบวนการทํางาน - มาตรฐานสากลของรหัสยา โดยการทํา Electronic data interchange 

(EDI) ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้การเชื่อมต่อข้อมูลสินค้ากับ Supplier อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะนําไปสู ่Vendor inventory 
management (VMI) 

- การจัดทําโครงการ Public private partnership กับภาคเอกชน เช่น 
โครงการจัดศูนย์ผสมยา IV admixture (PIVAS) 
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ผลงาน รายละเอียด 
คุณภาพบริการ - ISO 9001:2008 ท่ีงานผลิตยา  งานบริหารเวชภัณฑ์ 

- ระบบ Medication reconciliation เริ่มทําในช่วง Admission 
- การปรับ/พัฒนาเอกสารคุณภาพ QP การทําลายยาฝ่ายเภสัชกรรม  

นโยบายความปลอดภัยในการใช้ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง  การรับคําสั่งการรักษา
ทางวาจาและทางโทรศัพท์  นโยบายตัวย่ออันตรายห้ามใช้ และ WI การ
เขียนคําสั่งยา 

- การบริการจ่ายยาด้วยระบบ CPOE ครบร้อยละ 100 ท้ังนอกและในเวลา
ราชการ ท่ีแผนกตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว และขยายระบบไปยัง
แผนกจิตเวชและทันตกรรม ทําให้ลดระยะเวลาการรอคอยยาลงได้ 

บริหาร - ทําสัญญาจะซ้ือจะขายให้เสร็จและดําเนินการได้ภายใน 1 ตุลาคม ของ
งบประมาณปีถัดไป ร้อยละ 95 

- พัฒนาระบบการตรวจนับคลังยา ตั้งแต่คลังยาใหญ่ไปถึงคลังยาห้องยาย่อย
ต่างๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือความถูกต้อง และเป็นระบบการตรวจนับตาม
มาตรฐานบริหารคลัง เช่น บริษัทเอกชน โดยมีการตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของคณะฯ 

พัฒนาบุคลากร - ปรับตําแหน่งพนักงานประจําห้องยาให้สูงข้ึน 12 คน 
- อบรมหลักสูตรบริหาร  3 คน 
- อบรมวิชาการเภสัชศาสตร์ 32  คน 
- อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 30 ครั้ง 
- ส่งเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต 1 คน 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก - เข้าร่วมลงนาม Memorandum of understanding : MOU กับ คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 มิถุนายน 2557 เพื่อประสาน
ความร่วมมือทางด้านการศึกษา 

- ร่วมมือกับเภสัชกรกลุ่มโรงพยาบาล UHOSNET สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
เรื่องการประกันคุณภาพยาสามัญ 
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4. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 

 
 

 
 
 
 
 

กระบวนการทํางาน - จัดหายาท่ีมีในท้องตลาดมาทดแทนยาท่ีผลิตเอง  
- จัดหาเครื่องจักรเพื่อช่วยเพ่ิมกําลังการผลิต 
- เพ่ิมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรตํารับยาผลิต 
- ทําวิจัยเกี่ยวกับ Stability, Sterility ของยาผลิต 
- ปรับปรุงฉลากและ Packaging 
- ขยายการให้บริการ IV admixture ให้ครอบคลุมทุกอาคาร 
- ควบคุมการเป็นมาตรฐานแหล่งฝึกของ GTAPP 
- Ambulatory care ในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบําบัด 
- การจัดส่งยาแบบ Unit dose สําหรับผู้ป่วยใน 
- การขยายการวางระบบ Medication reconciliation ในระยะ Post-

operation, transfer และ discharge 
- การควบคุมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (DUE) 
- การขยายการบริการจ่ายยาด้วยระบบ CPOE ไปยังแผนกตรวจผู้ปว่ยนอก

อ่ืนๆ ท่ีอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
- นําร่องโครงการ EDI กับ 4 บริษัท ได้แก่ GHP, Zuellig Pharma, DKSH, 

Berlin เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ VMI  
คุณภาพการบริการ - พัฒนาระบบยาตามมาตรฐาน Advanced HA 

- ผ่านการรับรอง ISO 9001:2008 ท่ีงานผลิตยา  งานบริหารเวชภัณฑ์ 
บริหาร - ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ท่ีแยกจากห้องยาของคณะฯ) 

- การจดทะเบียนเครื่องสําอางท่ีผลิตเอง และวางจําหน่าย โดยจ้างโรงงานท่ี
ได้มาตรฐานผลิตยาบางสูตรตํารับ 

- การทําสัญญาจะซ้ือจะขายฯ (ร่วมกับฝ่ายพัสดุ) โดยสัญญาเริ่มดําเนินการ
ใน 1 ตุลาคมของปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 100 

- ลดมูลค่าคงคลัง ร้อยละ 20 
- ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 10 

พัฒนาบุคลากร - บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
- แผนสนับสนุนให้เภสัชกรขอเลื่อนตําแหน่งให้สูงข้ึน   

_15-0165(072-269).indd   142 4/27/15   11:12:12 AM



143

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

4-72 
 

งานบริการผ้า  
 
1. ข้อมูลพื้นฐาน    มีเข็มมุ่งในการให้บริการผ้าที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการรักษาพยาบาล การบริการ
วิชาการและการศึกษา จํานวนเพียงพอทุกสถานการณ์ งานบริการผ้า ประกอบด้วย หน่วยซักฟอกผ้า   
หน่วยจัดและจ่ายผ้า  หน่วยตัดเย็บผ้า  มีบุคลากร 104 คน          

ข้อมูลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
ใบสั่งซ้ือ/จ้าง (PO) 
มูลค่าการซ้ือ/จ้าง 

98 เรื่อง 
14,973,122.00 บาท 

69 เร่ือง 
25,478,004.00 บาท 

ซักฟอก/ซักอบรีดผ้า 3,103,929 กก. 2,907,379 กก. 
ดัดแปลงผ้าต่างๆ เพ่ือลดต้นทุน 18,924 ชิ้น 47,072 ชิ้น 
ออกแบบและตัดเย็บผ้า 35,187 ชิ้น 28,613 ชิ้น 
ซ่อมผ้าให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ 19,973 ชิ้น 14,208 ชิ้น 

 

2. ผลการดําเนนิงานที่ภาคภูมิใจ 
กระบวนการทํางาน - พัฒนาระบบการสั่งและส่งผ้าผา่นโปรแกรมเบิกผ้า Online 

 
 
 
 
 
 
 
 
- บริหารความต่อเนื่อง กรณีงานบรกิารผ้าจําเป็นต้องปิดปรับปรุงพ้ืนท่ี

กะทันหัน  
คุณภาพระบบงาน - เตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008   
บริหาร -   โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าใช้แล้วและเตรียมจําหน่ายท้ิง ให้คุ้มค่า ร้อยละ 100  
พัฒนาบุคลากร -  อบรมความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 

-  บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 70 
-  อัตราการใส่เครื่องป้องกันการบาดเจ็บจากการทํางาน ร้อยละ 90 

ด้านสังคม  -  สนับสนุนผ้าท่ีใช้แล้ว (จําหน่ายท้ิงแล้ว) ให้กับโรงพยาบาล 
ธัญญารักษ์ จ.ปัตตานี ฝึกอาชีพและหารายได้ให้ผู้ป่วยรักษาบําบัดยาเสพติด  
โดยให้ผ้าท่ีใช้แล้วไปวาดลายและจ่ายค่าจ้างหลังการขาย 

 

0
500,000

1,000,000
1,500,000
2,000,000

จํานวนเบิกผ้า 1,760,787 1,840,497

จํานวนจ่ายผ้า 1,631,815 1,769,974

ไตรมาส 3-2557 ไตรมาส 4-2557

 

รายงานการเบิก – จ่ายผ้า เปรียบเทียบตามไตรมาส 
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3. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
กระบวนการทํางาน - พัฒนาการส่งผ้าตาม Customer demand ผ่านโปรแกรมเบิกผ้า Online 

ร้อยละ 100  
คุณภาพระบบงาน - ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008  

- พัฒนาระบบแยกผ้าติดเชื้อตามมาตรฐาน Advanced HA และโครงการ 
Engagement for patient safety 

บริหาร - ทําสัญญาจะซ้ือจะขายฯ (ร่วมกับฝ่ายพัสดุ ) โดยสัญญาเริ่ม Effective ใน  
1 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไปร้อยละ 100 

- ลดการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 10 
- ลดการใช้กระดาษร้อยละ 10 
- ลดมูลค่าอัตราคงคลังผ้า ร้อยละ 20 

พัฒนาบุคลากร - บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
- อัตราการใส่เครื่องป้องกันการบาดเจ็บจากการทํางาน ร้อยละ 100 
- อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานน้อยกว่า ร้อยละ 5 
- มีแผนการความก้าวหน้าชํานาญการ 1 คน ชํานาญงาน 2 คน   

วิจัยและนวัตกรรม - สร้างนวัตกรรมใหม่อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน 
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งานทันตกรรม  
 
1. ข้อมูลพื้นฐาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
สถาบันทางการแพทย์ช้ันนําในระดับสากล” งานทันตกรรม จึงมุ่งมั่นในการสนับสนุนบทบาทของคณะฯ ใน
ด้านการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยตติยภูมิแบบองค์รวมที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
โรงพยาบาลเป็นฐาน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านทันตกรรมโรงพยาบาลในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์  สามารถเป็นต้นแบบและแหล่งอ้างอิง (Reference center) ในวงการวิชาชีพแพทยศาสตร์และ
ทันตแพทยศาสตร์ 

งานทันตกรรม มีบุคลากร 46 คน  ทันตแพทย์ 15 คน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 21 คน พยาบาล 2 คน  
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 3 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน คนงาน 4 คน 

2. ผลการดําเนินงาน 
2.1 ข้อมูลผูม้ารับบริการ 

ประเภทผู้ป่วย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ผู้ป่วยนอก (ราย) 81,091 64,645 64,656 
ผู้ป่วยใน (ราย) 1,730 1,263 1,460 
ผู้ป่วยนอก (คร้ัง) 115,187 93,169 92,415 
ผู้ป่วยใน (ครั้ง) 2,996 2,262 2,529 
โรค 5 อันดับแรก 1. CA Nasotharynx , 

CA Head and 
neck register 

2. Cleft lip and 
palate 

3. Congenital heart 
and Valvular 
heart discea 

4. Hypertension (HT) 
5. โรคอ่ืนๆ 

 
 

1. CA Nasotharynx , 
CA Head and 
neck register 

2. Cleft lip and 
palate 

3. Congenital heart 
and Valvular 
heart discea 

4. Hypertension (HT) 
5. โรคอ่ืนๆ 

 
 

1. CA Nasotharynx , 
CA Head and 
neck register 

2. Cleft lip and 
palate 

3. CA Nasotharynx , 
CA Head and 
neck register, 
อ่ืนๆ 

4. Congenital heart 
and Valvular 
heart discea 

5. โรคอ่ืน ๆ 
ผู้ป่วยท่ีรับการรักษาจากทันตกรรม
เคลื่อนท่ี(เฉลี่ย 1 ครั้ง/เดือน) (คน) 

- 1,276 1,236 

ผู้ป่วยท่ีรับการรักษาทางทันตกรรมใน OR 
(ENT) (ราย) (เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 วัน) 

81 85 73 
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 2.2 ข้อมูลด้านจัดซื้อ   
วิธีการจัดหา จํานวนเรื่อง จํานวนรายการ จํานวนเงิน/บาท 
วิธีตกลงราคา 39 279 4,451,826.30 
เงินสดย่อย 14 14 52,846.83 

รวม 4,504,673.13 

3. ผลการดําเนนิงานที่ภาคภูมิใจ  
กระบวนการทํางาน - ร่วมกับหน่วยพัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบการลงข้อมูลการบริการ โดยใช้

ระบบสแกนบาร์โค้ด เพ่ือลดขั้นตอนซํ้าซ้อน และลดข้อผิดพลาดของการเก็บ
ข้อมูล โดยนําร่องเฉพาะการรักษาด้านจัดฟันของศูนย์ทันตกรรม อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์   

- ให้การดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วย Hemophilia  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์
ฝึกอบรมนานาชาติ ฮีโมฟีเลีย กรุงเทพฯ (Bangkok International 
Hemophilia Training Centre)   

- ให้การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ร่วมกบั ทีมแพทย์สหสาขาในศูนย์
แก้ไขความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 

- ให้การดูแลผู้ป่วยด้าน Maxillofacial Prosthetic ร่วมกับภาควชิาศลัยศาสตร์   
และภาควิชาจักษุวิทยา  เช่น การทําตาปลอม การทําเพดานเทียม เป็นต้น 

คุณภาพระบบงาน - ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา เป็นสถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่อง
ของทันตแพทย์ โดยเป็นสถาบันหลักเครือข่ายสมทบ  

บริหาร - จัดให้มีเพิ่มรายได้ของศูนย์ทันตกรรม อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
โดยเพ่ิมการรักษาด้านทันตกรรมรากเทียมและด้านทันตกรรมจัดฟัน   

พัฒนาบุคลากร - ส่งทันตแพทย์ 2 คน  ศึกษาด้านทันตกรรมจัดฟัน  
- ส่งทันตแพทย์และเจ้าหน้าท่ีทุกระดับเข้าอบรมทั้งด้านวิชาการและด้านพัฒนา

คุณภาพเป็นระยะๆ 
- บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 44.52 

วิจัยนวัตกรรมและผลงานทาง
วิชาการ 

 

- พัฒนาวิธีการหยุดเลือดในช่องปาก โดยใช้ Fibrin Glue ร่วมกับ Celluloid 
Splint ในผู้ป่วย Hemophilia  โดยไม่ต้องให้สารทดแทนเลือด ซ่ึงเป็นวิธีการ
ท่ีประหยัด มีประสิทธิภาพ 

 -  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ 
1. Maxillary sinus rinse device  โดย ทันตแพทย์สราวุธ สันติดํารกุล 
2. Custom-made scar traction device   
3. เก้าอ้ีทําฟันภาคสนามรามาธิบดี 
4. ตู้ดูดเศษวัสดุทันตกรรม เพ่ือควบคุมการกระจายของเชื้อโรคและเศษวัสดุ

ขณะกรอแต่งอะคริลิคในงานทันตกรรมประดิษฐ์ 
5. ประดิษฐ์เครื่องมือ Nasoalveolar Molding (NAM) สําหรับรักษาผู้ป่วย

ปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมีต้นแบบจาก Nasoalveolar Molding ของ 
Dr.Barry H. Grayson  
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 - ร่วมนิพนธ์ตําราการดูแลเด็กสุขภาพดี Child Health Supervision 
สําหรับเวชปฏิบัติท่ัวไปและหนังสือการดูแลเด็กสุขภาพดีฉบับพ่อแม่  ของ
ชมรมและอฝส.พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เรื่องการดูแล สุขภาพช่องปาก 
และฟันในเด็ก 

บริการวิชาการ - ร่วมจัดการฝึกอบรมระยะสั้น 1 - 2 วัน  “แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาเลือดออกและลิ่มเลือดอุดตัน” ภาคทฤษฎี และ workshop เรื่อง 
ทันตกรรม ธนาคารเลือด เวชศาสตร์ฟื้นฟู การรักษาท่ีบ้าน และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ จัดท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆ   

- บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
1. เรื่อง  Dental hygiene in preschool age และ เรื่อง Live 

demonstration : Nasoalveolar molding ในการประชุมวิชาการ
ประจําปี 2556 สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าและ
ศีรษะแห่งประเทศไทย   3 – 4  ตุลาคม 2556  

2. อบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพและการ
ดูแลปัญหาท่ีพบบ่อยในเด็กวัยเรียนสําหรับครูและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  
12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 และ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2557  

3. เรื่อง Oral and dental care and common problem   
18 กรกฎาคม 2557 จัดโดยชมรมและอฝส.พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก 

- บุคลากรได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตร  
1. หลักสูตรทันตกรรมสําหรับเด็ก 3 นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 5   

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
2. หลักสูตรทันตแพทย์ประจําบ้าน  สาขาทันตกรรมจัดฟัน   

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจําบ้าน สาขาปริทันตวิทยา  

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม๊กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจําบ้าน สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจําบา้น สาขาทันตกรรมขั้นสงู   

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจําบา้น สาขาทันตกรรมสาํหรับเด็ก   

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจําบา้น สาขาทันตกรรมสาํหรับเด็ก  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- สอนแพทย์ประจําบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิก เรื่องมะเร็งของฟัน 
- สอนนักศึกษาพยาบาลของคณะฯ วิชาอนามัยชุมชน 2 เรื่องปัญหาสุขภาพ

ช่องปากท่ีพบบ่อย     
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สร้างเสริมสุขภาพ - เผยแพร่ความรู้/จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทันตสุขภาพในโครงการต่างๆ ของ
โรงพยาบาล เช่น รามาน้อย  วันเกษียณอายุราชการบุคลากรรามาธิบดี   
วันทันตสาธารณสุข เป็นต้น 

ด้านสังคม - ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนท่ีร่วมกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ 
สํานักราชเลขาธิการฯ เพ่ือบริการแก่ประชาชนผูย้ากไร้และด้อยโอกาสใน
ชนบทและถิ่นทุรกันดาร  

4. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
กระบวนการทํางาน - ขยายพัฒนาระบบการลงข้อมูลการบริการ โดยใช้ระบบแสกนบาร์โค้ด เพ่ือ

ลดขั้นตอนซํ้าซ้อน และลดข้อผิดพลาดของการเก็บข้อมูล เต็มพ้ืนท่ีบริการ   
คุณภาพระบบงาน - วางแผนและดําเนินการ เพ่ือผ่านตามเกณฑ์การประเมินสําหรับการรับรอง 

ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) 
บริหาร - เปิดบริการจัดฟันสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีอาคาร 4 

- ลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน ร้อยละ 10 
- ลดมูลค่าคงคลัง ร้อยละ 10 

พัฒนาบุคลากร - บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
- มีแผนการความก้าวหน้าด้านคุณวุฒิของบุคลากรในหน่วยงาน   

วิจัยและนวัตกรรม - ให้มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี  
บริการวิชาการ - เชิญเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรต่าง ๆ  

- เชิญเป็นวิทยากร เรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยเลือดออกง่ายในสถานการณ์
ปัจจุบัน   บรรยายในงานทันตสาธารณสุข 

สร้างเสริมสุขภาพ - โครงการแปรงฟัน เพ่ือแก้ปัญหาพื้นฐานของโรคฟันท้ังในผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
ท่ีมารับการรักษา และบุคลากรรามาธิบดี  

- โครงการทันตกรรมรากเทียมสําหรับบุคลากรรามาธิบดี 100 ราก เพ่ือให้
บุคลากรได้รับบริการในราคาพิเศษ 

- เผยแพร่ความรู้/จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทันตสุขภาพในโครงการต่างๆ  
ของโรงพยาบาล เช่น รามาน้อย วันเกษียณอายุราชการบุคลากรรามาธิบดี   
งานทันตสาธารณสุข เป็นต้น 

- เผยแพร่ความรู้ดา้นทันตกรรมและตอบข้อซักถามในรายการ Rama channel  
ด้านสังคม - ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนท่ีร่วมกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ 

สํานักราชเลขาธิการฯ เพ่ือบริการแก่ประชาชนผูย้ากไร้และด้อยโอกาสใน
ชนบทและถิ่นทุรกันดาร  
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งานเวชระเบียน  
 

รับผิดชอบบริหารจัดการด้านเวชระเบียนให้มีระบบการดูแลข้อมูลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเป็นระบบและโปร่งใสซึ่งกํากับของคณะอนุกรรมการเวชระเบียนให้สอดคล้อง 
กับนโยบายของคณะฯ จัดบริการข้อมูลด้านเวชระเบียนเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ ในทุกพันธกิจ ด้าน
การให้บริการเวชระเบียน ได้แก่  การเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย 
ให้กับทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลรามาธิบดี  ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์   
1. ข้อมูลพืน้ฐาน  มี 5 หน่วยงานย่อย  บุคลากร 121 คน 
2. ผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูลการดําเนินงาน (ราย) 
ปีงบประมาณ  

2556 2557 
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 
- อาคาร 4 ชั้น 1 
- อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 
- ประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
- อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4  

    Walk in   
    Web site  
    ทางโทรศัพท์ 

- ทารกแรกเกิด อาคาร 1 ชั้น 2 
- ทารกแรกเกิด อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
45,113  
11,177  
40,710  
1,248  

 
14,293 
3,018 
6,795 
3,044  

895  

 
39,184  
10,998  
37,381  
1,163  

 
15,903  
10,439  
4,507  
2,673  
1,110  

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง  29,540  33,431  
ลงทะเบียนผู้ป่วยที่เล่มเวชระเบียนถูกทําลายโดยใช ้H.N. เดิม 3,311  4,413  
รับแจ้งบัตรประจําตัวผู้ป่วยหาย 9,541  8,894  
แก้ไขประวัติผู้ป่วยในเล่มเวชระเบียน 5,100  6,997  
สําเนาเวชระเบียนให้ผู้ป่วย 207,887  239,274  
เก็บเวชระเบียนผู้ป่วยจําหน่ายจากหอผู้ป่วย 74,496  79,519  
Scan เวชระเบียนผู้ป่วยใน 65,805  73,330  
ค้นหาเวชระเบียนนัดล่วงหน้า 784,401  858,227  
ทําลายเล่มเวชระเบียน 105,241  119,290  
บริการข้อมูลเวชระเบียนผ่านระบบ On-line โดยใช้โปรแกรม  
EMR scan viewer  

- เพ่ือการศึกษาวิจัย และการเรียนการสอน 
- สําหรับ Auditor 

 
 

20,343  
22,661  

 
 

39,845  
23,276  
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3. ผลการดําเนนิงานที่ภาคภูมิใจ  
กระบวนการทํางาน - จัดบริการข้อมูลเวชระเบียนผ่านระบบ On-line โดยใช้โปรแกรม EMR scan 

viewer  เพ่ือลดการยืมเล่มเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกแก่อาจารย์ 
แพทย์ประจําบ้าน นักศึกษาแพทย์และผู้ทําวิจัย 

• เพ่ือการ Audit เวชระเบียนผู้ป่วยใน 
• เพ่ือการ Audit เวชระเบียนสําหรับ Auditor  
• เพ่ือประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน  
• เพ่ือการศึกษาวิจัย และการเรียนการสอน 

- บริการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ผ่านทาง Web site ด้วยระบบ On-line และ
ทางโทรศัพท์สําหรบัผู้ป่วย Premium clinic ท่ีศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์และศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และได้รับรางวัล CQI ในงานมหกรรม
คุณภาพ ครั้งท่ี 21/2557 ของคณะฯ 

- พัฒนาระบบการรับ – ส่งเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยจําหน่ายของ                   
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เฉพาะกรณีการใช้สิทธิข้าราชการในการ
เบิกจ่ายค่ารักษา และได้รับรางวัล CQI ในงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งท่ี 
21/2557 ของคณะฯ 

คุณภาพระบบงาน - เตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008 
- จัดทํา QC การ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพื่อให้มีข้อมูลใน

ระบบ EMR ครบถ้วน และได้รับรางวัล CQI ในงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งท่ี 
21/2557 ของคณะฯ 

พัฒนาบุคลากร - จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเร่ือง “พัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน
เวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี (Function competency)” เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพสู่ระบบ EMR  3 รุ่น 122 คน 

- พัฒนาโดยส่งเจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน  1 คน ไปศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศฯ  คณะสังคม 
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเตรียมการรองรับยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ          

- บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี  ร้อยละ 64.7 

อ่ืนๆ - เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารให้แก่สถาบัน
ต่างๆ เช่น โรงพยาบาลอํานาจเจริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
และทีมผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เป็นต้น 

 - ในงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งท่ี 21/2557 ของคณะฯ 
• นวัตกรรมท่ีได้รับการคัดเลือก CQI 3  เรื่อง  Kaizen 5 เรื่อง   
• บุคลากรงานเวชระเบียนท่ีได้รับรางวัล โครงการคน้คนค้นงานต้นแบบ

สร้างแรงจงูใจเพื่อสุขภาพประจําปี 2557  4 รางวัล 
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4. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558  
กระบวนการทํางาน - โครงการต่อยอดพัฒนา Web site ของงานเวชระเบียน 

- โครงการจัดทําสาํเนาเวชระเบียนลง DVD / E-mail เพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยและ
การประกันชีวิต 

- โครงการขยาย Online ระบบ Viewer ไปสู่ทุกภาควิชา ทุกกิจกรรม 
- โครงการจัดทําทะเบียนควบคุมเอกสารเข้าสู่ระบบ EMR 

คุณภาพระบบงาน - ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008   
- โครงการพัฒนาคณุภาพเวชระเบียนตามแนวทาง AHA 
- โครงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส เต็มพ้ืนท่ี 
- โครงการตรวจสอบคุณภาพการ Scan เวชระเบียนผู้ป่วย 

บริหาร - ลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน ร้อยละ 10 
- ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 10 

พัฒนาบุคลากร - บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
- โครงการต่อยอดเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสุขภาพท่ีดีอย่างย่ังยืน 
- โครงการพ่ีเลี้ยงให้ความรู้ On the Job training 
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งานอุปกรณ์การแพทย์  

1.  ข้อมูลพื้นฐาน   ให้บริการงานซ่อม บํารุงรักษา สอบเทียบ เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้คณะฯ  
กํากับบริษัทอาร์ เอฟ เอส จํากัด และดูแลเคร่ืองมือต่างๆ ที่ไม่ครอบคลุมสัญญาการให้บริการของบริษัท 
อาร์ เอฟ เอส จํากัด   บริหารจัดการระบบศูนย์เครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง (Equipment Pool)   บริการอบ
ห้องผู้ป่วย ห้องหัตถการด้วย Hydrogen peroxide vapor   มีบุคลากร 9 คน คือ วิศวกรไฟฟ้า 2 คน  
วิศวกร 2 คน  ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 คน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 คน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน  
และพนักงานบริการ 1 คน 

2.  ผลการดําเนินการ 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จํานวนใบส่งซ่อม 1,753 ใบ 1,611 ใบ 4,073 ใบ 
งานประกันคุณภาพเคร่ืองมือแพทย์ 
-  ซ่อม บํารุงรักษา สอบเทียบ 

1,865 เครื่อง 2,500 เครื่อง 3,600 เครื่อง 

จํานวนการยืม - คืน 12,985 ครั้ง 11,164 ครั้ง 11,149 ครั้ง 
จํานวนเครื่องมือส่วนกลางท่ีให้บริการ 21 ประเภท 

865 เครื่อง 
27 ประเภท 

1,500 เครื่อง 
27 ประเภท 

2,163 เครื่อง 
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี 10 ครั้ง 10 ครั้ง 12 ครั้ง 
จํานวนอบห้องผู้ป่วย/ห้องหัตถการ (เชื้อด้ือยา) - 150 ครั้ง 224 ครั้ง 

3.  ผลการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ 
กระบวนการทํางาน -  อัตราเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีงานอุปกรณ์การแพทย์

ให้บริการได้รับการบํารุงรักษาและสอบเทียบตามแผนประจําปี มากกว่าร้อยละ 90  
-  อัตรางานซ่อมค้างน้อยกว่า ร้อยละ 5  

คุณภาพระบบงาน -  เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008 
บริหาร -  ควบคุมการจัดหาและจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้มีปริมาณเพียงพอและใช้

งานอย่างคุ้มค่า 
-  บริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ส่วนกลางให้มีปริมาณเพียงพอ 

พัฒนาบุคลากร -  อบรมความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 
-  บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 

วิจัยและนวัตกรรม -  ออกแบบและสร้างรถสระผมเคล่ือนท่ีให้กับหน่วยงาน 18 คัน 
-  ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ใส่ Set สําหรับทําหัตถการให้กับหอผู้ป่วย 
-  ร่วมโครงการประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 2 ชิ้นงาน ได้แก่ เครื่องชั่งน้ําหนักผู้ป่วยติดเตียง และเครื่อง
ให้อาหารเหลว (Enteral feeding pump) 
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บริการวิชาการ -  เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านศูนย์เครื่องมือแพทย์ส่วนกลางให้กับโรงพยาบาล
ภายนอก  

4. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
กระบวนการทํางาน - อัตราเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีงานอุปกรณ์การแพทย์

ให้บริการได้รับการบาํรุงรักษาและสอบเทียบตามแผนประจําปี มากกว่าร้อยละ 100  
-  อัตรางานซ่อมค้างน้อยกว่าร้อยละ 5  
-  ขยายจํานวนประเภทเคร่ืองมือส่วนกลางตามกลุ่มความเส่ียงและพอเพียงต่อการใช้งาน 
-  ขยายการให้บริการในการซ่อม บํารุงรักษา และสอบเทียบให้แก่อาคารศูนย์

การแพทย์สิริกิติ์ 
คุณภาพระบบงาน -  ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008   

-  วางแผนและดาํเนินการ เพ่ือผ่านตามเกณฑ์ประเมินสําหรับการรับรองข้ันก้าวหน้า 
(Advanced HA)  

บริหาร -  จัดทําระบบตรวจสอบการใช้งานเคร่ืองมือส่วนกลาง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เครื่องมือใหม่และเพ่ือให้การใช้งานเคร่ืองมือส่วนกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า 

-  ลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน ร้อยละ 10 
-  ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 10 

พัฒนาบุคลากร -  บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
-  มีแผนการความก้าวหน้าด้านคุณวุฒิของบุคลากรในหน่วยงานโดยให้บุคลากรได้

ชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 1 คน 
วิจัยและนวัตกรรม -  ส่งจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ ์2 ชิ้นงาน จากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย

และพัฒนากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
-  ต่อยอดโครงการประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 ชิ้นงาน ได้แก่ เครื่องส่งสัญญาณเคร่ืองมือ
แพทย์และเครื่องให้นม 

บริการวิชาการ -  เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา 
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งานเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ  

1.  ข้อมูลพื้นฐาน   ให้บริการทําความสะอาดและปราศจากเชื้อในเคร่ืองมืออุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์ 
ทุกชนิดแก่หน่วยงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ และเป็นจุดบริการเดียวท่ีให้บริการการ
ทําให้ปราศจากเช้ือด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แก่ทุกหน่วยงานในคณะฯ  รวมท้ังจัดหาวัสดุทางการแพทย์
สําหรับการทําปลอดเช้ือแก่หน่วยงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์  มีบุคลากร 52 คน (พยาบาล 1 คน  ผู้ช่วยพยาบาล 2 คน  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3 คน  
พนักงานทั่วไป 9 คน  พนักงานบริการ 25 คน  พนักงานสถานที่  2 คน  และพนักงานทั่วไป 10 คน) 

2.  ผลการดําเนินงาน 
2.1  ด้านบริการทําความสะอาดและปราศจากเชื้อ 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 
รับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้งานแล้ว จากหอผู้ป่วยและ
หน่วยงานต่างๆ นํามาลา้งทําความสะอาด อบแห้ง จัดเตรียมหีบห่อเป็นชุด
หัตถการและส่งคืน 

460,000 ชุด 455,000 ชุด 

รับเคร่ืองและอุปกรณ์เครื่องชว่ยหายใจจากหอผู้ป่วยเด็กและอายุรกรรม  
รวมท้ังอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องของทุกหอผู้ป่วยที่ส่งมารับบริการ นํามา
ล้างทําความสะอาด แช่น้ํายาฆ่าเชื้อ บรรจุและส่งคืน  

- 54,000 ชุด 

รับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หอผู้ป่วยและหน่วยงานล้างทํา
ความสะอาดมาแล้ว นํามาบรรจุซองและ ทําให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ํา 

918,000 ชุด 915,000 ชุด 

รับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หอผู้ป่วยและหน่วยงานล้างทํา
ความสะอาดมาแล้ว นํามาบรรจุซองและ ทําให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส 
เอทธิลีนออกไซด์ 

369,000 ชุด 365,000 ชุด 

รับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หอผู้ป่วยและหน่วยงานล้างทํา
ความสะอาดมาแล้ว นํามาบรรจุซองและ ทําให้ปราศจากเชื้อด้วยความ
ร้อนแห้ง (Dry heat) 

3,600 ชุด 3,600 ชุด 

รับห่อผ้าผ่าตัดและห่อผ้าของหอผู้ป่วยจากงานบริการผ้า มาทําให้
ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ํา 

310,000 ห่อ 315,000 ห่อ 

ส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ และห่อผ้าปราศจากเชื้อให้ห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วย 478,500 ห่อ 481,300 ห่อ 
ให้บริการเคร่ืองมอือุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีสะอาดปราศจากเช้ือทุกชนิด 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล 

3,300 ชุด 3,620 ชุด 

จัดเตรียม Face shield ให้บริการท้ังโรงพยาบาล 6,000 ชุด 6,000 ชุด 
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2.2  จัดหาเบิกครุภัณฑ์ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ จดัเก็บข้อมูลบริการและข้อมูลบุคลากร 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 

จัดหาเบิกครุภัณฑ์ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ของงานเวชภัณฑ์ปลอด
เชื้ออาคารหลักและจัดหาวัสดุทางการแพทย์ของงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  

8,500 รายการ 8,800 รายการ 

จัดเก็บสถิติปริมาณงานของงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 3,600 รายการ 3,600 รายการ 

ด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น จัดหาอัตรากําลัง   
การเบิกค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ฯลฯ 

400 รายการ 450 รายการ 

3.  ผลการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ 
กระบวนการทํางาน - พัฒนาระบบโลจิสติกส์ร่วมกันกับงานผู้ป่วยสัมพันธ์ ด้านการนําขนส่งวัสดุ

สกปรก และนําส่งวัสดุสะอาดกลับยังหน่วยงาน 
- การจัดหาพันธมิตรระบบงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อในหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐฯ 

และภาคเอกชน ในการทําให้ปราศจากเช้ือด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ (ช่วงปิด
ปรับปรุงหน่วยงาน) ร้อยละ 100  เพ่ือยังคงให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

- รับโอนย้ายเพื่อลดภาระภาควิชาในด้านการทําความสะอาดและปราศจากเชื้อ
อุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์ท่ีใช้ในระบบช่วยหายใจ มาจัดบริการแบบรวมศูนย์ 

คุณภาพระบบงาน - เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008   
บริหาร - ปรับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการทําให้

ปราศจากเชื้อ เป็นการจัดซ้ือแบบรายปี และให้ทางบริษัททยอยส่งเป็นรายงวด 
เพ่ือลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ และทําให้การประเมินค่าใช้จ่าย และจํานวนท่ีใช้ของ
หน่วยงานมีความแม่นยําเพ่ิมขึ้น 

พัฒนาบุคลากร - อบรมความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 
- บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 90 

4.  แผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2558 
กระบวนการทํางาน -  ใช้ระบบ Barcode tagging ยืนยันทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

-  ต่อยอดพัฒนาระบบโลจิสติกส์ร่วมกับงานผู้ป่วยสัมพันธ์ และงานบริการผ้าด้านการ
ขนส่งระหว่าง 3 หน่วยงาน ไปยังหน่วยงานที่รับบริการ 

คุณภาพระบบงาน -  ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008   
-  ใช้เคร่ืองมือ วัสดุทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือการ

ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  
บริหาร -  ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 10 

-  ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 10 
พัฒนาบุคลากร -  โครงการร่วมพัฒนาศกัยภาพและแลกเปลี่ยนของเจ้าหน้าท่ีงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

และงานการพยาบาลผ่าตัดตลอดปี 
-  บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
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งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

1.  ข้อมูลพื้นฐาน  เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมการจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี  ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โดยเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ใหม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและต่อรองราคาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  
และขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ฯ ในระบบ SAP   มี 2 หน่วยงานย่อย มีบุคลากร  33 คน 

2.  ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

จํานวนใบสั่งเวชภัณฑ์ฯ 836,763  ใบ 914,103  ใบ 
จํานวนใบสั่งซ้ือ (PO) 5,622  ใบ 8,374  ใบ 
มูลค่าการซ้ือ 547,316,166.79  บาท 688,329,617.05  บาท 
มูลค่าการขาย (รวม) 
- ต้นทุนหน่วยงาน 
- ขายผู้ป่วย 

759,747,626  บาท 
86,863,495  บาท 

672,884,130  บาท 

926,434,025  บาท 
  111,009,406  บาท 
815,424,618  บาท 

3.  ผลการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ 
กระบวนการทํางาน -  วางระบบนําเข้าเวชภัณฑ์ฯ ใหม่: ระบบปกต/ิเร่งด่วน/บริจาค 
คุณภาพระบบงาน -  เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008   
บริหาร -  ทําสัญญาจะซ้ือจะขายฯ ร่วมกับฝ่ายพัสดุ โดยสัญญาเริ่ม effective 1 ตุลาคม

ของปีงบประมาณถัดไป  ปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 80  ปีงบประมาณ 2557 
ร้อยละ 100 

-  ลดอัตราคงคลัง  ปีงบประมาณ 2556 : 4.4  เดือน  ปีงบประมาณ 2557 : 2.4  เดือน 
พัฒนาบุคลากร -  อบรมความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 

-  บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 

4.  แผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2558  
กระบวนการทํางาน -  นําระบบ EDI มาใช้ในกระบวนสั่งซ้ือ 
คุณภาพระบบงาน -  ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008   
บริหาร -  การทําสัญญาจะซื้อจะขายฯ (ร่วมกับฝ่ายพัสดุ ) โดยสัญญาเริ่ม effective 1 

ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไปปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 100 
-  ลดอัตราคงคลังเป็น 45 วัน  
-  ลดมูลค่าคงคลัง ร้อยละ 20 
-  ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 10 
-  ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 10 

พัฒนาบุคลากร -  บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
-  มีแผนการความก้าวหน้าด้านคุณวุฒิของบุคลากรในหน่วยงาน   
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งานบริหารการรักษาพยาบาล  

1.  ข้อมูลพื้นฐาน  การบริหารจัดการระบบการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลประเภท
ต่างๆ ทุกกลุ่ม ได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ สิทธิสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย สิทธิบริษัทประกันชีวิต ในการตรวจสอบและรับรองสิทธิ การลงทะเบียนผู้ป่วยใน  การ
ประสานส่งต่อ-รับย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล  การเบิกและการจัดการโครงการโรคเฉพาะโรคท่ีมี
ค่าใช้จ่ายสูง การให้รหัสโรค   รหัสหัตถการ  การตรวจสอบการสรุปเวชระเบียน  การบริหารจัดการระบบ
การดูแลสุขภาพบุคลากรคณะฯ ญาติสายตรงของบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในการตรวจ
สุขภาพและตรวจรักษา  รวมทั้งสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ ได้แก่ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร 
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง  มี  8  หน่วยงานย่อย มีบุคลากร 104 คน 

2.  ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลการดําเนินงาน พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในผู้ป่วยกลุ่มสิทธิ 29,783 เล่ม 28,256 เล่ม 
การให้รหัสโรคผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ (10 OPD) 521,784 เล่ม 444,825 เล่ม 
การตรวจสอบและรับรองสิทธิ 94,086 ราย 89,250 ราย 
การลงทะเบียนผู้ป่วยใน 30,352 ราย 29,846 ราย 
การ Admit บุคลากรกรณีฉุกเฉิน 70 ราย 196 ราย 
การตรวจท่ีหน่วยบริการสุขภาพบุคลากร 16,339 ราย 16,113 ราย 
การให้บริการผู้ป่วยท่ีหน่วยส่องกล้องฯ 7,722 ราย 9,937 ราย 
การให้บริการผู้ป่วยโครงการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง 218 ราย 213 ราย 

3. ผลการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ 
กระบวนการทํางาน -  โครงการ “การลดขั้นตอนการให้บริการด้วยระบบการรับรองสิทธิล่วงหน้า” ต่อเนื่องเพื่อลด

ขั้นตอนและระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย และได้ 4 รางวัล ได้แก่ 
1.  รางวัลชนะเลิศ “Continuous quality improvement (CQI)” ในงานมหกรรม

คุณภาพโรงพยาบาลรามาธิบดีปี 2556 
2.  รางวัล QCC ดีเด่น จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม

คุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจําปี 2557 เรื่อง “การลดขั้นตอนการ
ให้บริการด้วยระบบการรับรองสิทธิล่วงหน้า” 

3.  ผลงานการวิจัย R2R โครงการวิจัยในงานประจําโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2557 เรื่อง
การลดขั้นตอนการให้บริการด้วยระบบการรับรองสิทธิล่วงหน้า (พัฒนาต่อเนื่อง) 

4.  รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี 2557 (กพร.) (Thailand Public Service 
Awards 2014) ประเภท “รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศระดับดี”   
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เรื่อง “การลดขั้นตอนการให้บริการด้วยระบบการรับรองสิทธิล่วงหน้า” จาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

   

                  
 -  ร่วมกับหน่วยงานในการ Admit บุคลากรของคณะฯที่เจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีมารับบริการที่

ห้องฉุกเฉินได้ Admit ร้อยละ 85 
คุณภาพระบบงาน  -  สร้างระบบการตรวจคุณภาพเวชระเบียนโดยผู้ประเมินของอาจารย์ในภาควิชา/

หน่วยงานต่างๆ   
บริหาร  -  ผลรวมค่าชดเชยท่ีจะได้รับเพ่ิมขึ้นหลังการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในสิทธิประกัน

สุขภาพและสิทธิข้าราชการท่ีเบิกจ่ายด้วยระบบ DRG โดยหน่วยประกันสุขภาพมี
มูลค่าเพิ่มข้ึน 603,434,010 บาท (เปรียบเทียบกับก่อน Audit) 

พัฒนาบุคลากร  -  บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 52.48 
 -  การอบรมเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการสําหรับนักวิชาการ

เวชสถิต ิ(Coder)” 4 วัน 15 คน 
อ่ืนๆ  -  ร่วมเป็นคณะทํางานตรวจสอบเวชระเบียนและการบันทึกคุณภาพเวชระเบียน 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
 -  การอบรมเร่ือง “การเพ่ิมศักยภาพการสรุปรหัสโรคและรหัสหัตถการ” สําหรับแพทย์

และอาจารย์แพทย์ 10 ภาควิชา (ท่ีมีผู้ป่วยใน) 272 คน 

4.  แผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2558  
กระบวนการทํางาน  -  โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการในการรับรองสิทธิล่วงหน้ากรณีหนังสือส่งตัวฉบับใหม่ 

 -  การใช้ระบบ E-Referral กรณีผู้ป่วยนอกในโครงการร่วมระหว่าง สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และ NECTEC  

 -  จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะฯ 

 -  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ กรณผีู้ปว่ยนอก 
 -  โครงการพัฒนาระบบการรับผู้ป่วยใน การรับส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้ระบบสารสนเทศ 
 -  จัดทําระบบฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากร  

คุณภาพระบบงาน  -  สร้างระบบการติดตาม/กํากับคุณภาพเวชระเบียน ร่วมกับอาจารย์ในภาควิชา/
หน่วยงานต่างๆ   

บริหาร  -  โครงการบริหารจัดการกลุ่มผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือมีวันนอนเกิน 60 วัน  
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในกลุ่มสิทธิท่ีเบิกจ่ายตาม DRG  
 -  ลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน ร้อยละ 10 
 -  การปรับลดต้นทุนในการพัฒนางานด้านข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

พัฒนาบุคลากร - บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
- มีตําแหน่งชํานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
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งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ  

1.  ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบงานด้านการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การติดเช้ือในโรงพยาบาล ร่วม
สอบสวนการระบาดของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล  การทําวิจัย และให้ความรู้แก่บุคลากร รวมไปถึงทําหน้าที่ 
กรรมการ/อนุกรรมการในคณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆ มี  พยาบาล 9 คน  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
1 คน  และผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 คน 

2.  ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

เฝ้าระวังการติดเชื้อในหอผู้ป่วย 42,420 คน 32,644 คน 
ดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุเข็มตํา 197 คน 384 คน 
เฝ้าระวังการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากร 2,100 คน 2,482 คน 
สอบสวนปัญหาที่สําคัญ 5 ครั้ง 4 ครั้ง 
ให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาในโรงพยาบาล  1,731 คน 2,271 คน 

3.  ผลการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ 
พัฒนาคุณภาพ -  โครงการ Hand Cleaning…Moving Together  อัตราการล้างมือของบุคลากร

เพ่ิมข้ึนและโรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับการพิจารณาเข้ารอบสุดท้ายของการ
ประกวด Asia Pacific Hand Hygiene Excellence Award (รอการตัดสิน) และ
เพ่ิมอัตราการล้างมือของบุคลากร (ร้อยละ) 

2554 2555 2556 2557 
39.4 48.5 66.3 63.6 

-  โครงการลดการติดเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล อัตราการติดเชื้อลดลง (ร้อยละ) 
Infection Rate 2555 2556 2557 ค่าเป้าหมาย 

CABSI 2.8 2 2 2 
VAP 3.1 3.1 3.1 3 
CAUTI 9.4 9.3 9.2 9 

พัฒนาบุคลากร -  แผนการฝึกอบรมบุคลากรและติดตามสมรรถนะด้าน IC ของพยาบาล สังกัดฝา่ยการ
พยาบาล 

-  บุคลากรของหน่วยงานตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
บริการวิชาการ -  ร่วมจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ สําหรับ

พยาบาลทั่วประเทศ 
-  เป็นวิทยากรบรรยายแก่บุคลากรนอกคณะฯ 4 ครั้ง 
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4.  แผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2558 
พัฒนาบุคลากร -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทําอย่างไร...ไม่ให้ติดเชื้อ 

-  โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะบุคลากร 4 โครงการ 
-  แผนการฝึกอบรมบุคลากรและการติดตามสมรรถนะด้าน IC ของพยาบาล สังกัดฝ่าย

การพยาบาล 
-  บุคลากรของหน่วยงานตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 

พัฒนาคุณภาพ -  โครงการ Hand Cleaning…Moving Together 
-  โครงการ Rama Hand Hygiene Park 
-  โครงการลดอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤต 

บริการวิชาการ -  ร่วมจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ สําหรับ
พยาบาลทั่วประเทศ 

-  เป็นวิทยากรบรรยายแก่บุคลากรนอกคณะฯ 4 ครั้ง 
งานวิจัย -  การลดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับใช้เครื่องช่วยหายใจ 
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งานสังคมสงเคราะห ์ 

1.  ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบสงเคราะห์และลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย  มีนักสังคมสงเคราะห์ 
     11 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน  

2.  ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2555 - 2557  เฉพาะผู้ป่วยที่มียอดค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ จํานวนราย จํานวนเงินค่ารักษา 

2555 ผู้ป่วยนอก     2,691  ราย 
ผู้ป่วยใน         544   ราย 
รวม             3,235  ราย 

5,172,772.15  บาท 
13,005,003.39  บาท 
18,177,775.54  บาท 

2556 ผู้ป่วยนอก     2,199  ราย 
ผู้ป่วยใน         428   ราย 
รวม             2,627  ราย 

4,237,693.60  บาท 
10,546,706.67  บาท 
14,784,400.27  บาท 

2557 
(ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557) 

ผู้ป่วยนอก     1,623  ราย 
ผู้ป่วยใน         395   ราย 
รวม             2,018  ราย 

3,859,080.50  บาท 
11,785,584.05  บาท 
15,644,664.55  บาท 

3.  ผลการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ  
กระบวนการทํางาน - พัฒนาระบบการบริการเน้นการประเมินผู้ป่วยและทําข้อตกลงเรื่องการวางมัดจํา

ล่วงหน้า 
- การร่วมประเมินผู้ป่วยต่างชาติและชี้แจงสิทธิ เพ่ือลดภาระปัญหาผูป้่วยต่างชาติ 

คุณภาพระบบงาน ด้านทรัพยากรบุคคล 
- นักสังคมสงเคราะห์ทุกคนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชพีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์  
- ส่งบุคลากรไปศึกษาภาษาพม่า เพ่ือรองรับนโยบาย AEC  
ด้านบริการวิชาการ   
- ร่วมจัดประชุมวิชาการประจําปีของคณะฯ ประจําปี 2557 เรื่อง Multidisciplinary 

team in geriatric assessment clinic   
 - รับเชิญไปเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษในการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ 

ทางการแพทย์ ประจําปี 2557 
- น.ส.ชุลีพร ทองเก่า รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายแก่นักศึกษาพยาบาลปี 1  

ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา  29 มกราคม 2557 
- เป็นสถานท่ีฝึกงานภาคปฏิบัติของคณะสังคมสงเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและร่วมฝึกสอนนักศึกษาแพทย์ปี 4 ภาควิชา
เวชศาสตร์ครอบครัว ด้านการเยี่ยมบ้าน 

บริหาร - ร่วมมือกับมูลนิธิรามาธิบดี ในการคัดสรรผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซํ้าซ้อน เพ่ือนําเสนอในการ
รณรงค์ขอรับบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 

พัฒนาบุคลากร - จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์  
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- จัดอบรมการหาตัวชี้วัดของงานสังคมสงเคราะห์เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีตอบสนอง
นโยบายคณะฯ และหาตัวชี้วัดร่วมในงานสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
ศิริราช จุฬา รามาฯ 

วิจัยและบริการวิชาการ - งานวิจัยเรื่อง วิธีการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่เด็กที่ถูกทารุณทางเพศ มีความสัมพันธ์กับ
ความปลอดภัยของเด็ก ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยัจาก R2R ของคณะฯ และได้
นําเสนอผลงานใน R2R CLUB  5 กันยายน 2557  

- มีผลงานวิจัยเรื่องการเย่ียมบ้านเด็กที่ถูกทารุณกรรมแบบทีม สหวิชาชีพ ตีพิมพ์ใน
วารสาร Mahidol R2R e-journal ฉบับท่ี 1  (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

- บทความตีพิมพ์ในนิตยสารวาไรตี้สุขภาพ @ Rama 3 เรื่อง    ได้แก่ 1. เรื่องไม่มี
ทางออก ฉบับมกราคม 2557   2. เร่ืองไม่เอาแล้ว ฉบบัพฤษภาคม 2557  3. เรื่องไร้
รากเหง้า ไร้สถานะ ไร้สิทธิ  แต่ไม่ไร้ท่ีพ่ึง 

