
 กาํหนดการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) คร้ังที่ 27 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

“วงเวยีนแห่งความรู้ สู่องค์กรร่วมพฒันา”  

ระหว่างวนัที่ 20-21 สิงหาคม 2563  

ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 2563 

เวลา ห้อง รายการ โดย 

 พธีิกร : อ. นพ.กานต ์จาํรูญโรจน์ ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ และคุณณฐักฤตา กนัเกตุ งานส่ือสารองคก์ร 

08.00 – 08.40 น. 910 ลงทะเบียน  

08.40 – 08.50 น. 910 ร่วมชมวีดิทศัน์ 

08.50 – 09.00 น. คณบดีกล่าวเปิดงาน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

09.00 – 10.00 น. 910 บรรยาย “บทบาทของรามาธิบดีในการขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยัมหิดลสู่การเป็น

มหาวทิยาลยัระดบัโลก” 

ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

10.00 – 10.30 น. โถงชั้น 9 พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 – 11.00 น. 910 รามาธิบดีห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ 

11.00 – 12.00 น. การนาํเสนอผลงานช่วง เร่ืองเล่าเร้าพลงั (นาํเสนอเร่ืองละ 5 นาที  เสนอแนะ 5 นาที) 

 ผูว้พิากษ ์ รศ. ดร.พรรณวดี พุธวฒันะ อดีตท่ีปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

คุณสุธีร์ พุ่มกุมาร ผูอ้าํนวยการสถาบนักวีนิพนธ์ไทย 

ผศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ รองหัวหนา้ภาควชิาพยาธิวทิยา  

ดร.จตุพร วิศิษฏโ์ชติองักูร วิทยากร/ท่ีปรึกษา/โคช้ บริษทั ดิ อลัทิเมท ลีดเดอร์ จาํกดั 

  1.รอยยิม้ ห้องผา่ตดัศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิ งานการพยาบาลผา่ตดัและวกิฤต  

ฝ่ายการพยาบาล ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิ 

  2.อยา่บอกเร่ืองของฉันให้ใครไดรู้้ หน่วยบริการพยาบาลผูป่้วยท่ีบา้น ฝ่ายการพยาบาล ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 

  3.เสียงสุดทา้ยของหัวใจท่ีไม่กลา้เอ้ือนเอ่ย หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย งานการพยาบาลอายรุศาสตร์  

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  4.นกัรบเส้ือกาวน์ หอผูป่้วยอายรุกรรมพิเศษ งานการพยาบาลอายรุศาสตร์  

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

12.00 – 13.00 น. 910 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

 พธีิกร : อ. นพ.จรินทร์ แววพานิช ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ และคุณณฐักฤตา กนัเกตุ งานส่ือสารองคก์ร 

13.00 – 14.00 น. 910 บรรยาย “นิทานเดินทาง” คุณชีวนั วสิาสะ นกัประพนัธ์หนงัสือสาํหรับแด็ก 

14.00 – 15.30 น. 910 การนาํเสนอผลงานช่วง CQI (นาํเสนอเร่ืองละ 8 นาที  เสนอแนะ 7 นาที) 

ผูว้พิากษ ์ นพ.ณรงคฤ์ทธ์ิ มศัยาอานนท ์ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิ รศ. นพ.มงคล คุณากร หัวหนา้ภาควชิาพยาธิวิทยา 

  1.Quality improvement of unplanned extubation by RASS and CAM-ICU tools หอผูป่้วยวกิฤต ชั้น 5 งานการพยาบาลผูป่้วยวกิฤต  

ฝ่ายการพยาบาล ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 

  2.การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลตนเองของผูป่้วยหลงัทาํหัตถการหัวใจ โดยใช ้

Patient experience 

หอผูป่้วยหลงัทาํหัตถการหัวใจ งานการพยาบาลห้องผา่ตดัและวกิฤต 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิ 

  3.พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยประคบัประคองระยะทา้ยท่ีบา้น ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการดูแลแบบประคบัประคอง ศูนยเ์พื่อความเป็นเลิศ 

 

  วันศุกร์ท่ี 21 สิงหาคม 2563 

เวลา ห้อง รายการ โดย 

 พธีิกร : คุณอภิณัท อตัถากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณมนสันนัท ์มยรุพงษ ์งานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

08.00 – 08.30 น. 910 ลงทะเบียนและรับเอกสาร  

08.30 – 09.00 น. 910 วดีิทศัน์ประมวลภาพบรรยากาศ     

09.00 – 10.00 น. 910 บรรยาย “Agile Organization” ศ. ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วฒันาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

10.00 – 10.30 น. โถงชั้น 9 พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 – 11.30 น. 910 การนาํเสนอผลงานช่วง Dean’s Innovation Awards (นาํเสนอเร่ืองละ 8 นาที เสนอแนะ 7 นาที) 

ผูว้พิากษ ์ รศ. นพ.ธนัย ์สุภทัรพนัธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล     ศ.เกียรติคุณ พญ.ศิริวรรณ จิรสิริธรรม ภาควชิาวสิัญญีวทิยา 

1.แผ่นกนักดัสาํหรับผูป่้วยท่ีรักษาดว้ยไฟฟ้า หน่วยบริการวสิัญญีศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิ งานบริการวสิัญญีวทิยา ภาควชิาวสิัญญีวทิยา 

2.ถุงตวงนํ้ า ห้องผา่ตดัสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา งานการพยาบาลผา่ตดั 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

11.30 – 12.00 น. 910 การนาํเสนอผลงานช่วง VDO Clip (Rama Unseen , Best Practice in Process) 

12.00 – 13.00 น. 910 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.00 น. 910 เสวนา “ทีมดูแลสุขภาพรามาธิบดีช่วงสถานการณ์ COVID-19” 

 

  

นพ.ไพโรจน์ บุญคงช่ืน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 

ผศ. นพ.กาํธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย 

ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผศ. ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผดิปกติของการ

ส่ือความหมาย (ผูด้าํเนินรายการ)  

14.00 – 15.00 น. 910 พิธีมอบรางวลั   คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

15.00 – 15.05 น. 910 พิธีปิด 

*หมายเหตุ   1.ลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน 100 ท่ีนั่งเท่านั้น และกรุณาสวมใส่ Mask ตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมงาน 

 2.สามารถรับชมออนไลน์ผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี IPTV ไดท่ี้ http://iptv.mahidol.ac.th/ , โปรแกรม Webex Mahidol , Facebook : งานพฒันาคุณภาพงาน สาํนกังานคณบดี  

http://iptv.mahidol.ac.th/