อ่ืน ๆ  - จัดกิจกรรมประสานการประชุมเครือข่ายผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียฯและ
อบรม 

- ร่วมประชุมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ หาแนวทางในการ
แก้ปัญหาสังคมเรื่องอุ้มบุญ 

- ประสาน/ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลเดือนละคร้ัง 
และนําทัศนศึกษานอกสถานที่  

- นวัตกรรม/รางวัล : นางศรีสุภา  แก้วประพาฬ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ เป็น 1 
ใน 4 คน ท่ีปรากฏชื่อในจดหมายชื่นชมที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฯ ของคณะฯ  

4.  แผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2558 
คุณภาพระบบงาน - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมืองานสังคมสงเคราะห์ โดยการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ 
บริหาร - ปรับปรุงและลดข้ันตอนการเสนอค่ารักษาพยาบาลตามประกาศคณะฯ เพ่ือให้ผู้ป่วย

ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น 
- ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 10 

พัฒนาบุคลากร/หน่วยงาน - โครงการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมืองานสังคมสงเคราะห์ 
- บุคลากรในหน่วยงานตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
- มีแผนการความก้าวหน้าด้านคุณวุฒิของบุคลากรในหน่วยงาน   
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งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย  

1.  ข้อมูลพื้นฐาน  ให้บริการด้านโลจิสติคส์ภายใน การเคลื่อนย้ายรับส่งผู้ป่วยด้วยรถเข็นผู้ป่วย และการ
รับส่งยา เครื่องมือแพทย์ สารนํ้า เวชภัณฑ์การแพทย์ วัสดุงานบ้าน วัสดุสํานักงาน ผ้าสะอาด ของฝากฆ่าเช้ือ 
เล่มเวชระเบียน ใบปรึกษาทางการแพทย์ และจดหมายลงทะเบียน  มีหน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและหน่วย
รับส่งเวชภัณฑ์และสิ่งส่งตรวจ   บุคลากร 97 คน 

2.  ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

งานเคลื่อนย้าย ขนส่งผู้ป่วยด้วยรถเข็น 736,120 เท่ียว 754,265 เท่ียว 
งานส่งยาผู้ป่วยในท่ีส่งให้หอผู้ป่วยต่างๆ 11,900 กล่อง และ 

215,116 ใบขอ 
23,725 กล่อง 

งานส่งของฝากฆ่าเชื้อ 271,056 ห่อ 266,582 ห่อ 
งานส่งยาน้ํา สารน้ํา สารเหลว ยาฉีด 552,424 ขวด 570,366 ขวด 
งานส่งวัสดุงานบา้น สํานักงาน แบบพิมพ์ 1,743,005 ชิ้น 1,840,112 ชิ้น 
งานส่งผา้สะอาด ยังไม่ได้ดําเนินการ 15,000  คันรถ 
งานส่งเล่มเวชระเบียน ยังไม่ได้ดําเนินการ ล่วงหน้า 14,120 คันรถ   

ออนไลน์ 330,205 เล่ม 
งานส่งใบปรึกษาทางการแพทย์ 16,563 ใบ 15,764 ใบ 

3.  ผลการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ  
กระบวนการทํางาน -  นําระบบการเบิกสารนํ้าแบบออนไลน์ทําให้ประหยัดแรงงานและเวลา  

รวมท้ังเกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว  
-  พัฒนาปรับรอบการส่งยาสําหรับผู้ป่วยใน ทําให้หอผู้ป่วยได้รับยารวดเร็วขึ้น และ

พัฒนาปรับกระบวนการส่งยาผู้ป่วยในช่วงวันหยุดราชการทําให้หอผู้ป่วยได้รับยาเร็วข้ึน 
-  เริ่มรวมศูนย์การส่งผ้าสะอาด เล่มเวชระเบียน ของฝากฆ่าเชื้อ จากเดิมท่ีส่งโดย

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นๆ ให้จัดส่ง ณ จุดบริการเดียว ทําให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
นั้นๆ ไปปฏิบัติงานในภาระงานหลักของตนได้อย่างเต็มท่ี   

-  ขยายงานการจัดส่งยาจากห้องผสมยา PIVAS ท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่ ให้หอผู้ป่วยในอาคาร
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โดยไม่ต้องขออัตรากําลังเพิ่ม 

-  ขยายงานการสนับสนุนงานเวรเปลให้โอพีดีและหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์/หอผู้ป่วยเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู ท่ีย้ายชั่วคราวไปอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยไม่ต้อง
ขออัตราเพิ่ม 

คุณภาพระบบงาน -  พัฒนาการส่งยาและเวชภัณฑ์ฯ ด้วยระบบ Lean  
-  ปรับปรุงการบรรจุยาเคมีบําบัดท่ีต้องแช่เย็นลงในกระเป๋าเก็บความเย็นซ่ึงเดิมบรรจุ

รวมกับยาเคมีบําบัดท่ีไม่ต้องแช่เย็นในกล่องพีวีซี 
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พัฒนาบุคลากร -  ปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจาํเงินงบประมาณแผ่นดิน 4 คน 
-  ปรับคุณวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงข้ึน 2 คน 
-  สนับสนุนลูกจ้างรายปีท่ีมีคุณสมบัติครบปรับสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ส่วนงาน 20 คน (รอการอนุมัติ) 
-  ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน   

41 หลักสูตร  37 คน 

4.  แผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2558 
กระบวนการทํางาน -  กําหนดวิธีการปฏิบัติงาน (WI) กับงานท่ีได้รับมอบหมายใหม่ให้ครบถ้วน 

-  ทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน (WI) กับงานเดิมทุกๆ งานหลักให้เป็นปจัจุบนั 
-  ประกันเวลาการให้บริการของเวรเปล การส่งยา และของต่างๆ 
-  ขยายขอบเขตงานส่งยาจากห้องผสมยา PIVAS  ให้ครอบคลุมทุกหอผู้ป่วย 

คุณภาพระบบงาน -  กําหนดประเด็นคุณภาพงานและตัวชี้วัด  รวมท้ังเป้าหมายความสําเร็จ  
พร้อมวางแผนการปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย 

-  โครงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส เต็มพ้ืนท่ี 
-  ทบทวนปรับปรุงแบบประเมินตนเองระดับหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและ เป็นไป

ตามมาตรฐาน Advance HA  เพ่ือเตรียมพร้อมรับการตรวจเย่ียม 
บริหาร -  ควบคุมค่าใช้จ่ายการทํางานล่วงเวลา (OT) ลดลงร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา 

-  ลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน ร้อยละ 10 
พัฒนาบุคลากร -  บุคลากรในหน่วยงานตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 

-  จัดอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ีใหม่ ตามที่หน่วยงาน 
ได้รับอนุมัติให้ครบทุกคน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย
อย่างถูกวิธี การป้องกันการติดเชื้อจากการทํางาน และการใช้ออกซิเจนแท็งก์  

-  สนับสนุนให้ลูกจ้างสัญญารายปีท่ีมีคุณสมบัติครบได้ปรับสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยส่วนงานทุกคน 

อ่ืนๆ -  ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการทุกสายงานหลัก 
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งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี  

1.  ข้อมูลพื้นฐาน  ประสานงานของโรงพยาบาลรามาธิบดี ดูแลงานด้านบริหารทั่วไปตามนโยบายของคณะฯ  
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ภาควิชา ฝ่าย งาน ส่วนราชการ เอกชนที่มาติดต่อ และผู้ป่วยที่มารับ
บริการด้านการรักษาพยาบาล อีกทั้งเป็นศูนย์การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุทางการแพทย์นอกคลัง 
ให้แก่หน่วยบริการของโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และ
จัดหา/ประสานติดตามการปรับปรุงพ้ืนที่ของส่วนการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลรามาธิบดี  มี 2 
หน่วยงานย่อย  มีบุคลากร 25 คน 

2.  ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

ด้านคุณภาพ   
- โครงการอบรมหัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดโรงพยาบาล เรื่อง  

“แผนสู่ความสําเร็จในการบริการผู้ป่วย” 
80 คน  125 คน  

- โครงการอบรมบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลฯ    
เรื่อง “พฤติกรรมการให้บริการท่ีประทับใจ”  

160 คน 160 คน 

- โครงการอบรมบคุลากรสงักัดงานบริหารโรงพยาบาลฯ  
เรื่อง “คนสําราญ...งานสาํเร็จ” 

25 คน  25 คน  

ด้านบริการ   
- การขอคัดถ่ายสําเนาประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย/ 

การขอเอกสารประวัติด้านประกันชวีิตของผู้ป่วย 
2,160 เรื่อง 1,884 เรื่อง 

- โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2551 โดย
ให้บริการบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

18,500 dose 22,000 dose 

- โครงการให้วัคซีนโรคคอตีบ ปี 2556  โดยให้บริการบุคลากร
และประชาชนกลุ่มเส่ียง 

5,000 dose - 

- ด้านไปรษณีย์  
 บริการรับส่งจดหมาย ให้บริการแก่บุคลากรภายในและ

ภายนอกคณะฯ 
 พัสดุภัณฑ์ ให้บริการแก่บุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ 

 
70,332 ฉบับ 

 
4,572 ชิ้น 

 
77,365 ฉบับ 

 
5,029 ชิ้น 

ด้านบริหาร   
- จัดหาวัสดุทางการแพทย์ 876 เรื่อง 916 เรื่อง 

คิดเป็นมูลค่าการจัดหา 52,361,130.77 บาท 72,833,498.42 บาท 
- จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 257 เรื่อง 158 เรื่อง 

คิดเป็นมูลค่าการจัดหา 127,444,277 บาท 96,814,300 บาท 
- จัดหาท่ีปรึกษาออกแบบ/ควบคุมงาน/ก่อสร้าง/ปรับปรุงพ้ืนท่ี

ของส่วนการบริการสุขภาพ 
1 เรื่อง 8 เรื่อง  

คิดเป็นมูลค่าการจัดหา 220,000,000 บาท 363,528,364 บาท 
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3.  ผลการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ 

กระบวนการทํางาน - ลดขั้นตอนในการคัดถ่ายสําเนาประวัติการรักษา พยาบาลของผู้ป่วย 
- ลดขั้นตอนในการสรุปประวัติการรักษาพยาบาลเพื่อดําเนินการด้านประกันชีวิต

ของผู้ป่วย 
- การออกหนังสือรับรองต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดโรงพยาบาล 
- โครงการพัฒนาระบบงานด้านความพึงพอใจ (R2R) 

บริหาร - การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์  ปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 80  
ปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 85 

- การจัดหาวัสดุทางการแพทย์  ปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 90 
ปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 95 

- การจ้างท่ีปรึกษาออกแบบ/ควบคุมงาน/ก่อสร้าง/ปรับปรุง  ปีงบประมาณ 
2556 ร้อยละ 80   ปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 100 

พัฒนาบุคลากร - อบรมความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 
- บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100  
- อบรมบุคลากรสังกัดงานบริหารโรงพยาบาลฯ เรื่อง “คนสําราญ...งานสําเร็จ” 
- อบรมบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลฯ  เร่ือง “พฤติกรรมการให้บริการที่

ประทับใจ” 
 

4.  แผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2558 
กระบวนการทํางาน - การขอคัดถ่ายสําเนาประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
คุณภาพระบบงาน - ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระบบงาน ISO 9001:2008   
บริหาร - จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้ทันตามกําหนด ร้อยละ 100 

- ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานคู่สัญญา
ท้ังหมดได้ในไตรมาสท่ี 3 (มิถุนายน 2558)   

- ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 10 
- ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 10 

พัฒนาบุคลากร - โครงการอบรมบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลฯ  เรื่อง “ความใส่ใจให้บริการแก่
ผู้รับบริการ”  

- โครงการอบรมบุคลากรสังกัดงานบริการโรงพยาบาลฯ เรื่อง “การทํางานเป็นทีมและ
การให้ความร่วมมือ” 

- โครงการอบรมหัวหน้าฝ่าย/งานสังกัดโรงพยาบาล เรื่อง “Core values the key  
to success” 

- จัดอบรมบุคลากรด้านระบบ lean ในหน่วยงาน  
- บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
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งานคุ้มครองผูร้ับบรกิารและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล  

1.  ข้อมูลพื้นฐาน  ดําเนินภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านบริการรักษาพยาบาล (ดังรูปที่ 1) มีภารกิจ
หลัก 3 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล 

กลยุทธ์ใน Academic ด้านบริการรักษาพยาบาล กลยุทธ์ที่ 
2.1 : พัฒนาคุณภาพการรักษาผู้ป่วย โดยใช้มุมมองเชิงคุณค่า  
(Customer delivered value) ครอบคลุม 6 มิติคุณภาพ 
เชิงคุณค่าของ WHO (STEEEP) คือ Safety timely efficiency  
effectiveness equitability patient centered เพ่ือตอบ 
สนองคุณค่าผู้รับบริการ ได้แก่ Clinical value service 
value personal value และ Brand/Image value ส่งเสริม 
ให้โรงพยาบาลบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดสําคัญของ UHOSNET 
และเป้าหมายระดับคณะฯ ร้อยละ 85 ในปี 2559 และ
สามารถสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ
อยู่ในระดับ Best practice  
 ด้านการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก กลยุทธ์ใน Academic ด้านบริการรักษาพยาบาล กลยุทธ์ที่ 

4.1 : สร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร (Enhance staff to safety culture) มี
การดูแลที่ทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการ (Harm) น้อยที่สุด  และส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยสําหรับทุกคนในโรงพยาบาล เป้าหมาย คือ Never event/Zero event เท่ากับศูนย์ภายในปี 2559 
 ด้านการติดตาม ดูแล ให้การช่วยเหลือเยยีวยาผู้รบับริการที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ารบับริการ 

รักษาพยาบาล ตามกลยุทธ์ใน Academic ด้านบริการรักษาพยาบาล กลยุทธ์ที่ 4.2: สร้างกระบวนการเยียวยา
ผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล เกิดความม่ันใจในการช่วยเหลือเยียวยาและนําไปสู่ความพึงพอใจสูงสุด ลดการ
ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีช้ันศาลในรายท่ีเข้าสู่กระบวนการเยียวยาจนเป็นศูนย์ในทุกปี  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านบริการรักษาพยาบาล 
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2.  ผลการดําเนินการ  

โครงการ ตัวชี้วัดความสําเรจ็โครงการ ผลลัพธ ์ จํานวน
ครั้งที่จัด 

ด้า
นค

ุณภ
าพ

 

 โครงการพัฒนาแบบ
ประเมินตนเองระดับ
หน่วยงาน 

 อัตราหน่วยงานมีแบบประเมิน
ตนเองที่พัฒนารูปแบบได้ถูกต้อง
ครอบคลุม เป้าหมาย มากกว่า 
ร้อยละ 80  

- อัตราหน่วยงานมีแบบประเมินตนเองที่
พัฒนารูปแบบได้ถูกต้องครอบคลุม  
ร้อยละ 80.0 

1 คร้ัง 

 โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ทางคลินิก ณ จุด
บริการส่วนหน้า 
(Clinical Microsystem : 
Functional Frontline 
Unit)  

 อัตราหน่วยงานได้รับการปรึกษา
และเป็นพ่ีเล้ียง ร้อยละ 100 

- อัตราหน่วยงานได้รับการปรึกษาและเป็น       
พ่ีเล้ียง ร้อยละ 80.0 

1 คร้ัง 

 โครงการอบรม
หลักสูตรพัฒนา
คุณภาพ 

 อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
หลักสูตรที่เข้าอบรม เป้าหมาย 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

- อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อหลักสูตร 
ที่เข้าอบรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 
100.0 

2 คร้ัง 

 โครงการ “ผู้บริหารสู่
การเป็นผู้นําการ
พัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน” 

   [ 7 ระบบงานสําคัญ] 

 อัตราผู้บริหารต้ังแต่ระดับหัวหน้า
หน่วยงานจนถึงระดับผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล  รองคณบดีที่เก่ียวข้อง
กับระบบงานของโรงพยาบาล และ
ทีมผู้รับผิดชอบระบบงานสําคัญเข้า
รับการอบรม เป้าหมาย  มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 80 

- อัตราผู้เข้ารับการอบรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบงานของโรงพยาบาล ร้อยละ 85.2 

7 รุ่น 

ด้า
นค

วา
มเส

ี่ยง
แล

ะค
วา

มป
ลอ

ดภ
ัย 

 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการ
บริหารความเส่ียงและ
เคร่ืองมือคุณภาพ 

 อัตราผู้เข้ารับการอบรมบอก
ความหมาย ของความเส่ียง 
จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย การบริหาร
ความเส่ียงและกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงได้ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 80 

- อัตราผู้เข้ารับการอบรมสามารถระบุ
เหตุการณ์ความเส่ียงและระดับความรุนแรง
ได้ โดยประเมินจากการทําแบบฝึกหัดหลัง
บรรยาย ร้อยละ 90.0  

4 รุ่น 

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้
เคร่ืองมือคุณภาพในการค้นหาความ
เส่ียง การค้นหาปัจจัยที่เป็นรากเพ่ือ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root 
Cause Analysis) กลุ่มละ 1 
ตัวอย่าง เป้าหมาย ร้อยละ 100  

- จากการทํากิจกรรมกลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถทํา RCA ได้เหมาะสม โดยมี
วิทยากรประจํากลุ่มให้คําแนะนํา ร้อยละ 
100.0 

 โครงการรณรงค์
นโยบายความ
ปลอดภัยสูงสุดของ
ผู้ป่วย RAMA SIMPLE  

 อัตรา Focus group ที่เกิดขึ้นต่อ
เร่ืองที่รณรงค์เป้าหมาย ร้อยละ100 

- อัตรา Focus group ร้อยละ 100.0 1 คร้ัง 

 อัตราหน่วยงานของโรงพยาบาล มี
การรับรู้นโยบายท่ีรณรงค์เข็มมุง่ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80  

- อัตราหน่วยงานของโรงพยาบาลมีการรับรู้
นโยบายที่รณรงค์เขม็มุ่ง ร้อยละ 100.0 

 โครงการคนดี 
หน่วยงานดีศรีรามาฯ 

 จํานวนบุคลากร/หน่วยงานที่ได้รับ
คําชมจากผู้รับบริการ 

- รางวัลจากคําชื่นชม/คําชมเชย ของผู้รับ 
บริการ ประเภทบุคคล 5 คน 

- รางวัลหน่วยงานดีศรีรามาฯ ประเภททีม 2 ทีม   
- รางวัลเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 4 ทีม 

2 คร้ัง 

ด้า
นพั

ฒน
าห

น่ว
ยง

าน
 

 โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับ
ผลงานภายในต่อการ
ให้บริการของงาน
คุ้มครองผู้รับบริการ
และควบคุมคุณภาพ
การบริการ
รักษาพยาบาล 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 อัตราการตอบกลับแบบสอบถาม 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

- อัตราการตอบกลับแบบสอบถาม  
ร้อยละ100.0 

1 คร้ัง 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในเกณฑ์ดี - ดีมาก มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 70 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเกณฑ์ 
ดี - ดีมาก ร้อยละ 60.5 
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3.  ผลการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ  
คุณภาพและความปลอดภัย - โครงการเยียวยาผู้ป่วยท่ีได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาล ผลลัพธ์การ

ดําเนินงานกระบวนการเยียวยา จํานวนผู้ป่วยและญาติร้องต่อสภาวิชาชีพ และ
ผู้ป่วยเยียวยาเข้าสู่กระบวนการศาลเป็นศูนย์ (ศูนย์ราย)  

 
 
 

 
 
 
 

 
- รางวัลเชิดชู เกียรติ Recognition บุคลากรมุ่งสู่การมี Reporting Culture และ 

Safety Culture  ได้แก่ ประกาศเกียรติคุณบุคลากร/หน่วยงานในดวงใจของ
ผู้รับบริการ  รางวัลแก่ทีมท่ีมีกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ (RCA) อย่างมีประสิทธิผลและรวบรวมทีมรายงานอุบัติการณ์ ระดับ A-B 
มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาบุคลากร - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หา
สาเหตุเชิงราก (RCA) 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรม แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และ
เจ้าหน้าท่ี  100 คน  

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Ramathibodi stand up  ครั้งท่ี 1  
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ TQA overview HA overview แผนและโอกาสพัฒนา
ตามมาตรฐาน HA ให้กับผู้อํานวยการโรงพยาบาล รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล  
และหัวหน้าฝ่าย/งาน 

- โครงการผู้บริหารสู่การเป็นผู้นําการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน จัดอบรมให้ความรู้
มาตรฐาน HA และ Advanced HA ; AHA  7 รุ่น 
 รุ่นท่ี 1 : มาตรฐานตอนที่ II-1 RM & QM และ II-4 IC จัดอบรมให้กับผู้บริหาร 

หัวหน้าฝ่าย/งาน ตามระบบ   

 

Good

เริ่มกระบวนการ
เยียวยา
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 รุ่นท่ี 2 : มาตรฐานตอนที่ II-3 II-5 ENV & Back office จัดอบรมให้กับ
ผู้บริหารพันธกิจ คณะทํางานระบบ ENV และหัวหน้าฝ่าย/งาน  

 รุ่นท่ี 3 : มาตรฐานตอนที่ I ภาพรวมการบริหารองค์กร จัดอบรมให้กับ
ผู้บริหารระดับสูง  

 รุ่นท่ี 4 : มาตรฐานตอนที่ II-6 ระบบยา จัดอบรมให้กับผู้บริหารพันธกิจ 
คณะทํางานระบบยาและเภสัชกร  

 รุ่นท่ี 5 : มาตรฐานตอนที่ III การดูแลผู้ป่วย  ผลลัพธ์ & Tracer จดัอบรมให้
ผู้บริหารพันธกิจ ทีมนําทางคลินิก/ทีมสนับสนุนทางคลินิก  

 รุ่นท่ี 6 : มาตรฐานตอนที่ II-2.1 ข.ปฏิบัติการพยาบาล จัดอบรมให้กับ
ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล  

 รุ่นท่ี 7 : มาตรฐานตอนที่ II-2.1 ก.การบริหารการพยาบาล จัดอบรมให้กับ
ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล  

- โครงการจัดตั้งผู้เย่ียมสํารวจภายใน (Internal surveyor) จัดอบรมให้กับ
ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และหัวหน้าฝ่าย/งาน โดยให้ความรู้และทักษะด้าน
พัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรและทีมบริหารเข้ามาเป็นกลไกประเมินภายใน 
(Internal survey) รวมท้ังเตรียมรับการตรวจเยี่ยมต่ออายุการรับรองขั้นก้าวหน้า 
(Advanced HA) ในปี 2559 

อ่ืนๆ - การสร้างเครือข่ายคุณภาพ การจัดงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี 8 สถาบัน  
ครั้งท่ี 3   27 - 28 สิงหาคม 2557 ณ คณะฯ 
 นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : 

CoPs)  6 CoPs  
-  Ventilator associated pneumonia (VAP) 
-  การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เพ่ือการใช้ได้ผลและปลอดภัย 
-  การบริหารความเสี่ยง  
-  Surgical safety checklist    
-  Wound care & Pressure sore   
-  Fall in the hospital   

 เสวนาผู้บริหาร เรื่องแนวทางความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ  
8 สถาบันถนนราชวิถี 

 นิทรรศการโปสเตอร์ CQI และการประกวดภาพถ่าย พร้อมมอบเกียรติบัตร 
สําหรับผู้นําเสนอ CQI และผู้ร่วมเสวนา CoPs รวมทั้งมอบเงนิรางวัลภาพถ่าย  
5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

 จัดถ่ายทอด Teleconference ไปยังสถาบันเครือข่ายถนนราชวิถี 
- ดําเนินการด้านพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและผลงานในด้าน 

การควบคุม/พัฒนาคณุภาพ  และการบริหารความเสี่ยงด้านบริการรกัษาพยาบาล 
- โครงการ 5ส กับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบได้รับ คะแนนสูงสุดในกลุ่ม 
- บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
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4.  แผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quality Team  Plan
1. แผนพัฒนาคุณภาพด้านบริการรักษาพยาบาลจาก
โอกาสพัฒนา (Re-Accreditation ครั้งที ่3 (I-2)
2. แผนเตรียมรับการตรวจเย่ียมต่ออายุการรับรองข้ันก้าวหน้า
(Advanced HA) ปี 2559 (I-2)
3. Hospital KPI (I-4) 1 ครั้ง/ปี
4. รับการตรวจเย่ียม Surveillance Survey 1 ปี 6 เดอืน/ครั้ง
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางคลินิก (Clinical 1 ครั้ง/เดอืน
 Microsystems : Functional Frontline Unit) (I-2 ตอน III)
6. โครงการจดัตั้งผู้เย่ียมสํารวจภายใน (Internal Surveyor) ถึง ม.ค. 59
ด้านบริการรักษาพยาบาล

Risk Management Plan
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องถอดบทเรียนจากความพลาดพลั้ง
และวิธีการที่นําไปสู่การได้รับความไว้วางใจ “Learning from Errors
and Responding to Medical Errors”
2. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Safety Hospital 1 ครั้ง/ปี
3. โครงการพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
4. โครงการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือคุณภาพ 3 ครั้ง/ปี
5. โครงการจดัตั้งผู้ประสานงานความเสี่ยง (Risk Network)
จากความพลาดพลั้งและวิธีการท่ีนําไปสู่การได้รับความไว้วางใจ
“Learning from Errors and Responding to Medical Errors”

Administration Plan
1. โครงการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการภายในต่อการให้บริการ
ของงานคุ้มครองผู้รับบริการฯ (I-3)
2. โครงการพัฒนา Website งานด้านพัฒนาคุณภาพ (I-4)
3. ดําเนินการพัฒนาระบบการจดัเก็บข้อมูลคุณภาพ (I-4)
4. แผนพัฒนาระบบเอกสารหน่วยงาน
5. ดําเนินการ 5 ส หน่วยงาน  
   5.1 ตรวจประเมิน 5ส. ในหน่วยงาน 1 ครั้ง/2เดอืน
   5.2 Big Cleaning Day ในหน่วยงาน 2 ครั้ง/ปี

ก.พ. มิ.ย. ก.ย.ต.ค.
ไตรมาส4/2558

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. มี.ค.
กิจกรรม ระยะเวลา ไตรมาส1/2558

ก.ค. ส.ค.
ไตรมาส2/2558 ไตรมาส3/2558

เม.ย. พ.ค.
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ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
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ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  
 
ในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา  

12 สิงหาคม 2535 ศ.นพ.อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ คณบดีในขณะนั้นจึงมีดําริสร้างศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  เพ่ือ
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย  

ในวาระของคณบดี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับปริมาณผู้ป่วย
ที่มีจํานวนสูงขึ้นและขยายเป็น Ramathibodi  Medical  Complex (RMC)  ประกอบด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะกรรมการประจําส่วนงานได้พัฒนาการ
บริการ โดยจําแนกตามประเภทของการรักษาพยาบาล (Segmentation)  และพัฒนาศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ให้เป็น Excellent center โดยมีความเป็นเลิศในการรักษาโรคซับซ้อน โดยเน้นการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นหลัก   

ในปีพ.ศ. 2554 ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิได้ปิดปรับปรุง เพ่ือให้มีความเป็นเลิศในการรักษาโรค  และการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ  ดังนี้    

ก. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคซับซ้อนที่เป็นความต้องการยิ่งของประเทศและภูมิภาค 
ได้แก่ ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม (Cardio vascular metabolic center: CVMC)  และศูนย์
ปลูกถ่ายอวัยวะ (Organ transplantation center) ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์แบบทั้งการปลูกถ่ายตับ ไต ไขกระดูก   
เซลล์ต้นกําเนิดตามมาตรฐานสากล  

ข. ส่งเสริมงานวิจัย เน้นโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม และการปลูกถ่ายอวัยวะ ในขณะเดียวกัน 
ยังคงเป็นศูนย์วิจัยสําหรับงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินมาอย่างต่อเน่ืองตลอด 20 ปี  

ค. เป็นศูนย์ต้นแบบและศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เผยแพร่ทักษะต่างๆ เก่ียวกับโรคหัวใจ และการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ ให้แพทย์ผู้เช่ียวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ท่ัวประเทศและต่างประเทศ 

ค่านิยมของศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ได้มีการใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษมาจาก Queen Sirikit Medical Center  
เป็น QSMC โดย 

• Q หมายถึง Quality ได้มาตรฐานการแพทย์ระดับสากล  
• S หมายถึง Specialized skills and team work สําหรับโรคซับซ้อน 
• M หมายถึง Mutual respect and social concern  นํามาตรฐานสากลมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การทํางาน 
• C หมายถึง Compassionate towards patients and families เน้นผู้ป่วยและญาติเป็นศูนย์กลาง  

1. ข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย  ฝ่ายการพยาบาล   งานการแพทย์และเภสัชกรรม  และงานบริหารศูนย์
การแพทย์สิริกิต์ิ  มีบุคลากร 356 คน 
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2. ผลการดําเนนิงานที่ภาคภูมิใจ 
กระบวนการทํางาน - นําร่องทําระบบ One stop service เช่น ท่ีส่วนบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 

ระบบดูแลห้องป่วย/ห้องประชุมและการดูแลพื้นท่ีในศูนย์ฯ 
- นําร่องระบบยาผสม Antibiotic จาก PIVAS unit 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ ได้คะแนน

ความพึงพอใจสูงท่ีสุดของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกท้ังหมด 
คุณภาพระบบงาน - นําร่องทําระบบความปลอดภัยผู้ป่วยท่ีความเสี่ยงเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

“Modified Morse fall risk assessment version II” ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ 
บริหาร - โครงการ Public Private Partnership มูลค่า > 2 ล้านบาท ท่ีศูนย์ผสมยา   
บุคลากร บุคลากรในสังกัดได้รับรางวัลของคณะฯ ประจําปี 2557 

- พนักงานดีเด่นสายสนับสนุน 
- พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น  
- บุคลากร/ทีมงานในดวงใจของผู้รับบริการ 

วิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม - หน่วยงานนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ 1 เรื่อง      
- รางวัลในงานมหกรรมคุณภาพคณะฯ ครั้งท่ี 21 พ.ศ. 2557   
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนวัตกรรม 1 รางวัล 
    เกียรติบัตรผลงาน CQI 1 รางวัล 

 

3. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558  
กระบวนการทํางาน - นําร่องระบบยาผสม Antibiotic จาก PIVAS unit ไปหอผู้ป่วย อาคารอื่น 

-  ขยายระบบ Medication reconciliation เป็น 4 step ทุกหอผู้ป่วย 
คุณภาพระบบงาน -  โครงการมหกรรมคุณภาพศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

-  เตรียมการรับรองคุณภาพศูนย์ปลูกถ่ายไต 
บุคลากร - บุคลากรตรวจสุขภาพประจําป ีร้อยละ 100 

- หน่วยงานมีตําแหน่งชํานาญการ/ เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ิมข้ึนร้อยละ10 
อ่ืนๆ - การปรับปรุง Website ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน 
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ฝ่ายการพยาบาล  
 

1. โรคท่ีมาตรวจรักษาบ่อยและตัวชี้วัดด้านการรักษาพยาบาล      
 Code โรค 

Top 10 
Diag. 
OPD 

E78 Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidemias 
I25 Chronic ischemic heart disease 
I10 Essential (primary) hypertension 
I12 Hypertensive renal disease 
E14 Unspecified diabetes mellitus 
E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 
E66 Obesity 
E05 Thyrotoxicosis [hyperthyroidism] 
N18 Chronic renal failure 
I48 Atrial fibrillation and flutter 

Top 10 
Diag. IPD 

I25  Chronic ischemic heart disease 
Z03 Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions 
I49  Other cardiac arrhythmias 
N18  Chronic renal failure 
I47  Paroxysmal tachycardia 
C18  Malignant neoplasm of colon 
I42  Cardiomyopathy 
I34  Nonrheumatic mitral valve disorders 
C34  Malignant neoplasm of bronchus and lung 
C61  Malignant neoplasm of prostate 
I74  Arterial embolism and thrombosis 

 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(หน่วย) 

ปีพ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 

(ม.ค.-มิ.ย.) 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพด้านคลินิก 
1. อัตราการให้ยาผิด  (Administration error) 
     1.1 อัตราการให้ยาผิด (IPD) 
 

 
< 0.1 

[ครั้ง/1,000 วันนอน  
(patient days)] 

 
1.27 

(32 ครั้ง) 

 
0.98 

(11 ครั้ง) 

 
0.12 
(3 ครั้ง) 

 
0.16 
(2 ครั้ง) 

    1.2 อัตราการให้ยาผิด (OPD)  0 
( ครั้ง/1,000 Visit) 

0.05 
(1 ครั้ง) 

0 
 

0 
(0 ครั้ง) 

0 
(0 ครั้ง) 

2. อัตราการเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วย   
      

< 3  
[ครั้ง/1,000 วันนอน   
(patient days)] 

0.63 
 

0.89 
(10 ครั้ง) 

0.5 
(13 ครั้ง) 

 

0.16 
(2 ครั้ง) 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

(หน่วย) 
ปีพ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

3.  อัตราการเกิดพลัดตกหกล้ม  JCAHO=3.14 
ครั้ง/1,000 วันนอน 

    

 IPD 
 

< 0.4 
[ครั้ง/1,000 วันนอน  
(patient days)] 

0.44 
 

0.36 
(4 ครั้ง) 

 

0.42 
(11 ครั้ง) 

 

0.08 
(1 ครั้ง)  

 
 OPD 
 

< 0.1 
(ครั้ง/1,000 Visit) 

0.1 
 

0.11 
(1 ครั้ง) 

0 
(0 ครั้ง) 

0 
(0 ครั้ง) 

 OR (เริ่มเก็บข้อมูล ปี 55) < 0.1  
( ครั้ง/1,000 Visit) 

- 0.28 
(1 ครั้ง) 

0 
(0 ครั้ง) 

0 
(0 ครั้ง) 

4. อัตราการเกิด Pneumonia ในผู้ป่วย 
    ท่ีใช้เครื่องช่วย หายใจ  (VAP) ใน 8IK 

<1.6  NHSN 
2012 

(ครั้ง/1,000 วัน 
ที่ใส่เครื่อง) 

0 3.33 0 
 

0.98 
(ม.ค.-ก.ย.) 

5. อัตราการติดเชื้อของกระแสเลือดใน 
    ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดํา 
    ส่วนกลาง (CABSI) 

  8IK          
 
 
  BMT      

(ครั้ง/1,000 วัน 
ที่ใส่สาย) 

< 1.2 NHSN 
2012 

< 2.7 NHSN 
2013 

 
 
 

0 
 
 

3.61 

 
 
 

3.4 
 
 

4.51 

 
 
 

0.87 
 
 

1.81 

 
 
 

1.35 
 
 

0.77 
(ม.ค.-ก.ย.) 

6. อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะใน 
ผู้ป่วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะ(CAUTI) 
 
 8IK 

(ครั้ง/1,000 วัน 
ที่ใส่สาย)  

< 2.4 NHSN 
2012 

 
 
 

3.67 

 
 
 

4.47 

 
 
 

2.36 

 
 
 

3.33 
 6NK (โครงการเปล่ียนไต) < 50 42.32 42.29 51.28 67.32 

7.  อัตราการติดเชื้อจากแผลผ่าตัดต่อการติดเชื้อ
ท้ังหมด (Prevalence survey ของ
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล) (ร้อยละ) 

0 
 

0 
 

0 0 รอข้อมูล
จาก IC 

8. อัตรารอดชีพของไตหลังปลูกถ่ายไต 1 ปี 
    (Graft survival)     

     

 LRKT (Living related kidney 
transplantation) 

> 95% 
USRDS 

98.31 98.4 98.1 รอสรุป
ปลายป ี

 CDKT  (Cadaveric kidney 
transplantation) 

> 85% 
USRDS 

98.08 96.4 97.1  

9. อัตราผู้ป่วยที่มีชีวิตหลังปลูกถ่ายตับ  
    >1 ปี 

     

 เด็ก > 80% 
USRDS 

91.7 93.3 87.5 รอสรุป
ปลายป ี

 ผู้ใหญ่ > 80% 
USRDS 

90 100 100  
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

(หน่วย) 
ปีพ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

10. อัตราการมีชีวิตหลังเปลี่ยนถ่ายไข 
     กระดูก >1 ปี 

     

 Allogeneic stem cell 
transplantation 

> 68%  
VICC2008 

90 89.47 67 รอสรุป
ปลายป ี

   Autologous  stem cell 
transplantation 

> 86% 
VICC2008 

90.91 100 80  

ดัชนีชี้วัดคุณภาพด้านการบริการ      
11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ 
     การบริการของ 

     

 พยาบาล (ระดับดี – ดีเย่ียม)  > 95% 94.6 97.6 96.9 97.3 
 ภาพรวมท่ีได้รับจากผลการรักษา หรือ 

การบริการ (ระดับดี – ดีเย่ียม) 
> 95% 96.9 98 97.6 98.5 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพด้านการบริหาร 
12. อัตราการงด/เลื่อนผ่าตัด ท่ีเกิดจากไม่งด  
     ASA 

 
0 %  

ของการงด/เลื่อน
ผ่าตัดทั้งหมด 

 
3.92 
(2/51) 

 
0 

(0/20) 

 
2.86 
(1/35) 

 
0 

(0/15) 

13.  อัตราผู้ป่วยที่พึงพอใจในการบริหาร 
       ความปวด ระดับดีถึงดีมาก 

>90 % 94 96.6 96.6 96.8 

14.   - อัตราการเกิด Unplanned  
          extubation ใน 8IK 

0 % 4.5 2.97 3.04 2.8 

- อัตราการเกิด Re-intubation 0 % 2.5 0.54 0.27 0.94 
15. อัตราการรับกลับเข้า ICU ภายใน 48 ชั่งโมง 

 8IK 
1 % 

(เป้าหมายคณะฯ) 
 

0.26 
 

0.39 
 

0.49 
 

0.26 
 VA04  (เปิดให้บริการ 24 พ.ย. 2551)  0 0 0 0 

16. ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน       
 8IK          14.6 23.4 44.98 3.02 
 7NK  6.3 22.6 21.30 20.92 
 BMT  38.9 34.16 24.48 27.76 
 8NK1  15.3 9.4 13.78 8.65 
 8NK2  12.9 7.4 13.94 12.72 
 9NK1  41.3 11.4 12.52 11.96 
 9NK2  14.1 5.9 11.53 8.91 
 9NK3 (เปิด 1ต.ค.55)  - 12 15.14 9.65 
 VA04  1.1 1 1.04 1.04 

17. อัตราครองเตียง        
 8IK         >90  95.38 94.84 95.25 96.06 
 7NK (Organ transplantation) >90  97.2 95.63 83.58 88.76 
 BMT >90  85.02 72.86 72.01 54.64 
 8NK1 >90  98.18 76.2 96.84 96.03 
 8NK2 >90  97.8 95.57 96.46 96.19 
 9NK1 >90  97.76 74.5 96.38 95.89 
 9NK2 >90  98.15 69.51 96.92 96.75 
 9NK3  (เปิด 1ต.ค.55) >90  - 82.61 94.95 95.72 
 VA04 >90  92.97 93.74 94.48 94.34 
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4-107 
 

 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

(หน่วย) 
ปีพ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

18. อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลภายใน 28 วัน  
     โดยไม่ได้วางแผน โดยรวม 

<4 % 
(เป้าหมายคณะฯ) 

    

 8IK  0 0 2.04 0 
 7NK  0 0 0 0 
 8NK1  0 0 0 2.22 
 8NK2  0.42 0 0.43 2.48 
 9NK1  0 0 0.47 2.08 
 9NK2  0 0 0 1.75 
 9NK3 (เปิด 1ต.ค.55)  - 0 0 2.56 
 BMT  0 0 0 0 
 VA04  0 0 0 0 

19.  อัตราการล้างมือถูกต้อง 100% 59.13 ปิด
ปรับปรุง 

RN = 
82.31 
PN = 
76.92 

RN = 
93.62 
PN = 
91.97 

20.  อัตราการเขียนตัวย่ออันตรายห้ามใช้ 
      ถูกต้อง (เฉพาะพยาบาล) 

100% 87 ปิด
ปรับปรุง 

95.7 
 

98.01 
 

2. ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ ผลงานเด่น  
บริการรักษาพยาบาล - ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ 

(Premium clinic) ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 และเป็นคะแนนความพึงพอใจ 
สูงท่ีสุดของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกทั้งหมด 

 

87.6586.49

95.53

88.1

75

80

85

90

95

100

อาคารหลัก QSMC SDMC  ในเวลา SDMC นอกเวลา
 

คุณภาพระบบงาน -  ผลงานโปรแกรมประเมินความเส่ียงเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม “Modified Morse 
Fall risk assessment version II” ของ คณะกรรมการติดตามประเมินตัวชี้วัด “การ
พลัดตกหกล้ม” ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ โดยใช้
ประเมินผู้ป่วยในฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ได้นําเสนอในงานมหกรรม
คุณภาพถนนราชวิถี ครั้งท่ี 3  พ.ศ. 2557  

พัฒนาบุคลากร - บุคลากรสงักัดหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 8/1 ได้รับรางวัลพนกังานมหาวิทยาลัย
ดีเด่นของคณะฯ ประจําปี 2557  

-  บุคลากรสังกัดหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 8/2 ได้รับรางวัลบุคลากร/ทีมงาน 
ในดวงใจของผู้รับบริการประจําปี 2557 
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4-108 
 

วิจัยและนวัตกรรม - นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ เรื่อง Assessment of the change in health 
related quality of life after Kidney Transplant (KT)  in a  cohort of  232 
Thai  patients  ในงาน The 13Th   Congress of Asian Society of 
Transplantation  (CAST2013)  ณ ประเทศญ่ีปุ่น  

- ผลงาน “Perfect wrist support for trans-radial cardiac catheterization”  
ของหอผู้ป่วยหลังทําหัตถการหัวใจ  (VA04) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทนวัตกรรม ในงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งท่ี 21 ของคณะฯ ปีพ.ศ. 2557  

- ผลงาน CQI เรื่อง “การติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ เพ่ือให้ได้รับการตรวจตามนัด 
(Telephone Confirm Appointment)” ของหน่วย ตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ 
(Premium clinic) ได้รับมอบเกียรติบัตร จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพถนนราชวิถี  
ในงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถ ีครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2557 

บริการวิชาการ - ร่วมจัดประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี ปลูกถ่ายไขกระดูกรามาธิบดี (3rd 
Ramathibodi conference hematopoetic stem cell transplantation  
23 - 24 สิงหาคม 2557) 

- ร่วมจัดงานคืนสู่เหย้าผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกครั้งที่ 3   24 สิงหาคม 2557 

3. แผนงาน/ โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
บริการรักษาพยาบาล - พัฒนาด้านการพยาบาลผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ได้รับเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดตนเอง โดยใช้

เทคนิค Gene therapy (Gene therapy in subjects with β Thalassemia major 
by transplantation of Autologous CD34+ stem cell cells transduced  ex 
vivo with a lentiviral βA-T87Q  - Globin vector)  

คุณภาพระบบงาน - พัฒนางานและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเย่ียมสํารวจ Advanced HA โดยสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. 2559 ตามนโยบายคณะฯ 

- ขยายผลการใช้โปรแกรมการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม 
“Modified  Morse fall risk assessment version II” เพ่ือให้ครอบคลุมท่ัวท้ัง
องค์กร (ฝ่ายการพยาบาล คณะฯ) 

บริหาร - ลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน ร้อยละ 10 
พัฒนาบุคลากร - พัฒนาแบบประเมินและเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะเฉพาะ (Specific 

competency) ของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน  
- ส่งพยาบาลประสานงานและบริการปลูกถ่ายอวัยวะ 1 คน เพ่ือศึกษาดูงานต่างประเทศ 

ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ  
- ส่งพยาบาลประสานงานและบริการปลูกถ่ายอวัยวะ 2 คน เพ่ือศึกษาดูงานในประเทศ 

ด้านการบริจาคอวัยวะสมองตายที่สถาบันท่ีมีการบริจาคเป็นอันดับท่ี 1 และ 2 ของ
ประเทศ คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี 
จ.อุดรธานี  

- บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
วิจัยและนวัตกรรม - งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ  และนําผลงานวิจยัไปนําเสนอในการ

ประชุมวิชาการ CAST 2015: 15th Congress of the Asian Society of 
Transplantation, Singapore. และ World Transplant Congress 2016  Hong Kong 

- งานวิจัยในผู้บริจาคไตท่ีมีชีวิต 
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4-109 
 

งานการแพทย์และเภสัชกรรม 

เพ่ือนําร่องระบบสําหรับงานบริการผู้ป่วยนอก Premium clinic (CVMC) แบบ One stop service 
และงานบริการผู้ป่วยใน ปรับระบบการกระจายยาเม็ดจาก 3 วัน ยาฉีด 1 วัน เป็นแบบ Unit dose  โดยมี
รอบจัดส่งยาเป็น Daily delivery ให้แก่หอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  โดยระบบ Front ใช้โปรแกรมของ  
HIS Vista และ Datapro ส่วนระบบ Back ใช้โปรแกรม SAP  หน่วยเภสัชกรรม ประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อย  
คือ ด้านบริการผู้ป่วยและด้านเภสัชกรรมคลินิก มีเภสัชกร 11 คน (หัวหน้าหน่วยฯ 1 คน รองหัวหน้าหน่วย 
1 คน งานบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 4 คน และงานเภสัชกรรมคลินิก 5 คน) และ ผู้ช่วยเภสัชกร 8 คน 

ข้อมูลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
จํานวนใบสั่งยาผูป้่วยนอก 19,199  ใบ 22,287  ใบ 
จํานวนรายการสั่งจ่ายยาผู้ป่วยใน 196,015  รายการ 211,576  รายการ 
ความพงึพอใจของผู้มารับบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ร้อยละ 79.70 ร้อยละ 88.80 
ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับยาภายใน 30 นาที 99.08 98.47 
จํานวนวันสํารองคงคลังเฉลี่ยต่อปี 29.83 วัน 23.58 วัน 
มูลค่าจ่ายยารวมต่อปี  80,561,462 บาท 92,910,970 บาท 
จํานวนหอผู้ป่วยที่มีเภสัชกรคลินิกประจํา 0 3 
จํานวนหอผู้ป่วยที่ได้รับยาแบบ Unit dose ท่ีมีรอบ
ส่งยาเป็นแบบ Daily delivery 

6 
 

6 
 

จํานวนหอผู้ป่วยที่ทดลองระบบ EMAR โดยการ 
จ่ายยา บริหารยาด้วยระบบ Barcode 

5 
 

5 
 

จํานวนโครงการท่ีทดลองระบบนําร่องท่ีหน่วยเภสัช
กรรมร่วมดําเนินการ 

3 
(โครงการ One stop service 

ของPremium Clinic  โครงการ
จัดยาแบบ Unit dose  โครงการ
ทดลองโปรแกรม Emar โดยการ

จ่ายยา บริหารยาด้วยระบบ 
barcode) 

5 
(โครงการ One stop service 

ของ Premium Clinic  
โครงการจัดยาแบบ Unit dose 

โครงการทดลองโปรแกรม 
Emar โดยการจ่ายยา บริหาร

ยาด้วยระบบ barcode 
โครงการบริหารจัดการยาที่มี
ความเส่ียงสูง  โครงการพัฒนา 
การเตรียมยาปราศจากเชื้อ 

TPN และ IV admixture อ่ืนๆ) 
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4-110 
 

ผลการดําเนนิงานที่ภาคภูมิใจ  
บริการผู้ป่วยนอก - นําร่องโดยทําระบบ One stop service ที่ Premium Clinic  

- นําร่อง โดยใช้ Program Vista ( ระบบEMR ระบบสั่งยา และระบบการจัด
คิวภายในห้องยารวมถึงการรายงาน Waiting time)  และระบบการ 
เรียกคิวผู้ป่วยนอก 

- ร่วมศูนย์ไอแมค ติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สารทึบรังสี 
แบบสหสาขาวิชาชีพ  

- ติดตามกํากับการเก็บรักษายาท่ีหน่วยตรวจและในรถ 
- บริหารจัดการการจัดเก็บและยอดคงคลังยาของห้องยา 

บริการผู้ป่วยใน - นําร่องเพื่อลด Medication error ด้าน Administration และ Dispensing  
error โดยจัดยาเป็น Unit dose โดยรอบการจัดส่งยาเป็น 1 วัน       

- ทํา Medication reconciliation ยา Warfarin เฉพาะกรณีสั่งยาใหม่ 
- ทํา Discharge counseling กรณีได้รับยา Warfarin และติดตามประเมิน 

ADR ผู้ป่วยในและไอแมคนอกเวลาราชการ 
เภสัชกรรมคลินิก - เริ่มร่วมเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพใน (Kidney transplant)   

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
ข้อมูลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

กระบวนการทํางาน - ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการในกระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
(Premium clinic; CVMC) คะแนน มากกวา่ร้อยละ 80 

- ร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับยาภายใน 15 นาทีเฉลี่ยต่อปี มากกว่า 80 
- เพ่ิมจํานวนหอผู้ป่วยท่ีมีเภสัชกรคลินิกประจําหอผู้ป่วย 

คุณภาพระบบงาน - ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับระบบยา 
- เพ่ิมจํานวนโครงการท่ีทดลองระบบนําร่องท่ีหน่วยเภสัชกรรมร่วม

ดําเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยา; Medication 
reconciliation  โครงการ 5 ส เป็นต้น 

- ดําเนินการเพื่อผ่านตามเกณฑ์การประเมินสําหรับการรับรองข้ันก้าวหน้า
(Advanced HA) ได้แก่ พัฒนา Service/unit profile ให้ทันสมัย จัดให้มี 
Internal survey  และโครงการ Engagement for patient safety เป็นต้น 

บริหาร - ลดอัตราคงคลังเป็น 15 วัน  
- ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 10 

พัฒนาบุคลากร - บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
- แผนการความก้าวหน้าด้านคุณวุฒิของบุคลากร   
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งานบริหารศูนย์การแพทย์สิรกิิติ์  
 
1. ข้อมูลพื้นฐาน  มีบุคลากร  30 คน มีหน้าที่  จัดซื้อ อุปกรณ์การแพทย์และครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
หน่วยงานของศูนย์ฯ  ด้านอาคารสถานท่ีสําหรับดูแลห้องผู้ป่วย/ห้องประชุม/หน่วยงานท่ีต้ังในศูนย์ฯ  และ 
ด้านสารบรรณของศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 

2. ผลการดําเนนิงาน 
2.1 ด้านอาคารสถานที่/ห้องพักผู้ป่วย/ห้องประชุม 

 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
ห้องพักผู้ป่วย (ราย) 1913 1,861 
ห้องประชุม (คร้ัง) 

- ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
- ห้องประชุม ABC 
- ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิริยา 
- ห้องประชุม ชั้น 6 
- ห้องประชุม ชั้น 7 
- ห้องประชุม ชั้น 9 

 
91 
-* 

227 
23* 
45* 
31* 

 
143 
96 
274 
68 
155 
182 

   * เปิดบริการ พ.ค. – ก.ย. 2555- หลังปิดปรับปรุง 
2.2 งานด้านจัดซื้อ/สารบรรณ 

ข้อมูลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 มูลค่า (บาท) 
จํานวนการจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ 79 ใบ (ร้อยละ100) 11,172,321.64 
เงินสดย่อย 54   ใบ (ร้อยละ100) 102,785 
จํานวนเอกสารรับเข้าและส่งออก 900 ชิ้น/เดือน - 

3. ผลการดําเนนิงานที่ภาคภูมิใจ 
กระบวนการทํางาน - พัฒนาระบบจองห้องประชุมเป็น One stop service 

- พัฒนาสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ และได้รับรางวัล Star Rama 
website 2014 

- พัฒนาระบบการซ่อมแซมให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในศูนย์ฯ เป็น One stop 
contact 

- ส่งคืนห้องพักเพ่ือรับผู้ป่วยใหม่ (< 30 นาที) ร้อยละ 100 

คุณภาพระบบงาน - จัดประชุมติดตามงานด้านจัดซ้ือ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ทุกวันอังคาร 
บริหาร - จัดทําการจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันในปีงบประมาณ ร้อยละ 100 
พัฒนาบุคลากร - บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 61.29  

- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 1 – 2 ครั้ง/ปี 
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อ่ืนๆ - รางวัลพนักงานดเีด่นสายสนับสนุนของคณะฯ ประจําปี 2557  
นางศรินทิพย์  อภิฐานะตระกูล  นักประชาสัมพันธ์ 

- ผู้ได้รางวัล Star rama website 2014 นางสาวตุลาภรณ์ ส่งพืช  
นักวิชาการสารสนเทศ 

4. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558  
กระบวนการทํางาน - วางระบบจัดเก็บข้อมูล/ติดตามงานจัดซ้ือจัดจ้าง 

- ส่งคืนห้องพักเพ่ือรับผู้ป่วยใหม่ (< 30 นาที)ได้ร้อยละ 100 
คุณภาพระบบงาน - การปรับปรุง WI และ Unit profile ของหน่วยงานให้ทันสมัย 

- แผนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมพื้นท่ีส่วนกลางของศูนย์การแพทย์ สิริกิติ์ 
 ให้ปลอดภัยอยู่เสมอด้วยกิจกรรมร่วมสํารวจของงานบริหารศูนย์ฯ และ 
 ฝ่ายวิศวกรรมบริการ 

บริหาร - จัดหาครุภัณฑ์ท่ีอนุมัติในปีงบประมาณ ได้ทันกําหนด ร้อยละ 100 
- ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 10 

พัฒนาบุคลากร - บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 100 
- จัดอบรมบุคลากรด้านระบบ Lean  
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ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
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ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์  

มุ่งเน้นการให้บริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่ม เป็นแหล่งฝึกอบรมผู้เช่ียวชาญและ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์  และได้เพ่ิมการให้บริการ
รักษาพยาบาลคลินิกพรีเมี่ยมเวชศาสตร์ครอบครัว 

คลินิกที่เปิดให้บริการ ได้แก่ 
 คลินิกปกติและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 6 คลินิก ได้แก่ อายุรกรรม  โสต ศอ นาสิก ศัลยกรรม  

ผิวหนัง ออร์โธปิดิกส์ และจักษุ  
 คลินิกพรีเมี่ยม 12 คลินิก ได้แก่ ศูนย์ศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนัง  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ 

เวชสําอางและศัลยกรรมตกแต่ง  หน่วยตรวจสุขภาพ  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษสุภาพสตรี 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษอายุรกรรม  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเด็ก  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก
พิเศษศัลยกรรมและกระดูก  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษโสต ศอ นาสิก  หน่วยเทคโนโลยีการ
เจริญพันธ์ุ   หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจิตเวช และหน่วย
ตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชศาสตร์ครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4-5   ผู้ป่วยนอก (ราย) คลินิกปกติในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  
                   ปีงบประมาณ 2557 

57,869 52,278 47,808 50,519 47,285
56,586 50,515 52,112 53,605 54,848 50,559

59,793

24,708 24,621 18,983 21,624 25,495 26,008
19,371 25,012 24,790 21,256 25,205 23,771

82,577 76,899 
66,791 72,143 72,780 

82,594 
69,886 

77,124 78,395 76,104 75,764 
83,564 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ปกติ  นอกเวลา รวม

 

จํานวน (ราย) 
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แผนภูมิที่ 4-7   จํานวนผู้ป่วยใน (ราย) คลินิกพรีเม่ียม  ปีงบประมาณ 2557 

จํานวน (ราย) 

710 673 617 673 633
746 684

773 788
878 938 961

0
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1,200

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

 

แผนภูมิที่ 4-8  ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ในภาพรวมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (SDMC) 
                   เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA) ปีงบประมาณ 2555 - 2557 

ร้อยละ 

      หมายเหตุ : ในเวลา คือ เวลา 06.01 - 16.00 น. และนอกเวลา คอื เวลา 16.01 - 24.00 น. 

แผนภูมิที่ 4-6    จํานวนผู้ป่วยนอก (ราย) คลินิกพรีเม่ียม  ปีงบประมาณ 2557 
จํานวน (ราย) 

22,548 21,572
18,474

20,196 20,722
24,194

20,236
24,260 24,514 25,425 26,262 25,951

7,119 5,788 5,388 5,842 6,218 6,846 6,154 6,409 6,756 7,204 6,677 7,195

29,667
27,360

23,862
26,038 26,990

31,040
26,390

30,669 31,270 32,629 32,939 33,146

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57
ในเวลา นอกเวลา รวม
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ปีงบ 55 ปีงบ 56 ปีงบ 57

RAMA 77.7 79.5 76.5
คลินิกปกติ SDMC 81.0 77.0 80.2

คลินิกพรีเมี่ยม SDMC 84.9 82.3

0
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100

 

NA 

    แผนภูมิที่ 4-10  ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ป่วยนอกคลินิกปกติเปรียบเทียบกับคลินิกพรีเม่ียม  
                        ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ปีงบประมาณ 2557 

0

25
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75

100

ความพึงพอใจในภาพรวม ความจงรักภักดีในภาพรวม

คลินิกปกติ

คลินิกพิเศษ

Good

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

- ศูนย์ฯ ได้รับการเช่ือถือและยอมรับของสังคม มีหน่วยงานจากภาครัฐบาลและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จํานวนกว่า 33 หน่วยงาน ให้ความสนใจขอเข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ระบบการบริการรักษาพยาบาลท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและความ
ปลอดภัยสูงสุด  การใช้เครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่สําหรับบริการผู้ป่วย  

- สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาคุณภาพงานกระบวนการทํางานที่มุ่งเน้นที่ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง  โดยมีหน่วยงานส่งโครงการพัฒนาคุณภาพงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ 
(Quality conference) คร้ังที่ 21 ประจําปี 2557 แบ่งเป็น CQI 17 เรื่อง   Kaizen 74 เรื่อง  เรื่องเล่าเร้าพลัง  
8 เร่ือง รวม 99 เร่ือง มีหน่วยงานและบุคลากรได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ 
รวม 14 รางวัล  

หมายเหต ุ:  ข้อมลู ณ 20 ตุลาคม 2557 ปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลครั้งท่ี 1-57 (เดือนมีนาคม 2557) เท่าน้ัน  
                ส่วนข้อมลูครั้งท่ี 2-57 (เดือนกันยายน 2557) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของท้ัง 2 อาคาร 

แผนภูมิที่ 4-9 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ในภาพรวมของคลินิกปกติ คลินิกพรีเม่ียมศูนย์การแพทย์สมเด็จ 
                  พระเทพรัตน์ (SDMC) และโรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA) ปีงบประมาณ 2555 - 2557 

                ร้อยละ 
  Target 90 Good 

Target 90
ร้อยละ 
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- การศึกษาดูงานของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์สนับสนุนการสร้างสมรรถนะในการดําเนินงานของแต่ละ

หน่วยงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  โดยได้จัด
โครงการให้ความรู้และปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน/หน่วย/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพสู่การปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานนําไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม  โดยกําหนดแผนงานและการประมวลผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง    
 

โรงพยาบาลอํานาจเจริญเย่ียมชมงานการพยาบาลผู้ป่วยใน  
งานเภสัชกรรมและงานผู้ป่วยสัมพันธ์  

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 29 สิงหาคม 2557   

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
8 สิงหาคม 2557 

กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 2557 
11 มกราคม 2557 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
เย่ียมชมการให้บริการรักษาพยาบาล 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ์ 12 กันยายน 2557 

กิจกรรม “โครงการก้าวสู่ปีที่ 4 ก้าวไปด้วยกัน  
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” 

13 – 15 สิงหาคม 2557 
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4-118 
 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม 
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งานห้องปฏิบัติการวิจัย  
 

ด้านงานวิจัย  จํานวนโครงการวิจัยที่ขอรับบริการจากงานห้องปฏิบัติการวิจัยและกําลังดําเนินการ
อยู่จําแนกตามภาควิชา ในปีงบประมาณ 2557 

ภาควิชา จํานวนโครงการ 

กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์  1 
หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต  3 
เวชศาสตร์ชุมชน  1 
จักษุวิทยา  1 
ศัลยศาสตร์  1 
พยาธิวิทยา  3 
สํานักงานวิจัยฯ  10 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  2 
ออร์โธปิดิกส์  1 
กุมารเวชศาสตร์ 23 
อายุรศาสตร์ 42 

รวม 88 

ด้านงานบริการวิจัยและการบริการผู้ป่วย เปิดให้บริการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 4 รายการ  
คือ 1) ลําดับเบสของ DNA (DNA Sequencing)   2) Gene Scan   3) DNA Purification  4) Vitamin C 

ปริมาณการวิเคราะห์และเงนิรายได้จากงานบริการและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิจัย  

รายการ 
ปีงบประมาณ 2557 

จํานวนตัวอย่าง รายได้ (บาท) 
1.  การวิเคราะห์ลําดับเบสของ DNA 5,337 1,092,040 

       1.1 งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายในคณะฯ 1,996 399,520 

       1.2 งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายนอกคณะฯ 498 119,040 

       1.3 งานบริการผู้ป่วย 2,843 573,480 

2.  การวิเคราะห์  Gene scan 402 80,400 

        2.1 งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายในคณะฯ 207 41,400 

        2.2 งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายนอกคณะฯ - - 

        2.3 งานบริการผู้ป่วย 195 39,000 
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รายการ 
ปีงบประมาณ 2557 

จํานวนตัวอย่าง รายได้ (บาท) 
3.  การทํา DNA Purification 894 138,420 

        3.1 งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายในคณะฯ 107 16,080 

        3.2 งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายนอกคณะฯ 228 37,080 

        3.3 งานบริการผู้ป่วย 559 85,260 

4.  การวิเคราะห์ Vitamin C 12 3,600 

 
ผลงานท่ีได้รับรางวัล 
ดร.นุจริน จงรุจา นักวิจัย ได้รับรางวัล Outstanding  

presentation in the young researcher’s forum จาก
การนําเสนอผลงาน Oral presentation ในหัวข้อ “A 
fruit extract from Garcinia mangostana Linn exhibits  
anti-microbial activity against Pythium insidiosum, 
an oomycete microorganism causing human pythiosis”  
ในการประชุมวิชาการ 3rd International Conference on  
Clinical Microbiology & Microbial Genomics  24  - 
26 กันยายน 2557 ณ ประเทศสเปน 

กลุ่ม Sequencing team ส่งผลงานโปสเตอร์เข้าร่วม 
งานมหกรรมคุณภาพ Quality conference ครั้งที่ 21 
ประจําปี 2557 เร่ือง “การใช้ DNA sequencing online  
ในการพัฒนาคุณภาพงาน” ได้รับรางวัล Poster vote 
รองชนะเลิศ  27 – 28 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเรียน
และปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี 
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งานบริหารท่ัวไปสนับสนุนการวิจัย  
 

หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมรามาธิบดี (Ramathibodi Innovation Administration Unit) เป็น
หน่วยงานใหม่ในสํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม กํากับดูแลโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย สถานท่ีต้ัง ณ ตึก
วิจัยและสวัสดิการ ช้ัน 3 เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของบุคลากรภายใน
คณะฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่สังคมที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย และเป็นที่รู้จักของสังคมในวง
กว้าง ในการก้าวสู่องค์กรที่มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ ภายใต้กํากับดูแล
ร่วมกันของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและรองคณบดีฝ่ายการคลัง หน่วยฯ รับหน้าที่เป็นสื่อกลางในการช่วย
จําหน่ายผลงานด้านนวัตกรรมท่ีได้รับการแจ้งจดทางทรัพย์สินทางปัญญา และที่ไม่ได้ยื่นขอจดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ที่มีการจําหน่ายแล้วภายในคณะฯ หรือยังไม่มีการจําหน่าย โดยจะประสานกับทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการผลิตและจัดจําหน่าย รวมทั้งบริหารจัดการนวัตกรรมให้เข้าสู่เชิงพาณิชย์โดยเร็ว 
 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมรามาธิบดี 

 ให้คําปรึกษา – ประสานงาน (Facilitating)   พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Adding values) 
 รับไปผลิต (Outsourcing)  สร้างให้รู้จัก (Visibility) 
 จัดจําหน่าย (Distribution)  จัดสรรผลประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง (Benefit) 

ขบวนการนาํนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชนส์ู่สังคมทีมี่มูลค่าเชิงพาณิชย์ 
 

 
 สัดส่วนผลประโยชน ์

ค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 10  และกําไรส่วนที่เหลือจัดสรรให้ ผู้ประดิษฐ์ ร้อยละ 50  มหาวิทยาลัยฯ  
ร้อยละ 20 ส่วนงานต้นสังกัด ร้อยละ 20  และภาควิชา ร้อยละ 10  

ทําการตลาด โดยการประชาสัมพันธ์ในงาน/ออกบูท กิจกรรม และจําหน่วยสินค้าให้กับบุคคล  ทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ ดังนี้  (1) ตลาดนัดการเรียนรู้ Market place  (2) MU outlet  (3) R2R เสริมพลัง 
สร้างคุณภาพสู่สุขภาวะ  (3) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ R2R รามาธิบดี  (4) อบรมงานการพยาบาลรามาธิบดี  
และ (5) งานมหกรรมคุณภาพ (QC) 
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แผนภูมิที่ 4.11   ยอดขายนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2557  
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งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับ “เจ้าหน้าที่วิจัยประจําหน่วยงาน (ภาควิชา)” 18 - 19 สิงหาคม 2557  วิทยากรผู้ให้ความรู้คือ
บุคลากรสังกัดงานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและงานห้องปฏิบัติการวิจัย  
 
 
 
 
 

จํานวน (บาท) 
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    แผนภูมิที่ 4.12    ยอดขายนวัตกรรม (สินค้า)  ปีงบประมาณ 2557  
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ผลงานที่ได้รับรางวัล 
นางมุกดาลักษณ์  บุญทรง   นางสาวสุณิษา ชูรุ้ง  

นางสาวโสภิตา ชูรอด และนางสาวดวงกมล พรหมดวง    
ส่งผลงานเร่ืองโครงการล้างมือ “RAMA 5+7” เข้าประกวด 
ในงาน Hand Cleaning Moring Together คร้ังที่ 4 ของคณะฯ  
16 พฤษภาคม 2557 ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
The Best Presentation of Hand Hygiene  
 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
        นายอรุณ เล้าเฮง  นายสัญญา เกนวิถี  นางสาว 
ศิริพร วงษ์ทองแท้ และ นายพิพัฒน์ ศรีทอง ส่งผลงาน 
โปสเตอร์ร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ Quality  
conference ครั้งที่ 21 ประจําปี 2557 เรื่องการจัดการ 
เก่ียวกับการแยกขยะติดเช้ือที่มาจากห้องปฏิบัติการ
วิจัย สํานักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม  และ 
นวัตกรรมกล่องกันแตกแยกขยะติดเช้ือ  27 – 28  
สิงหาคม 2557  
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งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินกิ  
 
 สนับสนุนการทํา Clinical research ให้บริการแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ภายนอกคณะฯ  

ผลงาน 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน     
1.  ผู้มาขอใช้บริการ ราย 2,600 2,273 2,420 
2.  ออกใบรับรอง โครงการ 1,850 2,077 2,097 
3.  รายได้จากการให้บริการค่าธรรมเนียมการวิจัย     

3.1  ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจาก
ภาคเอกชน (Submission fee) 

บาท 410,000.00 370,000.00 557,400.00 

3.2  ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ 
บุคลากรภายนอกคณะฯ 

บาท 22,200.00 9,600.00 - 

3.3  ค่า Overhead expense บาท 7,151,046.63 10,265,447.00 - 
3.4  ค่า Data transfer จากภาคเอกชน  192,000.00 520,000.00 - 

หน่วยวิจัยทางคลินิก     
1.  ค่า Overhead expense เข้ามหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 4 

บาท - 306,909.60 649,883.29 

2.  ค่า Overhead expense เข้ามหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 16 

บาท - 558,663.00 2,562,578.94 

3.  ค่า Data transfer จากภาคเอกชน 
(ข้อเดียวกับ 3.4) 

บาท - - 258,000.00 

4.  ค่า Drug storage จากภาคเอกชน บาท - 37,200.00 1,121,753.00 
5.  ค่า Specimen storage จากภาคเอกชน บาท - - 104,975.00 
6.  ค่า Prepare document จากภาคเอกชน บาท - - 20,000.00 

 

1. โครงการวิจัยภาคเอกชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัย และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการวิจัยในคนแล้ว รวมทั้งได้มีการทําสัญญาข้อตกลงการทํางานวิจัย  46 โครงการ จํานวน
เงินที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากภาคเอกชน 59,171,652 บาท 

2. โครงการฝึกอบรม “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี”  17 - 18 มีนาคม 2557 ให้กับแพทย์ 
พยาบาลที่มีความสนใจในงานวิจัยทางคลินิก 50 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานวิจัยตามกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวิจัยทางคลินิกที่ดี และเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตําแหน่งพยาบาลวิจัยทางคลินิก 
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3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล Online medical 
Research Tools (OMERET)  23 พฤษภาคม 2557 ให้กับแพทย์ ผู้ประสานงานโครงการ นักวิจัย 
บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
โปรแกรม OMERET สําหรับการบริหารจัดการข้อมูลและเพื่อสาธิตแนวปฏิบัติในการนําไปใช้งานจริง 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
นางสาวกัลยพัชร  ภู่สาระ และ นางสาววรรณพร  พรายสวาท  

สังกัดหน่วยวิจัยทางคลินิก ส่งผลงานโปสเตอร์เข้าร่วมงานมหกรรม
คุณภาพ Quality conference คร้ังที่ 21 ประจําปี 2557  เรื่อง “แบบ
บันทึกข้อมูลการวิจัยทางอิเล็กทรอนิกค์ รามาธิบดี Ramathibodi 
Electronic Research Form : (RERF)” 27 – 28 สิงหาคม 2557 

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2558 - 2560  
1. การจัดทําฐานข้อมูลผู้ป่วย (Cohort registry) 
2. จัดต้ังศูนย์บริการครบวงจรสําหรับงานวิจัยอย่างมีมาตรฐานสากล 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ประจําด้านการวิจัย 
4. โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในงานประจําเพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศ 
5. โครงการประยุกต์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 
6. การวิจัยมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศอย่างมีมาตรฐานสากล (โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน่วยชีวโมเลกุล)  
7. การวิจัยมุ่งเป้าสู่ความเปน็เลิศอย่างมีมาตรฐานสากล (โครงการปฏิบัติการวิจัยการใช้เทคโนโลยีเซลล์

ต้นกําเนิดสําหรับการรักษาโรคด้วยวิธีเซลล์บําบัดและยีนบําบัด) 
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งานบริการวิชาการ  
 
1. โครงการบริหารจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านการแพทย์

และสาธารณสุขระดับประเทศและนานาชาติ 
 เป็นโครงการแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ปีงบประมาณ 2556 - 2560 ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้าน Health Care and Service Excellence  โดยการ
เผยแพร่องค์ความรู้ได้ดําเนินการในลักษณะของประชุมวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  

ปีงบประมาณ 
การจัดประชุม/อบรมทางวิชาการ (เรื่อง) 

ระดับคณะฯ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม เป้าหมาย 
KPI คณะฯ 

2557 
วิชาการ - 34 - 

76 73 
ภาควิชา 25 13 4 

2556 
วิชาการ - 36 - 

87 70 
ภาควิชา 9 40 2 

2555 
วิชาการ - 27 1 

84 67 
ภาควิชา 9 40 7 

 การจัดประชุม/อบรมทางวิชาการในปี 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมทางวิชาการ 6,625 คน เป็น
ชาวไทย 5,111 คน และชาวต่างประเทศ 1,514 คน โดยมีค่าใช้จ่าย 27,221,657.34 บาท และรายรับ 
39,080,607.57 บาท 

2. โครงการตํารารามาธิบดี 
  คณะกรรมการโครงการตํารารามาธิบดี มีมติอนุมัติทุนสนับสนุนการเขียน ดังนี้ 
 1) ทุนสนับสนุนการเขียนและผลิตตํารา/หนังสือทางวิชาการ  7 เรื่อง  

เรื่อง ผู้เขียน สังกัด 
ศัลยศาสตร์ประยุกต์ 8 ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์  ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
ตําราศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะสําหรับ 
เวชปฏิบัติท่ัวไป 

ผศ.นพ.วิทย์  วิเศษสิทธุ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช ศ.นพ.มาโนช  หล่อตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน แบบการสกัด
เส้นประสาทส่วนปลาย 

รศ.พญ.เพชรา  สุนทรฐิติ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง นพ.ธีระศักดิ์  แก้วอมตวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง คุณสุวรรณี  สิริเลิศตระกูล ฝ่ายการพยาบาล 
Diagnostic bronchoscopy: From basic 
to advanced 

รศ.นพ.วิบูลย์  บุญสร้างสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
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2) ทุนสนับสนุนการเขียนและผลิตหนังสือความรู้สําหรับประชาชน 7 เรื่อง  
เรื่อง ผู้เขียน สังกัด 

ไส้เลื่อน ศ.นพ.จุมพล  วิลาศรัศมี ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โรคยํ้าคิดยํ้าทํา พญ.ธนิตา  หิรัญเทพ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
โรคไทรอยด์ พญ.ชุตินธร  ศรีพระประแดง ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
โรคต่อมลูกหมาก ศ.นพ.วชิร  คชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โรคท้องผูก ศ.นพ.จุมพล  วิลาศรัศมี ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
มะเร็งเต้านม รศ.ชลทิพย์  วิรัตกพันธ์ ภาควิชารังสีวิทยา 
กระดูกพรุน อ.พญ.หทัยกาญจน์  นิมิตพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

3) ทุนอุดหนุนการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกค์ทางวิชาการ 2 เรื่อง  
เรื่อง ผู้เขียน สังกัด 

การจัดกิจกรรมกลุ่มบําบัด การสร้าง
สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัดและการตรวจ
สภาพจิตผู้ป่วยจิตเวชสําหรับนักศึกษา
พยาบาล 

อ.ดร.มาลาตี  รุ่งเรืองศิริพันธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

โครงการวีดิทัศน์การสวนปัสสาวะ รศ.นพ.สมพล  เพ่ิมพงศ์โกศล ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

4) ผลงานท่ีสําเร็จและเข้าสู่กระบวนการผลิตและจัดจําหน่าย ตํารา/หนังสือทางวิชาการ 5 เล่ม 
เรื่อง ผู้เขียน สังกัด 

ตํารา วิวัฒน์  วิสุทธิโกศล การผ่าตัดรักษา
บาดแผลบริเวณมือและแขนด้วยผิวหนัง และ
เนื้อเย่ืออ่อน (เล่ม 1 และ เล่ม 2) 

รศ.นพ.อาทิ  เครือวิทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

โรคทางพันธุกรรมของไตที่พบบ่อย รศ.นพ.บรรยง  ภักดีกิจเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

ระงับความรู้สึกในประสาทศัลยศาสตร์ รศ.นพ.วิชัย  อิทธิชัยกุลฑล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
กฎหมายสําหรับพยาบาล ผศ.แสงทอง  ธีระทองคํา 

รศ.ไสว  นรสาร 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง คุณสุวรรณี  สิริเลิศตระกูล ฝ่ายการพยาบาล 

 5) การจัดจําหน่ายตํารา/หนังสือทางวิชาการ และหนังสือความรู้สุขภาพเพ่ือประชาชน  
ปีงบประมาณ จํานวน (เล่ม) จํานวนเงิน (บาท) 

2557 3,973 793,686.50 
2556 4,441 573,792.00 
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3. วารสารรามาธิบดีเวชสาร 
 ตีพิมพ์ 4 เล่ม โดยมีประเภทของผลงานที่ลงตีพิมพ์ ดังนี้ 

- Original articles  20 เร่ือง 
- Review articles    5 เร่ือง 
- Special articles    5 เร่ือง 

4. การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 มีผู้เสนอขอพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 52 ราย และมีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 37 ราย โดยแบ่งตามตําแหน่งได้ดังนี้ 

ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวนที่เสนอขอ จํานวนที่ได้รับอนุมัติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31 26 
รองศาสตราจารย์ 9 8 
รองศาสตราจารย์พิเศษ 0 1 
ศาสตราจารย์คลินิก 3 3 
ศาสตราจารย์ 7 - 
ศาสตราจารย์ขั้นสูง 2 - 
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งานการศึกษาต่อเนื่อง  
 
1. หน่วยประเมินผลและเก็บคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง ได้ให้การรับรองหน่วยคะแนนสําหรับแพทย์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง และจัดส่งหน่วยคะแนนไปยังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองของแพทยสภา  
(ศ.น.พ.) 409 กิจกรรม และออกใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  
655 ฉบับ  

2.  ศูนย์จําหน่ายสื่อการศึกษาทางการแพทย์ ดําเนินการจัดจําหน่ายหนังสือ ตําราทางการแพทย์  
สื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์ รวมถึงสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกค์ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นผลงานของบุคลากร
คณะฯ  เป็นเงิน 78,635 บาท  

3. หน่วยผลิตสื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์ ได้ดําเนินการผลิตและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ 101 เรื่อง  
4. หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด โดย
จัดจําหน่ายและเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและผู้มาใช้บริการตามหน่วยตรวจโรค ภาควิชาฯ  ห้องพัก
ผู้ป่วย  จุดประชาสัมพันธ์  ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขสุขภาพ  ห้องสมุดคณะฯ  รวมถึงสมาชิกลูกค้าสัมพันธ์ 
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลประจําจังหวัด/อําเภอ ทั่วประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัด/
อําเภอท่ัวประเทศ กรมราชทัณฑ์ และขยายไปยังห้องสมุดประจําจังหวัด/อําเภอท่ัวประเทศ  
 
 

 
 
 
 

5. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการจัดทําเว็บไซต์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน  
3 เว็บไซต์  

 
 
 
 
 

พ็อกเก็ตบุ๊คเรื่อง “รู้รอบโรคกับรามาคลินิกดอทคอม” 
จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/rmcl/ http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th http://ramacme.ra.mahidol.ac.th 
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เพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนผ่านทาง
หน้าเฟสบุ๊ค ถามตอบปัญหาสุขภาพกับรามาคลินิกดอทคอม โดยในหน้าเพจจะมีการลงเน้ือหาสาระเกี่ยวกับ
สุขภาพที่น่าสนใจ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสมาชิก รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สื่อใหม่ๆ ที่ได้มีการจัดจําหน่ายด้วย 

6. หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์ ดําเนินการจัดทําระบบการเรียนการสอนและการประชุม
ทางไกลทั้งภายในและภายนอกคณะฯ โดยระบบที่มีการจัดทํามากที่สุดคือการเช่ือมต่อด้วยระบบ IP 
network  ของคณะฯ  ผ่าน  MCU ของงานการศึกษาต่อเนื่ อง เพ่ือเช่ือมต่อกับสถาบันภายนอก  
ช่วยอํานวยความสะดวก ปลอดภัย และมีคุณภาพในการบริหารจัดการสูง ทําให้สามารถรองรับการขยายตัว
ตามความต้องการในการจัดกิจกรรมการประชุมทางไกล ที่มีอัตราการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 

 ในการประสานงานเครือข่ายต่างประเทศ ได้ทําการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับประเทศญ่ีปุ่น และ
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 6.1 พัฒนาระบบ DVTS โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยจัดกิจกรรม
การประชุมทางไกลให้แก่หน่วยสอ่งกล้อง ช้ัน 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ด้วยคุณภาพระดับ Full HD 

 
 
 
 
 

จำนวนครัง้ 

ปีงบประมาณ 

แผนภูมิที่ 4.13  การให้บริการ Teleconference  ปีงบประมาณ 2553 - 2557 
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6.2 พัฒนาโครงข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยามากาตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยได้รับความร่วมมือ
จากบริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย) จํากัด โดยได้จัดให้มีการเชื่อมต่อกับภาควิชารังสีวิทยา 

 
6.3 พัฒนาระบบการให้คําปรึกษากับ Division of Developmental and Behavioral Pediatrics, 

Cincinnati Children’s Hospital Medical Center โดยมีการเช่ือมต่อกับหน่วยพัฒนาการเด็ก ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ 

 
 

หน่วยการประชุมทางไกลทางการแพทย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดลในการ
บรรยายเร่ือง การบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล Teleconference ของ
การนําเสนอระบบงานการประชุมวิชาการ TEIN4 Thailand  3 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอามารี วอลเตอร์เกต 

 
 
 
 
 
 

 

ได้รับเชิญให้นําเสนอรูปแบบการจัดทําการประชุมทางไกลด้วยระบบ DVTS full HD  เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงานประชุมนานาชาติ The 7th Asia Telemedicine Symposium ณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดโดยมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น 
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รางวัลที่ได้รับ 
-  การประกวดเว็บไซต์คณะฯ จัดโดย งานสื่อสารองค์กร ในงาน “The Star Rama Website 2014”  

เมื่อ 11 มิถุนายน 2557  ได้รับรางวัลประเภท : ความสมบูรณ์และสวยงาม และรางวัลประเภท : ความ
สวยงามและนวัตกรรม  

 
 
 
 
 
 

-  งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี  7 สถาบัน  ครั้งท่ี  3 และมหกรรมคุณภาพ  (Quality 
conference) ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ  27 - 28 สิงหาคม 2557  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Continuous quality improvement (CQI) ผลงานเร่ือง : ระบบบริหาร
จัดการ การประชุมทางไกลครบวงจร  

                
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. การสร้างความร่วมมือและประสานงานเครือข่ายการประชุมทางไกล (Teleconference)  

ในประเทศและต่างประเทศ 
2. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง 
3. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ภายใต้การกํากับดูแลของงานการศึกษาต่อเนื่อง 
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สํานักงานการศึกษา 
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งานบริหารการศึกษา  
 

งานบริหารการศึกษา สํานักงานการศึกษา เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่สนับสนุนพันธกิจด้าน
การศึกษา มีหน้าที่การประสานงานด้านการศึกษาของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี  การพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษา  อีกทั้งกํากับดูแล ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  

การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2557   

กิจกรรม  ผู้เข้าประชุม 
(คน) 

โครงการให้ความรู้แพทยศาสตรศึกษาสําหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ 38 
การประชุม/อบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh course) 176 
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 50 
การประชุมวิชาการ CPIRD 2014 20th Anniversary 4 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 15 2 
11th Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC 2014) 4 
AMEE 2014: An International Association for Medical Education 4 
OTTAWA 2014: 16th Ottawa Conferences และดูงาน Calgary University 8 
การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านการศึกษา How to Manage 
Job and Difference in Educational Support 36 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นพลักษณ์” การพัฒนาตนเองสู่การพัฒนางาน 30 
รวม  352 

 

ข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 
ผู้เขา้โครงการให้ความรู้แพทยศาสตรศึกษา (อาจารย์แพทย์ใหม่) ประจําปี 2555 – 2557 

ภาควิชา 
จํานวนผู้เข้าประชุม ภาควิชา จํานวนผู้เข้าประชุม 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 

กุมารเวชศาสตร์ 1 5 6 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 - 2 
จิตเวชศาสตร์ 3 1 1 รังสีวิทยา 6 8 3 
จักษุวิทยา - - 2 สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา - - - 
พยาธิวิทยา 3 1 3 โสต ศอ นาสิกวิทยา 2 - - 
วิสัญญีวิทยา 5 4 6 ศัลยศาสตร์ 3 4 5 
เวชศาสตร์ครอบครัว 2 1 - อายุรศาสตร ์ 6 5 7 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 3 1 ออร์โธปิดิกส์ 2 2 1 
เวชศาสตร์ชุมชน - - 1 สํานักงานวิจัย 1 - - 
    รวม 38 34 38 
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ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh course) ประจําปี 2555 – 2557 

ภาควิชา 

จํานวนผู้เข้าประชุม 
ภาควิชา 

จํานวนผู้เข้าประชุม 

2555 
(5 ครัง้) 

2556 
(6 ครัง้) 

2557 
(5 ครัง้) 

2555 
(5 ครั้ง) 

2556 
(6 ครั้ง) 

2557 
(5 ครั้ง) 

กุมารเวชศาสตร์ 9 8 1 ศัลยศาสตร์ 6 6 4 

จิตเวชศาสตร์ 1 - 1 อายุรศาสตร ์ 7 - 8 

จักษุวิทยา - 3 1 ออร์โธปิดิกส์ 8 4 7 

พยาธิวิทยา 11 18 15 วิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ 18 15 17 

วิสัญญีวิทยา 4 - 5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี 11 83 65 

เวชศาสตร์ครอบครัว 15 22 5 สํานักงานการศึกษา 8 4 1 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3 - - สํานักงานวิจัย 1 11 - 

เวชศาสตร์ชุมชน 4 3 2 งานบริหารทรัพยากรการ     
เรียนรู้ 

2 - - 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 5 6 ทันตกรรม 1 - - 

รังสีวิทยา 6 15 30 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ 2 - - 

สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 6 - 2 รพ.พระนครศรีอยุธยา - - - 

โสต ศอ นาสิกวิทยา - - 6 รวม 124 197 176 

 

สรุปจํานวนอาจารย์ขอรับประเมินการสอนข้ันต้น ในปี 2555 - 2557   

ตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวนขอรับการประเมินการสอน (ปี พ.ศ.) 
2555 2556 2557 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 34 32 

รองศาสตราจารย์ 16 7 13 

ศาสตราจารย์ 2 8 9 

รวม 47 49 54 
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สรุปจํานวนอาจารย์ขอรับประเมินการสอนข้ันต้น แบ่งตามภาควิชา/หน่วยงาน  ปี 2555 - 2557   

 

ด้านการศึกษา 
1. การจัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานพันธกิจด้านการศึกษา ประกอบการจัดทํารายงาน

ประเมินตนเองของคณะฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ซึ่งทําให้คณะฯ เป็นหนึ่งในสี่สถาบันที่
ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ 
200 คะแนนขึ้นไป (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx 200) 

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา 
(World Federation for Medical Education : WFME) และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะ 
กรรมการผู้ตรวจประเมิน สมาคมรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) 18 – 22 สิงหาคม 2557 

รายชื่อภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 

กุมารเวชศาสตร์ 2 4 2 - 1 1 - - 2 
จักษุวิทยา 3 - - 1 - - 1 2 - 
จิตเวชศาสตร์ 1 4 2 1 - 1 - - - 
พยาธิวิทยา 3 4 1 2 3 2 - - 1 
รังสีวิทยา 1 1 4 2 1 1 1 1 - 
วิสัญญีวิทยา - 2 2 - - - - 1 1 
เวชศาสตร์ครอบครัว - - 3 - - 1 - - - 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน - 1 2 - - 1 - - - 
เวชศาสตร์ชุมชน - 1 - - - - - - - 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู - - - - - - - - - 
ศัลยศาสตร์ 1 2 2 - - 1 - 2 - 
สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1 2 2 2 - - - - 1 
โสต ศอ นาสิกวิทยา - - - - - 1 - - - 
ออร์โธปิดิกส์ 2 2 - 1 - - - 1 - 
อายุรศาสตร์ 10 4 6 3 - 3 - 1 2 
วิทยาศาสตร์สื่อความหมายและ
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

- - 3 - - - - - 1 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 4 6 3 3 1 1 - - - 
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาและ 
ชีวสถิติ 

1 1 - 1 1 - - - 1 

รวม 29 34 32 16 7 13 2 8 9 
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3. พัฒนาระบบการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Lime survey  เพ่ือใช้
เป็นช่องทางหน่ึงของการรับฟังเสียงของผู้เรียน และจัดทําสรุปผลการสํารวจฯ เสนอผู้บริหารระดับหลักสูตร 
ระดับภาควิชาและระดับคณะฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาระบบการสอบ MCQ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) และ MEQ (นักศึกษาชั้นปีที่ 6) ออนไลน์ 
ผ่านระบบ E-learning ระดับปริญญา ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ 

5. พัฒนาระบบออนไลน์การจัดเก็บข้อมูล CME ด้านการศึกษาของอาจารย์และบุคลากร         
ด้านการศึกษา 

6. โครงการอาจารย์แพทย์ด้านการศึกษา ได้ดําเนินการต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2  ซึ่งปี 2556 มีอาจารย์เข้า
ร่วม 7 ท่าน และในปี 2557 เพ่ิมอีก 4 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ - สกุล สังกัดภาควิชา ด้าน 

รศ.พญ. นลินี   จงวิริยะพันธ์ุ กุมารเวชศาสตร์ บริหารการศึกษา 
อ.พญ. กนกพร   สุขโต เวชศาสตร์ครอบครัว วิจัยการศึกษา 
อ.พญ. ปณิธี  พูนเพชรรัตน์ เวชศาสตร์ครอบครัว บริหารการศึกษา 
รศ.พญ. อาบอรุณ  เลิศขจรสุข สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา บริหารการศึกษา 
รศ.นพ. สามารถ  ภคกษมา กุมารเวชศาสตร์ บริหารการศึกษา 
อ.พญ. สุธิดา  สัมฤทธิ์ เวชศาสตร์ครอบครัว บริหารการศึกษา 
ผศ.นพ. อดิศักด์ิ   นารถธนะรุ่ง ออร์โธปิดิกส์ พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา 
อ.นพ. อาทิตย์  ชัยธนสาร เวชศาสตร์ครอบครัว พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา 
อ.นพ. วิศาล  วรสุวรรณรักษ์ พยาธิวิทยา พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา 
อ.นพ. กานต์  จํารูญโรจน์ จิตเวชศาสตร ์ พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา 
อ.นพ. ทวีวัฒน์   อัศวโภคี อายุรศาสตร ์ บริหารการศึกษา 

 
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 

โครงการ/กิจกรรม 
โครงการประชุมปฏิบัติการโครงการให้ความรู้แพทยศาสตรศึกษาสําหรับอาจารย์แพทย์บรรจุใหม่ 
โครงการประชุม/อบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh course) 
โครงการประชุม/อบรมการใช ้Moodle เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย E-learning 
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการศึกษา 
โครงการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านการศึกษา 
โครงการประชุมวิชาการ/สัมมนาทางการศึกษา/ดงูานในประเทศ  เช่น 
- การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 
- การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา : โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
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โครงการ/กิจกรรม 
โครงการประชุมวิชาการ/สัมมนาทางการศึกษา/ดงูานต่างประเทศ เช่น 
- ประชุม Association For Medical Education in Europe (AMEE) 
- ประชุม Asia Pacific Medical Education Conference , Singapore (APMEC) 
- ประชุม The International Association of  Medical Science Educators (IAMSE) 
- ประชุม Ottawa International conference 
- ประชุม International Advanced Assessment Course (IAAC) 
- ประชุมด้านการศึกษาอ่ืนๆ  ณ ประเทศใกล้เคียง เช่น ฮ่องกง   
โครงการสนับสนนุให้อาจารย์ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นนักวิชาการการศึกษา 
โครงการสนับสนนุให้อาจารย์ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นผู้บริหารการศึกษา 
ระบบประกาศผลสอบ Online  ของนักศึกษาแพทย์ 
ระบบการรับข้อมูล ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนด้านการศึกษา ในระบบ Internet และ Intranet 
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใหม่ เพ่ือให้เหมาะกับความต้องการของสังคมและ
ผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 
โครงการอาจารย์แพทย์ด้านการศึกษา (ปีท่ี 3) 
การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   
โครงการพัฒนางานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 
โครงการอาจารย์พยาบาลด้านการศึกษา 
โครงการต้นกล้าดอกแก้ว พัฒนานักศึกษาพยาบาล 
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งานกิจการนักศึกษา  
 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการศึกษาเพื่อตอบสนองพันธกิจทางด้านการศึกษาของคณะฯ โดยมุ่ง
พัฒนานักศึกษาให้มีพหุศักยภาพส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สมบูรณ์ ดังนี้ 

1. การจัดการสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา  ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิด
ความรักความผูกพันและความภูมิใจในคณะฯ  

1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ได้เริ่มดําเนินการให้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 
ช้ันปีที่ 1 ทั้ง 3 หลักสูตร  พิธีการมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 4  การมอบเสื้อปฏิบัติการแก่
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย  พิธีมอบหมวก
แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 

1.2 จัดสวัสดิการที่จําเป็นและเหมาะสมสําหรับนักศึกษา 3 หลักสูตร ได้แก่ การจัดหา
ทุนการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ การจัดสรรและดูแลหอพักนักศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ
นักศึกษา โดยการจัดหาวัคซีนในราคาต้นทุนแก่นักศึกษา และสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาล 

1.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นทั้งสุขภาพกาย ใจ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งสร้างค่านิยม

ที่เหมาะสม 
2.1 การจัดการศึกษาวิชาพัฒนาตน (Self development) จํานวน 6 หน่วยกิต โดยเป็นการ

ส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากวิชาการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์
และเอื้อต่อการประกอบวิชาชีพ และการดํารงชีวิตของนักศึกษา เช่น วิชาศิลปะป้องกันตัว  วิชาพัฒนาตน
และเจริญสติ  วิชาศิลปะการแสดง  วิชาลีลาศ  วิชาตามรอยพ่อ เรียนรู้วัง เรียนรู้วัด เรียนรู้สู่ธรรมชาติ 
ศิลปะพัฒนาเพ่ือบําบัด เป็นต้น 

2.2 ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับ Mahidol 
Core value และการมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เป็นคนดี มีปัญญา  
นําพาสุข) โดยประสานความร่วมมือกับสโมสรนักศึกษารามาธิบดี  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชมรมต่างๆ
ของนักศึกษาโดยในแต่ละปีมีการจัดโครงการจํานวนไม่น้อยกว่า 50 โครงการ 

2.3 จัดกิจกรรมในรูปแบบ Transformative learning  และ Social responsibility ให้แก่ 
นักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร 

2.4 จัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
3. การสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

นักศึกษาต่างคณะฯ ต่างมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ ทั้งในด้านวิชาการ การดําเนินชีวิต  และศิลปวัฒนธรรม  
อาทิเช่น โครงการค่ายจริยธรรมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) โครงการมหกรรมกีฬา
ระหว่างคณะ  โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท จากพ่ีสู่น้อง...หนองหญ้า  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
แพทย์ไทย - ญี่ปุ่น  เป็นต้น 

4.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
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ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญๆ 
  จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา   

ประเภทกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2557 
1*   2*   3*   4* รวม 

วิชาการ  8 7 0 0 15 
กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 7 0 0 1 8 
บําเพ็ญประโยชน์  และรักษาสิ่งแวดล้อม 4 0 1 1 6 
นันทนาการ 0 2 0 0 2 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4 1 1 2 8 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 5 3 2 0 10 
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิต 21 6 2 1 30 

รวม 49 19 6 5 79 
หมายเหตุ 1* หมายถึง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 2* หมายถึง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 3* หมายถึง หลักสูตรวทบ.สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
 4* หมายถึง ทําร่วมกัน 

การปรับปรุงหอพักแพทย ์
การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของหอพักนักศึกษา  เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข  จึงได้

ร่วมกันปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ในปีที่ผ่านมา  ดังน้ี  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ สํานักงานงานกิจการ
นักศึกษา และบริเวณช้ัน 1  ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณช้ัน 1 และห้องคอมพิวเตอร์   

งานเด่น/ความสําเร็จที่ภาคภูมิใจ 
  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เป็นคนดี มีปัญญา นําพาสุข” 

และมีพหุศักยภาพสอดคล้องตามเกณฑ์สกอ. และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol  
Core value)  ครบ 3 หลักสูตร รวม 79 กิจกรรม/ปี 

  จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการด้านการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมแก่นักศึกษา 
ทั้ง 3 หลักสูตร อาทิ  โครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวง  โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทจากพ่ีสู่น้อง
....หนองหญ้า 

  กิจกรรมละครเวที Rama Drama คร้ังที่ 7  เรื่องบรรทัดสุดท้าย โดยรายได้บริจาคเข้ามูลนิธิรามาธิบดี 
เป็นเงิน 1,437,500 บาท  

  การสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา และทีมบริหารงานกิจการนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ   
เพ่ือสนับสนุนและเอื้ออํานวยความสะดวกในการประสานงาน และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ 
โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียนกับต่างประเทศ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันใน
โอกาสต่างๆ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา  
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความเป็นผู้นํา ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีจิตสํานึกผูกพันกับสถาบัน  ดังนี้ 
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างเต็มพหุศักยภาพ โดยผ่านการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างจิตสํานึกให้นักศึกษาเข้าใจถึง
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมุ่งประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
 - ขยายช่องทางการรับฟังความคิดของผู้รับบริการเพ่ือตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการมากย่ิงขึ้น  

 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการจัดสรรครุภัณฑ์สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
ให้เอ้ือต่อผู้พักอาศัย  

 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่า เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
รามาธิบดี และชาวมหิดล 
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งานแพทยศาสตรศึกษา  
 

เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษา และนโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยบริการการศึกษา และหน่วยประเมินผลการศึกษา  ผล
การดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการต้นกล้ารามาธิบดี ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดรับสมัคร
นักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการฯ มีนักศึกษาแพทย์สนใจสมัคร 7 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือก 5 คน  

การรับนักศึกษาแพทย์เข้าใหม่ในทุกโควตา รวม 186 คน  และมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จํานวนมากเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ การจัดเก็บค่าธรรมหน่วยกิตการศึกษาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแพทย์
ต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 - 6 เป็นเงินรวม 7,319,000 บาท 

ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายในวงรอบของหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 94.38 และบัณฑิตแพทย์ที่สําเร็จการศึกษา สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ร้อยละ 100 

โครงการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ เพ่ือพัฒนาอาจารย์แพทย์ ปีการศึกษา 2556          
เพ่ือเตรียมอัตรากําลังอาจารย์แพทย์เพียงพอกับการพัฒนาคณะฯ  และรองรับการเปิดการเรียนการสอนใน
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์   ตลอดจนเพ่ือทดแทนอาจารย์แพทย์ที่เกษียณอายุงาน นั้น  มีผู้ผ่านการ
คัดเลือก 12 คน ประกอบด้วย แพทย์ผู้ทําสัญญาฯ ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 9 คน   
และปฏิบัติงานสังกัดภาควิชา 3  คน  

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการต้นกล้ารามาธิบดี เพื่อเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาแพทย์ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นําการ

เปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นอาจารย์แพทย์และสร้างความยั่งยืนให้รามาธิบดี 
2. รับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะฯ วิธีรับตรงพิเศษ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มี

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จํานวน 25 คน 
3. ปรับปรุงวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้สามารถวัด

สมรรถนะด้านอ่ืนๆ เป็นเกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษาต่อโดยมุ่งเน้นคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะกับคุณลักษณะ 
บัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ของรามาธิบดี คือ มีคุณธรรม มีพหุศักยภาพในการพัฒนาสุขภาวะของสังคมและ
มีความเป็นสากล 

4. การแจ้งผลการศึกษารายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ 
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งานการศึกษาหลังปริญญา  
 

ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ  
1. ระดับคณะฯ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านแพทยศาสตร์ โดยจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)  หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกจักษุวิทยา 
พยาธิวิทยา ตจวิทยา นิทราเวชศาสตร์ และโสต ศอ นาสิกวิทยา 

1.2 โครงการทุนสนับสนุนแพทย์ประจําบ้าน (Resident) และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด (Fellow) 
ในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบันต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557  8 ราย ในสถาบันต่างประเทศ อาทิ 
ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ เยอรมัน 

1.3 โครงการทุนสนับสนุนแพทย์ประจําบ้าน (Resident) และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด(Fellow) 
ในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนให้แพทย์ประจําบ้าน 
และแพทย์ประจําบ้านต่อยอดเกิดการเพ่ิมพูนศักยภาพ และประสบการณ์เก่ียวกับการไปนําเสนอผลงานใน
ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1.4 พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เรียนเพ่ือความได้เปรียบในอนาคต โดยจัดทําหลักสูตรกลางสําหรับ
แพทย์ประจําบ้านต่อยอด คือ หลักสูตรการบริหารเบ้ืองต้นระดับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดย
มีแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสนใจเข้ารับการอบรมฯ เพ่ิมขึ้นจากปีแรก และผ่านการอบรมฯ 33 คน  โดยได้รับ 
คะแนนความพึงพอใจในหลักสูตรเพ่ิมขึ้นเป็น 3.76 จากคะแนนเต็ม 4 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 

1.5 ปรับปรุงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลังปริญญาเป็นปีที่ 2 เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร ทําให้สามารถเยี่ยมสํารวจได้อย่างครบถ้วนทุกหลักสูตรอย่างแท้จริง 
และได้พัฒนาโปรแกรมแบบรายงานประเมินตนเองด้านการศึกษาระดับหลักสูตรระดับหลังปริญญา เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในจัดทําแบบรายงานประเมินตนเอง ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลังปริญญา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาระดับหลังปริญญาให้มีความทันสมัย ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือ
รองรับโครงการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทํา
รายงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับหลังปริญญาส่งผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้อัตราส่วนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับหลังปริญญาที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจํานวนนักศึกษาระดับหลังปริญญา (ที่สําเร็จการศึกษา) 
บรรลุเป้าหมายที่คณะฯ ต้ังไว้ 0.3 และเพ่ิมขึ้นเป็น 0.34 

1.8 พัฒนาเว็บไซต์ของงานการศึกษาหลังปริญญา http://med.mahidol.ac.th/graded  ให้มี
ความทันสมัย สมบูรณ์ และสวยงาม จนได้รับรางวัลความสมบูรณ์และความสวยงาม (Perfect & Design 
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Section Award) และรางวัลเว็บไซต์ยอดนิยม Popula Vote จากการประกวด The Star Ramathibodi 
Websites 2014 

1.9 ศาสตราจารย์ นายแพทย์แสงชัย พฤทธิพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ได้รบัเกียรติ 
ให้ดํารงตําแหน่งและรับโล่เกียรติยศ President of Asia – Pacific Association for Gynecologic Endoscopy   
and Minimally Invasive Therapy (APAGE)    

2. ระดับหลักสูตร 
2.1 ระดับบัณฑิตศึกษา 

2.1.1 นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีอัตราการได้งานทํา/ศึกษาต่อ และ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ  
ภายใน 6 เดือน ร้อยละ 100 

2.2 ระดับแพทย์ประจําบ้าน 
2.2.1  แพทย์ประจําบ้าน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 94.40 
2.2.2 แพทย์ประจําบ้านได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ใน 3 จากองค์กรและหน่วยงานภายนอก

ระดับชาติ 10 รางวัล 
2.3 ระดับแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

2.3.1  แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 
2.3.2  แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ใน 3 จากองค์กรและหน่วยงาน

ภายนอกระดับชาติ 1 รางวัล และนานาชาติ  1 รางวัล 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เป็นปีการศึกษาแรก 
2. โครงการทุนสนับสนุนแพทย์ประจําบ้าน (Resident) และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด (Fellow) ใน

การเดินทางไปนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
3. โครงการเวทีแลกเปล่ียนรู้ประสบการณ์ไปฝึกอบรม/ดูงาน ณ สถาบันต่างประเทศสําหรับแพทย์

ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
4. พัฒนาระบบสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง สําหรับแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์

ประจําบ้านต่อยอดเพื่อสํารวจความคิดเห็น และพิจารณาการมองต่างมุมของผู้ใช้บัณฑิตและนํามาพัฒนา
ระบบการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอดในแต่ละสาขาวิชา 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลศิษย์เก่า และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

6. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูง
เข้ามาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษา การทําวิทยานิพนธ์ อย่างเต็มที่ 
และเป็นบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพให้คณะฯ  
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งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้  
 
ผลการดําเนนิงาน  

1. บุคลากรร่วมเป็นวิทยากร แนะนําการใช้โปรแกรม EndNote และ Turn it in สําหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และผู้ทําวิจัย บุคลากรในคณะฯ 

2. การเข้าเย่ียมชมงานฯ จากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ เช่น 
2.1 บรรณารักษ์จาก Institute Technology Sepulcher November (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย 
2.2 โครงการความร่วมมือไทย - ลาว คณะบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ตาม

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2557 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

2.3 คณะนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก และ 
School of Nursing College of Medicine, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน 

2.4 คณะผู้ตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2.5 คณะศึกษาดูงานจากสํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

      

   
 

3. โครงการตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการการใช้เทคโนโลยีต่อยอดการให้บริการ 
ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ได้แก่ การจัดทํา Medical simulation room  เช่น ห้อง Medical simulation  
room (Sim baby)  ห้อง Medical simulation room (Sim man)  ห้อง Medical simulation room 
(Sim junior)  medical  ห้อง Simulation room (Sim ultrasound) และการจัดหาหุ่นจําลองและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง Defibrillator   หุ่น Mega code kit with simple 
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4. เปิดให้บริการห้องสมุดและห้องฝึกทักษะทางคลินิก นอกเวลาราชการ 
4.1 เปิดให้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 16.30 – 22.00 น. 

เว้นวันหยุดราชการ เพ่ือให้บริการยืม – คืนหนังสือและวารสาร  บริการช่วยค้นคว้าหนังสือ  วารสาร และ
เปิดให้บริการเพ่ิมเวลา ในการอ่านค้นคว้า และสถานที่ในการอ่านหนังสือเพ่ิมเติมในช่วงเวลาสอบในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

4.2 เปิดให้บริการฝึกทักษะทางคลินิกนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 16.30 – 
19.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยหัตถการที่เปิดให้บริการ ได้แก่ หัตถการฝึกฉีดยา  หัตถการฝึกการให้สารนํ้า   
หัตถการฝึกเจาะเลือด รวมถึงหัตถการฝึกทักษะอัลตร้าซาวด์เสมือนจริงและอื่นๆ ที่ทางหน่วยห้องปฏิบัติการ 
ทักษะทางคลินิกมีไว้สําหรับให้บริการ 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการห้องสมุดเพ่ือสังคม   
2. โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและห้องฝึกทักษะทางคลินิก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. แผนการสํารวจความพึงพอใจด้านการบริการของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้  
4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EndNote และ Turn it in  
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งานโรงเรียนการบรหิารงานโรงพยาบาล  
 

การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล ภายใต้พันธกิจหลักการบริการวิชาการและ
การศึกษา เน้นการสร้างผู้บริหารและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหาร
โรงพยาบาล เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนได้   สร้างความร่วมมือการจัดอบรม
บริหารโรงพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ (In-house training)  และเข้าร่วมประชุมกับสมาคมนัก
บริหารโรงพยาบาล แห่งประเทศไทย  จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับโรงพยาบาลต่างๆ อาทิเช่น โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และกรม
แพทย์ทหารบก รวม 5 หลักสูตร  มีผู้เข้าอบรมรวม 223 คน   

หลักสูตร ระยะเวลา จํานวน 
(คน) 

ร้อยละความพึง
พอใจ 

(ดี - ดีมาก) 
การบริหารโรงพยาบาลระยะสั้น สําหรับผู้บริหารจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับโครงการ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
(สปป.ลาว ค.ศ.2014-2018)  ตามพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

24 กุมภาพันธ์ 
ถึง 

14 มีนาคม 2557 
(2 สัปดาห์) 

20 99.44 

หลักสูตรพัฒนาผู้นําด้านบริการสขุภาพในประชาคมอาเซียน 
ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

เมษายน  ถึง 
กรกฎาคม 2557 

(12 วัน) 

40 97.37 

หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา การบริหารระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์ รุ่นท่ี 5 

12 มิถุนายน ถึง 
26 กันยายน 2557 

(3 เดือน) 

26 100  

หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา การบริหารโรงพยาบาล  
รุ่นท่ี 42 

1 กรกฎาคม ถึง 
9 ธันวาคม 2556 

(5 เดือน) 

67 100 

หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา การบริหารโรงพยาบาล  
รุ่นท่ี 43    

1 กรกฎาคม ถึง 
2 ธันวาคม 2557 

(5 เดือน) 

70 100 

 

ความภาคภูมิใจในผลงาน   
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล ได้รับความนิยมสูงในปี พ.ศ. 2557 มีผู้สมัคร

เข้าอบรม 120 คน จึงต้องขยายจํานวนผู้เข้าอบรมจากเดิมไม่เกิน 50 คนเป็น 70 คน  จึงทําให้มูลค่า
โครงการและกําไรขั้นต้นมากกว่า 4,000,000 บาท  จากการได้รับการตอบรับอย่างมากจากหน่วยงานต้น
สังกัด ทําให้ต้องพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการในตลาดบริการสุขภาพ  
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โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้วิธีการบริหารโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชั้นนําของ
ประเทศ และนํามาปรับใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 

1. Union Hospital at Hong Kong 
2. Seoul National University Bundang Hospital at Seoul, Korea 
3. Asan Medical Center at Seoul, Korea 
4. Jutendo University Hospital, Japan 
5. Central Research Laboratory Hitachi, Ltd., Japan 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558  
หลักสูตร Public training 

1. หลักสูตรผู้บริหารการศึกษา (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) รุ่นละ 40 คน 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 6 อบรมระหว่าง 

เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2558 (เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน รุ่นละ 30 คน) 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 44   อบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม 

ถึง ธันวาคม 2558 (เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน รุ่นละ 50 คน) 
การจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม (In-house training) 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารการเปลี่ยนแปลง"  
2. หลักสูตรพัฒนาผู้นําด้านบริหารสุขภาพในประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

จังหวัดอุบลราชธานี อบรมระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2558 (เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน) รุ่นละ 40 คน  
3. การให้บริการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มแก่สถาบันต่างๆ หรือหน่วยงานท่ีมีความจําเป็นทั้งภายในและ

ภายนอกคณะฯ 
แผนพฒันางานในอนาคต 

1. การสร้างสื่อการสอน เช่น การสร้างกรณีศึกษา (Case study) และการจัดทําวิดีโอประกอบการสอน 
ด้านการบริหารโรงพยาบาล  

2. สร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์   
เช่น  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์กรมหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 

_15-0165(072-269).indd   219 4/27/15   11:24:03 AM



220

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

4-149 
 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณบดี 
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ฝ่ายวิศวกรรมบริการ  

 มีหน้าที่ในการซ่อมแซมบํารุง รักษาระบบสาธารณูปโภค และออกแบบควบคุมงานภายในโรงพยาบาล 
โดยแบ่งเป็น 4 งาน คือ งานวิศวกรรมเครื่องกล  งานวิศวกรรมสุขาภิบาล  งานวิศวกรรมโยธาและ
อุตสาหกรรม  งานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มีบุคลากร 89 คน   

ผลการดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท) ผลที่ได้รับ 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 1 อาคารเรียนรวม 635,000 เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย 
ติดต้ังชุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั้น 1 - 9  
อาคาร 1 

49,153,000 ทําให้ระบบไฟฟ้ามีความม่ันคง ปลอดภัย  
ต่อการให้บริการ 

เปลี่ยนท่อเมนระบบปรับอากาศชลิเลอร ์
อาคาร 1 

23,000,000 เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและรองรับ
โครงการประหยัดพลังงาน 

 
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 

ชื่อโครงการ วงเงิน(บาท) ผลที่ได้รับ 

เปลี่ยนลิฟต์โดยสาร ตัวท่ี 1 2 3 
อาคารเรียนรวม จํานวน 3 ชุด 

4,868,500 สะดวกปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 

ปรับปรุงเครื่องทําน้ําเย็นและอุปกรณ์และงาน
จ้างปรับปรงุเครื่องทําน้ําเย็น Chiller ขนาด 
500 ตัน 

64,436,172.40 เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการระบบปรับ
อากาศและรองรับโครงการประหยัดพลังงาน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารซักฟอก 
เป็น BUSSUCT 

4,300,000 เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และ 
เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
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ฝ่ายการคลัง  

 ประกอบด้วย 4 งานหลัก และ 2 หน่วยงานย่อย ได้แก่ งานบัญชี งานการเงิน งานงบประมาณและ
บริหารทั่วไป งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล  หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน และ หน่วยพัฒนาระบบงาน  โดยมีการ
บริหารการเงินเชิงกลยุทธ์ ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ. 2551 ตลอดจนประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการด้านการคลังที่เป็นเลิศ มีการ
ใช้ระบบสารสนเทศ การบริหารบุคคล ที่เล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กร มีการพัฒนาระบบงาน 
ขบวนการตามแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลที่ดีและการบริหารความเสี่ยง 
พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ อย่างสมดุล  ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ
ระดับคณะฯ  มีดังนี้ 

1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก เช่น เรื่องก้าวทัน
มาตรฐานรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ปี 2555) มีผลบังคับใช้ปี 2557 จัดโดยสมาคมบัญชีไทย โครงการ
พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence : BI) เพ่ือจัดทํารายงานต่างๆ ทางการเงินการคลัง 

2. จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ภายใน 30 วันนับจากวันที่รับมอบยา (ดําเนินการต่อเน่ืองจาก ปี 2556) ทําให้
คณะฯ ได้รับประโยชน์จากการได้ส่วนลด โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้รับส่วนลดจํานวนเงิน 46 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 จํานวน 6 ล้านบาท 

3. จัดทําแบบฟอร์ม แบบส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) ให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบ
ว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ต้องแนบเอกสารประกอบการเบิกอะไรบ้าง (เริ่มดําเนินการ 1 
กุมภาพันธ์ 2556) ผลจากการจัดทําแบบฟอร์ม แบบส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ทําให้ลดปัญหาส่งคืน
เอกสาร  เบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้น จํานวนเรื่องส่งคืนเพ่ือแก้ไขลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 55 จาก  
ร้อยละ 18  เหลือ ร้อยละ 8   

4. ดําเนินการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ภายนอกคณะฯ ภายใน 30 วัน แทนการยืมเงินทดรองจ่าย เช่น 
ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ (กรณีจัดโครงการอบรม/สัมมนา) ทําให้ลดภาระการยืมเงินของเจ้าหน้าที่ภาควิชา/
หน่วยงาน และลดความเส่ียงในการนําเงินไปจ่ายนอกสถานที่ 

5. ปรับปรุงวิธีการออกหนังสือทวงหน้ีสิทธิต้นสังกัด จากเดิมที่ต้องทําการตรวจสอบเอกสารทุกชุด
เพ่ือดูระยะเวลาคงค้าง มาเป็นการเรียกรายงานจากระบบ SAP และให้ระบบทําการคัดแยกลูกหนี้เป็นราย
หน่วยงาน รวมทั้งทําการจัดกลุ่มตามระยะเวลาของการคงคา้ง  เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาจัดทําหนังสือทวงหน้ี  
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวทําให้ลดระยะเวลาการจัดทําหนังสือทวงหน้ี และสามารถจัดทําหนังสือทวงหน้ีได้
อย่างครบถ้วน 

6. ปรับปรุงวิธีการออกรายงานลูกหนี้โดยการกําหนดเวลาตัดลูกหนี้และปิดงวดบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ 
เพ่ือให้สามารถออกรายงานได้รวดเร็วขึ้น  ลดการแก้ไขรายงาน ทําให้การออกรายงานลูกหน้ีมีความถูกต้อง
รวดเร็วขึ้นและลดการทํางานซ้ําซ้อน รวมทั้งได้มีการเพ่ิมรายงานเปรียบเทียบยอดลูกหน้ีคงค้างของเดือน
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ก่อนและเดือนปัจจุบัน แยกเป็นรายปี เพ่ือความสะดวกสําหรับผู้บริหารในการติดตามสถานะลูกหน้ีว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร 

7. เพ่ิมช่องทางการรับเงินค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า หอพักแพทย์ประจําบ้าน ผ่านระบบ Direct debit 
โดยหักเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้เข้าพัก แทนการรับเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ และมีการรับค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบนักศึกษา ผ่านระบบ Bill payment 

8. ลดการใช้หมึกเคร่ืองพิมพ์ข้อมูล โดยการสั่งพิมพ์จากเครื่องถ่ายเอกสารแทน สามารถลดได้  
ร้อยละ 35 จากปีงบประมาณ 2556 

9. ปรับปรุงระบบการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลจาก
ผู้ป่วยนอกเป็นผู้ป่วยใน ในวันเดียวกัน ให้สามารถดึงหน้ีจากระบบผู้ป่วยนอกเข้ารวมกับหน้ีในระบบผู้ป่วยใน  
ได้ครบถ้วน และรวดเร็ว ทําให้ดําเนินการเรียกเก็บหน้ีจากระบบบริการสุขภาพต่างๆ ได้ดีขึ้น 

10. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล  ให้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้ 
10.1 เพ่ิมจุดบริการรับชําระเงินเวรเช้า เวลา 6.00 – 8.30 น. ทีห่้องเจาะเลือดช้ัน 3 คลินิกพรีเมี่ยม  

รวมถึงได้เปิดให้บริการจุดรับชําระเงินเคลื่อนที่ (Mobile cashier) เพ่ือเสริมจุดบริการในกรณีมีผู้ป่วยรอ
ชําระเงินมากที่จุดบริการรับชําระเงินที่ใดที่หน่ึง และ เปิดจุดบริการผู้ป่วยที่จุดเก็บเงินห้องยา หู คอ จมูก 
ช้ัน 2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

10.2 ใช้ระบบเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลกับเคร่ืองรูดบัตรเครดิตโดยตรง 
ทําให้ข้อมูลจํานวนเงินที่เก็บผ่านบัตรถูกต้องเสมอ ลดระยะเวลาในการใส่ข้อมูล 

11. จัดทําประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม เพ่ือให้ระบบจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล  
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน คณะฯ และบุคลากร จะได้รับประโยชน์ 

11.1 ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเข้ารับการรักษาพยาบาลในระบบผู้ป่วยพิเศษของ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2557 

11.2 ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์การคิดค่าห้อง ค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการ
โรงพยาบาล พ.ศ. 2557 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการฝึกอบรมเรื่องการยืมเงินทดรองจ่าย 
2.  โครงการเบิกเงิน 
3. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินรายได้อื่น 
4. โครงการพัฒนาระบบการชําระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 
5 โครงการพัฒนาระบบการติดตามหนี้ 
6. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ (E-office) 
7. โครงการบริการจากใจ 
8. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 
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ฝ่ายการพัสดุ  

 หน้าที่หลัก คือ ดําเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  ตรวจสอบการจัดหาพัสดุของ
ภาควิชา/รร.พยาบาล/หน่วยงาน  จัดหาวัสดุสํารองคลัง ควบคุมดูแลการเบิก – จ่ายพัสดุและการให้บริการ
ด้านสื่อสิ่งพิมพ์และแบบฟอร์ม  ควบคุมและดูแลสินทรัพย์   ฝึกอบรมเพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายด้าน 
การพัสดุ แบ่งเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ งานจัดซื้อและบริหารสัญญา 21 คน งานบริหารพัสดุ 13 คน   
งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ 15 คน  และหน่วยธุรการ 8 คน    
 ผลการดําเนนิ  

1. โครงการวัสดุ Express  ได้รับรางวัลประกวด  
Poster ได้รับคะแนน Vote เป็นอันดับ 2 ในงานมหกรรม 
คุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 3 และงานมหกรรมคุณภาพ 
(Quality conference) ครั้งที่ 21 ประจําปี 2557  27 – 28   
สิงหาคม 2557 ณ คณะฯ 

2. โครงการพัสดุ Charity รวมหน่วยงานท่ีรับโอน/บริจาค 54 หน่วยงาน   ผลการดําเนินโครงการ
พัสดุ Charity สามารถประหยัดงบประมาณภายในคณะฯ ในส่วนของการหมุนเวียนใช้ระหว่างหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. โครงการ Corporate social responsibility (CSR)  เครือข่ายพัสดุมหิดลพญาไท มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ 2 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ราคา (บาท) 

20,820,030.63

29,122,559.56 32,784,096.00
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แผนภูมิที่ 4.14   การประหยัดงบประมาณในการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2555 - 2557     

ปีงบประมาณ 

พิธีส่งมอบห้องสมุดเครือข่ายพัสดุมหดิลพญาไทให้กับ 
โรงเรียนวัดราษฎรร์ังสรรค์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   
ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  25 มิถุนายน 2557 

  
พิธีส่งมอบห้องสมุดเครือข่ายพัสดุมหดิลพญาไทให้กับ 

โรงเรียนบ้านนาหวา้น้อย อ.ด่านซ้าย จ.เลย   
ณ คณะฯ   23 กรกฎาคม 2557 
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4. ผลการดําเนินงานด้านการพัสดุ 

 
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการพัสดุ Charity 
2. โครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลพญาไท  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
2555 2556 2557 

1. ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดซ้ือ จัดจ้าง (วัน)   
1.1 วิธีตกลงราคา      
1.2 วิธีประกวดราคา     
1.3 วิธีคัดเลือก   
1.4 วิธีพิเศษ    
1.5 วิธี E-auction 

 
15 
60 
35 
35 
90 

 
13 
62 
34 
33 
96 

 
13 
62 
34 
33 
96 

 
13 
45 
30 
30 
60 

2. ระยะเวลาเฉล่ียในการตรวจสอบ PR (วัน) 
- วิธีตกลงราคา 
- วิธีประกวดราคา  คัดเลือก  พิเศษ  E-auction 

3. ระยะเวลาเฉลี่ยในการทําสัญญา (วัน) 

 
3 
5 
15 

 
2.5 
3 
12 

 
- 
2 
13 

 
- 
2 
11 

4. จํานวนข้อร้องเรียนในการจัดหาพัสดุ (เรื่อง) 0 0 0 0 
5. ระยะเวลาการส่งมอบตามกําหนดเวลา (ร้อยละ) 80  100  90  90  
6. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานภายในและภายนอก >4.00 3.75 4.9 4.9 
7. รายการวัสดุคงคลังไม่พอจ่าย (ร้อยละ) น้อยกว่า 5  1.2  1.9  1.8  
8. จ่ายวัสดุไม่ครบถ้วนตามใบเบิก (ร้อยละ) น้อยกว่า 5  5.7  4.4  4.8  
9. การจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ท่ีทันสมัยตอบสนองข้อมูล 
    ได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว (ร้อยละ) 

90  75  82.10  83.00  

10. การสูญหายของเอกสาร (เรื่อง) 0 0 0 0 
11. ส่งเอกสารผิดพลาด (เร่ือง) น้อยกว่า 5 0 0 0 
12. ส่งเอกสารไม่ทันเวลา (เรื่อง) น้อยกว่า 5 2 0 0 
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ฝ่ายทรพัยากรบุคคล  
 

คณะฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลให้เกิดความทันสมัย ผู้รับบริการ 
สามารถเข้าถึงการบริการในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ รวมไปถึงการสรรหาบุคลากรเชิงรุกเพื่อให้คณะฯ สามารถดําเนินงานภายใต้การบริหารอัตรากําลัง
ที่เหมาะสม ดังนี้ 

1. ระบบบริการด้านข้อมูลบุคลากร (HR i services) 
 เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรมีความสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงพัฒนาระบบ
บริการด้านข้อมูลบุคลากร (HR i services) ให้เกิดขึ้น โดยบุคลากรสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ของตนเอง 
และสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ Intranet ของคณะฯ ซึ่งช่วย
ลดเวลาและความผิดพลาดจากการใช้ข้อมูล ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน เช่น ลดการใช้แบบฟอร์มต่างๆ  
จาก 20 แบบฟอร์มเหลือเพียง 5 แบบฟอร์ม ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2557 

ระบบบริการด้านข้อมูลบุคลากร (HR i services) มี 4 ระบบย่อย ดังนี้  
1. iProfile - ดูประวัติส่วนตัว/การศึกษา/ครอบครัว 
2. iPay – ดูสลิปเงินเดือน/ดูค่าบริการทางการแพทย์และหัตถการ ดูหนังสอืรับรองหักภาษีฯ 
3. iPoint – ดูข้อมูลการใช้สวัสดิการ 
4. iAbsence – ดูข้อมูลการลา  

 
 

                                             
 
 
 

) 
 
 
 
 
 
 
 

            
ระบบบริการด้านข้อมูลบุคลากร (HR i services) 
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2. โครงการสรรหาบุคลากรกลุ่มพยาบาลเชงิรุก  
 คณะฯ ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มวิชาชีพเฉพาะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการ
ลดผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น  จึงกําหนดนโยบายเพ่ือสรรหาบุคลากรกลุ่มวิชาชีพเฉพาะให้
เพียงพอต่อการขยายตัวขององค์กร และสามารถดําเนินงานภายใต้การบริหารอัตรากําลังที่เหมาะสม  โดย
เริ่มต้นจากกลุ่มตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้โครงการสรรหาบุคลากรกลุ่มพยาบาลเชิงรุก โดยออก 
Road show ตามสถานศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 – กันยายน 2557  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น
การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ  สําหรับนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 3 
และปีที่ 4 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก  สามารถสรรหาบุคลากรกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ
ที่จบการศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้ 154 คน และที่กําลังศึกษาช้ันปีที่ 3  28 คน  ซึ่งส่งผลให้กรอบอัตรากําลัง
พยาบาลวิชาชีพมีเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 3. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558  
 3.1  โครงการสํารวจปริมาณงาน และกระบวนการการทํางาน (Work load)  
   3.2  โครงการจัดทําเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training road map - TRM)  
 3.3  โครงการสํารวจความผูกพันของบุคลากร 
   3.4  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมโครงการสรรหาบุคลากรกลุ่มพยาบาลเชิงรุก 
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ฝ่ายสารสนเทศ  
  

1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะฯ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเน่ือง เช่น 
1.1 Patient Identify : HIV, Infection สําหรับงานบริการผู้ป่วย 
1.2 Electronic medical records (EMR) Scan Phase 3 สําหรับงานเวชระเบียน และงาน

บริการผู้ป่วย 
1.3 Adverse drug reaction (ADR) Phase 2 
1.4 Computerized physician order entry (CPOE) Medication Order (ขยาย Site)  สําหรับ

เวชศาสตร์ครอบครัว  ทันตกรรม และ จิตเวช เป็นต้น  การพัฒนาคุณภาพของระบบงานต่างๆ โครงการ ER 
Assign Location ของแผนกฉุกเฉิน 

1.5 ปรับปรุงมาตรฐานการพัฒนาระบบด้วยมาตรฐาน CMMI (Capability maturity model 
integration)  ซึ่งคาดว่าจะสามารถยกระดับการพัฒนาระบบงานของทางฝ่ายสารสนเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  โดยจะได้รับการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกภายในปลายปี พ.ศ.2557 

2. งานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้จัดทําข้อมูลต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้งาน
ระบบอย่างต่อเน่ือง โดยในแต่ละเดือนจัดทําข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ ดังน้ี 

หน่วยบริการข้อมูล 
- Routine : KPI 511 ตัวต่อเดือน 
- Request : ในปี 2557 เฉลี่ย 41.25 ใบต่อเดือน 
หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล : Ad hoc report เป็นรายงานเชิงวิเคราะห์นําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
หน่วยคลังข้อมูล : โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ ความคืบหน้าร้อยละ 80 

3. ฝึกอบรมบุคคลากรในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบงานหรือระบบสารสนเทศของ
คณะฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากตัวเลขจาํนวนการจัดฝึกอบรบในหลักสตูรต่างๆ ดังนี้ 
 การจัดการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557 

ระบบ จํานวน (ครั้ง) 

RAMAEMR 33 

ระบบผู้ป่วยใน 26 

ระบบสั่งยา 23 

ระบบผู้ป่วยนอก 14 

Scan Document Note 14 

คิดราคาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 11 

อ่ืน ๆ 30 

รวม 151 

การติดต้ังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2557 

ประเภท จํานวน (เครื่อง) 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 400 

คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป 200 

เครื่องพิมพ์ 100 
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4. ด้านบริการ ทําการติดต้ังระบบ Call center เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการในระบบงานต่างๆ  สามารถ
ติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งการรับบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบ Call 
center ที่ติดต้ังยังสามารถเก็บข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลในเชิง
ป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. โครงการด้านเทคนิคต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ พร้อมใช้
งานตลอดเวลา การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และจัดทําโครงการต่างๆ เพ่ือรองรับการ
ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  

5.1 ปรับปรุงระบบ Firewall 
5.2 ปรับปรุงระบบ Load balance 
5.3 การบํารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core switch) 
5.4 ปรับปรุงระบบการตรวจสอบไวรัสในระบบ 
5.5 ดําเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
5.6 ปรับปรุงระบบ Tele lift 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
โครงการต่างๆ ที่ได้เตรียมการไว้สําหรับดําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557 เพ่ือให้ฝ่าย

สารสนเทศ มีความพร้อมที่จะให้บริการระบบสารสนเทศแก่คณะฯ เพ่ิมความเสถียรให้กับระบบบริการ
ผู้ป่วย  และสามารถให้บริการข้อมูลพร้อมการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์แก่ผู้บริหารได้เมื่อต้องการ  โดยมี
มาตรฐานการทํางานเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงการพัฒนา
บุคคลากรด้านสารสนเทศให้เป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะสามารถร่วมกันพัฒนาระบบงานและบริการที่มีคุณภาพ
ให้แก่ผู้ใช้งานสารสนเทศในทุกระดับ 

1. โครงการปรับปรุงความเสถียรของระบบงานต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
2. โครงการปรับปรุงความเสถียรของฐานข้อมูลหลักโรงพยาบาล 
3. การตรวจประเมินมาตรฐาน CMMI (Capability maturity model integration) ขั้นสุดท้ายโดย

ผู้ประเมินภายนอก 
4. การขยายผลการใช้งานระบบ CPOE (Computerized physician order entry) ไปยังจุดบริการ

ที่ยังไม่ได้ใช้งาน 
5. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และสรา้งโปรแกรมนําข้อมูล HIS ขึ้น Intranet 
6. โครงการปรับปรุงการให้บริการหน่วยบริการข้อมูล 
7. โครงการสนับสนุนทักษะการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะสําหรับ Data manager 
8. โครงการรับปรึกษาและวิเคราะห์การจัดทําคลังข้อมูล 
9. โครงการจัดทําคํานิยามของข้อมูลสําหรับคณะฯ 

10. โครงการจัดทําคลังข้อมูลโดยโปรแกรม Cognos และ QlikView 
11. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือผู้บริหารระดับสูงเชิงลึก 
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4-159 
 

12. โครงการทําเหมืองข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูล 
13. ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 20000 
14. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศด้วย VDI (Virtual desktop infrastructure) 
15. เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังระบบเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจขึ้น (Monitoring system) 
16. พัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมสารสนเทศแบบออนไลน์ 
17. ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลของระบบ Call center เพ่ือนํามาวิเคราะห์ปัญหาเชิงป้องกัน 
18. เพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมลูระหว่างระบบโรงพยาบาล (Front office) และ SAP 
19. พัฒนาบุคคลากรทีม SAP เพ่ือรองรับความต้องการใช้สารสนเทศเพ่ืองานบริหารที่เพ่ิมข้ึน 
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งานกฎหมาย  
 

 เริ่มก่อต้ังเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553   เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานด้านกฎหมายของคณะฯ  
มีภาระงานยกร่างข้อบังคับ จัดทําประกาศ/คําสั่ง  ดําเนินการทางวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์  คดีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณะฯ ทั้งคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดทํา
นิติกรรมและสัญญาต่างๆ รวมถึงการตอบข้อหารือและการให้ความเห็นทางกฎหมาย มีบุคลกร 12 คน 
ประกอบด้วย นิติกร 10 คน บุคลากรด้านธุรการ 2 คน 
 

1. ผลการดําเนนิงาน  
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2.  การพัฒนาบุคลากร 

 2.1 การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการ
ทํางานให้เกิดประโยชน์กับคณะฯ         

แผนภูมิที่ 4.15   ผลการดําเนินงานด้านกฎหมาย ปีงบประมาณ 2557 

(บาท) 

แผนภูมิที่ 4.16   มูลค่าการบังคับคดี/เรียกค่าเสียหาย ปีงบประมาณ 2557 
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 ด้านกฎหมาย 
1) ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง รู้ดี รู้จริงเพ่ือห่างไกลการเป็นคดีของสํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
2) เวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 50 หัวข้อภาวะผู้นําเพ่ือการเปล่ียนแปลง 
3) สัมมนาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางปกครองและองค์กรต่างๆ  

กับศาลปกครอง เรื่องปัญหาการใช้อํานาจในการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย 
4) สัมมนา "พินัยกรรมชีวิต สิทธิในการตาย" กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

 ด้านธุรการ   อบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 
2.2  การเป็นวิทยากรโครงการสัมมนา “หัวหน้า...แนวหน้าเชิงรุก” รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “งานด้าน

กฎหมาย” 25 กันยายน 2557 โดยบรรยายในเร่ืองเกี่ยวกับกฎหมายควรรู้สําหรับผู้บริหาร และการ
ดําเนินการทางวินัยลูกจ้าง/พนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดวินัย กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ 

         
2.3  การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2557 ร่วมกับงานบริหารและธุรการ  ในหัวข้อ  

“การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้วยแนวคิดเชิงบวก” เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะ 
ในเร่ืองของการสื่อสาร เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ด้วยแนวคิดเชิงบวก ซึ่งจะทําให้การส่ือสารการปฏิบัติงาน 
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น เพ่ือการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ งานกฎหมาย  งานบริหารและธุรการ  งาน
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  งานสร้างเสริมสุขภาพ  โครงการจัดต้ังศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. การจัดโครงการให้ความรู้ “แนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ขาดงาน”เพ่ือให้การปฏิบัติงานในเรื่อง

ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงเป็นการลดขั้นตอนการทํางานที่ผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

2. การจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะฯ เร่ือง “กฎหมายใกล้ตัวควรรู้” เพ่ือให้ได้ทราบถึง
ผลทางกฎหมาย รวมทั้งตัวอย่างกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

3. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับงานบริหารและธุรการ ในเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพ
พร้อมการเปลี่ยนแปลง” เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
ทั้งการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมของโลกปัจจุบัน และด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
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งานส่ือสารองค์กร  
 

 มีภารกิจในการสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะฯ ด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายไปยังบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือความรู้สุขภาพ
ไปยังประชาชนผ่านสื่อ (Media) ที่ได้จัดทําขึ้น อาทิ โปสเตอร์ Social media  นิตยสารสุขภาพ (@Rama) 
หนังสือพิมพ์ และ Call center  ได้นําสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยมาใช้เป็นสื่อกลางในการส่งต่อองค์ความรู้แก่
ประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และสื่อโทรทัศน์ผ่านสถานีรามา
แชนแนล ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี โดยการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้เรื่องสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวได้เป็น
อย่างดีไม่ต้องมาพบแพทย์  โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ หน่วยประชาสัมพันธ์  หน่วยผลิตสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์   หน่วยสื่อสารโทรศัพท์กลาง   หน่วยบริหารงานทั่วไป  มีบุคลากร 42 คน 

ผลการดําเนนิงาน  
1. จัดทําปฏิทินประจําปีขึ้นติดต่อกัน 4 ปี  ใน

ปี 2557 จัดทําปฏิทินโดยมีหัวข้อ “ภาพเก่าเล่าเร่ือง 
ประวัติศาสตร์รามาธิบดี” ซึ่งได้รวบรวมภาพเก่าต่างๆ 
เกี่ยวกับอาคาร บุคคลสําคัญของคณะฯ อาทิ คณบดี
ท่านแรกจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้บุคลากรรามาธิบดี 
ได้รับทราบถึงความเป็นมาผ่านภาพถ่ายและเพื่อเป็น
การสร้างความรักและหวงแหนองค์กรขึ้น  

2. นิตยสาร @Rama เพ่ือนําเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ได้แก่  ผู้ป่วย ประชาชนท่ัวไป
และ บุคลากร ประกอบด้วย ข้อมูลโรคภัย  สุขภาพน่ารู้  งานวิจัย ภาพข่าวผลงานต่างๆ ของคณะฯ บทความ
ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านมุมมองของบุคลากรรามาธิบดี เป็นต้น ผลิตข้ึนใน 2 รูปแบบ คือ ฉบับออนไลน์ 
(E-magazine ทางเว็บไซต์ของคณะฯ) และฉบับรูปเล่มพิมพ์  ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ได้เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางนิตยสารเป็นจํานวนมาก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

3. โครงการ “สํารวจพฤติกรรมการรับข่าวสาร
และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร” 
หรือ โครงการ “รามารักเรา  เรารักรามา”  เพ่ือสํารวจ
พฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจ ที่มีต่อการรับ
ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ผ่านแบบ
เอกสารแบบสํารวจ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร
ภายในคณะฯ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากบุคลากรเป็น
จํานวนมาก 
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4. งานประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 2557  รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ 
ให้เป็นที่รู้จักเพ่ือสรรเสริญพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ทั้งต่อวงการแพทย์และสาธารณะชน 

5. โครงการ Rama Green Campus โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นการรณรงค์ให้บุคลากร  ได้
ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกร้อน และ การช่วยเป็นส่วนหน่ึงในการประหยัดพลังงาน 
ทําการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการตระหนัก รับรู้ และ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ีผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  โปสเตอร์ประหยัดพลังงาน โปสเตอร์รณรงค์การเดินแทนการ
ใช้ลิฟท์  สื่อประชาสัมพันธ์บน Sky walk  สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ Website Internet,  
Intranet, E-board รวมไปถึงสื่อเคลื่อนที่ อาทิ รถไฟฟ้าบน Sky walk ป้อมยามตรงบริเวณลานจอดรถ 
เป็นต้น  

 
6. งานประชุมวิชาการ Cardio cocktail 2014 ณ โรงแรม The Zign Hotel Pattaya จ.ชลบุรี  ซึ่ง

เป็นการประชุมวิชาการของแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคหัวใจ   ได้นําสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล และ 
นิตยสาร @Rama ประชาสัมพันธ์ให้แพทย์และบุคคลที่สนใจได้รับความรู้   กิจกรรม Rama channel on 
tour ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองได้อย่างง่ายๆ ด้วยหลักการ 3อ. ได้แก่ อ.ออก
กําลังกาย  อ.อาหาร และ อ.อารมณ์ดี  ผ่านกิจกรรมการตลาดตรงเข้าหาผู้บริโภค โดยเริ่มที่งาน Health 
and beauty 2557 ณ เมืองทองธานี  ประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์เพ่ือสุขภาพ Rama channel และ 
นิตยสารสําหรับคนรักสุขภาพ นิตยสาร @Rama ขยายการประชาสัมพันธ์ออกไปยังกลุ่มผู้ชมในต่างจังหวัด 
โดยเริ่มที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา  

 

 
งาน Health and beauty 2557 
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7. โครงการประกวดเว็บไซต์  ถือเป็นช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลของคณะฯ จากภายนอกได้เป็นอย่างดี มี
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงรูปแบบการนําเสนอมาโดยตลอด มีการจัดต้ังกลุ่มสหพันธ์เว็บไซต์ หรือ Website 
federation ทําให้เกิดความร่วมมือกันสําหรับการสร้างแนวทางการนําเสนอเนื้อหาที่ตรงกัน การจัดทํา
โครงการประกวดเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกัน ท่ามกลางความ
ร่วมมือและต้ังใจเป็นอย่างดีของตัวแทนจากหน่วยงาน 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กร ด้วยเครือข่ายรามาธิบดี(1:20) เป็น
โครงการท่ีคิดขึ้นมาเพื่อการเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้วยสื่อบุคคลซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติในการ
สื่อสารเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ  โดยที่ผ่านมาได้ดําเนินการในโครงการไปแล้ว และมี
การติดตามผลผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ อน่ึงรูปแบบการดําเนินงานทําการคัดเลือกตัวแทนจากทุก
หน่วยงานในอัตรา 1 ต่อ 20 คน ที่มีความสามารถในการสื่อสารและมีใจรักในการสื่อสารให้แก่องค์กร มาทํา 
การอบรมและให้ข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งจะสรุปผลจากการดําเนินการได้
ในปีถัดไป 

 
9. งานรับบริจาคผ่านรายการสด “หน่ึงน้ําใจล้านคําขอบคุณ” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

โดยมีพันธกิจหลักในการจัดหาเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และ จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ให้กับคณะฯ โดยได้รับความช่วยเหลือจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในการควบคุมการผลิต
และเทคนิคการออกอากาศสด และได้รับความร่วมมือจาก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารไทย
พาณิช จํากัด (มหาชน) ในการรับบริจาค 

10. ดําเนินการประชาสัมพันธ์และต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งให้การดูแลผู้บรรยายพิเศษภายในงาน 
โดยงานมหกรรมคุณภาพประจําปี 2557 ได้ใช้ช่ือว่า งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 3 และงาน
มหกรรมคุณภาพ คณะฯ ครั้งที่ 21 (Quality conference) ในหัวข้อ “เรียนรู้ร่วมกัน บนถนนสายคุณภาพ 
(Work together learn together)”   27 - 28 สิงหาคม 2557 

11. โครงการ Rama Idol  คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพันธ์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มเด็กมัธยมปลาย โดยเลือกเขตจังหวัด
สมุทรปราการเป็นจังหวัดแรก เพ่ือเป็นการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในเรื่องการเขียน
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โครงงานเก่ียวกับสุขภาวะ  สําหรับคนในชุมชน อีกทั้งยังให้เยาวชนหันมาสนใจ และใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาวะ
ของคนในชุมชนตนเอง สร้างตนเองเป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี และเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
ได้เข้ามาศึกษาที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์   

 

12. งาน “คณบดี พบชาวรามา” เป็นกิจกรรมในการสร้างการสื่อสารแบบ 2 ทาง ระหว่างฝ่ายบริหาร
และฝ่ายปฏิบัติการ เพ่ือรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนคณะฯ  เพ่ือนําผลตอบรับที่ได้ทั้ง 2 ฝ่าย มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านการบริหาร 

  

13. งาน “มติชน Health Care 2557” สําหรับส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน โดยการจัดบริการ 
ตรวจโรคเบ้ืองต้น ให้ความรู้และให้คําปรึกษาปัญหาด้านสาธารณสุข ซึ่งสามารถสะท้อนถึงศักยภาพทางด้าน 
การแพทย์ การตรวจรักษา เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการรักษาท่ีทันสมัยของคณะฯ รวมท้ังบุคลากรใน
สาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ และเจ้าหน้าที่  ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะฯ ในระยะยาว  แสดงถึงศักยภาพการรักษาและการบริการที่ดีเย่ียม ผ่านกิจกรรม
ตรวจร่างกาย ได้รับเกียรติให้เผยแพร่ความรู้ทางด้านการแพทย์บนเวทีการเสวนาภายใต้แนวคิดเรื่อง “ชีวิต
สดใส หัวใจแข็งแรง” 

14. กิจกรรมการจัดงานแถลงข่าวเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นแก่สื่อมวลชน ในทุกปี  
ที่ผ่านมา ได้มีการจัดแถลงข่าว 4 ครั้ง ได้แก่ 
 1. นวัตกรรมการเจาะเลือดแทนการเจาะนํ้าครํ่าทางหน้าท้องของสตรีต้ังครรภ์เป็นแห่งแรกของ 
                ประเทศ 
 2. จัดงานเดิน - ว่ิง ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 3. เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น กรณีที่มีเด็กเสียชีวิตบริเวณราชประสงค์ 
 4. อาการของนักการเมืองที่มาพักรักษาตัว  
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. ความรับผิดชอบทางสังคม ผ่านสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล 

1.1 รณรงค์ให้ความรู้และร่วมขับเคลื่อนการทําความเข้าใจและช่วยแก้ปัญหาวัยรุ่นของประเทศไทย
ด้วยการจัดทําสารคดี Teen series 

1.2 สร้างองค์ความรู้และแนวทางการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง  จัดทําสารคดี Hope ความรู้ 
ความหวัง กําลังใจ สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

1.3 จัดทําสารคดีให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัผู้ป่วยโรคหัวใจ และ โรคไต 
1.4 จัดทํา Filler ในการเผยแพรค่วามรู้ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับสุขภาพ 20 เรื่อง/เดือน  
1.5 จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพิธีกร  
1.6 วางแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด 

2. ประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ 
2.1 จัดทําแบบสํารวจพฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร และจัดกิจกรรมนิทรรศการ
ส่งเสริมการรับรู้ 

2.2 สร้างองค์ความรู้ด้านการสื่อสารให้ตัวแทนการสื่อสาร โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
การสื่อสาร โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านกลยุทธการสื่อสาร 

2.3  จัดทําวีดีทัศนแ์นะนําคณะฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ีประจักษ์แก่บุคลากร
ภายในคณะให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร 

2.4 รณรงค์องค์กรประหยัดพลังงาน หรือ องค์กรสีเขยีว เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ใหเ้กิดขึ้นกับบุคลากร 
ภายในคณะฯ ให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์  

2.5 กิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โครงการคณบดีพบชาวรามา 
2.6  โครงการสหพันธ์เว็บไซด์ 

3. ประชาสัมพันธ์ภายนอกคณะฯ 
3.1 จัดงานแถลงข่าวประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2558: จุฬา–รามา–ศิริราช 
3.2 การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2558 
3.3 โครงการเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ผ่านงาน Cardio cocktail 

2015 และ โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนโครงการมติชน Health care 2015 
3.5 ประชาสัมพันธ์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ให้เป็นที่รูจ้ัก และโครงการรามาไอดอล ปีที่ 2 
3.6 โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนและบคุลากร 
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งานนโยบายและแผน  

 ภาระงานหลัก  จัดทํา ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนงาน โครงการต่างๆ 
ของคณะฯ  จัดทําแผนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนงบประมาณ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารฐานข้อมูลหลักรวม จัดทําหนังสือประจําปี 
การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับคณะและภาควิชา มีบุคลากร 13 คน 
 คณะฯ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557  ทั้งสิ้น 14,345.78 ล้านบาท โดย
จําแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 1,937.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.51 
2. งบประมาณเงินรายได้คณะฯ  12,408.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.49 
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แผนภูมิที่ 4.17  งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ทีไ่ด้รับอนุมัติ 
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แผนภูมิที่ 4.18   สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้คณะฯ ที่ได้รับอนุมัติ 
                      ปีงบประมาณ 2550 - 2557 
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งบลงทุนค่าครภัุณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินนอกงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
หน่วย : บาท 

เงินนอก
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

จํานวน สัดส่วน จํานวน สัดส่วน จํานวน สัดส่วน 

ค่าครุภัณฑ์ 300,604,961.50 38.10 488,252,149.13 40.31 624,477,562.74 33.31 

จํานวนรายการ 858 90.60 909 92.85 865 93.21 

ค่าสิ่งก่อสร้าง 488,422,514.37 61.90 722,860,377.53 59.69  1,250,171,934.68 66.69 

จํานวนรายการ 89 9.40 70 7.15 63 6.79 

รวมงบลงทุน 789,027,475.90 100.00 1,211,112,526.66 100.00 1,874,649,497.42 100.00 

รวม 947 100.00 979 100.00 928 100.00 
 
ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณ งบลงทนุ ปีงบประมาณ 2557 

หน่วย : บาท 

ประเภท 
อนุมัติ

งบประมาณ 
การจัดซ้ือ/จ้าง การสั่งซ้ือ/จ้าง การเบิกจ่าย 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ค่าครุภัณฑ์  642,956,839 600,420,501 557,462,226 241,056,285 37.49 

จํานวนรายการ 807 775 761 590 73.11  

ค่าสิ่งก่อสร้าง  1,092,946,935 800,535,003 721,915,606 522,099,931 47.77  

จํานวนรายการ 56 43 36 24 42.86  

รวมงบลงทุน 1,735,903,774 1,400,955,504 1,279,377,832 763,156,216 43.96  
รวมรายการ 863 818 797 614 71.15  

 
กิจกรรม/งานด้านแผนงานและการวางแผนงบประมาณที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2557  

1. จัดทํารายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดคณะฯ ปีงบประมาณ 2556 - 2560 เพ่ือ
ประกาศใช้ต้ังแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มติกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 และเผยแพร่ให้ภาควิชา/
หน่วยงานทราบและนําไปสู่การปฏิบัติและจัดทําโครงการที่สอดคล้องกับแผน 

2. โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลหลักรวมทุกพันธกิจ (ระบบ Policy and Planning 
Information System-PIS) และจัดอบรมการจัดการฐานข้อมูลหลักรวมให้กับผู้ใช้งานในแต่ละพันธกิจ  

3. พัฒนารายงานในระบบ BI – Business intelligence เพ่ือใช้ติดตามและรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และใช้ติดตามการวางแผนใช้งบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  6 รายงาน ได้แก่ 
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3.1 รายงานสรุปผลด้านเงินและงานของโครงการแผนยุทธศาสตร์และ PA รายไตรมาส 
3.2 รายงานสรุปปัญหาโครงการแผนยุทธศาสตร์และ PA 
3.3 รายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินการโครงการแผนยุทธศาสตร์และ PA 
3.4 รายงานงบประมาณเปรียบเทียบแผนและผล (ใช้ร่วมกับฝ่ายการคลัง) 
3.5 รายงานสรุปงบประมาณรายจ่ายจําแนกหน่วยงาน (ใช้ร่วมกับฝ่ายการคลัง) 
3.6 รายงานสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายจําแนกหน่วยงาน (ใช้ร่วมกับฝ่ายการคลัง) 

4. จัดทํารายงานประจําปีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจําปี 2556 เสนอที่ 
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

5. จัดทําข้อมูลการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2558 

ผลงานเด่น 
1. โครงการพัฒนาระบบรายงานตัวช้ีวัดคณะฯ (Scorecard cockpit) ผ่าน 3 จอ เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําส่วนงาน เพ่ือใช้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลัก
ของคณะฯ ทุกไตรมาส 

2. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ และได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development policy loan : DPL) จํานวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 
2,317.12 ล้านบาท 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. พัฒนารูปแบบการประเมินผลงานของหัวหน้าภาควิชา/ผอ.รร.พยาบาล ให้สอดคล้องกับการ

จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ระหว่างอธิการบดีและคณบดี และติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2. โครงการปรับปรุงระบบการจัดทํางบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของภาควิชา/หน่วยงาน แบบ Online 

3. โครงการปรับปรุง Website ของงานนโยบายและแผน เพ่ือสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของงานไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ 

4. โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan: IDP) ตามกระบวนการ
ทํางานหลักและกระบวนการทํางานย่อยของบุคลากรงานนโยบายและแผน 
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งานตรวจสอบภายใน  
จัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2553 เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553  ปัจจุบันมีนักตรวจสอบภายใน 6 คน มีภาระงานหลัก 2 ด้าน ตามที่ระบุ
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในของคณะฯ ได้แก่ 

 การตรวจสอบ เพ่ือประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ด้วยความเป็นอิสระ เทีย่งธรรม และไม่มีการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ 

 การให้คําปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงและเพ่ิมคุณค่าในกระบวนการปฏิบัติงาน การ
ควบคุมภายใน การกํากับดูแลองค์กรของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 

ปรับปรุงแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้ข้อมูลความเส่ียงและผลการประเมิน
ความเสี่ยง มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการตรวจสอบภายใน รวมถึงสร้างเครื่องมือ 
(Spreadsheet) เพ่ือช่วยคํานวณในการประมวลผลความเส่ียง 
กําหนดมาตรฐานและวางระบบการตรวจสอบภายใน 

1. ปรับปรุงและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนประกอบในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กระบวนการหลักและกระบวนการย่อยที่ได้กําหนดไว้ 

2. กําหนดรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยรายงานดังกล่าวจะแสดง 
2.1 แสดงประเด็นปัญหาตามกระบวนงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนงานหลัก และ

กระบวนงานย่อยของแต่ละระบบงาน เพ่ือสะท้อนภาพของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
2.2 กําหนดระดับความรุนแรงของประเด็นปัญหา เพ่ือสะท้อนภาพของความรุนแรงของประเด็น

ปัญหาที่พบ 
2.3 ระบุประเภทของความเสี่ยงของแต่ละประเด็นปัญหา ตามแนวทางการประเมิน และบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งกําหนดโดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้ผลลัพธ์ด้านการ
ตรวจสอบภายใน เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินความเส่ียงในปีงบประมาณต่อไป 

3. กําหนดกรอบเวลาและแนวทางในการติดตามผลการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ โดย 
3.1 สร้างเครื่องมือ (Spreadsheet) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล และเพ่ือช่วยในการติดตามความ

คืบหน้าในการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ 
3.2 กําหนดตารางเวลาในการดําเนินการติดตาม โดยให้มีการดําเนินการทุกไตรมาส ซึ่งจะ

ดําเนินการติดตามในช่วงปลายไตรมาสนั้นๆ และนําผลการติดตามดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ส่วนงาน และคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
1. ตรวจสอบคลังพัสดุของคณะฯ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2556 ถึง 

2557 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน โดยดําเนินการตรวจสอบคลังพัสดุของ
คณะฯ 8 คลัง 

2. ดําเนินการติดตามผลการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ โดยเร่ิมดําเนินการติดตาม
ต้ังแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ และกําหนดให้มีการติดตามผลการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส 
สรรหาและพัฒนาบุคลากร 

1. ดําเนินการสรรหานักตรวจสอบภายใน ตามกรอบอัตรากําลัง ประจําปีงบประมาณ 2556 ถึง 2560 
2. พัฒนาความรู้ของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติงาน โดยได้

ส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมนักตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ 

1. จัดทําและเผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ด้านการตรวจสอบภายใน 
2. บรรยายความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในคณะฯ 
3. พัฒนาเว็บไซต์ งานตรวจสอบภายในของคณะฯ เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการ

ตรวจสอบภายในให้กับบุคลากรภายในคณะฯ 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
มาตรฐานและระบบการตรวจสอบภายใน 

1. ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้สอดคล้องกับการปัจจุบัน และเป็นไปตามแนว
ทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกําหนดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

2. ทบทวน และปรับปรุงขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมี
ความกระชับ และมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมถูกนํามาใช้งานแล้ว 1 ปี 

3. พัฒนาแฟ้มถาวร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้แก่นักตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ประจําส่วนงาน ในการประชุม ครั้งที่ 30/2557   11 กันยายน 2557 

2. ดําเนินการติดตามผลการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบโดยกําหนดให้มีการ
ดําเนินการทุกไตรมาส 
สรรหาและพัฒนาบุคลากร 

1. สรรหานักตรวจสอบภายใน ตามกรอบอัตรากําลัง ประจําปี 2556 ถึง 2560 ซึ่งได้รับการอนุมัติ 
2. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan) สําหรับบุคลากร 
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งานบริหารและธุรการ  

 ภาระงานหลักสนับสนุนงานในพันธกิจของผู้บริหาร งานทางด้านธุรการ รวมท้ังประสานงานระหว่าง
ผู้บริหาร หน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ กลั่นกรองเอกสารก่อนนําเสนอผู้บริหารสั่งการ ผลิต รับ – ส่ง 
เอกสารต่างๆ ไปยังภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ ผ่านทางเจ้าหน้าที่สารบรรณและระบบ Electronic 
จนถึงการจัดเก็บและการทําลายเอกสาร จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานและคณะกรรมการ 
บริหารคณะฯ รวมทั้งการประชุมระดับคณะฯ ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสําคัญต่างๆ ของคณะฯ  
แบ่งเป็น 2 หน่วย คือ  หน่วยบริหารทั่วไป และ หน่วยสารบรรณ  มีบุคลากร 27 คน  

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบงานสารบรรณท่ีควบคุมกระบวนการทํางานต้ังแต่การรับ  การส่ง  เวียนหนังสือจาก

ภายในและภายนอกคณะฯ ทางระบบ Outlook โดยเช่ือมโยงสู่ระบบหนังสือเวียน และการค้นหาเอกสาร
ในระบบ Intranet ของคณะฯ   

2. จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  
และประชุมร่วมระหว่างเลขานุการภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานสายสนับสนุนทุกสังกัดทาง Outlook 
และ E-mail ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเอกสารก่อนวันประชุมฯ  

3. การดําเนินงานด้านเอกสารคุณภาพส่วนกลางของคณะฯ อย่างครบวงจร ต้ังแต่การตรวจสอบ 
แจกจ่ายควบคุม  เรียกค้นทาง  Intranet รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษาแก่ภาควิชา/หน่วยงาน/คณะกรรมการ/
คณะทํางาน ในการจัดทําเอกสารคุณภาพส่วนกลางของคณะฯ 

4. จัดทําตารางตรวจสอบการขอใช้หอประชุมและโถงหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ทาง Intranet   
5. จัดทําคู่มือสนับสนุนการดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชา 
6. จัดทําทําเนียบหมายเลขโทรศัพท์ 5 หลัก (โทรศัพท์เครือข่าย) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหารคณะฯ  

ในรูปแบบที่สามารถพกพาได้สะดวก 
7. จัดทํา RAMA call tree ของคณะฯ 
8. ส่งข้อความต่างๆ ผ่านระบบ SMS กรณีแจ้งข่าวสารด่วนให้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
9. สามารถบริหารเอกสารที่เสนอคณบดีพิจารณาสั่งการเสร็จสิ้นภายใน 24 ช่ัวโมง 

    
           
 
 
 
 
 
 

 สมุดโทรศัพท์แบบพกพา  คู่มือสนับสนนุการดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชา 
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10. เป็นวิทยากรโครงการ “หัวหน้า....แนวหน้าเชิงรุก” รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “งานด้านบริหารและธุรการ”  
10 กันยายน 2557  โดยบรรยายในเรื่องเก่ียวกับงานในพันธกิจของงานบริหารและธุรการรวมถึงแนวทาง 
การดําเนินการที่ถูกต้องในส่วนที่เก่ียวข้องกับเอกสารต่างๆ ที่จะสนับสนุนพันธกิจของผู้บริหารคณะฯ ใน
ฐานะหน่วยงานสายสนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากร 

1. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ด้วยแนวคิดเชิงบวก” เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะในเร่ืองการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ด้วยแนวคิดเชิงบวก 
ระหว่างหน่วยงานในประเด็น การหลีกเลี่ยงการบ่น  ลดเรื่องการจินตนาการเชิงลบ  เลิกตัดสินผู้ อ่ืน 
เผชิญหน้าแก้ปัญหา  เรียนรู้ที่จะปรับตัว  เปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่น  มุ่งมั่นไม่ท้อถอย  ผลการประเมิน
ความรู้ก่อนและหลังการรอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้เฉลี่ย 3.26 และ 4.62 ตามลําดับ ซึ่งเป็น
การจัดร่วมกัน 5 หน่วยงาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานกฎหมาย งานสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ
จัดต้ังศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ และงานบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   

2. เข้าร่วมโครงการอบรม “เลขานุการมืออาชีพ” เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่การเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบ ทั้งในเร่ืองที่
เก่ียวกับงานและการวางตัวได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นเลขานุการมืออาชีพให้ผู้ร่วมงาน 

3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี 1: 20 
เพ่ือเข้าร่วมเป็นตัวแทนเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี ในการสร้างระบบการส่ือสารภายในองค์กรแบบสองทาง
ที่เน้นและเพ่ิมการกระจายข่าวสารท่ีถูกต้องเช่ือถือได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกันในบุคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ
อย่างทั่วถึง  

  

  
  

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ  2558 
1. จัดทําแผนพัฒนางาน ปรับตัวช้ีวัดที่เหมาะสมกับกลุ่มงาน  นําปัญหามาวิเคราะห์  หาแนวทาง

ป้องกันแก้ไข  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร   
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในวิชาชีพของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอย่างต่อเน่ือง                      
3. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศของคณะฯ  
4. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมจัดในปี 2557  ในเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพ

พร้อมการเปลี่ยนแปลง” เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
ทั้งการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมของโลกปัจจุบันและด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
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Strategic , 10

Operational, 21

Compliance, 2

Reporting, 3

จํานวนความเสี่ยงแยกตามประเภท

งานบริหารความเส่ียง  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ คือ สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  สนับสนุน
และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเส่ียง  พัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
บริหารความเส่ียง ประสานงานกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯ  มีนักบริหารความเสี่ยง 6 คน ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. งานบริหารความเสี่ยงดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 4 ประเภท (Strategic, Operations, 
Reporting, Compliance) ตามแนวทางของ COSO-ERM1 และตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้ง
จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มดําเนินการจากการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะฯ การกําหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง พร้อมประเมินมาตรการควบคุม และการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจําแนกตามพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน  
 
 
  
  
 
 
 

ไม่เป็นความเส่ียงในปีต่อไป 6 เหตุการณ์ ความเสี่ยงสามารถจัดการให้ระดับความเส่ียงลดลงได้ 22 
เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับคงที่ 5 เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการได้ 3 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 8 ของความเสี่ยง
ทั้งหมด เน่ืองจากกิจกรรมการดําเนินงานเป็นกิจกรรมที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระยะยาว จึงยังไม่สามารถวัดผลในระยะสั้น หรือพบปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
รวมถึงพบสาเหตุของความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น โดยที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ทําให้ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ 

มีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยกไปเป็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้น 22 เหตุการณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 61 ของความเสี่ยงท้ังหมด เนื่องจากกิจกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกิจกรรมที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจึงจะสามารถแสดงประสิทธิภาพของการจัดการได้ หรือความเสี่ยงบางตัวเก่ียวข้อง
กับตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยฯ/ระดับคณะฯ ซึ่งสะท้อนถึงภาระงานหลักของแต่ละภารกิจ จึงจําเป็นต้องมี
การติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้ทําการปรับเกณฑ์
โอกาสเกิดความเสี่ยงใหม่ ส่งผลให้บางความเสี่ยงมีระดับโอกาสเกิดเพ่ิมข้ึน ระดับความเสี่ยงจึงสูงขึ้น 

                                                                          
1 Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway  Commission - Enterprise Risk Management 

การประเมินความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557 มีเหตุการณ์
ความเสี่ยงระดับพันธกิจทั้งหมด 36 เหตุการณ์  
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  เม่ือพิจารณาตําแหน่งของความเสี่ยงบน Risk map พบการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของ
สถานะ การดําเนินงานที่น่าสนใจคือ คณะฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงลดลง และ
สามารถทําให้ความเสี่ยงที่มีความสําคัญในระดับคณะฯ ส่วนใหญ่เคล่ือนที่ออกจากบริเวณ Red zone อย่าง
ชัดเจน รวมถึงพบว่าแผนการดําเนินงานในการจัดการความเสี่ยง (Control activity) ส่วนใหญ่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงตามแผนท่ีวางไว้  

2. ส่วนการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2558 มีการปรับเกณฑ์โอกาสเกิดความเสี่ยงและ
กําหนดพ้ืนที่ Red zone ของความเส่ียงใน Risk map ใหม่ ทําให้มีเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับพันธกิจ
ทั้งหมด 55 เหตุการณ์ ซึ่งใน 55 เหตุการณ์มีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในพ้ืนที่ Red zone 5 เหตุการณ์ที่
จัดว่าเป็นความเสี่ยงที่มีความสําคัญซึ่งจะมีการดําเนินการจัดการและติดตามความเสี่ยงต่อไป 

3. นอกจากการประเมินและติดตามความเสี่ยงแล้ว งานบริหารความเส่ียงยังดําเนินการประเมินการ 
ควบคุมภายใน (Internal control) โดยยึดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และส่งผลการประเมินการควบคุมภายในไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อปลายปีงบประมาณที่ผ่านมา 

กิจกรรมการดําเนินงานภายในงานบริหารความเส่ียง
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ สร้าง 
ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงแก่ผู้ประสานงานด้าน
ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจํานวน 2 หลักสูตรและมีการ
จัดทําเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ
และดําเนินงานด้านบริหารความเส่ียงภายในคณะ รวมถึงการ
ให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรและบุคคล
ทั่วไป 
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 

1. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2558 ตามแผนท่ีได้ประเมินไว้ข้างต้น อย่างเป็น
ทางการปีละ 2 ครั้ง  

2. ดําเนินการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2559    
3. การประเมินและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทฺธิภาพตามองค์กรมาตรฐานสากล งานบริหาร

ความเสี่ยงยังพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียง โดยมีการนําเอาระดับการประเมินความเสี่ยง (Level of 
risk assessment) และ Risk evidence base จากผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพมาใช้ในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมมากขึ้น  

4. พิจารณาในส่วนของการประเมินความเสี่ยงระดับภาควิชาและโครงการ  สําหรับการประเมินการ
ควบคุมภายในของคณะฯ จะดําเนินการแบบเต็มรูปแบบ (Full version) โดยเช่ือมโยงเข้ากับแผนความเสี่ยง 

5. จัดอบรมให้ความรู้ต่อยอดด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงาน  

6. จัดทําระบบบริหารจัดการความรู้ด้านบริหารความเส่ียง (KM) ผ่านทางเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์ 
และ แผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan) ตามกระบวนการทํางานและกระบวนการ
ย่อยที่กําหนดไว้แล้ว 
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งานรักษาความปลอดภัย  
  

 ให้บริการรักษาความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันให้คําแนะนํา 
และฝึกซ้อมพร้อมทั้งระงับการเกิดอัคคีภัย   จัดระบบการจารจรภายในคณะฯ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวต่อ 
ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ รวมถึงสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลฯ  บุคลากร 156 คน 

ผลการดําเนนิงาน 
1. โครงการแจ้งและติดต่อของหายภายในโรงพยาบาล (Lost & Found) เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการรับ

แจ้งของหาย การรับสิ่งของที่มีผู้เก็บได้และสามารถส่งคืนเจ้าของได้ ร้อยละ 100 

  
 

  
 

2. โครงการอบรม “เทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง” สําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือให้เกิด
ทักษะความรู้ ความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ และสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง 

    
 

3. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องแผนการป้องกันอัคคีภัยและปฏิบัติในการใช้ถังดับเพลิงในการระงับ
เหตุเพลิงไหม้เบ้ืองต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเร่ืองแผนการปฏิบัติในการระงับเหตุเพลิงไหม้และการ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย และสามารถใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี 

    

 
 

71

81 82

65
70
75
80
85

2555 2556 2557
 

แผนภูมิที่ 4.19  การเก็บทรัพย์สินคนืเจ้าของ ปีงบประมาณ 2555-2557 
จํานวน (ช้ิน) 

ปีงบประมาณ 
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4. โครงการตรวจสอบการลืมปิดประตู หน้าต่าง ของหน่วยงานต่างๆ หลังเวลาราชการ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยและป้องกันการลักทรัพย์ 

 

 
 

5. โครงการตรวจสอบการใช้แก๊สในโรงอาหารอาคารวิจัยและสวัสดิการและอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์    
และฝ่ายโภชนาการ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

 

 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการแจ้งและติดต่อของหายภายในโรงพยาบาล (Lost & Found) 
2. โครงการจัดการอบรม “เทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง” 
3. โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองแผนการป้องกันอัคคีภัยและปฏิบัติในการใช้ถังดับเพลิงในการระงับ

เหตุเพลิงไหม้เบ้ืองต้น 
4. โครงการตรวจสอบการลืมปิดประตู หน้าต่าง ของหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ หลังเวลาราชการ 
5. โครงการตรวจสอบการใช้แกส๊ในโรงอาหารอาคารวิจัยและสวัสดิการและอาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์
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แผนภูมิที่ 4.20  จาํนวน (ครัง้) ที่ลืมปิดประตู – หน้าต่าง ปีงบประมาณ 2555 - 2557 

ครั้ง 

ปีงบประมาณ 
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งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

 ขอบเขตบริการ ทําความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร กํากับตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่บริษัทรับเหมาทําความสะอาด  ตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร บํารุงรักษาไม้ดอก 
ไม้ประดับ  กําหนดวิธีการจัดการขยะทั้งระบบ และจัดหาภาชนะรองรับขยะ ให้บริการยานพาหนะแก่
บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ในด้านการเรียนการสอน สัมมนา ประชุม ดูงาน ติดต่อราชการ 
และรับ - ส่งผู้ป่วย  มีบุคลากร 227 คน   

ผลการดําเนนิงาน 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลประเมิน 

หลักสูตร “เพ่ิมพูนความรู้  
สู้การติดเชื้อ” 22 กรกฎาคม 
2557 

1. เพ่ือให้เข้าใจในการ
ป้องกันการติดเชื้อจาก
การปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก  
Standard Precaution  

2. เพ่ือให้รู้หลักการใช้
น้ํายาฆ่าเชื้อโรคได้ถูก
ประเภทต่อการใช้งาน  

3. เพ่ือให้จัดเก็บขยะได้
อย่างถูกต้อง  
ถูกสุขลักษณะ  
และมีความปลอดภัย 

1. รู้วิธีการป้องกันการ
ติดเชื้อและรู้หลักการ 
ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตามหลัก Standard 
Precaution 

2. จัดเก็บและขนย้าย
ขยะได้ถูกต้อง  
ถูกสุขลักษณะ  
และปลอดภัย 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ 
การป้องกันการติดเชื้อ
และจัดเก็บขยะได้
อย่างถูกต้อง  
ร้อยละ 79.31 

หลักสูตร “ขับขี่ปลอดภัย 
ไร้แอลกอฮอล์ 1 มีนาคม 2557 
ถึง 31 สิงหาคม 2557 

1. เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุจากการดื่มสุรา 

2. เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้บริการ 

1. พนักงานขับรถยนต์  
 มีระดับแอลกอฮอล์ 

เท่ากับ 0 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 

2. สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุจากการด่ืม
สุรา 0 ครั้ง 

1. ผู้ใช้บริการเกิด
ความม่ันใจในการ
ใช้บริการ และไม่
พบพนักงานขับ
รถยนต์ดื่มสุรา 
ขณะปฏิบัติหน้าท่ี 

2. ไม่มีอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการดื่มสุรา 

 
เพ่ิมรอบการให้บริการ
ยานพาหนะแก่บุคลากร  
ในเส้นทาง รามา – โยธี 

1. เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับบุคลากร 

2. เพ่ือเพิ่มการให้บริการ   
ในช่วงเวลาที่มีผู้รับ 
บริการเป็นจํานวนมาก 

1. จํานวนรอบการให้   
บริการเพ่ิมขึ้นไม่   
น้อยกว่าร้อยละ 30 

1. จํานวนรอบการ   
ให้บริการต่อวัน   
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 42  

2. จํานวนผู้รับบริการ   
ต่อเดือนเพ่ิมขึ้น  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลประเมิน 
ร้อยละ 36  

ให้บริการรับ – ส่งบุคลากรท่ี 
ไปพัก ณ หอพักโซโห ซ่ึงเดิม 
จัดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ   
งานอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะได้จัดให้บริการ 
เพ่ิมในวันหยุดราชการ 
6 เท่ียวต่อวัน 

1. เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับบุคลากร 

2. เพ่ือเพิ่มการให้บริการ
ในวันหยุดราชการ    

1. จํานวนผู้รับบริการ   
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 

1. จํานวนผู้รับบริการ
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 28 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 

หลักสูตร “เพ่ิมพูนความรู้สู้
การติดเชื้อ” 

1. เพ่ือให้เข้าใจในการ 
ป้องกันการติดเชื้อจาก
การปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก  
Standard precaution   

2. เพ่ือให้รู้หลักการใช้น้ํายา
ฆ่าเชื้อโรคได้ถูกประเภท
ต่อการใชง้าน  

3. เพ่ือให้จัดเก็บขยะได้
อย่างถูกต้อง  
ถูกสุขลักษณะ และ 
มีความปลอดภัย 

1. รู้วิธีการป้องกันการติด
เชื้อและรู้หลักการ 
ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคและ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

2. จัดเก็บและขนย้าย
ขยะได้ถูกต้อง  
ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 

พฤษภาคม 2558 

หลักสูตร “ขับขี่ปลอดภัยไร้
แอลกอฮอล์” 

1. เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด   
อุบัติเหตุจากการดื่มสุรา 

2. เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย 
ให้กับผู้ใช้บริการ 

1. พนักงานขับรถยนต์   
มีระดับแอลกอฮอล์ = 
0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

2. สาเหตุของการเกิด  
อุบัติเหตุจากการดื่ม
สุรา = 0 ครั้ง 

 

1 ต.ค.57 –  
30 ก.ย.58 

หลักสูตร “พนักงาน ขับรถ
มืออาชีพ” 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการขับ
รถยนต์อย่างปลอดภัยท่ี
เป็นมาตรฐานสากล 

2. มีทักษะการบํารุง 

1. จํานวนคร้ังการเกิด  
อุบัติเหตุจากพนักงาน
ขับรถยนต์ = 0 

2. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการบริการอยู่

มีนาคม 2558 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 

รักษารถยนต์เบื้องต้น 
3. มีทักษะท่ีเป็นมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติหน้าท่ี  
เพ่ือตอบสนองภารกิจ
ของคณะฯ 

4. มีทักษะขับข่ีรถยนต์ตาม
มาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด 

5. ลดค่าใช้จ่ายการซ่อม
บํารุงรักษารถยนต์คณะฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ในระดับพอใจมาก 
3. ค่าใช้จ่ายซ่อม

บํารุงรักษา รถยนต์ 
ลดลงไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 

เพ่ิมรอบการขนย้ายขยะ 
ติดเชื้อ 

1. เพ่ือไม่ให้ขยะติดเชื้อ
ตกค้างในพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือให้การขนย้ายขยะมี
ความถูกต้อง 

1. การเกิดอุบัติเหตุถูก
เข็มตําจากการขนย้าย
ขยะติดเชื้อ = 0 ครั้ง 

1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 

สุ่มตรวจสอบการกําจัดขยะ
ติดเชื้อของผู้รับช่วง 

1. เพ่ือให้ผู้รับกําจัดขยะ   
ติดเชื้อขนย้ายขยะไปไว้
ในสถานท่ีกําจัดขยะ  

1. มีการขนย้ายขยะ 
ติดเชื้อไปกําจัด  
ร้อยละ 100 

1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 

เพ่ิมรอบการให้บริการ
ยานพาหนะแก่บุคลากร 
ในเส้นทาง รามา – โยธี 

1. เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ให้กับบุคลากร 

2. เพ่ือเพิ่มการให้บริการ   
ในช่วงเวลาท่ีมีผู้รับบริการ 
เป็นจํานวนมาก 

1. จํานวนผู้รับบริการ
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

2. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ ในการให้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 

ให้บริการรับ – ส่งบุคลากร 
ท่ีไปพัก ณ หอพักโซโห    
ซ่ึงเดิมจัดให้บริการเฉพาะ 
วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวัน 
หยุดราชการ งานอาคาร
สถานท่ีและยานพาหนะ 
ได้จัด ให้บริการเพิ่มวันหยุด 
ราชการ 6 เท่ียวต่อวัน 

1. เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้กับบุคลากร 

2. เพ่ือเพิ่มการให้บริการใน
วันหยุดราชการ 

1. จํานวนผู้รับบริการ   
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 

2. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการให้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 
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งานพัฒนาคุณภาพงาน  
  

 คณะฯ มีนโยบายให้การพัฒนาคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา  มุ่งเป้าหมายสู่
ความเป็นเลิศสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล  มีการใช้
กระบวนการประกันคุณภาพในทุกพันธกิจ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการดําเนินการ  รองคณบดีผู้รับผิดชอบ
แต่ละพันธกิจและทีม กําหนดวิธีดําเนินการ  กํากับดูแลกระบวนการติดตามการดําเนินการ รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในงานประจําของตนเอง  โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
และทีมพัฒนาคุณภาพ ทําหน้าที่ในการวางนโยบายและแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ ติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ในภาพรวม  

1. การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous quality improvement- 
CQI) โดยใช้หลักการของ Deming cycle คือ Plan-Do-Check-Act 

1.1 โครงการ Lean Health care : พัฒนากระบวนการทํางานหลัก (Key process) ด้านบริการ
รักษาพยาบาล ระยะ 2 

1.2 โครงการให้คําปรึกษากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ 
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง (Narrative medicine)    
1.4 การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือคุณภาพ 
1.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ : 

TQA criteria (In house training) 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 
2.2 โครงการมหกรรมคุณภาพ ถนนราชวิถี ครั้งที่ 3 และงานมหกรรมคุณภาพ Quality conference  

ครั้งที่ 21 
2.3 โครงการ Dean innovation award 
2.4  โครงการอบรมการก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศโดยวิจัยและนวัตกรรม 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ พันธกิจ/หน่วยงาน วางระบบ กํากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากล 

3.1 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือองค์กรที่เป็นเลิศ (Thailand quality award: TQA) 
3.2 Education criteria for performance excellence (EdPEx)   
3.3 การประเมินตนเองด้านสร้างเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
3.4 การประเมินคุณภาพจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.5 การรับรอง Hospital Accreditation (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน)  
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3.6 การรับรอง ISO 15189 จากสํานักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสขุ 
3.7 การรับรอง ISO 17025 หน่วยนิติเวช จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 
3.8 การรับรอง NGSP Level1 Laboratory (Certificate of traceability) SDMC 

จาก University of Missouri SRL # 9 
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 

1. ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ   ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(ภายใน) TQA training 
program  เครื่องมือคุณภาพ  การจัดการความรู้  และดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภายนอก) TQA 
criteria  TQA application report writing  TQA assessor  และพัฒนาสื่อการสอนด้านการพัฒนา
คุณภาพ e-Learning 

2. ด้านควบคุมคุณภาพและประเมินผล ดําเนินการปรับปรุงตามโอกาสพัฒนา  เตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการเพ่ือองค์กรที่เป็นเลิศ
ตามเกณฑ์ TQA และส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจําปี 2558 จากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

3. ด้านการจัดการความรู้   โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสําหรับจัดการความรู้ในองค์กร   
เช่น การถอดบทเรียน  ดําเนินการจัดงานมหกรรมคุณภาพประจําปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม EdPEx สัญจร หมวดที่ 3 ด้านการศึกษา 
9 มกราคม 2557 

ณ ห้องประชุมกลาง ABC ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
 

อบรมเทคนิคการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง 
21 มกราคม 2557 

หน้าหอประชุมอาร ี วัลยะเสวี 
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4-184 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อบรม Workshop Gap Closuer  22 มกราคม 2557 

ห้องประชุมอรรถสทิธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
 

 
รับการตรวจประเมนิคุณภาพจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

22 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น M2  
สํานักงานคณบดี อาคารเรียนรวม 

 
รับเย่ียมสํารวจคุณภาพจากสํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

30 กรกฎาคม 2557 
ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 

งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 3 และงานมหกรรมคุณภาพ Quality conference ครั้งที่ 21 
27 – 28 สิงหาคม 2557  ห้องประชุม 910 

 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

รับการตรวจประเมนิคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
24  กรกฎาคม 2557 

ห้องประชุมอรรถสทิธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
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งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ  
 

 โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องการบริหารบริการสุขภาพเชิงรุก (Active health care management) ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) การบริหารการเงิน (Financial management)   2) การบริหารบริการ (General service 
management)  3) การบริหารการแพทย์ (Medical management ) ผ่านคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
11/2550  7 มิถุนายน 2550   มีบุคลากร 15 คน  แบ่งเป็น งานด้านสนับสนุน  ด้านการวิเคราะห์การใช้
ทรัพยากร ด้านธุรการ   

ผลการดําเนนิงาน  
1. การทบทวน/ประเมิน/วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสุขภาพโดยใช้การติดตามตัวช้ีวัดด้านบริการของ

คณะฯ ที่มีผลต่อการใช้ทรัพยากรสุขภาพ โดยเบ้ืองต้นได้ประเมินตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ระยะเวลาวันนอน 
เฉลี่ยของผู้ป่วยใน (Average length of stays) อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลภายใน 28 วันโดยไม่ได้
วางแผน (Unplanned readmission within 28 days) และการเลื่อนและงดผ่าตัด  

2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชิงลึกในกลุ่มโรคท่ีเป็น Tracer และ High-cost-high- volume ของ
แต่ละภาควิชา จํานวน 4 โรค โดยใช้ข้อมูลจาก Hospital information system คือ C50 (Malignant 
neoplasm of breast)/  C53 (Malignant neoplasm of cervix uteri)/  C91 (Lymphoid leukaemia)/   
P07 (Disorder rerated to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified) 

3. จัดทําโครงการ "การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณี (Case management)” ร่วมกับ 
ฝ่ายการพยาบาล โดยใช้ข้อมูลจาก High-cost-high- volume ได้ Work flow จํานวน 8 เรื่อง ได้ work 
flow และ care plan จํานวน 8 เรื่อง 

4. พัฒนากระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกของภาควิชาการสื่อความหมายและการแก้ไขความ
ผิดปกติการสื่อความหมาย โดยใช้แนวคิด “Lean  health care” กรณีย้ายมาเปิดที่อาคาร 4  

5. การบริหารจัดการภายใน 
5.1 ปรับแผนดําเนินการระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ระดับคณะฯ 
5.2 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual development planning) ที่สอดรับกับแผน

ยุทธศาสตร์ ด้วยกระบวนการ On the job training 
5.3 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักและกระบวนการย่อยของการทํางาน พร้อม

ทั้งการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการ 
5.4 จัดทําแผนการทํางานวิจัย 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “เปรียบเทียบจํานวนวันนอนของผู้ป่วยที่ได้รับ

การเปล่ียนข้อเข่าเทียมก่อนและหลังการส่งรายงานการทบทวนการใช้ทรัพยากรสุขภาพแก่ทีมนําทางคลินิก 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี”  ได้รับรองจริยธรรม เลขที่ ID09-57-62ย 
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4-186 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. การทบทวนการใช้ทรัพยากรตามพันธกิจ โดยติดตามตัวช้ีวัดด้านบริการของคณะฯ ที่มีผลต่อการ

ใช้ทรัพยากรสุขภาพ 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน (Average length of stays) 
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน (Unplanned readmission within 28 days) 

2. จัดการอบรมความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชิงลึกในกลุ่มโรคเป็น Tracer และ High-cost-high- volume ของแต่

ละภาควิชา ในกลุ่มโรค ดังน้ี  I63 (Cerebral infarction)/ C18 (Malignant neoplasm of colon)/ C22 
(Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts)/ C11 (Malignant neoplasm of 
nasopharynx) /  C32  (Malignant neoplasm of larynx) / C71 (Malignant neoplasm of brain) / 
K80 (Cholelithiasis) และกลุ่มผ่าตัด ได้แก่ Total knee arthroplasty (TKA) / Total hip arthroplasty  

4. โครงการ “Rendering coaching hours to facilitate the development of case management”  
การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ Case management 
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4-187 
 

งานสร้างเสริมสุขภาพ  
งานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้พันธกิจบริการสุขภาพ ด้านบริการวิชาการสู่สังคม กําหนด

สังคม และชุมชนทั้งในระดับกว้างของคนไทยทั่วไปตามพื้นที่ใกล้เคียงกับคณะฯ กลุ่มบุคลากรหรือตาม
ประเด็นทางสุขภาพ มีการดําเนินการที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้ ในการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค อีกทั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้บุคคล/กลุ่มบุคคลมี
สุขภาพที่ดี  มีการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพเพ่ือการมีสุขภาพที่แข็งแรงและย่ังยืน 
สามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงสร้างต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่าง  ด้าน
แรงจูงใจในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นผู้ดําเนินงานและประสานงานกับภาควิชา 
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ มีรองคณบดีฝ่าย
สร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ มีบุคลากร 8 คน  การดําเนินโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพในกลุ่มเป้าหมายหลักแต่ละกลุ่ม ดังนี ้
1. บุคลากร 
 โครงการที่ ดําเนินการ 19 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที่สร้างความตระหนัก/ความรู้  
8 โครงการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 โครงการ มีโครงการที่เน้นทั้งการสร้างความตระหนัก/ความรู้ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6 โครงการ และสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ ผลลัพธ์ คือ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น โครงการ เสริมพลังสร้างสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีน้ําหนักและดัชนีมวลกาย  
ลดลงร้อยละ 61  รอบเอว ลดลงร้อยละ 43 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมดความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี - ดีมาก มากกว่าร้อยละ 91.66 
2. ผู้ป่วยและญาติ 
 โครงการที่ดําเนินการ 14 โครงการ แบ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก/ความรู้ 10 โครงการ 
และโครงการที่เน้นทั้งการสร้างความตระหนัก/ความรู้ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมอีก 4 โครงการ ผลลัพธ์ที่
ได้จากการดําเนินกิจกรรม คือ การส่งเสริมความย่ังยืนของกลุ่ม/ชมรม ผู้ป่วยและญาติ ให้สามารถดําเนิน
กิจกรรมได้อย่างต่อเน่ือง  ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี - ดีมาก  มากกว่าร้อยละ  
93.89  มีสัดส่วนของกลุ่ม/ชมรม ผู้ป่วยที่มีผลสําเร็จร้อยละ 85 ของกลุ่มที่ดําเนินการทั้งหมด คือ มีกิจกรรม
ดําเนินงานตามแผนและมีการติดตามผลลัพธ์ 
3. ชุมชนและสังคม 
 โครงการที่ดําเนินการ 18 โครงการแบ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก/ความรู้ 9 โครงการ  
สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ  นอกจากนี้ยังมีโครงการท่ีเน้นทั้งการสร้างความตระหนัก/
ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีก 6 โครงการ ผลลัพธ์จากการดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะความรู้ ความชํานาญ และความสามารถในการดูแลตนเอง เช่น โครงการปันความรู้สู่สุขภาพดี 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดูแลเด็กเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 64.71 ความพึงพอใจในภาพรวม
ของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี - ดีมาก มากกว่าร้อยละ 92.09 

_15-0165(072-269).indd   258 4/27/15   11:31:49 AM



259

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

4-188 
 

 โครงการ/กิจกรรม ด้านสร้างเสริมสุขภาพที่งานสร้างเสริมสุขภาพได้สนับสนุนให้มีการดําเนินการ 
ทั้งในกลุ่มบุคลากร ผู้ป่วย/ญาติ และชุมชนอีก 51 โครงการ มีผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการที่ดี 
มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวนมาก บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ สร้างความตระหนักรู้ ในประเด็นที่ 
แต่ละภาควิชาหรือหน่วยงานมีความเช่ียวชาญ ทุกโครงการมีการประเมินผลและทบทวนนําไปวางแผน 
ปรับปรุง การดําเนินงานในปีต่อไป 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดโครงการที่สร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_15-0165(072-269).indd   259 4/27/15   11:31:58 AM



260

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          

มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

4-189 
 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นสากล (Internationalization) ด้วยการส่งเสริมประสานงาน
และอํานวยความสะดวกให้นักศึกษาของคณะฯ ทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา แพทย์ประจําบ้าน 
(Resident) และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด (Fellow) ไปเข้าสังเกตการณ์ทางคลินิกเพ่ือเสริมประสบการณ์
พิเศษและรับการฝึกอบรมระยะสั้นในสถาบันการศึกษาต่างประเทศท้ังที่มีและไม่มีบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) และประสานงานกับสถาบันที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือกับ
นักศึกษาแพทย์วิชาเลือกจากต่างประเทศที่ประสงค์เข้าสังเกตการณ์ทางคลินิกของคณะฯ มีบุคลากร 6 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4.21  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ 
                    (ระหว่าง 2-4 และ  4 สัปดาห์)  

(รวม Short-course)

แผนภูมิที่ 4.22  จํานวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปล่ียน (ต้ังแต่ หรือเท่ากับ 2 สัปดาห์ขึ้นไป) 
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1. ผลการดําเนินงาน 
1.1 ให้การต้อนรับ Mr. Kazumasa Watabe, General Manager of HITACHI ประเทศญี่ปุ่นพร้อมคณะ    

ในโอกาสเดินทางเข้าเย่ียมคารวะคณบดีและหารือในเรื่อง Ultra Sonic Training   30 ตุลาคม 2556 

 
1.2 ให้การต้อนรับ Dr. Sebastian Neggers  ผู้แทนด้านการศึกษาจาก Erasmus Rotterdam University  

พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเย่ียมชมอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์   14 พฤศจิกายน 2556 

 
1.3 ร่วมจัดกิจกรรม Mahidol University International Week ในส่วนของวิทยาเขตพญาไท ณ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   20 พฤศจิกายน 2556 

 
1.4 ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก University Wijaya Kusuma Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย  

ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และงาน
พยาบาลผู้ป่วยใน  19 พฤศจิกายน 2556 
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1.5 ให้การต้อนรับ Prof. Hirokuni Arai, M.D., Professor and chairman of Cardiovascular Surgery,  
Tokyo Medical & Dental University ในโอกาสเย่ียมคารวะคณบดี  23 ธันวาคม 2556 

 
1.6 เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับ

บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 10 กุมภาพันธ์  
2557   มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในส่วนของคณะฯ  25 คน 

 

1.7 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ AUN Policy - Action Workshop on 
Health Promotion in Japan and ASEAN ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์   28 มีนาคม 2557 

 
1.8 รศ.นท.(หญิง)พญ .ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เยือน Osaka 

University ประเทศญี่ปุ่น  เนื่องในโอกาสเข้าหารือในประเด็นการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน  24 มิถุนายน 2557 

  

_15-0165(072-269).indd   262 4/27/15   11:32:24 AM



263

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

4-192 
 

1.9 ให้การต้อนรับและจัดบรรยายพิเศษให้แก่คณะแพทย์จาก Research Institute for Microbial 
Diseases (RIMD) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านโรคติดเช้ือใน
ประเทศไทย  

1.10 เข้ าร่ วมการประชุม วิชาการ  ASEAN Healthcare Professional Education Conference 
(ASEAN HPEC)  ณ  University of Medicine and Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy 
University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  25 - 26 สิงหาคม 2557 

  
1.11 ผศ.นพ.สุชิน วรวิชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เยือน University of Groningen ราชอาณาจักร 

เนเธอร์แลนด์  เพ่ือเข้าร่วมงาน Meet the UOG  ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือแนะนํา University of Groningen กับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างเป็นทางการ โดยได้ถือโอกาสน้ีหารือในประเด็นความร่วมมือทางการศึกษาด้วย 

 

2. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
2.1 การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาแพทย์และพยาบาลของคณะฯ ให้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ผ่านโครงการ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถาบันในต่างประเทศ 
2.2 การเพิ่ มจํ านวนนัก วิชาการอาคัน ตุกะ  (Visiting scholar) จากสถาบัน ต่างประเทศ 

ประกอบด้วย ตําแหน่งอาจารย์อาคันตุกะ (Visiting lecturer) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting 
assistant professor) รองศาสตราจารย์อาคัน ตุกะ (Visiting associate professor) ศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting professor) และนักวิจัยอาคันตุกะ (Visiting researcher) ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
จากสถาบันต่างประเทศมาดําเนินการสอนให้ความรู้แก่นักศึกษาของคณะฯ  
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ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายปีงบประมาณ 
2557 

Internationalization โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา คณะฯ กับ
สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศที่มีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 

2556 - 2560 2,211,600 
(ปี 2556) 
2,659,500 
(ปี 2557) 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ทาง
วิชาการ/วิชาชีพใน
ต่างประเทศ 80 คน  
(3 หลักสูตร) 

2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มากกว่า
ร้อยละ 80 

Internationalization โครงการทุนสนับสนุน
ศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting 
professor) และ 
รองศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting 
associate professor) 
จากสถาบันต่างประเทศ 

2556 - 2560 7,000,000 ศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
(Visiting professor) และ 
รองศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting 
associate professor)  
4 คน 
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งานโสตทัศนศึกษา  

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการให้บริการผลิตและใช้สื่อการศึกษาทุกประเภทแก่ทุกหน่วยงาน
ภายในคณะฯ ตลอดจนให้คําปรึกษา แนะนํา และจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านสื่อการศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม   แบ่งออกเป็น หน่วยธุรการ หน่วยบันทึกเสียง หน่วยถ่าย
ภาพน่ิง  หน่วยบริการติดต้ังและใช้สื่อ หน่วยโทรทัศน์การเรียนการสอน  หน่วยกราฟิก  หน่วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร มีบุคลากร 28 คน   

1. ด้านการผลิต 
 1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  2 เรือ่ง และอยู่ระหว่างดําเนินการ 2 เรื่อง 
 1.2 Animation ประกอบวีดิทัศน์ การสอนและงานนําเสนอ 10 เร่ือง 
 1.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  2 เล่ม 
 1.4 งานวีดิทัศน์และบันทึกเสียง   
  1.4.1 เขียนบทวีดิทัศน์กิจกรรมคณะฯ 5 เรื่อง  
  1.4.2  วีดิทัศน์งานการเรียนการสอน/วิชาการ/กิจกรรมคณะฯ  687 ครั้ง แบ่งเป็น 
 งานการเรียนการสอน/วิชาการ 592  ครั้ง 
 กิจกรรมคณะฯ    66  ครั้ง 
 CCTV 25  ครั้ง 
                        Teleconference        4  ครั้ง 
  1.4.3 บันทึกและตัดต่อเสียง   73  ครั้ง 
 1.5 โปสเตอร์ 
  1.5.1 โปสเตอร์ผลงานวิชาการ  รวม 400 เรื่อง 454 แผ่น แบ่งเป็น 
 เรื่อง แผ่น 
   นําเสนอในประเทศ 182 230 
   นําเสนอต่างประเทศ   218 224 
  1.5.2 โปสเตอร์กิจกรรมคณะฯ  รวม 261 เรื่อง 912 แผ่น แบ่งเป็น 
                                                                เรื่อง            แผ่น 

พัฒนาคุณภาพงานนําเสนอในและนอกคณะฯ 233 242 
งานวันเบาหวาน (พฤศจิกายน) 1 15 
งานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย (2 - 4 เมษายน) 1 12 
งานวันแม่แห่งชาติ  (12 สิงหาคม) 4 19 
งานวันมหิดล (24 กันยายน)  2 26 
งานวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม) 2 53 
งานรณรงค์ล้างมือ  4 400 
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                                                                เร่ือง            แผ่น 
งานรณรงค์บริจาคอวัยวะ  6 40 
เบ็ดเตล็ด  8 105 

 1.6 ป้ายผ้าไวนิล  13 เรื่อง   20 แผ่น 
 1.7 ป้าย Backdrop ขนาดใหญ่หลังเวที  3 ช้ินงาน ดังนี้ 
                                ขนาด (เมตร)     จํานวนงาน 
  1.7.1 งานสร้างเสริมสุขภาพ                        2 x 3              1 
  1.7.2 งานสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี       3 x 4             1 
  1.7.3 งานคอนเสิร์ตเพลงหวานสานชีวิต          5 x 11             1 
 1.8 ออกแบบแผ่นพับ ปกหนังสือ ปกแผ่น CD/DVD การ์ด โลโก้ 206 ช้ินงาน 
 1.9 ถ่ายภาพน่ิง  20,010 ภาพ  โดยแยกตามลักษณะงานและจํานวนคร้ังดังนี้ 
              ครั้ง 
  1.9.1 OPD, OR, Ward         54 
  1.9.2 Copy           60 
  1.9.3 เครื่องมือแพทย์          13 
  1.9.4 รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร   42 
  1.9.5 กิจกรรมคณะฯ          40 
  1.9.6 เบ็ดเตล็ด         23 
 1.10 ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   4,886 ภาพ ซึ่งภาพที่นํามาตกแต่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพ
ในอดีตที่หน่วยงาน/ภาควิชา ส่งมาเพ่ือประกอบการทําวีดิทัศน์กิจกรรมของคณะฯ 

1.11 การถ่ายภาพด้วยชุดไฟแฟลชสตูดิโอ  65 ครั้ง  แบ่งเป็นการถ่ายภาพภายในสตูดิโอ 37 ครั้ง และ
ภายนอกสตูดิโอ 28 ครั้ง 
 1.12 บริการวาดภาพด้วยมือ  52 ภาพ และวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 21 ภาพ 

2. ด้านเผยแพร่ความรู้ 
 2.1 จัดประชุมปฏิบัติการด้านสื่อการศึกษา 3 ครั้ง 
 2.1.1 ตกแต่งภาพขัน้พ้ืนฐานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ครั้งที่ 8  7 - 9 ตุลาคม 2556   
 2.1.2 ตัดต่อวีดิทัศน์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Edius  ครั้งที่ 1 6 - 7 สิงหาคม 2557 
 2.1.3 สร้างภาพ Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash  ครั้งที่ 1  18 - 20 มิถุนายน 2557 
สําหรับบุคลากรภายนอกคณะฯ  
 2.2 ให้ความรู้ทางด้านสื่อการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 2.2.1 การบรรยายและการสอนหลักสูตรภายในคณะฯ  

 2.2.1.1 วิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ รุ่นที่ 24   28 คน เรื่องเทคนิคการนําเสนอโดยใช้สื่อ 8 สิงหาคม 2557 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี 
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 2.2.1.2 วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนหัตถการทางการพยาบาล  
25 กันยายน 2557  เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3  
 2.2.2 การบรรยายและการสอนหลักสูตรภายนอกคณะฯ  

2.2.2.1 อาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 38 คน เร่ืองการถ่ายภาพเบ้ืองต้น 

2.2.2.2 วิทยากรในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่ 
สูบบุหร่ี 13 คน เร่ืองเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  29 กันยายน 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
 2.2.3 การเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

2.2.3.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงโสตทัศนศึกษาทาง
การแพทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 5 คน  ฝึกปฏิบัติงานด้านโสต
ทัศนศึกษา  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.00- 16.00 น.  ระหว่าง 1 - 30 พฤษภาคม 2557  

3.  ด้านการให้บริการ 
 3.1 การให้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ 
                                                                        ครั้ง 
 LCD Projector                                                  1,051  
 Visualizer                                                          302 
 Notebook                                                         628 
 Plasma TV                                                          89 
 จอฉายชนิดต้ังพื้น                                                  171 
 กล้องถ่ายภาพน่ิง เพ่ือใช้ในงานกิจกรรมคณะฯ                  56 
 ไมโครโฟน                                                           129 
 สาย RGB                                                             54 
 เบ็ดเตล็ด เช่น หูฟัง ขาต้ังไมค์ เครื่องเลือกสญัญาณ pointer 48 
 3.2 การให้บริการสําเนาแผ่นซีดี/ดีวีดี 137 ครัง้  575 แผ่น 
 3.3 สกรีน 4 สแีผน่ซีดี/ดีวีดี 189 แผ่น 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน 
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งานบริหารกายภาพ ส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามัย  
 

 งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เป็นหน่วยงานภายใต้กํากับของรองคณบดีฝ่าย
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 

ผลการดําเนินงาน 
1. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน เช่น คุณภาพอากาศในอาคาร ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณก๊าซคาร์บอน- 
ไดออกไซด์  ขนาดและปริมาณฝุ่นละออง เป็นต้น 

2. ออกประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมาย 

3. เสริมสร้างให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้าน ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เช่น จัดฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ฝึกอบรมการใช้ Spill kits การจัดอบรมต่างๆ และผลดําเนินงานแต่ละโครงการ 

การอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ปีงบประมาณ 2557 

โครงการ 
เป้าหมาย 
ผู้เข้าอบรม 

(ราย) 

ผู้เข้า
อบรม 
(ราย) 

คะแนนทดสอบ ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 
ก่อน
อบรม 

(คะแนน) 

หลัง
อบรม 

(คะแนน) 
P-Value 

ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม 
ของการทํางาน 

250 289 4.37 5.50 <0.001 95.31 

พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าท่ีอาชีวอนามัย 
ประจําหน่วยงาน 

114 66 4.09 7.29 <0.001 95.45 

คุณภาพอากาศในโรงพยาบาล กับ
สุขภาพผู้ปฏิบัติงาน 

250 209 4.40 6.06 <0.001 90.16 

การทํางานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย 
(สําหรับคนงานทําความสะอาด) 

80 96 9.68 10.07 <0.001 89.77 

การใช้อุปกรณ์ทําความสะอาด
สารชีวภาพและสารเคมีหกรั่วไหล 

100 80 8.99 26.95 <0.001 92.11 

การดําเนินงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาล 

150 56 4.12 6.56 <0.001 88.10 

ท่าทางการทํางานที่ถูกต้อง 300 328 6.63 7.78 <0.001 98.25 
Walk Rally Safety Day 80 55 5.89 8.74 <0.001 90.00 
อนุรักษ์การได้ยินรุ่นท่ี 1 40 17 3.82 6.35 <0.001 93.75 
อนุรักษ์การได้ยินรุ่นท่ี 2 40 21 5.19 8.10 <0.001 100 
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4. บริหารจัดการให้มีระบบการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ เช่น จัดทําคู่มือการแยกขยะ การ
บริหารจัดการขยะ ขยะรีไซเคิล ขยะติดเช้ือ ขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัด ขยะพิษจากห้องปฏิบัติการ การ
กําหนดชนิดของถุงที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ/รูปแบบภาชนะรองรับ วิธีการจัดเก็บ และอุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการ
รวบรวมและขนย้ายขยะ การดําเนินการจัดเก็บและการขนย้ายขยะของหน่วยงาน การทําลายขยะ 

5. จัดให้มีระบบการประเมิน การจัดการ และการควบคุมความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง 
โดยจัดให้มีการระบุและประเมินสิ่งคุกคามในสภาพแวดล้อมการทํางานของหน่วยงาน 

6. เสริมสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของคณะฯ 
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนข้างเคียง เพ่ือเสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน รวมทั้งมีสนามกีฬาที่ลานจอดรถชุมชนซอยสวนเงินให้คนในชุมชนได้ใช้ 
8. ดําเนินการให้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันทุกคนในคณะฯ 

โดยเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง เช่น 
กิจกรรม  Photo voice   VDO voice  ส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัย โดยจําหน่ายในราคาพิเศษ 

9. จัดฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับสารเคมี สารกัมมันตรังสี  
ทางชีวภาพ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554  

10. จัดหา ดําเนินการควบคุม กํากับดูแลบุคลากรให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลที่เหมาะสม เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น 

11. รับฟังเสียงสะท้อนการดําเนินงาน เช่น การสํารวจทําได้รวดเร็ว แต่การปรับปรุงล่าช้า 
12. ติดตาม ประเมินผล พัฒนาต่อไป โดยนําเสียงสะท้อน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ดําเนินงาน หาแนวทางปรับปรุงต่อไป 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. การบริหารจัดการด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพและทางเคมี 
2. การระบุและเฝา้ระวังสิ่งคุกคามในสถานที่ทํางาน 
3. การเฝ้าระวังทางสุขภาพ 
4. การป้องกัน รักษา ควบคุม และเฝ้าระวังโรค 
5. การเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของการทํางาน 
6. การสร้างเสริมสุขภาพ  
7. การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการฟ้ืนฟูสุขภาพ (Healing environment) ของผู้ป่วย 
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บทที่ 5  โครงการที่เป็นผลงานเด่น 
 

 ศูนย์หัวใจ หลอดเลือดและเมเเทบอลิซึม (Cardiovascular and Metabolic 
   Center : CVMC)  

ศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้คําปรึกษา และรับส่งต่อผู้ป่วยตติยภูมิ ด้านโรคหัวใจ หลอด
เลือด และเมแทบอลิซึม อย่างครบวงจรในระดับภูมิภาค ด้านการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม และ
การให้บริการทางวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สร้างนวัตกรรม และระบบการให้บริการทาง
การแพทย์แบบบูรณาการอย่างครบวงจร ในลักษณะของสหสาขาแพทย์ มีเจ้าหน้าที่ในสังกัด 25 คน  และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และพยาบาล 72 คน   

1. คลินิกพิเศษพรีเมี่ยม (Premium clinic) พัฒนารูปแบบการให้บริการ ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบาย  
โดยใช้หลักการบริการผู้ป่วยในลักษณะ (One stop service)  โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชา 31 ท่าน  
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แผนภูมิที่ 5.1  ผู้มารับบริการคลินิกพิเศษพรีเม่ียม (Premium clinic) ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
 จํานวน (ราย) 
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แผนภูมิที่ 5.2    ผู้มารับบริการ Premium Clinic แยกตามกลุ่มโรค ปีงบประมาณ 2557 

จํานวน (ราย) 
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บทที่ 5  โครงการที่เป็นผลงานเด่น 
 

 ศูนย์หัวใจ หลอดเลือดและเมเเทบอลิซึม (Cardiovascular and Metabolic 
   Center : CVMC)  

ศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้คําปรึกษา และรับส่งต่อผู้ป่วยตติยภูมิ ด้านโรคหัวใจ หลอด
เลือด และเมแทบอลิซึม อย่างครบวงจรในระดับภูมิภาค ด้านการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม และ
การให้บริการทางวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สร้างนวัตกรรม และระบบการให้บริการทาง
การแพทย์แบบบูรณาการอย่างครบวงจร ในลักษณะของสหสาขาแพทย์ มีเจ้าหน้าที่ในสังกัด 25 คน  และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และพยาบาล 72 คน   

1. คลินิกพิเศษพรีเมี่ยม (Premium clinic) พัฒนารูปแบบการให้บริการ ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบาย  
โดยใช้หลักการบริการผู้ป่วยในลักษณะ (One stop service)  โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชา 31 ท่าน  
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แผนภูมิที่ 5.1  ผู้มารับบริการคลินิกพิเศษพรีเม่ียม (Premium clinic) ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
 จํานวน (ราย) 
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แผนภูมิที่ 5.2    ผู้มารับบริการ Premium Clinic แยกตามกลุ่มโรค ปีงบประมาณ 2557 

จํานวน (ราย) 

_15-0165(270-306).indd   270 4/27/15   11:35:31 AM



271

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

5-2 
 

จํานวน (ราย) 
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2,624 
3,109 2,918 

หมายเหตุ :  การให้บริการตรวจหัตถการในกลุ่ม  Echocardiogram ลดลงเน่ืองจากการปรับเพ่ิมราคาการให้บริการ 
                ทําให้ผู้มารับบริการเลือกมาตรวจในเวลาราชการแทน 
 

แผนภูมิที ่5.3   ผู้มารับบริการตรวจหัตถการต่างๆ ของ Non-Invasive ปีงบประมาณ 2555 - 2557 

2. หน่วยวินิจฉัยหัวใจ และหลอดเลือด (Non-invasive cardiovascular lab)  มุ่งเน้นการให้บริการ 
ทางการแพทย์ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทางการตรวจที่รวดเร็ว  

 

 

 

 

 

 

  

 
                    

3. หน่วยหัตถการสวนหัวใจ และหออภิบาลผู้ ป่วยหลังสวนหัวใจ (Cardiac catheterization 
laboratory and coronary care unit) ให้บริการของห้องปฏิบัติการหัวใจ ด้านความผิดปกติของลิ้นหัวใจ 
ผนังหัวใจ กล้ามเน้ือหัวใจ ด้วยขบวนการและข้ันตอนต่างๆ อันได้แก่ การฉีดสี การซ่อมแซมหลอดเลือดทุก
ชนิดด้วยบอลลูน ขดลวด หัวกรอความเร็วสูง อุปกรณ์เลเซอร์ คลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องดูดลิ่มเลือด เป็นต้น 
        นวัตกรรมใหม่ การเปล่ียนลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบด้วยเทคนิคการใช้สายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัด 
(Transcatheter  aortic valve implantation)  โดยมีผู้ เข้ารับการรักษา 8 ราย และการรักษา Left 
atrial appendage occluder  มีผู้เข้ารับการรักษา  4 ราย และกําลังติดต้ังเคร่ืองจี้เพ่ือรักษาหัวใจเต้น
ผิดปกติด้วยความเย็น (Cryo ablation system) ซึ่งจะเปิดให้บริการในปีงบประมาณ 2558 

 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

แผนภูมิที่ 5.4   ผู้มารับบริการรักษา ณ ห้อง Cath Lab ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
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4. ศูนย์ฝึกอบรมการกู้ชีพ (CPR) เปิดให้ฝึกอบรมการกู้ชีพตามมาตรฐานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งสหรัฐอเมริกาในระดับต่างๆ ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับผู้ฝึกสอน เปิดฝึกอบรมมากกว่า 10 
หลักสูตร ทั้งในและนอกสถานที่ โดยทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญ พร้อมอุปกรณ์และหุ่นฝึกทันสมัย การอบรมกู้ชีพ
ผู้ป่วยสําหรับประชาชนภายนอก 40 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 1,711 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การบริหารจัดการสถานพยาบาลทางการแพทย์นอกโรงพยาบาลรามาธิบดี  มุ่งเน้นการให้บริการ

ในเชิงรุก โดยการเข้าไปให้การดูแลสถานพยาบาลและจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพให้กับหน่วยงาน
ภายนอกโรงพยาบาลฯ โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  แพทย์ทั่วไป  นักกายภาพบําบัด  เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์  
พยาบาลวิชาชีพ  ผู้ช่วยพยาบาล  เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ธุรการ  เพ่ือให้บริการพนักงานและครอบครัว  และ
เป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลของบริษัทฯ เข้ามารักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  

5.1  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด มหาชน  (Rama-SCG)  เปิดใปีงบประมาณ 2551 
5.2  บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (Rama-Toyota) สาขาสําโรง เปิดปีงบประมาณ 2556 
5.3  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

(Thai PBS)  ปีงบประมาณ 2558  
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แผนภูมิที่ 5.5   บุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับการฝึกอบรมกู้ชีพ (CPR) ปีงบประมาณ 2555 - 2557 

ปีงบประมาณ 

 จํานวน (ราย) 

จํานวน (ราย) 

แผนภูมิที ่5.6  ผูม้ารับบริการสถานพยาบาล Rama-SCG และ Rama-Toyota ปีงบประมาณ 2555 – 2557 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. Premium clinic ให้บริการผู้ป่วย 25,000 ราย/ปี (เฉลี่ย 2,084 ราย/เดือน) 
2. Non-invasive cardiovascular lab ให้บริการผู้ป่วย 3,000 ราย/ปี (เฉลี่ย 250 ราย/เดือน) 
3. Cath lab ให้บริการผู้ป่วย 2,700 ราย/ปี (เฉลี่ย 225 ราย/เดือน) 
4. CPR การอบรมบุคลากรภายในคณะฯ 2,000 ราย/ปี และการอบรมบุคลากรภายนอกคณะฯ  

ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย/ปี  
5. Rama-SCG และ Rama-Toyota ให้บริการเต็มความสามารถและพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น  

 

 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC) 
ศูนย์กลางของเทคโนโลยีระดับตติยภูมิทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา เพ่ือความเป็นเลิศทาง

วิชาการทาง ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยาในการจัดการเรียนการสอน
บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับโดยเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีจิตสํานึกในการให้บริการแก่
ผู้ป่วยทุกคน  อัตรากําลัง 56 คน เป็นเจ้าหน้าที่ประจํา 50 คน และลูกจ้างช่ัวคราว 6 คน 

1. งานบริการรักษาพยาบาล เอ็มอาร์ไอ (MRI) และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ 
ทั้งในและนอกโรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอด 24 ช่ัวโมง ตลอด 7 วัน ไม่เว้นวันหยุด เติบโตอย่างรวดเร็ว  
จนเป็นศูนย์รังสีวินิจฉัยที่ก้าวล้ําเทคโนโลยีทันสมัย ทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ 

2. งานบริการวิชาการ เป็นผู้นําในการตรวจด้วยเครื่องมือวินิจฉัยที่ทันสมัย ทําให้เป็นแหล่ง 
ของการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติทางรังสีวินิจฉัยก้าวหน้าให้แก่รังสีแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
อาจารย์รังสีแพทย์จากภาควิชารังสีวิทยาเป็นผู้สอน เป็นศูนย์รวมของงานวิจัยทางการแพทย์ สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลของสภาวิจัยแห่งชาติ และอนุสิทธิบัตร  

การบริการผู้ป่วย 
ให้ความสําคัญกับการเฝ้าระวังโรค พร้อมทั้งตระหนักถึงความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของ

ประชาชน จึงมีโครงการคลินิกไอแมค โดยให้บริการตรวจหลอดเลือดหัวใจ (CTA coronary) และการตรวจ
ค้นหามะเร็งลําไส้ใหญ่ (CT colonography) สําหรับประชาชนทั่วไป และการบริการผู้ป่วยตามใบสั่งแพทย์  
เฉลี่ยแล้วในแต่ละปีจะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 38,364 คนในแต่ละปี ซึ่งจากเดิมรองรับได้เพียง 526 คน 
(ในปี พ.ศ. 2536)  ซึ่งมีการเติบโตถึง 73 เท่า 

สถิติการให้บริการผู้ป่วย CT/MRI (ราย) 
ประเภทการตรวจ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2555 

CT 18,993 20,248 21,818 
MRI 19,674 18,892 15,467 
รวม 38,667 39,140 37,285 
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ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ 

1. รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ เข้าเฝ้าสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพ่ือรับ
พระราชทานโล่ รางวัลหน่ วยงาน ดี เด่นแห่ งชาติ   
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําปี พ.ศ. 2556   
25 มีนาคม พ.ศ. 2557 

2. รางวัลนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จาก คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 
(ก.พ.ร.) เร่ืองชุดสวนสารทึบรังสีสําหรับเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องท้องส่วนล่างและช่องท้องทั้งหมด
ประจําปี พ.ศ. 2557 รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ เข้ารับมอบรางวัลฯจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ 
เครืองาม   3 ตุลาคม พ.ศ. 2557  

3. การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ส่งหน่วยงานประกวด
รางวัล  UN award ประจําป ี พ .ศ . 2558 เรื ่อง Advanced diagnostic imaging center for all :  
A successful model. 

4. รางวัลเว็ปไซต์สมบูรณ์แบบดีเย่ียม ในการแข่งขันประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ภายใต้หัวข้อ “The 
Star Ramathibodi Websites 2014: แข่งขัน แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ เรียนรู้ พัฒนา”  11 มิถุนายน 2557  
ทั้งน้ี การตัดสินเป็นแบบ real-time ใช้การให้คะแนนจากผู้เข้าร่วมประชุมสําหรับทุกรางวัล โดยมีคะแนน
ครึ่งหน่ึงมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 

5.  นางสาวภัสรา ตรีรัตนประยูร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ไอแมค ได้รับการคัดเลือก
เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพประจําปี พ.ศ. 2557 

6.  รางวัลหอผู้ป่วยที่มีการแจ้งอาการไม่พึงประสงค์จากยา รางวัลอันดับที่ 2 ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3  
7.  ผลงานเร่ืองถูกต้อง ถูกใจ รวดเร็วด้วยบาร์โค๊ด ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 30 ผลงานจากงานมหกรรม 

คุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 3 และมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลรามาธิบดีปี พ.ศ. 2557 ส่งประกวดงาน
มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล MU quality fair 2014  

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. โครงการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
2. โครงการ RamaRISA ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาสมบูรณ์แบบ 
3. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการบริการตรวจวินิจฉัย 
4. โครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ Barcode โครงการลดเลิกการใช้กระดาษใน

ส่วนการบริการผู้ป่วยด้วยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล (Fully digital EMR system with open-
source software and operating system) 
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 ศูนย์รังสีร่วมพิกัด 
บุคลากร 
 บุคลากร 13 คน แบ่งเป็น  นักฟิสิกส์การแพทย์ 3 คน  นักรังสีการแพทย์ 5 คน  พยาบาล 1 คน   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน และผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3 คน 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้การรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพในสมองท่ียากต่อการผ่าตัด ด้วยรังสีร่วมพิกัด 
2.  เพ่ือลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดและฉายรังสีด้วยวิธีธรรมดา 
3.  เพ่ือให้การรักษาพยาบาลท่ีดีมีมาตรฐานระดับนานาชาติแก่ผู้ป่วยในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง 
4. เพ่ือฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน และฝึกทักษะอาจารย์แพทย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์       

ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชารังสีวิทยา ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิทยาการใหม่ อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญ 

5.  เพ่ือฝึกอบรมแพทย์ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษา 
ผู้ป่วยด้วยวิทยาการใหม่อย่างถูกต้อง 
ขอบเขตและประเภทบริการ 

1.  บริการระดับตติยภูมิในด้านการฉายรังสีศัลยกรรม X-Knife และ CyberKnife  ในปลายปี 2558  
จะเริ่มเปิดดําเนินการฉายรังสีแบบ 4 มิติ Stereotactic Radiosurgery (SRS),  Stereotactic Radiotherapy  
(SRT), Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT),  Image-Guided Radiation Therapy (IGRT), 
4 Dimension Radiation Therapy (4DRT) 

2.  บริการวิชาการโดยการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการรักษาพยาบาลโดยใช้รังสีร่วมพิกัดหรือ รังสี
ศัลยกรรม ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ สถานศึกษาและสาธารณะ 

3.  ฝึกอบรมสําหรับบุคลากรทางด้านรังสีรักษา ทั้งแพทย์  นักฟิสิกส์การแพทย์  และ  นักรังสี
การแพทย์ของประเทศและต่างประเทศ 
ผลการดําเนนิงาน 

แผนภูมิที่ 5.7  แสดงยอดจํานวนผู้ป่วยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555 – 2557) ของเคร่ือง
รังสีศัลยกรรม X-Knife, CyberKnife และยอดรวมผู้ป่วย 320, 272 และ 259 ราย (ค่าเฉล่ียต่อเดือน 27, 
23 และ 22 ราย) ตามลําดับ 
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Lung 0.39% (1 ราย) Liver 1.16% (3 ราย)

Spine 2.32% (6 ราย)

Nasopharynx 
1.54% (4 ราย)

อ่ืนๆ 0.77% (2 ราย)

Brain  93.82% 
(243 ราย)

  
แผนภูมิที่ 5.9  แสดงผู้ป่วยจําแนกตามสิทธิรักษาพยาบาลทั้งหมดของเคร่ืองรังสีศัลยกรรม  

ปีงบประมาณ 2555 – 2557 โดยปีงบประมาณ 2557  มีผู้ป่วยข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 83 ราย จ่าย
เอง 23 ราย ประกันสังคมรามาธิบดี 1 ราย ประกันสังคมนอกเขต 33 ราย บัตรทองรามาธิบดี 2 ราย และ
บัตรทองนอกเขต 117 ราย  และคิดเป็นร้อยละ 32.05  8.88  0.39  12.74  0.77 และ 45.17 ตามลําดับ  
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แผนภูมิที่ 5.7   ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องรังสีศัลยกรรม ปีงบประมาณ 2555 - 2557 

แผนภูมิที่ 5.8   ผู้ป่วยทั้งหมดของเครื่องรังสีศัลยกรรม จําแนกตามรอยโรค ปีงบประมาณ 2557 

จํานวน (ราย) 

ข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

จ่ายเอง ประกันสังคม  
(รามาธิบดี) 

ประกันสังคม 
(นอกเขต) 

ประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้า 

(รามาธิบดี) 

ประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้า 
(นอกเขต) 

อ่ืนๆ 
1

134

3

36

3

36

107

0

126

2
34

2
25

83

0

117

2

33

1
23

83

0

50

100

150 2555
2556
2557

 

แผนภูมิที่ 5.9  ผู้ป่วยจําแนกตามสิทธิรักษาพยาบาลของเคร่ืองรังสีศัลยกรรม ปีงบประมาณ 2555 – 2557 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

5-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lung 0.39% (1 ราย) Liver 1.16% (3 ราย)

Spine 2.32% (6 ราย)

Nasopharynx 
1.54% (4 ราย)

อ่ืนๆ 0.77% (2 ราย)

Brain  93.82% 
(243 ราย)

  
แผนภูมิที่ 5.9  แสดงผู้ป่วยจําแนกตามสิทธิรักษาพยาบาลทั้งหมดของเคร่ืองรังสีศัลยกรรม  

ปีงบประมาณ 2555 – 2557 โดยปีงบประมาณ 2557  มีผู้ป่วยข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 83 ราย จ่าย
เอง 23 ราย ประกันสังคมรามาธิบดี 1 ราย ประกันสังคมนอกเขต 33 ราย บัตรทองรามาธิบดี 2 ราย และ
บัตรทองนอกเขต 117 ราย  และคิดเป็นร้อยละ 32.05  8.88  0.39  12.74  0.77 และ 45.17 ตามลําดับ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

50
13

57

209
259263 259272

320

0

100

200

300

400

2555 2556 2557

X-Knife

CyberKnife

รวม

 

จํานวน (ราย) 

ปีงบประมาณ 

แผนภูมิที่ 5.7   ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องรังสีศัลยกรรม ปีงบประมาณ 2555 - 2557 

แผนภูมิที ่5.8   ผู้ป่วยทั้งหมดของเครื่องรังสีศัลยกรรม จําแนกตามรอยโรค ปีงบประมาณ 2557 

จํานวน (ราย) 

ข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

จ่ายเอง ประกันสังคม  
(รามาธิบดี) 

ประกันสังคม 
(นอกเขต) 

ประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้า 

(รามาธิบดี) 

ประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้า 
(นอกเขต) 

อ่ืนๆ 
1

134

3

36

3

36

107

0

126

2
34

2
25

83

0

117

2

33

1
23

83

0

50

100

150 2555
2556
2557
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1.  จัดหาเคร่ืองเร่งอนุภาครังสีแบบ 4 มิติ ทดแทนเครื่องเร่งอนุภาค XKnife® ที่หมดอายุการใช้งาน 
2.  จัดอบรม Refresher course for medical physicist and radiotherapist ในงานรังสีรักษา 
3.  จัดการประชุม Radiosurgery ระดับชาติ 
4.  ให้บริการผูป่้วยแบบ One stop service 

 
 ศูนย์บริการพยาธิวิทยา 

เดิมเป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้การกํากับของศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เปิดตรวจทางพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนมาตั้งแต่ปี 2542 ต่อมาได้
โอนมาให้อยู่ในกํากับดูแลของคณะฯ เมื่อ 1 ตุลาคม 2551 ปัจจุบันเป็นศูนย์สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ 
คณะฯ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2555  มีบุคลากรในสังกัดศูนย์บริการพยาธิวิทยา 1 ท่าน ปฏิบัติงานทางด้าน
ธุรการและบัญชี และมีห้องปฏิบัติการของภาควิชาพยาธิวิทยา 17 ห้องปฏิบัติการ  โดยมีบุคลากรของ
ภาควิชาพยาธิวิทยา 363 คน โดยมีผู้ใช้บริการที่มาจากภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 500 
หน่วยงาน 

ศูนย์ฯ ได้กําหนดวิสัยทัศน์คือ “เป็นศูนย์บริการพยาธิวิทยาท่ีมีผู้ใช้บริการมากที่สุดด้วยคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล”  พันธกิจหลัก คือ พัฒนาการบริการทางพยาธิวิทยาด้วยความเชี่ยวชาญ เพ่ือความพึง
พอใจและความไว้วางใจสูงสุดของผู้รับบริการ  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาแก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
คณะฯ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ 

2. เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่ ได้แก่ เคร่ืองมือและบุคลากรให้เต็มประสิทธิภาพ 
3. เป็นศูนย์กลางงานบริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ครบถ้วน ครอบคลุมทุก

สาขางานทางพยาธิวิทยา 
4. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคณะฯ 
5. เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานอยู่ในคณะฯ โดยการเพ่ิมรายได้ให้บุคลากร  

ผลการดําเนนิงาน 
1. รายได้ 176 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 11  
2. ลดต้นทุนนํ้ายา โดยเชิญบริษัทและผู้แทนขายวัสดุน้ํายา มาทําการต่อรองราคา 
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จํานวนสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2557 

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จํานวน (ราย) 
คลังเลือดและห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเย่ือ 302 
จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 1,043 
เคมีคลินิก 23,445 
จุลชีววิทยา 4,865 
เซลล์วิทยา 394 
พิษวิทยา 31,995 
มนุษย์พันธุศาสตร์ 4,198 
โลหิตวิทยา และวินิจฉัยโรคเลือด 9,745 
ไวรัสวิทยา 33,431 
เภสัชพันธุศาสตร์ 582 
อิมมูโนพยาธิวิทยาและแลปพิเศษ 599 
ภูมิคุ้มกันวิทยา 37,316 
โฟลไซโตเมทรี 1,370 
จุลทรรศน์อิเลคตรอน 365 
จุลพยาธิวิทยา 199 

รวม 149,849 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558  
1. เพ่ิมรายได้การบริการผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา ร้อยละ 10  
2. ขอการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ในการทดสอบต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ิมบริการการทดสอบที่ตอบสนองความต้องการผูใ้ช้บรกิารและสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

 ของประเทศ  
4. เพ่ิมงานการตรวจด้านช้ินเนื้อของพยาธิกายวิภาคให้มากขึ้น 

แผนภูมิที่ 5.10    รายได้ศูนย์บรกิารพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
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จํานวนสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2557 

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จํานวน (ราย) 
คลังเลือดและห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเย่ือ 302 
จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 1,043 
เคมีคลินิก 23,445 
จุลชีววิทยา 4,865 
เซลล์วิทยา 394 
พิษวิทยา 31,995 
มนุษย์พันธุศาสตร์ 4,198 
โลหิตวิทยา และวินิจฉัยโรคเลือด 9,745 
ไวรัสวิทยา 33,431 
เภสัชพันธุศาสตร์ 582 
อิมมูโนพยาธิวิทยาและแลปพิเศษ 599 
ภูมิคุ้มกันวิทยา 37,316 
โฟลไซโตเมทรี 1,370 
จุลทรรศน์อิเลคตรอน 365 
จุลพยาธิวิทยา 199 

รวม 149,849 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558  
1. เพ่ิมรายได้การบริการผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา ร้อยละ 10  
2. ขอการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ในการทดสอบต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ิมบริการการทดสอบที่ตอบสนองความต้องการผูใ้ช้บรกิารและสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

 ของประเทศ  
4. เพ่ิมงานการตรวจด้านช้ินเนื้อของพยาธิกายวิภาคให้มากขึ้น 

แผนภูมิที่ 5.10    รายได้ศูนย์บรกิารพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
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5. ลดระยะเวลารอคอยการรายงานผล  
6. จัดทําการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
7. พัฒนาระบบการส่ังตรวจและส่งรายงานผลผ่าน Website 
8. จัดระบบในการรับสิ่งส่งตรวจจากหน่วยงานภายนอก 
9. ปรับปรุงคู่มือการใช้บริการ 

 

 ศูนย์สลายนิ่ว 
ปัญหาโรคน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะนับเป็นปัญหาที่สําคัญด้านสุขภาพของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  

จากการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.2533 พบอัตราการเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยที่
มีอายุมากกว่า 15 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.2 ต่อประชากร 1,000 คน ภาคเหนือ 3 ต่อ ประชากร 
1,000 คน ภาคใต้ 1.1 ต่อประชากร 1,000 คน ถึงแม้จะยังไม่มีการศึกษาจนถึงปัจจุบันแต่แนวโน้มในการ
พบน่ิวในทางเดินปัสสาวะไม่ได้ลดลง เพียงแต่อาจจะพบน่ิวในกระเพาะปัสสาวะน้อยลงแต่นิ่วในไต ท่อไต
ยังคงพบได้มากเช่นเดิม ซึ่งผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นผู้ป่วยที่พบในลําดับที่ 1 ของผู้ป่วยโรค
ระบบทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลรามาธิบดี 

การรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะในอดีตอาศัยการผ่าตัดเป็นหลักผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดจะ
เสียเวลารักษาตัวหลังการผ่าตัดที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 7 วัน และพักฟ้ืน 2 สัปดาห์ จึงจะสามารถ
ประกอบการงานปกติได้ จะเห็นว่าโรคนิ่วน้ีทําลายสุขภาพและเศรษฐกิจไม่น้อย   นอกจากนั้นน่ิวที่เป็นอยู่
จะมีโอกาสเป็นอีกได้สูงถึงเกือบร้อยละ 50 ถ้าติดตามผลอยู่ในระยะเวลา 10 ปี  ดังน้ันถ้าเราสามารถรักษา
นิ่วได้โดยไม่ต้องผ่าตัดก็จะทําให้ผู้ป่วยเหล่าน้ีได้รับประโยชน์ทั้งทางสุขภาพและเศรษฐกิจด้วย 

ในปัจจุบันในช่วงระยะเวลา  20 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาวิธีการรักษานิ่วใหม่ๆ มากมายและเป็นที่
สนใจก็คือ การสลายน่ิวโดยใช้คลื่นสั่นสะเทือน (Shock wave) จากนอกร่างกาย (Extracorporal)  ทําลาย
ให้นิ่วแตกเป็นผงและจะหลุดลงมากับน้ําปัสสาวะในภายหลังเราเรียกรวมว่า Extracorporal shock wave 
lithotripsy (ESWL) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporal shock wave lithotripsy) คือ การส่งคลื่นชนิด  
Shock Wave ที่สร้างขึ้นจากภายนอกร่างกาย ผ่านเข้าไปในร่างกาย ไปรวมกันเป็นจุดโฟกัส ตรงน่ิวที่
ต้องการกําจัด จนทําให้นิ่วแตกออกจากกันและมีขนาดเล็กเพียงพอที่จะถูกขับออกมา 

คณะฯ นําวิธีการสลายน่ิวมาใช้ต้ังแต่ พ.ศ.2531 โดยเช่าเครื่องสลายนิ่วจากบริษัทเอกชนมาให้บริการ 
มีสัญญา 15 ปี โดยครบกําหนดสัญญาในปี พ.ศ.2546  มีผู้ป่วยจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารับบริการ
อย่างสม่ําเสมอประมาณเดือนละ 30 - 40 ราย แต่ในระยะหลังเนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องสลายนิ่ว
เสื่อมลงตามอายุการใช้งาน  จํานวนผู้ป่วยจึงลดลงเพราะบางรายไปรับการสลายนิ่วที่โรงพยาบาลอ่ืนที่มี
เครื่องสลายนิ่วที่มีประสิทธิภาพดีกว่า ได้จัดซื้อเครื่องสลายนิว่เคร่ืองใหม่มาใช้บริการผู้ป่วยเองแล้วโดยเริ่ม
ใช้งานต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา  บุคลากร ประกอบด้วย อาจารย์ศัลยศาสตร์ระบบทางเดิน
ปัสสาวะมาประจําวันละ 1 คน  พยาบาลวิชาชีพ 1 คน  นักรังสีการแพทย์ 1 คน  ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 
คน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน  พนักงานทั่วไป 1 คน 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือพัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรคน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะ  ด้วยการสลายน่ิวแทนการผ่าตัด       

ให้มีประสิทธิภาพ 
1.2  รักษาโรคน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะแบบครบวงจร 
1.3  พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ในระดับแนวหน้าตามพันธกิจของโรงพยาบาล 
1.4  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์ประจําบ้าน และนักศึกษาแพทย์ 

2. ประเภทการให้บริการ   สลายน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะ 
3. ผลการดําเนินงาน  

ปี พ.ศ. จํานวนผู้มาใช้บริการ
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

2555 732 8,498,950.00 
2556 792 8,845,800.00 
2557 568 7,989,000.00 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. ผู้มาใช้บริการในเวลาวันละ 5 ราย และนอกเวลาราชการอย่างน้อยวันละ 1 ราย 
2. จัดงานเพ่ือความรู้เร่ืองโรคน่ิวกับประชาชนอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
3. การนําเสนอเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเคร่ืองสลายนิ่ว ผ่าน Social media 

 
 ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ  
 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับกรมการจัดหางานในการบริการตรวจสุขภาพคนงานที่จะเดินทางไป
ทํางานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย  โดยจัดต้ังเป็นโครงการตรวจคนงานไปต่างประเทศ ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2529   
ปีพ.ศ. 2555 เปลี่ยนเป็นช่ือ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ อยู่ภายใต้ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ  
บุคลากร 7 คน 

วัตถุประสงค์ 
1. ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ไปศึกษาต่อ อบรม ดูงานระยะยาวท่ี

ต่างประเทศทุกประเทศ โดยเน้นถึงคุณภาพและมาตรฐานของการตรวจทุกขั้นตอน 
2. พ่ึงตนเองได้โดยใช้รายได้จากการดําเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินและให้มีการกระจายรายได้

ไปยังบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ 
3. นํารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 90) ไปใช้จ่ายในพันธกิจของคณะฯ 
4. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคลากรและเครื่องมือให้เต็มศักยภาพ 
ปัจจุบันกรมการจัดหางานให้ความเห็นชอบกับสถานพยาบาลให้ตรวจสุขภาพคนท่ีจะไปทํางาน

ต่างประเทศ 83 แห่ง เป็นของรัฐบาล 34 แห่ง เอกชน 49 แห่ง  ซึ่งคณะฯ เป็นสถานพยาบาลเพียงแห่ง
เดียวที่สามารถตรวจได้ทุกประเทศ และกรมการจัดหางาน ให้ศูนย์ตรวจสขุภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ 
เพียงแห่งเดียวที่ดําเนินการตรวจสุขภาพคนหางาน ที่กรมการจัดหางานเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งเอง  ดังนี้ 
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1. ตรวจสุขภาพไปทํางานต่างประเทศโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงาน
เทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ  

2. ตรวจสุขภาพไปทํางานประเทศอิสราเอล โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพ่ือการจัดหางาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศทีผู่้รบับริการเดินทางไป ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อิสราเอล 1,546 6,325 5,675 
ไต้หวัน 1,373 1,966 2,090 
บรูไน 417 581 376 
ลิเบีย 7 3 2 
ฮ่องกง 29 7 16 
เกาหลี 156 186 102 
ญี่ปุ่น 638 385 483 

 

แผนภูมิที่ 5.12   รายได้ของศูนย์ตรวจสุขภาพเพ่ือเดินทางต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
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     แผนภูมิที่ 5.11   ผู้รับบริการ (คน) ปีงบประมาณ 2555 - 2557     

จํานวน (คน) 

ปีงบประมาณ 
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ประเทศทีผู่้รบับริการเดินทางไป ปีงบประมาณ 2555 – 2557 (ต่อ) 
ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ซาอุดิอาระเบีย 0 1 1 
ดูไบ 110 83 73 
กาต้าร์ 44 85 341 
โอมาน 0 11 24 
คูเวต 25 42 22 
สิงคโปร ์ 272 118 25 
จีน 105 104 72 
บาห์เรน 65 85 120 
มาเลเซีย 79 128 388 
อ่ืนๆ 470 353 383 

รวม 5,336 10,463 10,193 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1.  ผูร้ับบริการปีงบประมาณ 2558 ประมาณการเดือนละ 1,000  คน 
2. ติดต่อกรมการจัดหางานเพ่ือขอรับตรวจแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ ซึ่งกรมการจัดหางาน

เป็นผู้ดําเนินการ ได้แก่ ประเทศบรูไน มาเลเซีย เกาหล ี
 
 ศูนย์ไตเทียม  

เปิดให้บริการต้ังแต่ปี 2537  มีบุคลากร 24 คน  จําแนกเป็นพยาบาลประจําการ 18 คน  ผู้ช่วย
พยาบาล 6 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ให้บริการการบําบัดรักษาทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมและ
เทคโนโลยีขั้นสูง 12 เตียง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ   

1. ผู้ป่วยนอก Chronic hemodialysis unit สําหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรงั เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ 
จํานวน 8 เตียงต่อรอบ วันละ 3 รอบ ให้บริการได้ 24 คนต่อวัน ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิต
ยืนยาวโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การรักษาให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เตรียมพร้อมที่จะปลูกถ่ายไตใหม่  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2557 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 7,192 ครั้ง 

2. ผู้ป่วยใน Acute kidney Injury unit สําหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเร้ือรังที่เป็น
ผู้ป่วยใน ฟอกเลือดในห้องไตเทียม เปิดวันจันทร์-เสาร์ จํานวน 4 เตียงต่อรอบ วันละ 3 รอบ ให้บริการได้ 
12 คนต่อวัน สําหรับผู้ป่วย AKI ที่มีปัญหาซับซ้อนและมีอวัยวะล้มเหลวหลายอวัยวะ เช่น หัวใจล้มเหลว 
ตับล้มเหลว ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 4,113 ครั้ง  นอกจากนั้น ผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาที่หอผู้ป่วยวิกฤตต่าง ๆ จะได้รับการบําบัดรักษาทดแทนไตด้วยเคร่ืองไตเทียม ให้บริการฟอกเลือด
ตลอด 24 ชม. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ภายในหอผู้ป่วยวิกฤตต่างๆ เช่น ICU ศัลยกรรม  ICU หอบําบัด 
ผู้ป่วยวิกฤติหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก Burn unit และ ICU ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ นอกจากการทํา 
Conventional hemodialysis แล้วก็มีการทํา Prolong intermittent renal replacement therapy, 
Continuous renal replacement therapy, Plasmapheresis และ Double filtration plasmapheresis  
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เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์โรคไต และพยาบาลไตเทียม ในด้านการ
เรียนการสอนในภาคปฏิบัติ   ซึ่งการร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่บําบัดทดแทนไตด้วยเคร่ืองไตเทียมโดยทีมแพทย์ 
พยาบาล และทีมสหสาขา ซึ่งประกอบด้วยทีมเภสัชกร โภชนากร  เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรักษาผู้ป่วย ทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการพิการ ส่งเสริมอัตราการอยู่รอด โดยการ
กําหนดเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ 

1. ประชุมร่วมกันระหว่างแพทย์และพยาบาล รวบรวมปัญหา และปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละราย 
2. กําหนดดัชนีช้ีวัดร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย 
3. ระบบเจ้าของไข้ทั้งอาจารย์แพทย์ ผู้ช่วยอาจารย์แพทย์และพยาบาล 
4. จัดทําแนวทางในการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการฟอกเลือด

และลดอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการดูแลตนเอง 
5. นําปัญหาที่เกิดมาวิเคราะห์ร่วมกัน และปรับแนวทางแก้ไข 
ด้านการจดักิจกรรมให้ความรู้เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเป็นรายบุคคลร่วมกับการวางแผนการให้ความรู้

ครอบคลุมในด้านพฤติกรรม การดูแลตนเองทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การรับประทานอาหาร  การรับประทานยา  
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  การดูแลหลอดเลือด และ การดูแลทางด้านอารมณ์  

การตรวจติดตามผู้ป่วยและปรับเปลี่ยนการรักษาทั้งทางยาและการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม
เพ่ือให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียม ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วยตัวช้ีวัด 10 รายการ 

1. KT/V ≥ 2.0 (HD 2 ครั้ง/week) 6. Albumin ≥ 3.5 g/l KT/V ≥1.2 (HD 3 ครั้ง/week) 
2. nPCR ≥ 1.0 7. Inorganic Phosphate < 6 mg/dl 
3. Hb 10.5-12 g/dl 8. Calcium x phosphate product < 60 
4. CRP ≤ 3 mg/l 9. PTH ไม่เกิน 800 pg/ml 
5. Feritin level 200-500 ng/ml 10. ได้เปลี่ยนไตภายใน 5 ปี 
ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุดถึง ตุลาคม พ.ศ.2556) ทางหน่วยงานได้จัดทําการวัดอัตราการอยู่รอดของ

ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังที่ได้รับการฟอกเลือดที่หน่วยไตเทียมศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ พบว่า อัตราการอยู่รอดของ
ผู้ป่วยที่ 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 77 และในที่ 10 ปี อยู่ที่ ร้อยละ 61 (ภาพท่ี 1) ซึ่งสูงกว่าอัตราการอยู่รอดของ
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยที่ 5 ปี อยู่
ที่ร้อยละ 35 (ข้อมูลจาก USRDS ปีค.ศ.2012) 
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ภาพท่ี 1 อัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยไตเทียมที่ได้รับการฟอกเลือดที่หน่วยไตเทียม ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้มีชีวิตยืนยาว รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบกับการดูแลด้วยสหสาขา 

วิชาชีพ  มีการให้คําแนะนําด้านโภชนาการโดยโภชนากรผู้เช่ียวชาญ และมีทีมเภสัชกรช่วยดูแลเรื่องการใช้
ยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่งในผู้ ป่วยไตวายเรื้อรัง เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการฟอกเลือด 
และลดอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  โครงการร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีในการผลิต
พยาบาลผู้เช่ียวชาญไตเทียมเพ่ิมเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และรองรับการขยายงานในอนาคต 
 

 ศูนย์สนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ 
   (International Medical Conference Promoting Center: IMCPC)  

ภายใต้ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์  มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 คน  วัตถุประสงค์การดําเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์ระดับนานาชาติของคณะฯ โดย
รับเป็นผู้ดําเนินการจัดประชุมแบบครบวงจร 

2. สร้างโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ภายในและภายนอก
ประเทศ  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการแพทย์จากผู้เช่ียวชาญ
สาขาต่างๆ ระดับโลก ทําให้คณะฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ  

3. ประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมต่างๆ ทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์ระดับนานาชาติขึ้นภายในประเทศ  

4. นํารายได้เข้าประเทศไทยผ่านทางการประชุมนานาชาติ 
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ผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจําปี 2012  

ชื่องานประชุม วันที่จัดงานประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ไทย/ต่างชาติ 

Thailand Dementia 2011 and 14th Asia-Pacific Regional 
Conference of Alzheimer’s disease International 

10 – 13 ม.ค. 55 309/65 

International conference in EM: Challenges in Emergency 
Medicine 

30 ม.ค. – 1 ก.พ. 55 267/19 

Neonatology Symposium 2012 8 - 10 ก.พ. 55 222/149 
Joint Conference of Oncology 2012 14 – 16 ก.ค. 55 97/18 

 

ผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจําปี 2013   

ชื่องานประชุม วันที่จัดงานประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ไทย/ต่างชาติ 

Neonatology Symposium 2013 30 ม.ค. - 1 ก.พ.56 220/95 
Rama Neurosurgery International Symposium 1st 2013 10 พ.ค.56 41/26 
Health Data Standards: SNOMED CT Workshop in Thailand 11 - 13 ธ.ค. 56 40/0 

 

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจําปี 2014   
1. การจัดประชุม วิชาการระดับนานาชาติ เรื่ อ ง “The 1 st Bangkok International Fetal 

Echocardiography”  เป็นการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการนําเสนอและอภิปรายทางด้าน
การดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับทารกในครรภ์ด้วยการตรวจสะท้อนคลื่นเสียงหัวใจในทารกในครรภ์ (Fetal 
Echocardiogram) และมีความหลากหลายของหัวข้อต้ังแต่การคัดกรองโรคหัวใจทารกในครรภ์ จนถึงทารก
ในครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยจะเน้นพ้ืนฐานของการขั้นตอนการตรวจและการถ่ายภาพการเต้นของหัวใจ
ของทารกในครรภ์ และการประเมินผลโดยละเอียดในการประชุมที่มีการเชิญวิทยากรที่มีช่ือเสียงในระดับ
นานาชาติ  15 - 17 มกราคม 2557 ณ โรงแรม Shangri-La กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียน 86 คน เป็น
ชาวไทย 80 คน และชาวต่างชาติ 6 คน 
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2. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Bangkok International Neonatology Symposium  
2014” เป็นการจัดประชุมวิชาการเพิ่มพูนความรู้ทักษะความชํานาญและประสบการณ์พิเศษในการให้การ
ดูแลทารกการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆ โดยอาศัยหลักการดูแลทารกแรกเกิดนํามาประเมิน
วิเคราะห์วางแผนการพยาบาลและแก้ไขปัญหาความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเกิด
ประสิทธิภาพ  26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม Shangri-La กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียน 319 คน  
เป็นชาวไทย 273 คน และชาวต่างชาติ 46 คน 

 

 

 

 
 
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Current Practice in Respiratory Care 2014” เป็นการจัดประชุม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความสนใจภายในประเทศ   15 – 18 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์
สิริกิต์ิ และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีผู้สนใจ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเป็นชาวไทย 148 คน 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
  ในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ 2557 มีการเลื่อนกําหนดการประชุมออกไป 2 งานประชุม ได้แก่ 
“2014 Bangkok CHOP Seminar in Medical Education” และ  “International Symposium on 
Sleep Apnea and Insomnia” ซึ่งทั้ง 2 งานประชุมจะมีกําหนดจัดงานภายในปีพ.ศ. 2558   
  ปีงบประมาณ 2558 การจัดงานประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 6 งาน และงานอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1 งาน และเตรียมการจัดงานประชุมต่อเน่ืองไปจนถึงปีพ.ศ. 2559 ได้แก่ งานประชุมวิชาการทางด้านการแพทย์ 
ระดับนานาชาติเร่ือง “Asian Society for Pediatric Research 2016”  
 

 ศูนย์พิษวิทยา 
ให้คําปรึกษา คําแนะนําวิธีวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยภาวะเป็นพิษจากยาและสารเคมี  บริการทาง

การแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการใช้ยา ข้อบ่งช้ีในการรักษา ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา การปรับระดับยา ปฏิกิริยา
ต่อกันของยา อาการข้างเคียง รักษาและรับโอนย้ายผู้ป่วยภาวะเป็นพิษที่มีอาการหนัก หรือมีปัญหาซับซ้อน 
หรือต้องได้รับยาต้านพิษ   บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตรวจหาสารพิษ โลหะหนัก รวมท้ัง
การวัดระดับยาในเลือด  มีบุคลากร 9 คน    
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ผลการดําเนินงานและการพัฒนางานท่ีสําคัญ 
1. พัฒนารูปแบบการบริการทางการแพทย์ด้านพิษวิทยาคลินิกด้วยระบบ Call center โทรเบอร์เดียว  

“1367” ทั่วประเทศ 24 ช่ัวโมง มีการติดต่อเข้ามาใช้บริการในปี 2556  15,474 ครั้ง โดยร้อยละ 94.2  
เป็นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากทุกจังหวัดในทุกภาคของประเทศ  มีผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา
ตามคําแนะนํา 16,730 ราย   

2. ทราบปัญหาภาวะพิษในประเทศและแนวทางการแก้ไข  มีระบบการติดตามผู้ป่วยเป็นระยะจน
สิ้นสุดการรักษา พบว่าสารที่เป็นสาเหตุการเกิดพิษในประเทศไทยนั้น  อันดับหนึ่งเป็นสารป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช และสารกลุ่มนี้ยังเป็นสารที่ทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุด  จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาน้ี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสัญจรแก่แพทย์และพยาบาลเรื่องการดูแล
ผู้ป่วยได้รับพิษจากสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชในภาวะฉุกเฉิน (Emergency management of common 
pesticide poisonings)  2 ครั้ง คือ 

2.1 พ้ืนที่ภาคตะวันออก จัดที่โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี   7 พฤศจิกายน 2556 มี
แพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับการอบรม 80 คน 

2.2 พ้ืนที่ภาคกลาง จัดที่โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์  20 มิถุนายน 2557   
มีแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับการอบรม 100 คน  

3. การพัฒนาคุณภาพการบริการ   
3.1 แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษเฉพาะเร่ือง (Guideline) ที่พบบ่อย 2 เร่ือง คือ 

Treatment of egotism and ergotamine induced vasospasm แ ล ะ  Treatment of amatoxin 
mushroom poisoning เพ่ือส่งต่อให้กับผู้รักษาผู้ป่วยในหน่วยบริการที่เกิดเหตุ ให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที 

3.2 การนําแอพพลิเคช่ันการสนทนาแบบกลุ่มบนคอมพิวเตอร์ (LINE for PC) มาใช้  โดยการ
สนทนาแบบกลุ่มของศูนย์ฯ (LINE ID) คือ poisrequest ทําให้ผู้ที่ปรึกษาศูนย์ฯ สามารถส่งข้อมูลผู้ป่วย  
ผลการตรวจ รูปสารเคมี หรือ พืชพิษ - สัตว์พิษ มาให้ เพ่ือให้มีข้อมูลในการวินิจฉัยและการให้แนวทางการ
รักษาจากผู้เช่ียวชาญได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้น โดยเฉพาะกรณีของผู้ป่วยที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัดและนํางูมาด้วย   
มีที่ปรึกษาเป็นสัตวแพทย์ผู้เช่ียวชาญจากสวนงู สภากาชาดไทย ช่วยในการบ่งช้ีชนิดงูได้ถูกต้องมากขึ้น 

3.3 พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของศูนย์ฯ โดยเพิ่มเนื้อหาและจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทั้ง
บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านพิษวิทยาและสามารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
รายละเอียดที่ URL: http://www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/ หรือ ที่ PoisonCenter.mahidol.ac.th   
รางวัลและการดําเนินงานที่ภาคภูมิใจ 

1. รางวัล Dean’s innovation จากผลงานเรื่อง “ศูนย์พิษวิทยา” สู่ “ศูนย์เพ่ือความเป็นเลิศด้าน
พิษวิทยา รามาธิบดี” ในงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 20 ประจําปี 2556 

2. ได้รับเชิญจากกรมควบคุมมลพิษ ให้เป็นตัวแทนของศูนย์พิษวิทยาจากประเทศไทย เข้าร่วม
ประชุมยุทธศาสตร์การดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (The strategic approach 
to international chemical management, SAICM)  ครั้งที่ 4 ในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (4th 
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Asia-Pacific regional meeting on the strategic approach to international chemicals management  
(SAICM) and related consultations) จัดโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations  
Environment Programmed หรือ UNEP) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือเสนอตัวเป็นศูนย์
พิษวิทยาของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้สัมผัสสารเคมี และเป็น
แหล่งสํารองยาต้านพิษของภูมิภาค  ซึ่งข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้จะมีการนําเสนอในเวทีโลกต่อไปในการ
ประชุม Ninth meeting of the Open-ended Working Group of the Basel Convention (OEWG 9)  
ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์    

3. เป็นที่ยอมรับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ดําเนินโครงการเพ่ิมการเข้าถึง
ยากําพร้ากลุ่มยาต้านพิษในปีงบประมาณ 2557 - 2558 ซึ่งทําติดต่อกันต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 ผ่านทางสมาคม
พิษวิทยาคลินิก เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนยาต้านพิษของประเทศรวมท้ังเพ่ิมการเข้าถึงยาของผู้ป่วยที่
ได้รับพิษทุกสิทธ์ิการรักษา และจัดอบรมบุคลากรทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย
ตลอดจนการบริหารจัดการยากลุ่มน้ี 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. ประสานงานอย่างต่อเน่ืองกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีเครือข่ายด้านพิษวิทยาของประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหาในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ  
รวมทั้งดําเนินการในนามสมาคมพิษวิทยาคลินิกการจัดอบรมเรื่องยาต้านพิษและด้านพิษวิทยาคลินิก 4 ภาค 
ให้แก่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

2. ประสานงานกับสํานักงานองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย และระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Regional Office) ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เพ่ือจัดต้ังศูนย์
พิษวิทยาให้เป็น World Health Organization Collaborating Centre ด้านพิษวิทยาคลินิก 

3. พัฒนาและปรับปรุงงาน เพ่ือความเป็นเลิศด้านพิษวิทยา 
 

 ศูนย์มะเร็ง 
 ประสานงานในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร เพ่ิมประสิทธิผลของการตรวจและรักษาโรคมะเร็งให้
ได้มาตรฐานสากลเป็น (Comprehensive care) โดยมีการดูแลแบบสหสาขา (Multidisciplinary team)  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการตรวจ รักษาโรคมะเร็งและเพ่ิมงานวิจัยมีคุณภาพในระดับสากล โดยเฉพาะใช้เป็น
ที่อ้างอิงได้  มีบุคลากร 12 คน  ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ด้านการวิจัย  

1.1 ผลงานตีพิมพ์ 
 1.1.1  Soon SS, Lopes G, Lim HY, Wong-Rieger D, Bahri S, Hickinbotham L, Jha A, Ko BS,  

MacDonell D, Pwu J, Shih R, Sirachainan E, Suh DC, Wale J, Zhang X, Wee HL. A call for 
action to improve access to care and treatment for patients with rare diseases in the Asia-
Pacific region. Orphanet Journal of Rare Diseases 2014, 9: 137. 
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 1.1.2  Larbcharoensub N, Kanoksil W, Cheewaruangroj W, Wiratkapun C, Sitathanee C,  
Sirachainan E. Esthesioneuroblastoma metastasis to the breast: A case report and review 
of the literature. Oncology letters 10/2014; 8(4): 1505-8. 

1.2  Oral presentation 
1.2.1 Targeted NGS for cancer research  อ .พญ .ณฐินี  จินาวัฒน์  ในการประชุม Next 

Generation Sequencing for Genetic and Genomic Studies (NGS2014)  29 - 30 กรกฎ าคม  2557 ณ 
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

1.2.2 Somatic mutation profiles of non-syndromic early-onset colorectal cancer 
โดย อ.พญ .ณฐินี จินาวัฒน์ ในการประชุม The 73rd  Annual Meeting of the Japanese Cancer 
Association  26 กันยายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น  

1.2.3 Molecular genetic markers for Thai adult acute myeloid leukemia with 
normal karyotype  โดย รศ.บุษบา ฤกษ์อํานวยโชค ในการประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 44   สมาคม
โลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Central World  16 - 19 มีนาคม 2557  
 1.3 Poster and Abstract  

1.3.1 Detection of CEBPA mutation gene in Thai acute myeloid leukemia patients   
โดย รศ.บุษบา ฤกษ์อํานวยโชค ในการประชุม Human Genome Meeting 2014 ณ กรุงเจนีวา ประเทศ  
สวิสเซอร์แลนด์   27 - 30 เมษายน 2557  

1.3.2 Molecular markers and cytogenetic classification for Thai adult acute myeloid  
leukemia  โดย รศ.บุษบา ฤกษ์อํานวยโชค  ในการประชุม XXXV World Congress International Society  
of Hematology 4 - 7, Sep 2014, Beijing, China 

1.3.3 Multiplex RT-PCR assay for detection of the important prognostic fusion 
transcripts in acute lymphoblastic leukemia โดย รศ.บุษบา ฤกษ์อํานวยโชค ในการประชุม XXXV 
World Congress International Society of Hematology 4 - 7, Sep 2014, Beijing, China  

1.3.4 Molecular cytogenetic aberrations in Thai patients with mul tiple myeloma: 
Ramathibodi experience  โดย รศ.บุษบา ฤกษ์อํานวยโชค ในการประชุม XXXV World Congress 
International Society of Hematology 4 - 7, Sep 2014, Beijing, China 

1.3.5 Detection of JAK2 V617F mutation in Thai myeloproliferative neoplasms: 
Ramathibodi experience  โดย รศ.บุษบา ฤกษ์อํานวยโชค ในการประชุม XXXV World Congress 
International Society of Hematology 4 - 7, Sep 2014, Beijing, China 
2. ด้านการศึกษา 

2.1  การประชุมวิชาการ 
 2.1.1 เมื่อ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2557  จัดประชุมวิชาการ The 3rd Ramathibodi-Mayo 

Clinic Joint Conferrence Multidisciplinary Management in Cancer ณ  ห้องประชุมอรรถสิท ธ์ิ  
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เวชชาชีวะ ช้ัน 5  ศูนย์การแพทย์สิริกิ ต์ิ โดยมีวิทยากรจาก Mayo Clinic สหรัฐอเมริกา 7 คน และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในและนอกคณะฯ 202 คน 

 
  

2.1.2 เมื่อ 23 - 24 สิงหาคม 2557 จัดประชุมวิชาการ 3rd Ramathibodi conference on bone  
marrow transplant and stem cell research 25 year anniversary meeting ณ  ห้ องประชุมอรรถสิท ธ์ิ  
เวชชาชีวะ ช้ัน 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ โดยมี Prof. Daniel Jordan Weisdorf วิทยากรจาก University of 
Minnesota และผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในและนอกคณะฯ 200 คน 
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2.2 การศึกษาดูงาน  
2.2.1 คณะกรรมการศูนย์มะเร็งและทีมพยาบาลด้านโรคมะเร็ง ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน   

Multidisciplinary clinic และ Research center ด้านโรคมะเร็ง ณ National Cancer Centre ประเทศ
สิงคโปร์  17 - 19 กันยายน 2557  

 

 
 
2.3 การจัดทําหนังสือ Ramathibodi cancer report ประจําปี 2012 และปี 2013 สําหรับเผยแพร่

ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลไปยังหน่วยงานทั้งภายในและนอกคณะฯ ปีละ 200 เล่ม 

3.  ด้านการบริการ  
3.1 เปิดให้บริการหน่วยประสานงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ช้ัน 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  2 มกราคม 

2557 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้ได้รับการบริการและการรักษาพยาบาลกับแพทย์เฉพาะ
ทางสาขาต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนและลดระยะเวลาในแต่ละกระบวนการ  
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 ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ 
ศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคซับซ้อนที่เป็นความต้องการย่ิงของประเทศและภูมิภาค ที่ครบถ้วน 

สมบูรณ์แบบ ทั้งการปลูกถ่ายตับ ไต และเซลล์ต้นกําเนิด โดยอิงตามมาตรฐานสากล (International health  
care standards) ส่งเสริมงานวิจัยเน้นการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ 
ทักษะต่างๆ ให้แก่แพทย์ ผู้เช่ียวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ท่ัวประเทศ  มีบุคลากร 6 คน 
ผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและตับ ปีพ.ศ. 2554 - 2556 

เครื่องชี้วัด 
จํานวน (ราย) 

2554 2555 2556 
ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต      
    LRKT (Living Related Kidney Transplantation) 58 62 53 
    CDKT   (Cadaveric Kidney Transplantation)  
ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ 

53 56 69 

     เด็ก 12 15 16 

     ผู้ใหญ่ 10 6 5 

 
Graft survival kidney and patient survival liver transplantation ปีพ.ศ. 2554 - 2556 

เครื่องชี้วัด เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ 

2554 2555 2556 
อัตรารอดชีพของไตหลังปลูกถ่ายไต 1 ปี       

 (Graft survival)              
LRKT (Living related kidney transplantation) >95% USRDS 98.31 98.4 98.1 
CDKT  (Cadaveric kidney transplantation)  >85% USRDS 98.08 96.4 98.6 
อัตราผู้ป่วยท่ีมีชีวิตหลังปลูกถ่ายตับ > 1 ปี  
(Patient survival)     
   เด็ก >80% USRDS 91.7 93.3 87.5 
   ผู้ใหญ่ >80% USRDS 90 100 100 

 
ผลงานคุณภาพที่ภาคภูมิใจของโครงการปลูกถ่ายไตและโครงการปลกูถ่ายตับ  

1. ศ .นพ .วสันต์ สุ เมธกุล  ได้รับเชิญ เป็นคณะกรรมการจัดงานประชุม  World Transplant 
Congress (WTC) 2014 ที่ San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา    26 – 31 กรกฎาคม 2557 

2. ศ .นพ .วสันต์ สุเมธกุล ได้รับเชิญ  เป็น Symposium chairman เรื่อง Addressing limited 
organ donation in developing world   ในการประชุม World Transplant Congress 2014   26 – 31  
กรกฎาคม 2557 
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3. ศ.นพ.วสันต์ สุเมธกุล ได้นําเสนอผลงานวิจัย (โปสเตอร์และได้รับคัดเลือกเป็นโปสเตอร์ ที่ควร
ติดตาม)  เรื่อง Comprehensive healthcare collaboration (CCC) leads to a significant increase 
in organ donation and Kidney transplant expansion   

4. รศ.พญ.อติพร อิงค์สาธิต ได้นําเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral presentation เร่ือง Reappraisal of 
the impact of hepatitis B virus serology positivity on the outcomes of kidney transplantation:  
A systematic review and Meta-analysis ในงาน WTC 2014   26 – 31 กรกฎาคม 2557 

5. ศ .นพ .วสันต์ สุเมธกุล ได้รับเชิญ  เป็น Vice chairman ของการจัดประชุมวิชาการ 26th 
International Congress of The Transplantation Society 2016   ประเทศฮ่องกง 25 – 27 สิงหาคม 2557 

6. ศ.นพ.วสันต์ สุเมธกุล และ รศ.พญ.อติพร อิงศ์สาธิต ได้รับทุนวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง 
โครงการศึกษาปัจจัยของการขาดแคลนอวัยวะและการประเมินผลสําเร็จของการปลูกถ่ายอวัยวะ (ไต) 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 

7. CQI การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยปลูกถ่ายไต โดยหอผู้ป่วยปลูกถ่าย
อวัยวะได้จัดทําโครงการร่วมกับหน่วยพยาบาลประสานและการบริการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้ส่งผลงาน 
โปสเตอร์เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 20 - 21 สิงหาคม 2556  

8. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Assessment of the changes in 
health related quality of life after kidney transplant (KT) in a cohort of 232 Thai patients. 
ในการประชุม CAST 2013: 13th Congress of the Asian Society of Transplantation, Kyoto. Japan.  

9. นําเสนอโปสเตอร์เรื่อง ป้ายสื่อสารลดปัญหาการแพร่กระจายเช้ือโรคและเชื้อโรคด้ือยาใน 
หอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 8  ในงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 21 ของคณะฯ 

10. อัตราการติดเช้ือของ VAP และ CRBSI ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล 
11. “ทางเลือก...บนเส้นขนาน” รางวัลเรื่องเล่าเร้าพลังดีเด่น 
12. ป้ายยาแช่เย็น รับคัดเลือกเข้าประกวดงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย ด้าน CQI 
13. Barcode ช่วยได้ รับคัดเลือกเข้าประกวดงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย ด้าน CQI 
14. บทเรียนจากการทํา 5ส. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนในห้องผ่าตัด รับคัดเลือกเข้าประกวด

งานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย ด้าน CQI 
15. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 6 เรื่อง 

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2558 
1. การพัฒนางานเพ่ือรับรองมาตรฐาน HA รายโรค โดยเร่ิมที่การปลูกถ่ายไตและการปลกูถ่ายตับ  
2. การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานของคณะกรรมการโครงการปลูกถ่ายไตและตับ 
3. การพัฒนางานด้านบริการให้มีความเป็นเลิศ 
4. การพัฒนางานวิชาการและวิจัย 
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 ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหาร 
   และการเคลื่อนไหว 

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการเคลื่อนไหวทางเดิน
อาหาร โดยเน้นบริการระดับตติยภูมิ ช้ันสูง  สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ การผลิต 
ผลงานวิจัยแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากภายในและภายนอกคณะฯ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  มีบุคลากร 17 คน 

ด้านบริการรักษาพยาบาล 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมมนาพัฒนาคุณภาพงานประจําปี 
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หัตถการส่องกล้อง

Motility study

อ่ืนๆ 

 

จํานวน (ราย) 

แผนภูมิที่ 5.13   จํานวนผู้รับบริการ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารฯ ปีงบประมาณ 2555 - 2557 

ปีงบประมาณ 

 
ให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ 

  
กิจกรรมพัฒนาความรู้บุคลากร 
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ผู้รับบริการจําแนกตามภาควิชาและประเภทการให้บริการ ปีงบประมาณ 2555 - 2557 

ปีงบประมาณ 
อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ 

รวม สามัญ/
คลินิกพิเศษ พรีเม่ียม สามัญ/

คลินิกพิเศษ พรีเม่ียม สามัญ/
คลินิกพิเศษ พรีเม่ียม 

2555 3,705 771 2,925 53 243 71 7,768 

2556 3,551 1,442 2,626 358 158 19 8,154 

2557 3,855 1,986 3,603 575 343 18 10,380 

ด้านบริการวิชาการ 
 คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร 10 ท่าน  เย่ียมชมดูงานระบบบริการงาน 
ส่องกล้องทางเดินอาหารของศูนย์ฯ  29 มกราคม 2557 
ด้านพัฒนาคณุภาพและบุคลากร 

1. ประชุมวิชาการประจําปีด้านมาตรฐานคุณภาพการส่องกล้องทางเดินอาหาร ครั้งที่ 4   8 - 9 
มีนาคม 2557 

2. ส่งพยาบาลวิชาชีพ 3 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Workshop on Therapeutic  
Endoscopy ครั้งท่ี 28 ณ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน    8 - 12 ธันวาคม 2556 
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558  

1. ร่วมมือกับภาควิชาอายุรศาสตร์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีในการเปิดการเรียนการสอน
หลักสูตร “งานส่องกล้องระบบทางเดินอาหารสําหรับผู้ช่วยงานส่องกล้องทางเดินอาหาร” 2 หลักสูตร คือ 
สําหรับผู้ที่ไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ 

2. โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ Mahidol (Siriraj-Ramathibodi) endoscopy annual meeting   
3. โครงการ Quality assurance in GI endoscopy 

 

 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ 
 จัดต้ังขึ้นใน ปีพ.ศ. 2556 ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (Thailand 
Center of Excellence for Life Sciences) หรือที-เซล (TCELS) ในกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาปลายนํ้า (Downstream research) ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคม มี
เข็มมุ่งในการสรรสร้างนวัตกรรมการถอดรหัสและแปลรหัสจีโนมมนุษย์ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล
รามาธิบดี ในการป้องกัน ดูแล และรักษาผู้ที่มาตรวจสุขภาพหรือรักษาตัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชากรไทย 
ทุกเศรษฐสถานะ และทุกกลุ่มอายุต้ังแต่ตัวอ่อนก่อนการฝั่งตัวในโพรงมดลูกไปจนถึงผู้สูงอายุ  
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 เป็นศูนย์รวมเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนความสามารถในการนําเทคโนโลยีด้านจีโนมมนุษย์ ดําเนินงานแบบ
บูรณาการประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในรูปสหสาขาวิชา โดยเฉพาะการถอดรหัสและ
แปลรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนมหรือบางส่วนของจีโนมด้วยเครื่อง Next generation sequencer ซึ่งมีเวลา
ครบวงงาน (Turn around time) สั้น และต้นทุนตํ่า (Low cost) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัย
เพ่ือกําหนดแนวทางการป้องกัน ดูแล และรักษาให้เหมาะสมแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในโรคที่ปัจจุบันยังไม่
ทราบถึงสาเหตุของโรคและยังไม่มีวิธีการรักษา (Undiagnosed disease/syndrome) โรคมะเร็ง  และโรค
ติดเช้ือจุลชีพที่ความรุนแรงของโรคขึ้นกับพันธุกรรมของผู้ติดเช้ือเป็นปัจจัยร่วม  มีบุคลากร 10 คน เป็น
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับโครงการวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์ท่ีได้รับทุนสนันสนุนการวิจัยจากคณะฯ  
ผลการดําเนินงาน   
 1. นวัตกรรมการตรวจคัดกรองตัวอ่อนก่อนการย้ายคืนสู่โพรงมดลูก (Pre-implantation genomic  
screening) ด้วยเทคนิคเน็กซ์เจเนเรชั่น ซีเควนซิ่ง การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมของตัวอ่อนที่ทํา
การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าตัวอ่อนที่ใส่กลับคืนสู่มดลูกเพ่ือฝังตัวให้เกิดการต้ังครรภ์ไม่มี
ความผดิปกติของโครโมโซม มีเป้าหมายเพื่อความสําเร็จในการช่วยเหลือการเจริญพันธ์ุด้วยเทคโนโลยีเด็ก
หลอดแก้วและตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ภาวะสติปัญญาบกพร่อง จากกลุ่มดาวน์ และ
โครโมโซมผิดปกติ 
 2. นวัตกรรมการตรวจวินิจฉยัการกลายพนัธ์ุของยีน BRCA1/2 เพ่ือทํานายปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 
และรังไข่จากพันธุกรรม (Hereditary breast and ovarian cancer) ด้วยเทคนิคเน็กซ์เจเนเรช่ัน ซีเควนซิ่ง 
การตรวจวินิจฉัยการกลายพันธ์ุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในครอบครัว
ที่มีความเสี่ยงสูง เพ่ือป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ในญาติสายตรงของผู้ป่วย 
 3. นวัตกรรมการถอดรหัสลําดับพันธุกรรมของยีนทั้งหมด (Whole exome sequencing) พร้อมกับ
จัดทําฐานข้อมูลมาตรฐานสําหรับประชากรไทย (National genome database) เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
แยกแยะความหลากหลายของจีโนม (Genomic variants) ที่ไม่ก่อโรคกับการกลายพันธ์ุ (Genomic 
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mutations) ที่ก่อให้เกิดโรคในปัจจุบันหรือเป็นสาเหตุหลักหรือสาเหตุร่วมให้เกิดโรคในอนาคต โดยมี
เป้าหมายจะดําเนินการให้ครบ 5,000 ราย ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเอ็กโซมในระดับพ้ืนฐานและระดับสูง ร่วมกับวิทยากร
จาก University Medical Center Groningen และ Broad Institute Cambridge  17 - 19 กุมภาพันธ์ 
2557 และ 3 - 5 มีนาคม 2557 ณ คณะฯ เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเอ็กโซม 
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือโครงการ Global eradication of SJS/TEN และ pharmacogenomics  
card จากระดับอาเซียนสู่ระดับโลก เพ่ือมุ่งหวังลดปัญหาผื่นแพ้ยารุนแรงในประชากรอาเซียนและประชากรโลก  
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนวิจัย 

การพัฒนาชุดตรวจยีนบางกลุ่มหรือยีนท้ังหมดบนโครโมโซม  
(จีโนม) เพ่ือหาความผิดปกติท่ีก่อให้เกิดโรคพันธุกรรมเพื่อนําไปสู่
การรักษาเฉพาะบุคคล โดยอาศัยเทคโนโลยี High-throughput, 
massively parallel DNA sequencing 

1, 260,000 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ทุนวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์ระยะท่ี 11 
- การถอดรหัสพันธุกรรมยีนบางกลุ่มหรือยีนท้ังหมดบน

โครโมโซม (จีโนม) ประชากรไทย 100 ราย 
- การตรวจระดับสารพันธุกรรมของทารกในครรภ์โดยอาศัย

ดีเอ็นเอของทารกท่ีปะปนอยู่ในเลือดแม่ 100 ราย 
- การพัฒนาชุดตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบีท่ีดื้อต่อยาด้วย

เทคโนโลยี Next generation sequencer 

7,000,000 ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์  
(องค์การมหาชน) 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนวิจัย 

- การสร้างเครือข่ายนานาชาติเพ่ือส่งเสริมการวิจัยทาง
เภสัชพันธุศาสตร์ในระดับอาเซียนสู่ระดับโลก 

ทุนสนับสนุนศูนย์จีโนมทางการแพทย์ 
-  ร่วมประชุมเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ศูนย์จีโนม

ทางการแพทย์ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
-  ประสานงานและขยายผลเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
- ประชุมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่างๆ ท้ังในและ

ต่างประเทศ เพ่ือให้แพทย์ไทยมีศักยภาพในการแปลผลจีโนมทาง
การแพทย์ 

- ศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้ทางธุรกิจของงานบริการ
ตรวจวินิจฉัยจีโนม 

1,000,000 ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์  
(องค์การมหาชน) 

 
 ศูนย์โรคการนอนหลับ 

ศูนย์ระดับตติยภูมิที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการตรวจและรักษาโรคทางด้านการนอนหลับ แบบสห
สาขาวิชาชีพ มีอาจารย์แพทย์ที่เช่ียวชาญและมีประสบการณ์สูง ภาควิชาอายุรศาสตร์  โสต ศอ นาสิกวิทยา  
จิตเวชศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์  ให้บริการผู้ป่วยแบบครบวงจร ในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ที่
มีปัญหาและโรคการนอนหลับชนิดต่างๆ ที่หลากหลาย  และเป็นศูนย์รับปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อนระดับตติยภูมิอย่างมีคุณภาพทันสมัย ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับภูมิภาคเอเชีย   และทาง
ศูนย์ฯ ยังเป็นศูนย์เดียวในประเทศไทยท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ ในด้านการตรวจการนอนหลับในเด็ก 
และสามารถฝึกอบรมบุคลากรทั้งแพทย์และ Sleep technician ทางด้านเด็กได้อย่างต่อเนื่อง   สําหรับ
ด้านการวิจัยและวิชาการสามารถผลิตงานวิจัยในระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศของอาจารย์แพทย์ 
แพทย์ประจําบ้าน  แพทย์ประจําบ้านต่อยอด และบุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์ฯ นักศึกษาระดับปริญญา
โทและเอกให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและการศึกษาและสามารถนําประโยชน์จากงานวิจัยมาประยุกต์ 
เพ่ือนํามาใช้แก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้จริง  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ กว่า 
200 บทความ ตลอด 20 กว่าปี และฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้าน Sleep Medicine ในทุก
ระดับ   บุคลากร ได้แก่  อาจารย์แพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคการนอนหลับ 3 คน   เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ 
8 คน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน 

ผลการดําเนินงาน 
1. บริการตรวจการนอนหลับอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว  1,694 ราย 
2. ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ OPD sleep clinic  1,213 ราย 
3. จัดต้ัง CPAP clinic/CPAP education class   445 ราย 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนวิจัย 

- การสร้างเครือข่ายนานาชาติเพ่ือส่งเสริมการวิจัยทาง
เภสัชพันธุศาสตร์ในระดับอาเซียนสู่ระดับโลก 

ทุนสนับสนุนศูนย์จีโนมทางการแพทย์ 
-  ร่วมประชุมเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ศูนย์จีโนม

ทางการแพทย์ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
-  ประสานงานและขยายผลเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
- ประชุมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่างๆ ท้ังในและ

ต่างประเทศ เพ่ือให้แพทย์ไทยมีศักยภาพในการแปลผลจีโนมทาง
การแพทย์ 

- ศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้ทางธุรกิจของงานบริการ
ตรวจวินิจฉัยจีโนม 

1,000,000 ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์  
(องค์การมหาชน) 

 
 ศูนย์โรคการนอนหลับ 

ศูนย์ระดับตติยภูมิที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการตรวจและรักษาโรคทางด้านการนอนหลับ แบบสห
สาขาวิชาชีพ มีอาจารย์แพทย์ที่เช่ียวชาญและมีประสบการณ์สูง ภาควิชาอายุรศาสตร์  โสต ศอ นาสิกวิทยา  
จิตเวชศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์  ให้บริการผู้ป่วยแบบครบวงจร ในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ที่
มีปัญหาและโรคการนอนหลับชนิดต่างๆ ที่หลากหลาย  และเป็นศูนย์รับปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อนระดับตติยภูมิอย่างมีคุณภาพทันสมัย ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับภูมิภาคเอเชีย   และทาง
ศูนย์ฯ ยังเป็นศูนย์เดียวในประเทศไทยท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ ในด้านการตรวจการนอนหลับในเด็ก 
และสามารถฝึกอบรมบุคลากรทั้งแพทย์และ Sleep technician ทางด้านเด็กได้อย่างต่อเนื่อง   สําหรับ
ด้านการวิจัยและวิชาการสามารถผลิตงานวิจัยในระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศของอาจารย์แพทย์ 
แพทย์ประจําบ้าน  แพทย์ประจําบ้านต่อยอด และบุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์ฯ นักศึกษาระดับปริญญา
โทและเอกให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและการศึกษาและสามารถนําประโยชน์จากงานวิจัยมาประยุกต์ 
เพ่ือนํามาใช้แก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้จริง  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ กว่า 
200 บทความ ตลอด 20 กว่าปี และฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้าน Sleep Medicine ในทุก
ระดับ   บุคลากร ได้แก่  อาจารย์แพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคการนอนหลับ 3 คน   เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ 
8 คน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน 

ผลการดําเนินงาน 
1. บริการตรวจการนอนหลับอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว  1,694 ราย 
2. ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ OPD sleep clinic  1,213 ราย 
3. จัดต้ัง CPAP clinic/CPAP education class   445 ราย 
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4. ให้บริการรักษา Chronic insomnia  328 ราย 
5. การควบคุมคุณภาพ การตรวจการนอนหลับ เพ่ือการ Accreditation 

5.1 ควบคุมคุณภาพบุคลากร ร้อยละ 70 
5.2 ทําคู่มือ Procedural work ร้อยละ 70 
5.2 ควบคุมคุณภาพ การรายงานผลการตรวจการนอนหลับ รอ้ยละ 95 
5.3 ดําเนินการและสนับสนุนงานวิจัย ของ Sleep medicine  มีผลงานวิจัย 4 เรื่อง  

ได้รับการตีพิมพ์ 1 เร่ือง  
1. V. Tantrakul et.al: Continueous positive airwar pressure as a potential  

treatment for pre-eclampsia. The open sleep journal, 2013, 6, supply: M5, 37-43. 
รอการตีพิมพ์ 3 เรื่อง  
1. Validation of Thai version of Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI-T) in 

supjects with sleep disturbances. 
2. Effect of music therapy on sleep and stress level in subjects who 

undergo standard over-night polysomnography (PSG). 
3. Screeing of obstructive sleep apnea during pregnancy: Differen in predictive  

values across trimesters.  
6. ดําเนินการฝึกอบรมเพ่ือผลิต Sleep specialist 1 ราย 

7. ฝึกอบรมเพ่ื อผลิต  Sleep technician  เป็น  Advanced technician 4 ราย   เป็น  Basic 
technician 1 ราย   

8. เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ร่วมของสมาคมต่างๆ  
9. จัด Interdepartmental sleep conference แบบสหสาขา 3 ครั้ง/เดือน 

10. ให้ความรู้แกผู่ป่้วยและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคการนอนหลับ 1 ครัง้/เดือน 

11. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 1 ครั้ง/เดือน 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. พัฒนาระบบการตรวจรักษาและบริการผู้ป่วยที่มีปัญหาเร่ืองการนอนหลับให้มีมาตรฐานสากล   

แบบสหสาขาวิชาแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ แบบครบวงจร เพ่ือรองรับนโยบายของโรงพยาบาล 
เรื่อง One-stop service เช่น การทํา CPAP clinic และ การตรวจ Sleep clinic โดย Sleep specialist 
สาขาต่างๆ 

2. พัฒนางานด้านการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดต่างๆ และการตรวจชนิดอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโรคการนอนหลับ ให้ได้มาตรฐานสากลตามเกณฑ์วิชาชีพทาง Sleep Medicine ตาม
มาตรฐานของ American Academy of Sleep Medicine โดยมีความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมี
เป้าหมายเรื่อง Sleep center accreditation 
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3. พัฒนางานด้านการศึกษาวิจัย ให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือนําข้อมูลและผลงานที่ได้มา
ทําการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. จัดทําหลักสูตร/ฝึกอบรม Sleep medicine specialist และ Sleep technician ให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานให้มีคุณภาพ ประหยัด เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ   
 

 ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ (Center for Health Policy and Management) 
 ดําเนินการประสานงานด้านนโยบายและการจัดการสุขภาพให้เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  ให้
คําปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย และให้คําปรึกษางานด้านสุขภาพโลก (Global health) 
ของคณะฯ  พัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมนโยบายสุขภาพและการจัดการสุขภาพระหว่างองค์กร
ภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ มีบุคลากร 4 คน เป็นผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน  เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 2 คน   
1. การผลักดันองค์ความรู้ของคณะฯ สู่นโยบายของประเทศ โดยการทํางานต่อยอดจากงานวิจัยใน  
    โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย  
 1.1 ต้นแบบการพัฒนาโภชนาการระดับท้องถิ่น 
 ประสานงานกับสํานักงานโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือนําเสนอผลงาน เรื่อง
การพัฒนาโภชนาการระดับท้องถิ่น ของรองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ ซึ่งได้รับความยอมรับโดย
จัดทําเป็นการถอดบทเรียน และลงตีพิมพ์ในคู่มือการปฏิบัติ ปีพ.ศ.2558 ให้กับผู้นําของศูนย์การเรียนรู้
องค์กรต้นแบบไร้พุง เช่น ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานเอกชน และหน่วยงาน
สาธารณสุข ให้สามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือลดโรคอ้วนลงพุงภายในองค์กร 
โดยสํานักโภชนาการมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมจํานวนองค์กรน้ีอย่างน้อย 152 แห่งใหม่ต่อปี ทั่วประเทศ    
 1.2 ต้นแบบอนามัยโรงเรียนและการคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน 
 ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2557 - 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ผู้เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในระดับจังหวัดและพื้นท่ี ให้สามารถบริการคัดกรองและ
รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน โดยใช้โปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กพร้อมทั้งประเมินผลเป็น
รายบุคคลได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลงานคิดค้นของอาจารย์แพทย์หญิงสุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ เพ่ือเป็นข้อมูลให้
นักเรียนรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เหมาะสม รวมท้ังสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นภาพรวมของประเทศ เพ่ือใช้ในการกําหนด
นโยบายส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 1.3 โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 ประสานกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข นําผลงานการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในชีวิตเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์        
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เพ่ือพิจารณานําไปประยุกต์ในงานพัฒนาการศึกษา ซึ่งก็ได้รับความยอมรับและนําไปขยายผลโดยจัดทํา
โครงการร่วมกันในปีงบประมาณ 2558  
2. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
 ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ข้างเคียงอ่ืนๆ รวมท้ังโรงพยาบาลข้างเคียง เช่น โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นต้น เพ่ือเตรียมการด้าน
ระบบสาธารณสุขที่จะรองรับการดําเนินงานของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งรวมถึงงานการเรียน
การสอน งานส่งเสริมสุขภาพ และงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในความรับผิดชอบของทาง
สถาบันฯ อย่างต่อเน่ือง  
3. การเป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมประชุม และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรเก่ียวกับนโยบายสุขภาพ 
 3.1 การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (Mahidol University Global 
Health – MUGH) ได้ร่วมงานด้านสุขภาพโลกของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUGH) โดยเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพโลก และร่วมเป็นอนุกรรมการบริหารของ MUGH รวมท้ังเป็นวิทยากรใน
การประชุมให้ความรู้ด้าน Global Health ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม 
Coordinators meeting, Joint Secretariat Meeting, and International Organizing Committee 
Meeting, Prince Mahidol Award Conference 2015 ณ ประเทศฝร่ังเศส  
 3.2 การเข้าร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายสาธารณสุขในคณะ
แพทยศาสตร์ (คศ.นส.)  
 เป็นเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการของโรงเรียนแพทย์ 7 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทําให้เกิดช่องทางในการส่งเสริม
บทบาทของโรงเรียนแพทย์ในการร่วมกันค้นคว้าหานโยบายและพัฒนาระบบสาธารณสุขรวมทั้งกําหนดและ
ผลักดันนโยบายของเครือข่ายให้สู่ระดับชาติและนานาชาติ  
 ในการประชุม คศ.นส. ครั้งที่ 7 เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ
ประจําเครือข่ายฯ โดยมีวาระดําเนินการ 1 ปี ต่อจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ครบกําหนด
วาระ ซึ่งจะทําหน้าที่ประสานการกําหนดทิศทางและประเด็นในเครือข่ายฯ ผ่านอีเล็กทรอนิกส์เมล์ในกลุ่ม
เครือข่าย (Mail group) เพ่ือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและตกผลึกหัวข้อที่มีจุดสนใจร่วมกัน เสนอเป็น
วาระพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป  
 3.3 การสร้างเครือข่ายงานส่งเสริมนโยบายสุขภาพระดับชาติ 
      ร่วมงานด้านส่งเสริมสุขภาพ กับเครือขา่ยระดับชาติ ได้แก่  
      3.3.1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผลักดันให้คณะฯ เป็นหนึ่งใน
หน่วยงานร่วมผลักดันงานด้านอนามัยเจริญพันธ์ุในวัยรุ่น โดยจัดการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ  
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ครั้งที่ 1 ประเด็นการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมี อ.พญ.จิราภรณ์  อรุณากูร 
ผู้เช่ียวชาญด้านวัยรุ่น เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้การตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี   
           3.3.2 กรมอนามัย เข้ามีส่วนร่วมในการผลักดันพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ 
      3.3.3 กรมควบคุมโรค เข้ามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของแผนงานควบคุมโรค
ต่างๆ อาทิ เช่น ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ และแนวทางระดับชาติ เรื่องการกําจัดซิฟิลิสแต่กําเนิด
ในประเทศไทย เป็นต้น 
      3.3.4 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการและชุด
สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ เช่น ระบบบริการผู้ติดเช้ือ HIV และผู้ป่วยเอดส์   พัฒนาสิทธิประโยชน์   บริการ
สร้างเสริทมสุขภาพและป้องกันโรคในพ้ืนที่พิเศษ เป็นต้น 
      3.3.5 สํานักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในงานการประชุมสมัชชาสุขภาพ คร้ังที่ 6 ซึ่งผลักดัน
ให้คณะฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมผลักดันนโยบายการตรวจสุขภาพที่จําเป็นและเหมาะสมสําหรับ
ประชาชน โดยให้มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ใช่ตรวจเพ่ือหาโรคเท่าน้ัน  
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 

1. สร้างกลไกสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ฯ ได้แก่ จัดฝึกอบรมและประชุมสัมมนาด้านวิจัย
ระบบสุขภาพ  

2. การดําเนินงานภายในคณะฯ ได้แก่ กลั่นกรอง และผลักดันผลงานของคณะฯ ไปสู่ระดับนโยบาย 
ต่อเน่ือง 

3. การดําเนินงานภายนอกคณะฯ ได้แก่ การประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่ายด้านนโยบาย
สุขภาพในโรงเรียนแพทย์ การสร้างเครือข่ายงานส่งเสริมนโยบายสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ  
 
 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย (Development potentials of Thai 
    people Project) 

ต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยอย่างเป็นองค์รวมต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราอย่างครบ
วงจร โดยใช้ความรู้ทางการแพทย์และศาสตร์ด้านต่างๆ อย่างบูรณาการ แล้วขับเคลื่อนต้นแบบที่เหมาะสม
สู่ระดับนโยบายในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้สามารถนําไปสร้างเสริมสุขภาพประชากรไทยให้เต็มศักยภาพ  
อัตรากําลังใช้ร่วมกับศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ  ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. การบริการวิชาการสู่สังคม 
    1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
          ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการ
อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องการคัดกรองสุขภาพเด็ก
นักเรียน โดย อ.พญ.สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ และทีมงาน ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม
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สุขภาพเด็กวัยเรียนร่วมกัน (ปีงบประมาณ 2557 - 2559) มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรทางสาธารณสุข
ทั่วประเทศ  2 คร้ัง คร้ังละ 2 วัน  ผู้เข้าอบรม ครั้งละ 200 คน  12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557  และ 25 - 26 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาล  

เสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการประจําปี พ.ศ.2557 ภายใต้หัวข้อ“Integrative medicine” 
(การแพทย์แบบบูรณาการ) ซึ่งได้คัดเลือกผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่เกี่ยวข้อง โดยนําเสนอหัวข้อ
เรื่อง Challenges and solutions on integrated health promotion  2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง 
617 ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

จัดการประชุมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในวัยรุ่นที่ต้ังครรภ์ โดย อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร  
และทีม ให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องและสนใจด้านการดูแลแม่วัยรุ่นนําไปปฏิบัติต่อ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 84 คน   
28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 810 AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาล   

โครงการฯ ร่วมกับคลินิกวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ของคณะฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “เพศหลากหลายกับวัยรุ่น”  โดย อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร เป็นผู้ดําเนินรายการ  18 สิงหาคม 2557 
ณ ห้องประชุม 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 150 คน 

 
 

ความร่วมมือจากโรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี ใน
การนําคู่มือการดูแลช่องปากด้วยตนเองสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการบําบัด รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ไปใช้ใน
การรักษาช่องปากผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการบําบัด 
    1.2 ชุมชน  

นําโปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กพร้อมทั้งประเมินผลเป็นรายบุคคล ไปบริการตรวจสุขภาพ
และภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนในพ้ืนที่อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูเป็นอย่างดี 
2. การผลิตต้นแบบและการส่งต่อต้นแบบที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ผลิตต้นแบบการดูแลช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการบําบัด ของ รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ 
และรูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและญาติผู้ดูแลจากโรงพยาบาลสู่บ้าน ของ รศ.ประคอง อินทรสมบัติ   
รศ.ดร.ยุพาพิน ศิรโพธ์ิงาม  และผศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง ซึ่งจะส่งต่อให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาขยายผลร่วมกัน 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
 เน้นการผลิตต้นแบบใหม่ โดยเปิดรับแบบเสนอโครงงานกิจกรรมเพ่ิมเติม ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
ต้นแบบเดิมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ต้นแบบที่เหมาะสม สามารถส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระดับประเทศดําเนินการ โดยมีศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพเป็นผู้ช่วย
ประสานงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชากรไทยให้สมบูรณ์ที่สุด 
 

 โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี (RAMA Healthy Farm) 
งานสร้างเสริมสุขภาพได้ดําเนินโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นปีที่ 2 จากที่ดินเปล่าที่ได้รับบริจาค 30 ไร่ เพ่ือทดลองและพัฒนาโมเดล
การดําเนินการต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร สร้างแหล่งผลิตเกษตร
อินทรีย์ และไม้ยืนต้น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนท่ัวไปในเขต กทม. และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคมที่รองรับกลุ่มบุคลากร ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงชุมชน 
ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการสาธารณประโยชน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย
การปลูกพืช ผัก ไม้ผล รวมทั้งทํานาข้าวและไม้ยืนต้นโดยไม่ใช้สารเคมี ดําเนินการมาแล้ว 2 ปี เริ่มมีผลผลิต
นําส่งเข้าฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลฯ เพ่ือนํามาปรุงอาหารให้กับผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่
ปราศจากสารเคมี โดยมีการตรวจสอบสารตกค้างจากฟาร์มเทียบกับตลาด และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของ
คณะฯ เริ่มมีการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง มุ่งหวังการเรียนรู้และโดยเฉพาะการลดอันตราย
จากสารเคมีทางการเกษตร มีการจัดเสวนาทางวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 

 
 
 
 

เสวนาเรื่อง 
“โรงเรียนแพทย์/พยาบาลทําการเกษตร: ใครได้ใครเสีย” 

2 พฤษภาคม 2557 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
สร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับชุมชนในพ้ืนที่ ใกล้เคียงกับโครงการ หน่วยงาน องค์กร  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทําเกษตรอินทรีย์ การลดหรืองดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
การดูแลสุขภาพของประชาชน ให้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 

 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
คณะฯ มีพันธกิจด้านการให้บริการทางการแพทย์ การตรวจรักษาประชาชนผู้มารับบริการ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎรที่ยังมีความเดือดร้อนอยู่ โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพอนามัยและโรคภัยต่างๆ จึงได้ร่วมมือกับสํานักราช
เลขาธิการและมูลนิธิพระดาบส จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมข้ึน โดยออกปฏิบัติงานครั้ง
แรก 21 พฤศจิกายน 2549 ที่องค์การบริหารส่วนตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
หลังจากน้ันโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีได้แผ่ขยายกว้างขวางออกไปท่ัวทุกภาคของประเทศ ทั้งจังหวัดที่
มีเขตติดชายแดนหรือจังหวัดใกล้เคียงชายแดน ซึ่งมีพ้ืนที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ  โดยบุคลากรที่
ออกไปปฏิบัติหน้าที่จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน (เป็นจิตอาสา)  ในปีงบประมาณ 2557 จัดหน่วยแพทย์ไป
ให้บริการประชาชน 11 ครั้ง และมีจํานวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล 3,672 คน   

 

วันท่ีออกหน่วย สถานที่ออกหน่วย จํานวน 
(คน) 

17 - 18 ตุลาคม 2556 หอประชุมโรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 
หอประชุมโรงเรียนวังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 

375  

26 - 29 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านเมืองแตง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน   
สํานักงานเทศบาลตําบลสันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 

327  

15 - 16 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบา้นนาตาวงษ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

388  

22 ธันวาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 56  

 5- 7 กุมภาพันธ์ 2557 สํานักงานเทศบาลอําเภอท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
โรงเรียนพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 

327  

19 - 20 มีนาคม 2557 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี
โรงเรียนบ้านคาวิทยาคม อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

320  

2 เมษายน 2557 โรงเรียนเมืองปราณบุรี อ ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 165  
28 - 29 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม อ.วังน้ําเย็น จ สระแก้ว 

โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทรบุร ี
310  

29 กรกฎาคม 2557 ถึง 
1 สิงหาคม 2557   

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 
โรงเรียนพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

457  

21 - 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนทรายมูลวิทยาคม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี

470  

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

5-36 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
สร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับชุมชนในพ้ืนที่ ใกล้เคียงกับโครงการ หน่วยงาน องค์กร  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทําเกษตรอินทรีย์ การลดหรืองดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
การดูแลสุขภาพของประชาชน ให้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 

 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
คณะฯ มีพันธกิจด้านการให้บริการทางการแพทย์ การตรวจรักษาประชาชนผู้มารับบริการ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎรที่ยังมีความเดือดร้อนอยู่ โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพอนามัยและโรคภัยต่างๆ จึงได้ร่วมมือกับสํานักราช
เลขาธิการและมูลนิธิพระดาบส จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมข้ึน โดยออกปฏิบัติงานครั้ง
แรก 21 พฤศจิกายน 2549 ที่องค์การบริหารส่วนตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
หลังจากน้ันโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีได้แผ่ขยายกว้างขวางออกไปท่ัวทุกภาคของประเทศ ทั้งจังหวัดที่
มีเขตติดชายแดนหรือจังหวัดใกล้เคียงชายแดน ซึ่งมีพ้ืนที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ  โดยบุคลากรที่
ออกไปปฏิบัติหน้าที่จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน (เป็นจิตอาสา)  ในปีงบประมาณ 2557 จัดหน่วยแพทย์ไป
ให้บริการประชาชน 11 ครั้ง และมีจํานวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล 3,672 คน   

 

วันท่ีออกหน่วย สถานที่ออกหน่วย จํานวน 
(คน) 

17 - 18 ตุลาคม 2556 หอประชุมโรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 
หอประชุมโรงเรียนวังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 

375  

26 - 29 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านเมืองแตง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน   
สํานักงานเทศบาลตําบลสันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 

327  

15 - 16 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบา้นนาตาวงษ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

388  

22 ธันวาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 56  

 5- 7 กุมภาพันธ์ 2557 สํานักงานเทศบาลอําเภอท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
โรงเรียนพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 

327  

19 - 20 มีนาคม 2557 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี
โรงเรียนบ้านคาวิทยาคม อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

320  

2 เมษายน 2557 โรงเรียนเมืองปราณบุรี อ ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 165  
28 - 29 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม อ.วังน้ําเย็น จ สระแก้ว 

โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทรบุร ี
310  

29 กรกฎาคม 2557 ถึง 
1 สิงหาคม 2557   

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 
โรงเรียนพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

457  

21 - 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนทรายมูลวิทยาคม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี

470  
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          

มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

5-37 
 

วันท่ีออกหน่วย สถานที่ออกหน่วย จํานวน 
(คน) 

10 - 11 กันยายน 2557   โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช  

477  

 

 

 
 
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558   

สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมในภารกิจของสํานักราชเลขาธิการ และมูลนิธิพระดาบส 
ให้การดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญ และรับส่งต่อผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการ
รักษาในสถานพยาบาล ระดับตติยภูมิ รวมท้ังแนะนําการดูแล ป้องกันตนเองจากโรคภัย ออกหน่วยทุก
เดือนๆ ละ 1 - 2 ครั้ง 
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รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

6-1 
 

บทที่ 6  สมาคมศิษย์เก่า/สภาอาจารย์/หอจดหมายเหตุและพิพิธภณัฑ์รามาธิบดี  
 

สมาคมศิษย์เก่าแพทยร์ามาธิบดี 
1. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ 90,000 บาท รวม 3 ทนุ    
2. การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์และศิษย์เก่าแพทย์ 993,931.80 บาท   

- สํารวจความคิดเห็นศิษย์เก่าที่สังกัดโรงพยาบาลชุมชนเก่ียวกับการให้ความร่วมมือในการเป็นสถานท่ี
รองรับและให้การดูแลนักศึกษาเพ่ือฝึกเวชปฏิบัติในรายวิชา elective 

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าทุก 1 - 2 ต่อเดือน 
- จัดทําเนียบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1 – 44   
- จัดงานสุนทรียสนทนา ครั้งที่ 1 เรื่องแพทย์และนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ในเหตุการณ์ตุลาคม 2516 

และ 2519    30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 907 ช้ัน 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  27,900 บาท  

- สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ   27 ตุลาคม 2556  ณ บลูโอลิทึ่มแอนด์ โบว์ล  ศูนย์การค้า
สยามพารากอน ช้ัน 5 (จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์) 3,000 บาท  

- สนับสนุนงานคอนเสิร์ตการกุศล CMMU มหิดล เพ่ือสันติสุขกับสุนทราภรณ์   22 ธันวาคม 2556 ณ 
หอประชุมใหญ่ บริษัททีโอที จํากัด(มหาชน) อาคาร 9 ช้ัน 2 ถ.แจ้งวัฒนะ (จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย
การจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล) 1,000 บาท  

- จัดงานมุทิตาจิตในโอกาสอายุ 60 ปีของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 7   12 มกราคม 2557  ณ 
ห้องประชุม ABC 910 ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   
90,740 บาท 

- ร่วมจัดงานมุทิตาจิต ศ.เกียรติคุณพญ.ถนอมศรี  ศรีชัยกุล ในวาระ 84 ปี  25 มกราคม 2557  ณ  
วัดญาณเวศกวัน  ต.บางกระทึก  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  4,840  บาท  

- จัดโครงการพาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและครอบครัวทัศนศึกษา ครั้งที่ 1  26  
มกราคม 2557  ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และสถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ  
67,277 บาท 

- ค่าจัดทําซองจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และแบบฟอร์มการบริจาคเงินรวมน้ําใจ 
ศิษย์เก่าแพทย์  87,568.80 บาท 

- จัดสุนทรียเสวนา ครั้งที่ 2  เรื่องศิษย์แพทย์รามาธิบดี กับ การร่วมพัฒนาตัวขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพ 
21 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุม ABC 910 ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  31,958 บาท 

- ร่วมจัดประชุมวิชาการประจําปี 2557  เรื่อง Integrative medicine (การแพทย์แบบบูรณาการ) 
ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 25 เรื่อง "ทําไปเรียนไป" และการบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่าแพทย์ฯ วันพฤหัสบดี
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1 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  37,174 บาท 

- สนับสนุนเสื้อปฏิบัติการทางการแพทย์ สําหรับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 47  มอบในงานปฐมนิเทศ
และพิธีมอบเส้ือกาวน์รับศิษย์รามาธิบดี สู่ ช้ันคลินิก  25 เมษายน 2557  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี   
72,800 บาท   

- สนับสนุนละครเวที Rama D’RAMA ครั้งที่ 7 “บรรทัดสุดท้าย”  6 - 8 มิถุนายน 2557  ณ 
หอประชุมอารี วัลยะเสวี  จัดโดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ช้ันปีที่ 3  10,000 บาท  

- จัดทําจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ปีที่ 34 ฉบับที่ 85  138,030 บาท 
- สนับสนุนโครงการงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจําปี 2557 (บัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 44)  

9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  15,000 บาท  
- จัดงานสุนทรียสนทนา ครั้งที่ 3 “ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี กับ การพัฒนาสุขภาพชุมชน อดีต 

ปัจจุบัน อนาคต”   4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  26,113 บาท 

- สนับสนุนโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท จากพ่ีสู่น้อง...หนองหญ้า” ประจําปี 2557   ระหว่าง 
30 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 25557  ณ โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม  จ.กาญจนบุรี  จัดโดยชมรม
นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี และคณะกรรรมการนักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 3  10,000 บาท 

- สนับสนุนเว็บไซต์  www.rama-alumni.org แบบรายปี  26,750 บาท 
- สนับสนุนโครงการ love forward  ส่งต่อความรักจากพี่สู่น้อง   27 - 28 กันยายน 2557 จัดโดย 

ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี  ณ คณะฯ  และ มหาวิทยาลัยมหิดล  30,000 บาท  
- จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจําปี 2557    27 กันยายน 2557  ณ อาคารเรียน

และปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  287,306 บาท  
- จัดงานสุนทรียสนทนา ครั้งที่ 4 เรื่อง “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ในทศวรรษที่ 1”   27 กันยายน 

2557 ณ ห้องประชุม 907  ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี   

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
- การคัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น  
- การคัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม   
- การคดัเลือก และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากร   
- งานบรรยายปาฐกถา รจิต บุรี  
- งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี   
- งานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีอาวุโส   
- โครงการพาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและครอบครัวทัศนศึกษา 
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- การจัดพวงหรีดให้กับญาติ และศิษย์เก่าที่ถึงแก่กรรม  
- การมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์ฯ 
- ดูแลสิทธิและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
- จัดทําจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
- การพัฒนา Web site 
- สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษารามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาฯ 
- จัดทําเนียบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 

 
 
 
 
 
 
 

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจําปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมวิชาการประจําปี 2557  เรื่อง Integrative Medicine (การแพทย์แบบบูรณาการ) 
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 25  และการบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่าแพทย์ฯ 

 
 
 
 
 

งานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสอายุครบ 60 ปี  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส 
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สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 
1.  กิจกรรมสนับสนนุการพยาบาล 

1.1 เงินอุดหนุนโรงเรียนพยาบาลฯ ในการจัดทําวารสาร หนังสือรามาธิบดีพยาบาลสาร ปีละ 50,000 บาท  
1.2 จัดเตรียมเข็มปักประดับตราสมาคมศิษย์เก่า หนังสือรามาธิบดีพยาบาลสาร และ ไดอารี ปี 2557 

แจกให้สมาชิกใหม่ทุกคน 202 ชุด งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4  18 มีนาคม 2557   
1.3  เงินทุนวิจัยสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เน่ืองในโอกาสครบรอบ 70 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคณุ 

ดร.สมจิต  หนเุจริญกุล 2 ทุน ได้แก ่นายพัชระกรพจน์  ศรปีระสาร  20,000 บาท   และรองศาสตราจารย์ 
ดร.มณี  อาภานันทิกุล   21,000 บาท 

 1.4   มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท ให้กับนางสาวรสสุคนธ์  สมดี  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต ช้ันปีที่ 2   

1.5   เสนอชื่อศิษย์เก่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล เพ่ือพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร 
ประจําปี 2557 
2.  กิจกรรมสานสัมพันธส์มาชิกสมาคมและสวัสดิการ 

2.1  จัดของขวัญปีใหม่มอบให้กับอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ อาจารย์อาวุโส และผู้มีอุปการคุณ ด้วย 
"สมุดบันทึกปีมะเมีย" ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        

2.2 สนับสนุนหน่วยกิจการนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลฯ ในการจัดงาน BYE NIOR NR41 เป็นเงิน 
20,000 บาท  17 มีนาคม 2557 

2.3  เข้าร่วมงานมุทิตาจิตของคณะฯ และมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์อาวุโส พร้อมรดน้ําขอพรเนื่อง
ในวาระวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)  3 เมษายน 2557 โดยมีอาจารย์อาวุโสมาร่วม 17 ท่าน อาจารย์พยาบาล  
6 ท่าน ดังนี้  ผศ.สุธีรา อายุวัฒน์  ผศ.ชนิตา มณีวรรณ  รศ.ภัคสุภพิชญ์ ศรีกสิพันธุ์  รศ.สมศร เชื้อหิรัญ    
รศ.สุจินต์ วิจิตรกาญจน์   รศ.สุนทรี ภานุทัต    

2.4 จัดของเย่ียมไข้ศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน ตามที่ได้รับแจ้งกรณี เจบ็ป่วย ประสบอุบัติเหตุ และคลอดบุตร      
2.5 เป็นคณะกรรมการสวัสดิการสุขภาพรามาธิบดี โดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และให้การเสนอแนะ 

พิจารณาสวัสดิการสุขภาพร่วมกัน 
2.6  จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 40 ปี สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ผู้ได้รางวัล

ชนะเลิศ รับเงิน 2,000 บาท ได้แก่ คุณชลวิภา พงษ์สุภา สมาชิกศิษย์เก่า รุ่น 27  เจ้าหน้าที่พยาบาลประจํา
ห้อง Skill lab โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา และ รางวัลชมเชยเป็นของขวัญที่ระลึก ให้แก่    
คุณปทิตตา คงธนจรุงเกษม สมาชิกศิษย์เก่า รุ่น 37   เจ้าหน้าที่พยาบาลประจําห้องผ่าตัดสูติฯ ฝ่ายการ
พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี  

2.7 มอบไดอารีของสมาคมศิษย์เก่า ประจําปี 2558   อาจารย์พยาบาล 131 เล่ม   ฝ่ายการพยาบาล 
149 เล่ม 
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3.  กิจกรรมวิชาการ 
3.1 ประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 1 ของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในที่ประชุมวิชาการประจําปี 2557 ของคณะฯ  

พร้อมการบรรยายพิเศษของ คุณมณฑาณี ตันติสุข ในหัวข้อ "นิสัยรวยได้ ไม่ต้องพ่ึงหวย"  2 พฤษภาคม 
2557 ณ ห้อง 708 ช้ัน 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดี และ
มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรพยาบาลดีเด่นงาน Mass meeting ประจําปี 2557 จากฝ่ายการพยาบาล 4 
ท่าน และ โรงเรียนพยาบาล 4 ท่าน   

3.2 จัดประชุมวิชาการเรื่อง Nursing issues in the 21st century ณ  ห้องประชุม 708  อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 5 กันยายน  2557 และงานคืนสู่เหย้าใน
วาระ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 40 ปี ณ ห้องโถงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   6 กันยายน 2557  
4.  กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอ่ืนๆ 

4.1 จัดหารายได้จากการให้เช่าบ้านพักตากอากาศของสมาคมศิษย์เก่า ที่ ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

4.2  ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาฯ (พัฒนาอาคาร/จัดหาเครื่องมือแพทย์เพ่ือผู้ป่วยยากไร้)  
เป็นเงิน  20,000 บาท  26 เมษายน 2557 

4.3 เข้าร่วมการต้ังกองทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามช่ือกองทุน“ทุนศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล” 30 มิถุนายน 2557 

4.4 เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษาท่ีได้รับจากศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ในงานคืนสู่เหย้า ในวาระครบรอบ 
40 ปีแห่งการก่อต้ังสมาคมศิษย์เก่า  6 กันยายน 2557  56,700 บาท   มอบให้กับนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน 
ช้ันปีที่ 1 - 2 ณ วิทยาเขตศาลายา เป็นค่าอาหารม้ือเย็นของเดือนตุลาคม 2557  สําหรับนักเรียนทุน กยศ. 
ที่กระแสการรับเงินขาดตอนเนื่องจากผลกระทบทางการเมืองในช่วงที่ไร้รัฐมนตรีลงนามอนุมัติ  

4.5  สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดโดยงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  3,000 บาท  
4.6 สนับสนุนการจัดงานราตรีศรีกันภัย จัดโดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล  5,000 บาท  

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1.  จัดทําทะเบียนของสมาชิกให้ทันสมัย    
2.  บริหารจัดสรรทุนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3.  จัดทําจุลสาร ส่งข่าวสารแก่สมาชิก  
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6-6 
 

สภาอาจารย์รามาธิบดี 
กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี ชุดที่ 21 วาระ 2 ปี    4 กรกฎาคม 2556 – 31 มีนาคม 2558  มี

สมาชิก 13 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.นพ.ภากร  จันทนมัฎฐะ เป็นประธานฯ  และกรรมการ 12 คน 
กิจกรรม  

1. ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีเพ่ือหาทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ  ในงาน“หน่ึงน้ําใจ ล้านคํา
ขอบคุณ ครั้งที่ 7”  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

2. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาวิชาการ  7 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 – 16.00 น.  
โดยรองประธานสภาอาจารย์ ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา  ลิม้สุวรรณ เป็นคณะกรรมการจัดงาน 

3. ประสานงานร่วมกับงานส่ือสารองค์กร จัดงานคณบดีพบชาวรามา 

4. จัดหาทุนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรคณะฯ ทีม่ีรายได้น้อย 

 5.  แพทยสภามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ ประจําปี 2557 ได้แก่ รศ.พญ.มยุรี  จิรภิญโญ  
ภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา   
 6.  เสนอช่ือผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลประจําปี 
  2557 ได้แก่ ผศ.นพ.วิชิต  ชีวเรืองโรจน์  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
กรรมการภายในคณะฯ 
 1.  ร่วมประชุมกรรมการประจําส่วนงาน  
 2.  กรรมการโครงสร้างคณะฯ    
 3.  คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (คชร.) 
 4.  กรรมการงบประมาณของคณะฯ  
 5.  กรรมการบริหารทรัพยากรอาจารย์แพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์   
ร่วมกิจกรรมกับคณะฯ 

1. ร่วมงานพิธีไหว้ครูของทุกปี 
2. ร่วมงานอวยพรบัณฑิต 

3. ร่วมงานเกษียณอายุราชการของทุกปี 

4. ร่วมจัดงานวันรามาสามัคคีประจําปี  2557  

ภารกิจในคณะฯ  
1. เป็นผู้อํานวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลยัมหิดล จากคณาจารย์ประจํา 

2. เป็นผู้อํานวยการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  จากคณาจารย์ประจํา 

3. เลือกต้ังคณะกรรมการต่างๆ ที่คณะฯ มอบหมาย  

4. คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ 
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6-7 
 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 
1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี http://library.ra.mahidol.ac.th/ 

ramaram/ โดยบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสารโต้ตอบจาก
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 

2. จัดทําประวัติศาสตร์คําบอกเล่า (Oral history) บุคลากรสายวิชาการ/วิชาชีพและสนับสนุน  5 คน 
และจัดทําประวัติศาสตร์คําบอกเล่า (Oral history) จากผู้แทนนักศึกษาเป็นรายแรก 

3. จัดทําฐานข้อมูลโครงการจดหมายเหตุภาพถ่ายการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
4. จัดทําโครงการบันทึกจดหมายเหตุรามาธิบดีกับเหตุการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556 – 2557  

รวม 29 เรื่อง 
5. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการเน่ืองในโอกาสต่างๆ  6 เรื่อง  
6. ให้บริการบรรยายและนําชมให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 17 ครั้ง 
7. การพัฒนาบุคลากรหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โดยเข้าร่วมฝึกอบรม/เสวนา/ 

ฟังบรรยาย 9 ครั้ง และ ศึกษาดูงาน 8 ครั้ง 
8. จัดกิจกรรมและโครงการพิเศษ 2 ครั้ง 
9. ให้บริการข้อมูลเก่ียวกับประวัติและพัฒนาการของคณะฯ แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

คณะฯ  19 ครั้ง 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
1. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการในโอกาสสําคัญต่างๆ ของคณะฯ 
2. จัดกิจกรรมโครงการ Roadshow หอจดหมายเหตุฯ รามาธิบดี สัญจร 
3. จัดโครงการ RAMA guide อบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์คณะฯ และทักษะในการนําชมแก่

บุคลากรและนักศึกษารามาธิบดี 
4. จัดโครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยา ศึกษาพระนามรามาธิบดี เพ่ืออบรมความรู้ประวัติศาสตร์ 

ความสําคัญของพระนาม “รามาธิบดี” ซึ่งเป็นช่ือคณะฯ 
5. จัดงานรักษ์รามาธิบดี ครั้งที่ 4 เน่ืองในโอกาสการก่อตั้งคณะฯ ครบ 50 ปี (พ.ศ. 2508 - 2558)  
6. เปิดตัวเว็บไซต์และฐานข้อมูลของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีรูปแบบใหม่  
7. จัดทําประวัติศาสตร์คําบอกเล่า (Oral history)  
8. ปรับปรุงและพัฒนาการส่วนจัดแสดงภายในส่วนจัดแสดงถาวร ช้ัน 2 และหอเกียรติยศรามาธิบดี 

ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
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7-1 
 

บทที่ 7  มูลนิธิรามาธิบดี  
 

วิสัยทัศน์ 
“มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นองค์กรการกุศลในดวงใจของคนไทย เป็นสื่อกลางให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” 

วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ ในทุกพันธกิจ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ป้องกันปัญหาสุขภาพ รักษาพยาบาล   

และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ 
4. ดําเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

การดําเนินงาน 
จัดกิจกรรมระดมทุนและรับเงินบริจาคเพ่ือนํามาจัดสรรและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ

อย่างต่อเน่ือง  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกพันธกิจของคณะฯ   

กิจกรรมระดมทุน  
1. งานกาล่าดินเนอร์การกุศล “บรมราชกุมารี ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด” ประจําปี 2557 เพ่ือระดมทุน

โครงการเพ่ือผู้ป่วยยากไร้  30 มีนาคม 2557 เวลา 18.30  - 21.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา  
 

       
 
 
 

2. กิจกรรม“รวมพลังอาสา” ครั้งที่ 4 และงานถ่ายทอดสด “หนึ่งน้ําใจล้านคําขอบคุณ” ครั้งที่ 7   
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนท่ัวไปได้ร่วม
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้   26 เมษายน 2557  ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  
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7-2 
 

3. งาน “ราชอิสริยาภรณ์ คุณากรการให้...ไม่สิ้นสุด” ประจําปี 2556  พิธีแสดงความยินดีกับผู้บริจาค 
ที่ได้รับมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งได้ร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ  
19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ ช้ัน 5  ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ   
 
    
 
 
 
 
กิจกรรมเพื่อสังคมโดยความร่วมมือจากพันธมิตร  

1. โครงการ Citibank Charity Campaign “แบ่งปันความสุขได้ทุกวัน” โดยธนาคารซิตี้แบงก์  
ร่วมบริจาคเงินร้อยละ 5 ของมูลค่ายอดคะแนนสะสมการใช้จ่ายบัตรของลูกค้าบัตรเครดิตซิต้ีแบงก์ เพ่ือ
สมทบทุนโครงการเพ่ือผู้ป่วยยากไร้ พร้อมกิจกรรมเย่ียมผู้ป่วย  20 กุมภาพันธ์ 2557  ณ หอผู้ป่วย
ศัลยกรรมหญิง ช้ัน 5 อาคาร 1  

 
 
 
 
 

2. งานแถลงข่าวโครงการ “ทุกพื้นที่มีการให้...ไม่สิ้นสุด” โดยความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็น
ประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  ผู้แทนจากองค์กรพันธมิตรผู้ให้การ
สนับสนุนการผลิตกระปุกหมู และศิลปิน/ดาราผู้วาดลวดลายบนกระปุกหมู 21 ตัว  5 มีนาคม 2557  ณ 
โถงเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  
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3. งานแถลงข่าวโครงการ “อ่ิมบุญ อ่ิมใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้  ปีที่ 2” ที่จัดขึ้นโดย
บริษัทดีเอสจี อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําหรับผู้ใหญ่ 
“เซอร์เทนตี้” เพ่ือนํารายได้ส่วนหน่ึงจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และการกดไลค์ผ่านเฟซบุ๊ค  เซอร์เทนตี้ 
มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพ่ือสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือผู้ป่วยยากไร้  
และช่วยเหลือผู้ป่วยสูงวัย โรงพยาบาลรามาธิบดี  7 พฤษภาคม 2557 ณ  โถงเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 1  
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  
 

 
 
 
 
 

4. กิจกรรม Hip Dining Hip Sharing ปีที่ 4 โดยร้านอาหารเกรฮาวด์ คาเฟ่ ร่วมกับธนาคารซิต้ีแบงก์  
จัดกิจกรรมการกุศลฉลองครบรอบ 17 ปี เพ่ือระดมทุนสนับสนุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้  ตลอดเดือน
สิงหาคม 2557 
 
 
 
 
 
 

 
5. งานมติชนเฮลท์แคร์ 2014 โดยบริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสอยดาว “สุขใจ ได้บุญ”  

ภายในงานเพ่ือนํารายได้สมทบทุนโครงการเพ่ือผู้ป่วยยากไร้  21 – 24  สิงหาคม 2557  ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ช้ัน 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว 

 
 

 
 
 
 
 

_15-0165(314-317).indd   316 4/27/15   11:40:38 AM



317

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

 

7-4 
 

6. คริสปี้ ครีม  โดยบริษัทเคดีเอ็น จํากัด จัดรายการพิเศษจากการขายโดนัทคริสป้ีครีมรส  
Cinnamon power  22 สิงหาคม 2557 – 5  ตุลาคม 2557  โดยนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุน 
โครงการเพ่ือผู้ป่วยยากไร้   

 
 
 
 
 
 
 
7. งาน Vogue Fashion Night Out 2014  โดยนิตยสาร Vogue  ได้จัดทําและจําหน่ายเสื้อยืด

คอลเลคช่ันพิเศษ ซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ Giordano เพ่ือนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการเพ่ือ
ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี 26  กันยายน  2557  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมจิตอาสาโดยความร่วมมือจากศิลปิน นักแสดง ผู้มีช่ือเสียง และองค์กรพันธมิตรต่างๆ  ร่วม

กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมมอบอาหาร การร้องเพลงให้ความบันเทิง และจําหน่ายของที่ระลึกตามสถานที่
ต่างๆ อาทิ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารทิปโก้  ลาวิลล่า อารีย์  เป็นต้น 
                                                .  
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8-1 
 

บทที่ 8  ก้าวต่อไปของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
8.1  การจัดทาํข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2558 
 โครงการสําคัญที่ดําเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2557 จํานวน 53 โครงการ   
ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

Research  and  
Academic 
Excellence 

1. โครงการการจัดทํา
ฐานข้อมูลผู้ป่วย  

   (Cohort registry) 

2556-2560 4,650,000 จัดทําฐานข้อมูลอาสาสมัคร 
8 โครงการ 

Research and  
Academic 
Excellence 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณาจารย์ประจําด้าน 
การวิจัย 

2556-2560 620,000 1. ผลงานวิจัยที่นําไปปรับ
นโยบายหรือแก้ปัญหา 

    สาธารณสุขของประเทศ 
จํานวน 12 เรื่อง 

2. นักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentoring) 
จํานวน 8 คน  

3. จํานวนโครงการวิจัยของ
คณะฯ ท่ีเข้าร่วมการทําวิจัย 

    กับองค์กรภายนอก  
12 โครงการ 

Research and  
Academic 
Excellence 

3.  โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการครบวงจร 
สําหรับงานวิจัยอย่างมี
มาตรฐานสากล 

2556-2560 22,500 มีจํานวนโครงการที่เข้ามาใช้
บริการ  30 โครงการ 

Research and  
Academic 
Excellence 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยทาง 

    ด้าน Metabolomics 

2556-2560 6,500,000 1. ผลงานตีพิมพ์ด้าน 
Metabolomics ในวารสาร 
วิชาการนานาชาติ 4 ชิ้น 

2. ทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก
คณะฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Metabolomics 5 ล้านบาท  

Research and  
Academic 
Excellence 

5. โครงการการพัฒนาชุด
ตรวจ ยีนบางกลุ่มหรือยีน
ท้ังหมดบนโครโมโซม  
(จีโนม)  เพ่ือหาความ
ผิดปกติท่ีก่อให้เกิดโรค

2556-2560 6,030,000 1. จํานวนโรคพันธุกรรมที
สามารถตรวจวินิจฉัยได้ 

    เพ่ิมข้ึนจากเดิม 1 โรค 
2. จํานวนยีนใหม่ท่ีก่อโรคใน

ผู้ป่วยไทย 6 ยีน 

_15-0165(318-335).indd   318 4/27/15   11:41:03 AM



319

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

 

8-2 
 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

พันธุกรรม เพ่ือนําสู่การ
รักษาเฉพาะบุคคล  

3. จํานวนชุดตรวจกลุ่มยีนท่ี
พัฒนาข้ึนใหม่สําหรับงาน 

    บริการเชิงพาณิชย์ 1 ชุด 
Research and  
Academic 
Excellence 

6. โครงการพัฒนาแผนท่ี
สมองของคนไทย เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพในการรักษา 
โรคสมอง 

2556-2560 8,240,000 1. ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
ระดับสากล 1 บทความ 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
สาธารณชน (จากการจัดงาน   
ประชุมวิชาการ) 1 ครั้ง 

3. จํานวนผู้มาใช้บริการ 90 ราย 
4. สามารถรองรับการเรียนการ

สอนให้กับรังสีแพทย์ จาก 
    การจัดงานประชุมวิชาการ

และการทําวิจัย 140 คน 
5. พัฒนาคุณภาพและแนว

ทางการวินิจฉัยผู้ป่วยโรค
สมอง  ให้รวดเร็วและ 
แม่นยํา ร้อยละ 60 

6. พัฒนามาตรฐานการวินิจฉัย
ด้วย MRI  ของโรงพยาบาล 

    เครือข่ายให้มีศักยภาพใกล้ 
เคียงกับคณะแพทยศาสตร์ 

    โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ร้อยละ 50  

Research and  
Academic 
Excellence 

7. โครงการปฏิบัติการวิจัย
การใช้เทคโนโลยี เซลล์ต้น
กําเนิดสําหรับการรักษา
โรคด้วยวิธีเซลล์บําบัด
และยีนบําบัด 

 

2556-2560 34,700,000 1. จํานวนโครงการวิจัย 4 
โครงการ 

2. จํานวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 4 โครงการ 

3. จํานวนผู้ปฏิบัติงาน 7 คน 
4. จํานวนผู้ป่วย 15 คน 
5. จํานวนงานวิจัย/นวัตกรรมท่ี

นําไปใช้ประโยชน์ ในเชิง
พาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม 
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

ชุมชน 4 ผลงาน 
6. ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการในกระบวนการ 
    ให้บริการ ร้อยละ 100 
7. จํานวนโครงการวิจัยที่เสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
     4 โครงการ 
8. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานภายใน 
    ระยะเวลาที่กําหนด  

ร้อยละ 100 
9. ร้อยละของการรักษาโรค 

แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนด ร้อยละ 100 

Research and  
Academic 
Excellence 

8. โครงการพัฒนาศกัยภาพ
นักวิจัยหน่วยชีวโมเลกุล 

2556-2560 1,108,000 1. นักวิจัยในหน่วยชีวโมเลกุลมี
การยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนท้ังในและนอกคณะฯ เพ่ือ
ทําโครงการวิจัยของตนเอง 
(ระยะเวลาทําประมาณ 2 ปี
ต่อโครงการ)  2 โครงการ 

2. สามารถลดต้นทุนการสั่งซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์   
ได้จริง (เทียบราคาเต็มของ
สินค้าซ้ือปลีก) ร้อยละ > 20 

3. จํานวนโครงการวิจัยที่เบิก
วัสดุวิทยาศาสตร์จากหน่วย 
วิจัยชีวโมเลกุล > 3 โครงการ 

4. ร้อยละการใช้จริงของวัสดุ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์     
(เทียบกับปริมาณการสั่งซ้ือ)  
ร้อยละ > 66.67 

Research and  
Academic 
Excellence 

9. โครงการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม  ในงาน
ประจําเพื่อนําไปใช้ในการ

2556-2560 4,992,000 1. ร้อยละของผลงานวิจัยในงาน
ประจําท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น
เป็นร่างโครงการวิจัยหรือ
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

แก้ปัญหาสุขภาพของ
ประเทศ 

ฉบับสมบูรณ์เทียบกับ
งานวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ > 90  

2. มีจํานวนผลงานวิจัยในงาน
ประจําท่ีได้รับการแจ้ง 

     จดทรัพย์สินทางปัญญา > 3  
Research and  
Academic 
Excellence 

10. โครงการประยุกต์
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 
สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 

2556-2560 5,509,100  1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ท่ีนําไปสู่สังคมและเชิง
พาณิชย์ ร้อยละ 40 

2. จํานวนรายได้ท่ีเกิดจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาทุก
ประเภท 100,000 บาท  

3. มีนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมซ่ึงสามารถ 

    นําสู่สังคมและเชิงพาณิชย์
เพ่ิมมากข้ึน 4 ราย  

Transformative 
Education 

11. โครงการก่อสร้าง
สถาบันการแพทย์ 
จักรีนฤบดินทร์ 

2554-2559 6,212,750,000 
  

เงินงบประมาณ 640 ล้านบาท 
และเงินนอกงบประมาณ 640 
ล้านบาท  

Transformative 
Education 

12. โครงการอาจารย์แพทย์
ด้านการศึกษา 

2556-2559 103,375,000 
 

1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ใน
โครงการฯผ่านการประเมิน 
ในระดับดี - ดีมาก 

2. อาจารย์จํานวน 30 คน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

3. จํานวนผลงานวิจยัด้าน
การศึกษา 20  เรื่อง 

Transformative 
Education 

13. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

      แพทยศาสตรบัณฑิต 

2556-2559 9,545,600 ร้อยละ 80 ความสําเร็จของการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
 

Transformative 
Education 

14. โครงการการใช้เทคโนโลยี 
ต่อยอด การให้บริการ
ของห้องปฏิบัติการ      
ทักษะทางคลินิก 

2556-2560 2,643,200 จัดทํา VCDและจัดซ้ือหุ่นจําลอง
เพ่ิมเพ่ือใช้สําหรับการเรียนการ
สอน ร้อยละ70 ของการ
ดําเนินงาน 
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

Transformative 
Education 

15. โครงการการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
สื่อการสอนและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

2556-2560 13,729,680 1. รวมสหพันธ์เว็บไซต์ e-
learning  ภายในคณะฯ  

    ร้อยละ > 70  
2. มีเนื้อหาในระบบ e-learning  

ของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ร้อยละ > 100  

3. จัดทําห้องสําหรับบันทึกสื่อ
การเรียนการสอน  เพ่ือ
สนับสนุน e-learning   
ร้อยละ > 100  

Transformative 
Education 

16. โครงการพัฒนา
นักศึกษาเต็มพหุ
ศักยภาพ  

 

2556-2560 29,000,000 1. ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่
เน้นการพัฒนาบัณฑิต 

    ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
สอดคล้องตามค่านิยม  

    ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ร้อยละ 50 ของกิจกรรมที่

เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้ 
    มีพหุศักยภาพในการพัฒนา

สุขภาวะทางสังคม 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา

ในภาพรวมต่อการได้รับการ
พัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม  
มีพหุศักยภาพในการพัฒนา
สุขภาวะของสังคมและมี
ความเป็นสากลในระดับ > 4 

4. จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียน 
ในต่างประเทศ ร้อยละ 10 

5. จํานวนผลงานวิจัยของ
นักศึกษาท่ีนําเสนอในระดับ  

    ประเทศหรือนานาชาติไม่
น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี 

Transformative 
Education 

17. โครงการต้นกล้ารามาฯ 2556-2560 75,589,000 1. ร้อยละ 70 ของนักศึกษาแต่
ละรุ่นท่ีเข้าโครงการที่ได้รับ
การบรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ 
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8-6 
 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

2. จํานวนโครงงานหรือ
ผลงานวิจัยต่อนักศึกษาต่อ 
โครงการ  > 1 เรื่อง 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในภาพรวมต่อการเข้าร่วม
โครงการ (ในระดับมาก- 
มากท่ีสุด) ร้อยละ 80 

4. ความพึงพอใจของอาจารย์ 
พ่ีเลี้ยงในภาพรวมต่อการ 
เข้าร่วมโครงการ (ในระดับ
มาก-มากท่ีสุด) ร้อยละ 80 

5. นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
USMLE ในการเข้าสอบ 
ครั้งแรก ร้อยละ 80 

Transformative 
Education 

18. โครงการพัฒนาอาจารย์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

2556-2560 35,816,060 1. พัฒนาอาจารย์พยาบาลให้
เป็นอาจารย์นักการศึกษา       
5 คนต่อปีการศึกษา  

2. อาจารย์พยาบาลนัก
ปฏิบัติในคลินิกจาก
โครงการฯ 3 คนต่อปี
การศึกษา  

3. นักศึกษาทางการพยาบาล
ได้รับการพัฒนาใน
กิจกรรมต้นกล้าดอกแก้ว 
10 คน  

Healthcare & 
Services 
Excellence 

19. โครงการปรับปรงุพ้ืนท่ี
อาคาร 1  อาคาร 4      
และอาคารท่ีเกี่ยวข้อง 

2554-2558 150,000,000 
 

ตัวชี้วัด    : ดําเนินการสําเร็จ 
          ตามแผน  

เป้าหมาย : โครงการแล้วเสร็จ  
          ร้อยละ 75  

Healthcare & 
Services 
Excellence 

20. โครงการพัฒนารูปแบบ
บริการดูแลและป้องกัน
ภาวะเบาหวานและ      
ความดันเลือดสูง 

2553-2559  10,000,000 
 

มีรูปแบบแนวทางการดําเนินงาน
ควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน 
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

Healthcare & 
Services 
Excellence 

21. โครงการบริหารจัดการ
และเผยแพร่องค์ความรู้ 
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านการ 
แพทย์และสาธารณสุข
ระดับประเทศและ
นานาชาต ิ

2556-2560 25,799,410 1. จํานวนการจัดประชุม/
อบรมระยะสั้น 

    1.1 ระดับชาติ 76 คร้ัง 
    1.2 ระดับนานาชาติ 11 คร้ัง 
2. การประชุม/อบรมผ่าน 

Teleconference 76 คร้ัง   

Healthcare & 
Services 
Excellence 

22. โครงการศูนย์เพ่ือความ
เป็นเลิศด้านโรคการ 
นอนหลับโรงพยาบาล
รามาธิบดี    

       

2556-2558 30,176,000 ด้านการบริการตรวจรักษาได้
มาตรฐานมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ  
1. จํานวนผู้ป่วย  2,000  ราย 
2. เตียงตรวจการนอนหลับ 8 เตียง 
3. บริหารจัดการเตียงตรวจให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด มากกว่า
ร้อยละ 1 

4. ลดระยะเวลาการรอตรวจการ
นอนหลับ < 1 เดือน 

5. ลดเวลาการรอฟังผล เพ่ือ
ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว 
โดยผ่านการตรวจสอบผลจาก
แพทย์ทุกราย 1 สัปดาห์ 

6. ความพึงพอใจของผู้ป่วยจาก
แบบสอบถามร้อยละ 90 

Healthcare & 
Services 
Excellence 

23. โครงการรับรอง
มาตรฐานกระบวนการ
ทํางาน (งานบริการผ้า) 

2556-2559 648,000 ได้ใบรับรองมาตรฐานและ ISO 
(งานบริการผ้า)  

Healthcare & 
Services 
Excellence 

24. โครงการขอการรับรอง
มาตรฐาน ISO    
9001/2008 (งาน
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 

2556-2558 620,000 ได้ใบรับรองมาตรฐานและ ISO 
(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์)  

Healthcare & 
Services 
Excellence 

25. โครงการรับรอง
มาตรฐานกระบวนการ
ทํางาน (งานเวชภัณฑ์
ปลอดเชื้อ) 

2556-2559 620,000 ได้ใบรับรองมาตรฐานและ ISO 
(งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ)  
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

Healthcare & 
Services 
Excellence 

26. โครงการรับรอง
มาตรฐานกระบวนการ
ทํางาน (ฝ่ายโภชนาการ) 

2556-2559 1,630,000 1. ได้รับการต่ออายุใบรับรอง
มาตรฐาน HACCP อาหาร 
ทางสายให้อาหารนมและ
อาหารทางการแพทย์   

2. ได้รับการต่ออายุใบรับรอง
มาตรฐาน GMP ครัวฝ่าย   
โภชนาการท้ังหมด 

Healthcare & 
Services 
Excellence 

27. โครงการการรับรอง
คุณภาพบริการการ
พยาบาลและผดุงครรภ์
ระดับมหาวิทยาลัย 

2556-2560 2,070,000 1. การได้รับรองจากสภาการ
พยาบาลจากตรวจเยี่ยม    
คร้ังท่ี 1 ด้านรับรองคุณภาพ
การพยาบาลและผดุงครรภ์     
ร้อยละ 100 

2. จํานวนผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์  มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ระบบการขอรับรองคุณภาพ  
ร้อยละ 95 

3. ความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ร้อยละ 95 

Healthcare & 
Services 
Excellence 

28. โครงการการดูแลผู้ป่วย 
ฮีโมฟีเลีย แบบองค์รวม  

2556-2560 2,024,280  1. งานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วย
โรคฮีโมฟีเลีย 100-200 ราย 

2. ค่ายฝึกอบรมผู้ป่วยโรค 
ฮีโมฟีเลีย 50-150 ราย 

3. อบรมให้ความรู้บุคลากรทาง
การแพทย์ 200-300 ราย 

4. จํานวนครอบครัวใหม่ท่ีรับ
การตรวจ 2-10 ครอบครัว 

5. จํานวนผู้ป่วยท่ีปรึกษาทาง
โทรศัพท์  50-100 ราย  

6. จํานวนผลงานวจิยั 1-2 เรื่อง  
Healthcare & 
Services 

29. โครงการ Lean Health 
care: “พัฒนากระบวน 

2556-2558 3,525,300 1. กระบวนการทํางานที่พัฒนา
อย่างน้อย 3 กระบวนการ 
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

Excellence การทํางานหลัก (Key 
Process) ด้านบริการ
รักษาพยาบาลระยะ 2” 

 

2. จํานวนกิจกรรม KAIZEN 
หรือจํานวนกิจกรรม CQI      
ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน
หลักด้านคุณภาพงาน     
กลุ่มละ 1 เรื่อง 

3. ระยะเวลาการรับบริการแต่
ละหน่วยบริการลดลง จาก
เดิมร้อยละ 10 

4. อัตราผู้ป่วยนอกท่ีได้รับการ
ตรวจภายใน 30 นาที    
หลังเวลานัดเพ่ิมขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 10 

Internationaliz
ation 

30. โครงการหลักสูตร/
ฝึกอบรมแพทย์      
เฉพาะทางนานาชาติ 

2556-2560 - 
 

เปิดหลักสูตรหรือการฝึกอบรม
แพทย์ระดับนานาชาติ จํานวน 
2 หลักสูตร  

Internationaliz
ation 

31. โครงการแลกเปล่ียน
นักศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
กับสถาบันการศกึษาใน
ต่างประเทศ ท่ีมีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 

2556-2560 13,811,600 1. จํานวนนักศึกษาท่ีมีประสบ 
การณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ 
ในต่างประเทศ 35 คน  

2. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ  
> 85 

Internationaliz
ation 

32. โครงการสนับสนนุ
ศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting 
Professor) และ  
รองศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting 
Associate Professor) 
จากสถาบันต่างประเทศ 

2556-2560 7,000,000 มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
(Visiting Professor) และรอง
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
(Visiting Associate 
Professor) จํานวน 3 คน 

Internationaliz
ation 

33. โครงการพัฒนา
หลักสูตรปริญญาโท
นานาชาติ สาขา
พยาบาลศาสตร์ 

2556-2560 2,795,060 ดําเนินการต่อเนื่องให้มีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ในแต่
ละสาขาท่ีเป็นท่ีต้องการและมี
สถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือในต่างประเทศ
มาร่วมสอน  

_15-0165(318-335).indd   326 4/27/15   11:41:40 AM



327

รายงานประจำปี 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี                          
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       รายงานประจําปี 2557 

 

8-10 
 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

Social  
Engagement 

34. โครงการสร้างนโยบาย
ป้องกันผลกระทบทาง
สุขภาพของเด็กจาก     
เกมส์คอมพิวเตอร์ 

2556-2560 4,430,000  1. ผลการสํารวจการใช้ IT ใน
เด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียน 10 
แห่งนําร่อง  จํานวน  10  
รายงาน  

2. มีนโยบายจํากัดการใช้ 
internet ในเด็กอายุต่ํากว่า 
13 ปี  ในระดับพ้ืนท่ี (ชุมชน 
โรงเรียน) โดยมีนโยบาย 
คําสั่ง  การปฏิบัติงาน และ
รายงานผลเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยกระทรวง
วัฒนธรรม ICT หรือ อบท./
โรงเรียน จํานวน 1 รายงาน 

Social  
Engagement 

35. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนานโยบายสุขภาพ 

2556-2560 9,589,260 1. มีการจัดประชุมเชิงวิชาการ
และเชิงปฏิบัติการ ท่ี
เกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพ
และระบบสุขภาพเป็น
ประจําภายในคณะฯ  
จํานวน 1 การประชุม 

2. มีเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของ
การเขียนโครงร่างการวิจัยที่
จําเพาะต่อการวิจัยนโยบาย
และระบบสุขภาพ เพ่ือใช้
เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาให้
ทุนของคณะฯ เพ่ือสนับสนุน
โครงการวิจัยนโยบาย  และ
ระบบสุขภาพของอาจารย์
และบุคลากรของคณะฯ  
1 เกณฑ์มาตรฐานปรับปรุง 

3. มีหน่วยจัดการความรู้ท่ี
ได้รับทุนของคณะฯและ/ 
หรือทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกคณะฯ เพ่ือทํางาน
จัดการความรู้ด้านนโยบาย
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

สุขภาพในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ 1 หน่วย 

4. มีโครงการของอาจารย์หรือ
บุคลากรของคณะฯ ท่ีทํา
หน้าท่ีชี้นํานโยบายใน
ระดับชาติหรือระดับ 
นานาชาติ 1 โครงการ 

5. มีนโยบายสุขภาพใน
ระดับประเทศและระดับ    
นานาชาติท่ีเกิดจากการวิจัย
และพัฒนาของอาจารย์    
และบุคลากรของคณะฯ  
1 นโยบาย 

Social  
Engagement 

36. โครงการผลักดันตรวจคัด
กรองสารตะก่ัวในเลือด
ของเด็กเขตอุตสาหกรรม
ให้เป็นนโยบายสุขภาพ 

2556-2560 7,080,000 1. ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของระดับสารตะกั่ว ในเลือด  
เด็กกับปัจจัยพื้นท่ีเขต
อุตสาหกรรม 1 รายงาน 
(800 คน) 

2. ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของระดับสารตะกั่วในเลือด   
เด็กกับปัจจัยเสี่ยงระดับ
ครัวเรือน 1 รายงาน (100 คน) 

3. จังหวัดเขตอุตสาหกรรมที่ถูก
สํารวจ (อย่างน้อย 4 จังหวัด 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทราและระยอง) และ
พบว่ามากกว่า ร้อยละ 12 
ของกลุ่มตัวอย่างเด็กมีสาร
ตะกั่วสูงกว่า 10 mcg/dl ได้
ดําเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
โดยปรากฏหลักฐานเป็น
นโยบายคําสั่งการปฏิบัติงาน 
และผลการดําเนินงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร 2 จังหวัด 
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

4. สมัชชาสุขภาพกําหนดเป็น
ประเด็นสุขภาพเร่งด่วน /
วาระแห่งชาติท่ีทุกหน่วยที่
เกี่ยวข้องต้องดําเนินการ
แก้ไข 1 รายงาน 

5. สมอ. กําหนดมาตรฐานหรือ 
การแสดงฉลาก เพ่ือกํากับ 
สีทาอาคารท่ีมีตะกั่ว 1 รายงาน  

Social  
Engagement 

37. โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชากรไทย 
: กลุ่มเด็กและวัยรุ่น
และกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่ม
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร 

2556-2560 75,000,000 1.  ต้นแบบในการพัฒนา
ประชากรไทย (เบื้องต้น)     
1 ต้นแบบ 

2.  ปรับปรุง พัฒนาต้นแบบใน
การพัฒนาประชากรไทย      
2  ต้นแบบ 

3. มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
1 ชุด/2 ชิ้น 

4. มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมาย
เดียวกัน 1 เครือข่าย/2 แห่ง 

5.  ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงและวิธี 
การป้องกันโรค ร้อยละ 80    

6.  มีสาขาองค์ความรู้ท่ีร่วมกัน
พัฒนาต้นแบบ 1 สาขา 

7.  มีหน่วยงานภายนอกขอรับ
ต้นแบบการพัฒนาไปใช้  
2 แห่ง 

8. มีการจัดอบรมให้หน่วยงาน
ภายนอก 5 คร้ัง 

Social  
Engagement 

38. โครงการพัฒนา
ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง/ผู้ดูแลและ
สร้างเครือข่าย การดูแล
สุขภาพในประเด็นท่ี
สําคัญ 

2556-2560 1,500,000 1. จํานวนกลุ่มใหม่ท่ีเกิดขึ้นใน
คณะฯ อย่างน้อย 2 กลุ่ม 

2. อาสาสมัครสมาชกิชมรม/
กลุ่มผู้ป่วยและญาติ มีความ
พึงพอใจโครงการระดับมาก
ถึงมากท่ีสุดร้อยละ 80 
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

3. มีเครือข่ายเป็นองค์กร
ภายนอก 3 หน่วยงาน 

4. มีสมาชิกของกลุ่มเพ่ิมข้ึน
กลุ่มละ 10 คน 

Social  
Engagement 

39. โครงการความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) 

2556-2560 4,250,000 1. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

2. จํานวนของการจดักิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ  2 ครั้ง 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
ร้อยละ 80 

4. ผลิตเอกสารความรู้ด้าน
สุขภาพ จํานวน 30 เรื่อง 

Social  
Engagement 

40. โครงการรามาแชนแนล
สถานีสุขภาพดี 24 
ชั่วโมง 

2556-2560 255,880,000 1. Rating ของสถานี เฉลี่ย 0.15 
2. จํานวนแฟนเพจ 50,000 คน 
3. เงินสนับสนุนสถานีจากผู้ชม

และสปอนเซอร์ จํานวน   
35 ล้านบาท 

Social  
Engagement 

41. โครงการ CSR 
เครือข่ายพัสดุมหิดล 
พญาไท 

2556-2560 - 1. จัดทํากิจกรรม CSR จํานวน 
2 ครั้ง 

2. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 
2 หน่วยงาน 

3. ความพึงพอใจของหน่วยงาน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 

Social  
Engagement 

42. โครงการพัสดุ Charity 2556-2560 - 1. จําหน่ายโดยการโอน/
บริจาค จํานวน 45 ครั้ง 

2. หน่วยงานที่รับโอน/บริจาค 
จํานวน 45 หน่วยงาน 

3. ร้อยละของพัสดุ ท่ีหน่วยงาน 
ผู้รับโอน/บริจาคสามารถนํา 
ไปใช้งานต่อได้ ร้อยละ 80 

4. ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ผู้รับโอน/บริจาค ร้อยละ 85 
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

ICT- based  
University 

43. โครงการการรับรอง
พัฒนามาตรฐานการ
ผลิต software ระดับ
สากล CMMI 

2556-2560 6,000,000 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
CMMI  Level 3 

ICT- based  
University 

44. โครงการการรับรอง
พัฒนามาตรฐาน  
ISO 20000 : 2011 

2556-2558 39,500,000 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ISO 20000 : 2011 ภายใน  
ปี 2558 

ICT- based  
University 

45. โครงการสหพันธ์
เว็บไซต์รามาธิบดี  
(Ramathibodi  
Website Federation) 

2556-2560 6,362,000 1. รูปแบบของเว็บไซต์ท่ี
เกี่ยวข้อง และเกิดจากชาว  
รามาธิบดีมีสัญลักษณ์และ
เชื่อมโยงผูกพันกับ  คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ร้อยละ 80 

2. เว็บไซต์หลักของคณะฯ
เชื่อมโยงให้ความสําคัญแก่  
เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง และเกิด
จากชาวรามาธิบดี ร้อยละ 
100 

Harmony  in 
Diversity 

46. โครงการแพทย์
ทางเลือก 

2556-2560 12,070,000 ร้อยละ 100 ของการวางระบบ
การแพทย์ทางเลือก  

Harmony  in 
Diversity 

47. โครงการรามาฯ รักเรา-
เรารักรามาฯ 

2556-2560 5,000,000 1. การเพิ่มสัดส่วนการรับรู้
ข่าวสารจากคณะฯของ 
ชาวรามาธิบดี ร้อยละ 70 

2. การเย่ียมชม web blog 
ใหม่ ชื่อ “รามาฯ รักเรา-    
เรารักรามาฯ” เพ่ิมขึ้น  
1,500 ราย  

Management  
for 
Sustainability 

48. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง 

2556-2558 3,235,680  วิธีการในการสื่อสารและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง > 1 วิธ ี

Management  
for 
Sustainability 

49. โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายใน 

2556-2560 1,703,000 1. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกําหนดกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ปี 2558 
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

2. ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
การตรวจสอบภายใน  > 2   
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

Human 
Resource 
Excellence 

50. โครงการสร้างอาจารย์
แพทย์ต้นแบบ (Role 
Model) ด้วยแผน 
พัฒนารายบุคคล 
(Individual 
Development Plan)   

2556-2560 20,000,000 1. จํานวนอาจารย์แพทย์ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา    
รายบุคคลครบถว้น 10 คน 

2. สามารถติดตามการพัฒนา
และสรุปผลการพัฒนาของ   
อาจารย์แพทย์ตามแผน 
พัฒนา ได้ครบถ้วนภายหลัง
การพัฒนา  3-6 เดือน  
ร้อยละ 100   

Human 
Resource 
Excellence 

51. โครงการการก้าวหน้าใน
ตําแหน่งของบุคลากร
สายสนับสนุน ด้วย
แผนพัฒนารายบุคคล  
(Individual 
Development Plan) 

2556-2560 608,600 1. สามารถคัดเลือกกลุ่ม 
เป้าหมายที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การขอชํานาญการ
พิเศษ ร้อยละ 30 ของผู้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท้ังหมด 

2. กลุ่มเป้าหมายได้รับแต่งตั้ง
ในตําแหน่งชํานาญการ
พิเศษ ร้อยละ 5 ของจํานวน
ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
แต่ละปี   

Human 
Resource 
Excellence 

52. โครงการสร้างผู้จดัการ
ศูนย์ความเป็นเลิศ (ท่ีเป็น
บุคลากรสายสนับสนุน)   
ด้วยแผนพัฒนาราย 
บุคคล ( Individual 
Development  Plan ) 

2556-2560 1,400,000 1. สามารถจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลสําหรับผู้จัดการ     
ศูนย์ฯ ได้ครบถ้วน 3 ศูนย์ 

2.  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้จัดการศูนย์ฯได้รับการ      
พัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคลครบถว้น ร้อยละ 
100 ของจํานวนศูนย์ฯท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้มี
ผู้จัดการศูนย์ฯ แล้ว 

3. สามารถติดตามการพัฒนา
และสรุปผลการพัฒนาของ     
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ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2558 

ผู้จัดการศูนย์ฯ ตาม
แผนพัฒนาได้ครบถ้วน
ภายหลังการพัฒนา 3-6 
เดือน ร้อยละ 100 ของ
จํานวนผู้ท่ีได้รับการ    
คัดเลือกและเข้ารับการ
พัฒนาตามแผน  

Human 
Resource 
Excellence 

53. โครงการพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถเลื่อนตําแหน่ง
สูงขึ้น  

2556-2560 950,000 1. จํานวนบุคลากรท่ีได้รับ 
การเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น  
ร้อยละ 20 

2. ความพึงพอใจของบุคลากร
ท่ีได้รับเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 
ร้อยละ 100 

 

8.2  สถาบันการแพทย์จักรนีฤบดินทร ์
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณบดีพร้อมด้วย 

ผู้บริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้บริหารงานทันตกรรม  
โรงพยาบาลรามาธิบดี นําคณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดย 
คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์และครอบครัว ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 5333 เน้ือที่รวม 27 ไร่ 2 งาน  
ต้ังอยู่ที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยของ
สถาบันฯ  27 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. 

 
 
 
                       

คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์และครอบครัว ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เลขที ่5333 มีเนื้อที่ 27 ไร ่2 งาน 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตวาดพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จ 
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมเชิญไปประดิษฐาน ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
17 เมษายน 2557 

3. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานช่ือศูนย์การเรียนรู้และวิจัย ของสถาบันฯ ว่า 
“ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ” ประกอบด้วย  
2 อาคาร (ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการออกแบบอาคาร 2)  29 กรกฎาคม 2557 

                                         
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (อาคาร 1) 

ดําเนินการโดยแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
1. การบริหาร 

1) งบประมาณ  ได้รับการอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารที่ 2 ของศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (อาคารปรีคลินิกและวิจัย) จากสภามหาวิทยาลัย 
มหิดล ในวงเงิน 1,172,180,000.00 บาท และรออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

2) บุคลากร  มีการเปิดรับบุคลากรเพ่ิม ประกอบด้วย แพทย์ 8 คน  อาจารย์แพทย์ 4 คน และให้ทุนใน
การศึกษาต่อทางด้านแพทยศาสตรศึกษาในระดับปริญญาเอก 6 ทุน  พยาบาล 97 คน และสายสนับสนุน 4 คน  
รวมทั้งแต่งต้ังผู้บริหารของสถาบันฯ คือ ที่ปรึกษา ฝ่ายบริการและฝ่ายการศึกษา 

3) การศึกษา  ดําเนินการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร (แพทยศาสตร์) ใหม่ ทั้งในระยะเปล่ียนผ่าน และระยะเปิดการเรียนการสอนท่ีสถาบันฯ ช่วงปีการ 
ศึกษา 2561  โดยให้คณาจารย์ของทั้ง 2 คณะฯ รับทราบ เข้าใจ และมุ่งมั่นร่วมกันดําเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

4) การประชาสัมพันธ์  ได้มีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลของสถาบันฯ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ คือ 
Open house 1 ครั้ง เสวนาจักรีนฤบดินทร์ ครั้งที่ 2 คณบดีพบชาวรามาธิบดี 2 ครั้ง รามาไอดอล 1 ครั้ง 

5) การระดมทุน  ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือระดมทุนให้แก่สถาบันฯ รวมทั้งการได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาหลายท่าน 
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6) การพัฒนาความรู้  โดยมีการร่วมระดมสมองของผู้บริหารคณะฯ และสถาบันฯ เพ่ือสร้างแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ณ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  มีการเข้าร่วมประชุมกับกรรมการบริหาร
คณะฯ และกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน  ทีมบริหารสถาบันฯ ได้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
นําข้อมูลที่ดีที่สุดมาปรับใช้และวางแผนการออกแบบอาคารของสถาบันฯ   

7) การสร้างเครือข่าย องค์กรและสถาบันต่างๆ ภายนอกคณะฯ โดยการร่วมประชุมและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ได้แก่ องค์กรบริหารต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภาควิชาวิศวกรรม 
ชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
2. การก่อสร้าง 

1) คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์และครอบครัว ได้ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 5333 เนื้อที่รวม 27 
ไร่ 2 งาน แด่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  27 มีนาคม 2557  เป็นพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของสถาบันฯ ดังนั้นเนื้อที่ปัจจุบันของสถาบันฯ มีจํานวน 319 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา  

 
พ้ืนท่ีที่ได้รับบริจาคเพ่ิมอยู่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่สถาบันฯ 

2) เหตุการณ์ทรุดตัวของปล่องบันไดการก่อสร้างอาคารสถาบันฯ ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
3) ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ในส่วนของภาพรวมของโครงการฯ ด้านแผนงานหลักมีความก้าวหน้า 

คิดเป็นร้อยละ 45.90   และผลงานมีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 35.99    
3. โครงการทีเ่ก่ียวข้อง 

1) โครงการอาชีวอนามัยและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุม 5 ปี และกําลัง
ขออนุมัติเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและพิษวิทยาสิง่แวดล้อม  

2) มีการสร้าง “Community engagement” ในระดับอําเภอโดยการจัดประชุมร่วมกับองค์กรบริหารต่างๆ 
ของจังหวัดสมุทรปราการ 2 ครั้ง 
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